
 

 

Cajado Pastoral 
Boletim Episcopal 

Bispo Roberto Alves de Souza Belo Horizonte, Dezembro de 2015. 

Avisos diversos: 

 
1- CAMPANHA 

REGIONAL DE ORAÇÃO 

PELO 42º CONCÍLIO 

REGIONAL: queremos 

agradecer a todos os 

pastores e pastora que 

organizaram e 

participaram em suas 

igrejas locais da 

Campanha Regional de 

Oração a favor de 

nosso 42º Concílio 

Regional. Nosso 

Concílio Regional foi 

uma grande bênção e 

tivemos muitas 

decisões importantes 

que foram resultados 

desta Campanha de 

oração e tudo foi 

resolvido num clima de 

paz vinda de nosso 

Senhor e Salvador 

Jesus Cristo. Muito 

obrigado a todos e 

todas que oraram. 

 

 
 

 

 

2- COR LITÚRGICA 

PARA DEZEMBRO: 

VIOLETA/ROXO 

 

 

 

 
Contato com bispo: 

 e-mail: 

bispo@4re.metodista.org.br 

Telefone: 31.3241-4459 

 

 

 

2015 – MUITO OBRIGADO 
 

 

“Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito?”. 

(Salmos 116.12). 
 
 
Quando vamos chegando ao final do ano de 2015 começamos a pensar em 
tantas coisas que enfrentamos ao longo deste ano que começou lá em 
janeiro e que agora vai se encerrando em dezembro. 
Recordamos que não são apenas dias, semanas e meses que passaram, mas 
foi uma história que todos nós escrevemos e que não poderá mais ser 
modificada, pois escrevemos essa história com a nossa vida, com nossos atos 
e atitudes, com fatos reais que vivenciamos na caminhada. 
Como servos e servas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo fomos fiéis em 
escrever uma história que venha a glorificar o seu santo nome na vida e na 
caminhada missionária de nossa amada Igreja Metodista na Quarta Região 
Eclesiástica, em Minas Gerais e no Espírito Santo. 
Cada dia deste ano que já se finda, cada segundo e cada momento que 
seguimos fielmente a missão que Deus nos designou, que trabalhamos para 
ganhar vidas para o Reino de Deus, que avançamos missionariamente, fomos 
fiéis a esta história de fidelidade e amor a missão que ELE nos confiou. 
Há um hino de nosso Hinário Evangélico que diz em sua estrofe – “Vão-se os 
anos, vão-se as eras, morre a planta, murcha a flor, passa o gozo, foge o riso, 
Mas, eterno és tu, Senhor! _Tudo passa nesta vida, alegria e dissabor; tudo 
foge como a sombra, tudo foge qual vapor. O ano velho que termina não 
mais volta a refluir, mas a fé que nos conforta há de sempre reluzir”. 
Este hino nos dá a certeza absoluta que tudo passa nesta vida e que não 
conseguimos recuperar o que passou, não podemos mudar os fatos do 
passado, mas podemos mudar os fatos do presente e do futuro em nossa 
caminhada de vida e missão ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 
Se no presente você nota que fez alguma coisa que não deveria fazer, que 
escreveu uma história errada ou equivocada, infelizmente, não tem como 
mais mudar esse passado, mas você pode mudar o seu presente e o seu 
futuro, você pode escrever uma nova história em sua vida. Isso nos dá 
esperança de um mundo melhor, um mundo modificado pelo grande amor 
transformador de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 
Em nossa vida ministerial fomos envolvidos por muitos trabalhos e 
atividades que desenvolvemos a favor de vidas, de pessoas que foram 
abençoadas e alcançadas pelo amor bendito de nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo, vidas que foram transformadas por sua maravilhosa graça – 
favor não merecido, mas nos dado por sua imensa graça. 
Em nossa vida familiar fomos também envolvidos por muitas 
responsabilidades e relacionamentos agradáveis com nossa família – esposa, 
esposo, filhos e filhas e até netos... Tudo isto nos trouxe muitas alegrias, 
tristezas e sobre tudo a certeza de que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo 
esteve conosco em todos os momentos do nosso caminhar. 
Enfim, nos relacionamos com várias pessoas de nossa comunidade de fé, 
irmãos e irmãs em Cristo Jesus, pessoas da nossa família, colegas de 
ministério em nosso distrito, colegas de ministério em nossa região, pessoas 
comuns no dia-a-dia do comercio, das visitas, das caminhadas, das viagens e 
tantas outras atividades. Louvamos ao nosso Deus por esses 
relacionamentos onde podemos construir pontes de amor, amizade e 
conhecimento; Deus esteve conosco! 
Em tudo nos esforçamos para fazer cumprir os propósitos de nosso Senhor e 
Salvador em nossa vida, em nossos relacionamentos. Escrevemos uma 
história que será contada tanto no nosso hoje como também no nosso 
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O que dizem os 

CÂNONES sobre a 

ADMINISTRAÇÃO 

BÁSICA -  IGREJA 

LOCAL: 
 

Art. 49 – A igreja local, 
comunidade de fé, é base do 
sistema metodista e parte do 

corpo de Cristo, que vive e 
anuncia o Evangelho do 

Reino de Deus: 
 

I – no exercício de dons e 
ministérios do Espírito Santo; 

 
II – na prática da adoração a 

Deus, testemunho, apoio, 
amor e serviço ao próximo; 

 
III – na evangelização do 

mundo, dentro da realidade 
em que vive; 

 
IV – no crescimento em frutos 

e sinais concretos do Reino, 
que caminha para sua 

plenitude; 
 

§ 1º. A igreja local é 
jurisdicionada por um 
Concílio Local, à qual 

corresponde uma área 
territorial. 

 
§ 2º. As igrejas locais são 

unidas entre si pelo princípio 
da conexidade, característica 
fundamental do Metodismo. 

 
§ 3º. O conceito de 

sustentabilidade material da 
igreja local tem parâmetros 

regulamentados pela 
COREAM. 

 
§ 4º- Os locais de culto da 

Igreja Metodista devem ser 
identificados somente com a 

logomarca padronizada – a 
cruz e a chama – e a inscrição 
“IGREJA METODISTA”, exceto 
as catedrais oficiais, nas quais 

pode ser “CATEDRAL 
METODISTA”.  

futuro por todos esses corações gratos e alegres. 
Essa foi a nossa vida, a nossa história em 2015. Queremos agradecer a todos 
e todas, aos colegas pastores e pastoras, aos missionários e missionárias, 
evangelistas, lideranças locais, enfim, a todos os irmãos e irmãs que como 
discípulos e discípulas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo cresceram em 
suas vidas na missão de cumprir os propósitos de Deus na caminhada, em 
cada dia vivido em 2015. 
Puxa, são quase 365 dias vividos novamente, mas na certeza que foram 
vividos no único objetivo de aprender a crescer e ser verdadeiros discípulos e 
discípulas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 
Deus esteja abençoando a todos nós nestes dias vividos em 2015 onde não 
podemos mais mudar nada que ficou para trás, mas que possamos saber 
viver os nossos novos 365 dias que vem pela frente em 2016 para que 
possamos glorificar ao único que é digno de receber a honra e a gloria, a 
força e o poder, o Rei Eterno, invisível, mais real – Jesus Cristo. 
 
______________________________________________________________ 

 

DATAS COMEMORATIVAS – DEZEMBRO DE 2015 

 

01 Dia Internacional da Luta contra a AIDS/Dia do Numismata 
02 Dia Nacional das Relações Públicas/Dia da Astronomia/Dia 

Panamericano da Saúde 
03 Dia Internacional do Portador de Deficiência/Dia Internacional 

do Deficiente Físico 
04 Dia Mundial da Propaganda/Dia do Pedicuro/Dia do Orientador 

Profissional/Dia do Perito Criminal Oficial 
08 Dia da Família/Dia da Justiça 
09 Dia do Fonoaudiólogo/Dia do Alcoólico Recuperado 
10 Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos/Dia Universal 

do Palhaço/ 
11 Dia do Engenheiro 
13 Dia Nacional do Cego/Dia do Marinheiro/Dia do Ótico/Dia do 

Engenheiro Avaliador e Perito de Engenharia/Dia do Pedreiro 
14 Dia Nacional do Ministério Público 
15 Dia do Arquiteto/Dia Nacional da Economia Solidária 
16 Dia do Reservista 
18 Dia do Museólogo 
20 Dia do Mecânico 
21 Dia do Atleta 
23 Dia do Vizinho 
24 Dia do Órfão 
25 Natal – Nascimento de Jesus Cristo 
28 Dia do Salva-Vidas 
31 Dia da Corrida de São Silvestre – São Paulo 

 
 

 OBSERVAÇÃO: Comemore alguma destas datas com criatividade em sua 

igreja local. 

EM FEVEREIRO DE 2016 – CAMPANHA REGIONAL CASAS DE PAZ 

 
 

 


