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“a fim de que todos sejam um; e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós; para 
que o mundo creia que tu me enviaste.” João 17.21

[ palavra do bispo ]

Nossa quarta ênfase missionária 
é “Fortalecer a Identidade, 
Conexidade e Unidade da Igreja”. 
Esta ênfase é fundamental para 
o presente e o futuro da Igreja 
Metodista em terras brasileiras, 
pois como dizia o rev. John Wesley: 
“Não tenho medo de que o povo 
chamado metodista, um dia deixe 
de existir, tanto na Europa como na 
América; mas tenho medo de que 
exista somente como uma seita 
morta, tendo a forma de religião 
sem o poder”.

Uma comunidade de fé que 
perde sua identidade, que perde 
sua conexidade e que perde sua 
unidade, já não existe mais como 
comunidade de fé, mas como 
uma mera instituição, como um 
grupo político ou filosófico, como 
qualquer coisa, menos como Igreja 
de Jesus Cristo.

Nossa identidade está na pessoa 
de nosso Senhor Jesus Cristo, pois 
n’Ele nos identificamos como filhos 
e filhas de Deus, como cristãos, 
como discípulos e discípulas, 
seguidores e seguidoras de Jesus 
Cristo. Não temos dúvida nenhuma 
de que Ele é o nosso mestre e que 
somos seus discípulos e discípulas. 
Somos alguém que sempre procura 
se identificar mais e mais com 
Jesus Cristo, pois o caminho do 
discipulado tem apenas este único 
objetivo: levar-nos, a cada dia, a ser 
mais e mais idênticos a Jesus Cristo.

Quanto à conexidade, como já 
escrevi anteriormente, não creio 
ser sinônimo de igualdade, mas que 

a unidade que se dá na diversidade, 
como sugere a célebre frase de 
John Wesley: “os metodistas 
pensam e deixam pensar”.

Somos conexionais porque 
temos unidade, porque todos 
trabalhamos em função de 
um esforço comum – unidade 
do Corpo de Cristo. São estas 
diferenças que nos fazem “um para 
que o mundo creia” que o nosso 
Deus nos “enviou” Jesus Cristo para 
nos unir.

Transformar o metodismo 
num movimento congregacional 
é destrui-lo, é matar tudo de 
bom e de essencial que ele 
tem. Infelizmente, muitas vezes 
observamos que há um forte 
pensamento congregacional 
na vida de muitos metodistas, 
um pensamento que é fruto de 
uma sociedade que, cada dia 
mais, se isola dentro de valores 
egoístas e que pensa apenas nos 
seus próprios interesses. Isso é 
lamentável, pois vai contra os 
valores essenciais da verdadeira 
religião – relacionamentos.

Certa feita o rev. John Wesley 
deu uma notável lição aos 
metodistas, dizendo: “Preguem 
a nossa doutrina, inculquem a 
experiência, estimulem a prática, 
reforcem a disciplina. Se vocês só 
pregarem a doutrina o povo será 
antinomiano; se pregarem somente 
a experiência o povo será entusiasta; 
se pregarem somente a prática o 
povo será fariseu; e se pregarem 
tudo isto e não reforçarem a 

disciplina, o Metodismo será como 
um jardim cultivado, porém sem 
cercas, exposto à destruição de 
porcos selvagens”.

Este é um grande e grave risco 
que estamos correndo – pregar 
apenas o que nos convém e não a 
integralidade da Palavra de Deus. 
Não podemos reduzir a experiência 
com a Palavra de Deus apenas a um 
nível – o nível que nos interessa. 
A Palavra de Deus é completa e 
precisa ser nossa “única regra de 
fé e prática”. Infelizmente, há hoje 
muitos porcos selvagens destruindo 
nossos jardins cultivados, pois 
estão expostos e sem cercas para 
resistirem aos ataques.

Por isso, somos chamados 
a ler, refletir e tomar atitudes 
que possam fortalecer a nossa 
identidade, conexidade e unidade 
da Igreja. Somos nós, pastores e 
pastoras, os responsáveis por essa 
tarefa, pois somos os guardiões das 
doutrinas. Certamente, Deus nos 
pedirá conta de tudo que fizemos 
ou deixamos de fazer. A Palavra de 
Deus nos exorta e adverte quando 
afirma que “horrível coisa é cair 
nas mãos do Deus vivo” (Hebreus 
10.31).

Que possamos assumir nossa 
responsabilidade de pastorear 
com seriedade o rebanho de 
nosso Senhor Jesus Cristo, do 
qual também fazemos parte. Deus 
tenha misericórdia de todos nós.

Do seu pastor e bispo Roberto 
Alves de Souza.

  Referências:
ALMEIDA, João Ferreira. Bíblia Sagrada. Sociedade Bíblica do Brasil.

EPISCOPAL, Colégio. Carta Pastoral do Colégio Episcopal da igreja Metodista. Barueri, São Paulo, 2001.

Nossas ênfases missionárias
Fortalecer a Identidade, Conexidade e Unidade da Igreja
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[ agenda da região ]
MaiO
DaTa  aTiViDaDE LOCaL RESPOnSáVEL
1-31 Mês da Família Igrejas Locais Programa de Apoio
   às famílias 4ª RE
1 Feriado – Dia do Trabalhador    
1 Encontro de Homens - Distritos Sul e Norte de BH  Federação de Homens
3 Encontro de Homens - Distritos Centro e Norte do ES  Federação de Homens
3 Treinamento GI com Distrito Centro do ES IM Central Vitória Sede Regional 
3 Culto de Emancipação IM Macuco Bispo 
4 Culto de Emancipação IM Rio Novo Bispo 
10 Treinamento GI com Distrito Zona da Mata IM Cataguases Sede Regional 
11 Dia das Mães Igrejas Locais Pastores/as
13-15 Reunião do MAE Sede Regional  Bispo e SDs
16 Encontro de Mulheres - Distritos Sul e Norte de BH  Federação de Mulheres
17 Encontro de Homens- Distritos Vale Rio Doce e Vale do Aço  Federação
   de Homens
17 POV (programa de orientação vocacional) Sede Regional  IMTJRJr
17 Reunião da Coream Sede Regional Bispo
21 Dia da Experiência Religiosa de Charles Wesley Igrejas Locais Pastores/as
19-23 Semana Wesleyana São Bernardo do Campo FaTeo
24 Dia da Experiência Religiosa de John Wesley Igrejas Locais Pastores/as
24 Reunião Distrital para Consulta Missionária  Secretaria de Expansão 
   Missionária e Plantação 
   de Igrejas e MAE
25 Culto de Emancipação IM Castelo-ES Bispo
30 Encontro de Mulheres - Distrito Sul do ES  Federação de Mulheres
30 I Fórum Regional de Ação Social (*) Acampamento Gerizim-BH Secretaria de Ação Social
30-31 Encontro de Líderes de Células (*) Juiz de Fora Câmara Discipulado
31 Dia de Pentecostes Igrejas Locais Pastores/as
31 Culto de Emancipação IM Nova Jerusalém-GV Bispo 
31 Encontro de Homens - Distritos Centro e Norte do ES  Federação de Homens

JUnHO
DaTa  aTiViDaDE LOCaL RESPOnSáVEL
1 I Fórum Regional de Ação Social Acampamento Gerizim-BH Secretaria de Ação Social
1 Encontro de Líderes de Células Juiz de Fora Câmara Discipulado
6 Encontro de Mulheres - Distrito Norte do ES a definir Federação de Mulheres
12 Abertura Copa do mundo    
17 Nascimento de John Wesley [*1703] Igrejas Locais Pastores/as
19 Encontro de Homens- Distritos Zona da Mata a definir Federação
 e Leste Zona da Mata  de Homens
19 Feriado - Corpus Christi    
19 Confraternização da Família Metodista IM Cachoeirinha IMTJRJr
20 Encontro de Mulheres - Distrito Serra da Mantiqueira a definir Federação de Mulheres
21 POV (Programa de Orientação Vocacional) Sede Regional  IMTJRJr
21 Encontro de Homens - Distritos Litoral e Sul do ES a definir Federação de Homens
26-29 Semana Nacional de Combate às Drogas Igrejas Locais Cemat e Pastores/as
27 Encontro de Mulheres - Distrito Vale do Aço a definir Federação de Mulheres

JULHO
DaTa  aTiViDaDE LOCaL RESPOnSáVEL
4 Encontro de Mulheres - Distrito Vale do Rio Doce a definir Federação de Mulheres
5 Dia da Sociedade Metodista de Mulheres [*1877] Igrejas Locais FM de Mulheres e SM
   de Mulheres
9 Dia Internacional do Desarmamento Igrejas Locais Pastores/as
13 Encerramento Copa do Mundo    
15 Dia Internacional do Homem Igrejas Locais SM de Homens
18-20 3º Projeto Missionário Passa à Macedônia do ES Marataízes Expansão Missionária,  
   SD’s e SMD
20 Dia do Amigo/a    
25 Dia do Trabalhador Rural    
26 Dia da Vovó    
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MaiO
2/5 Vanete Nogueira C. Azevedo
3/5 Débora Blunck Silveira
 Rubens Fernandes Rocha Filho
5/5 Élida Maia Magalhães
 Maria do Carmo M. Soares
11/5 Dalva Teodora da Silva Brito
 Juliane Alves Curty Ribeiro
12/5 Ássima Clemente Rodrigues
 Devanir Clóvis Rodrigues
13/5 Antonio Augusto de Souza
14/5 Aladir Raimundo Oliveira
 Sonia Rosa Faria
15/5 Paulo Rubens Guimarães
 Valéria Araújo M. Oliveira
17/5 Marlene Serafin Xavier
19/5 Ângela Maria B. Munhen
 Gelton Pinto Coelho
 Maria das Graças Nascimento
20/5 Maria Lourdes N. Figueroa
 Maria de Fátima O.S. David
21/5 Anna Rachel Souza Balthar
22/5 James William Goodwin
23/5 Fabiana Bonfatti Rodrigues
26/5 Delma Paradela Valverde
28/5 Carolina Altiva M. Silva
 Rosemary Barbosa
29/5 José Félix Filho
 Noeme de Matos Wirth
31/5 Mariluse Helena Maia
 Maria Aparecida A. Ferreira
 Priscila Raquel S.de Oliveira

 Zélia Sanches Matos
JUnHO
3/6 Edilane Martins da Fonseca
4/6 Renato Carvalho Romero
 Maurício Antonio de A. Gomes 
8/6 Abner Feliciano Andrade
 Dinalúcia Soares D. Ferraz
9/6 Sandra G. Calixto
10/6 Antônio Geraldo de S.  Filho
12/6 Natalina de Moraes Oliveira
13/6 Isnazinha B. R. Oliveira
 Antonio Carlos Ferrarezi
 Waleska Sereno Toledo Esteves
 Welfany Nolasco Rodrigues
14/6 Osvaldo Gomes de Abreu Jr.
15/6 Maria Aparecida Furtunata
 Hamilton Fernando D. Militão
17/6 Ceci Heliodora M. da Silva
20/6 Sueslhey José Ferreira
 Leon Everett Strunk
25/6 Érmito de Almeida
27/6 Adelaine Martins Cerqueira Silva
 Carlos Eduardo Porfírio Serafim 

JULHO
1/07 Roberta C. Vieira Rios Lage
 Tércio Machado Siqueira
 Varney de Assis Fernandes
3/07 Andréia Telles A. Ribeiro
 Raquel Coelho Pontes Ferreira
4/07 Maurina da Penha Dias
5/07 Ester Carla F.M. Militão

9/07 Gercymar Wellington L. e Silva
 Marly Simões D. Araújo
 Robson Wesley Oliveira de Paula
12/07 Marcone Cristiano de Carvalho
 Méris Gomes J. Cunha
 Sávio Ferreira de Abreu
13/07 Elza Maria Vaz de Almeida
 Marizilda Colodron M. Leite
14/07 José Ronaldo Campos Moura
16/07 Suely Braga dos Santos Torres
17/07 Alice Mercês G. de Souza
18/07 Carlos Alberto Corrêa Filho
 Edina Pinto Coelho Santos
20/07 Maísa Sangy G. de Oliveira
 Vicente de Paulo Ferreira
21/07 Eliezer Pessoa Wendling
 Catia Aparecida dos Santos
22/07 Ozéas da Silva Alvarenga
 Therezinha Pinheiro Aráujo
23/07 Ismael Montuan
 Josué Ribeiro Carneiro
24/07 Eduardo Furtado de Oliveira
 Kelvia Raquel S. R.Santos
 Wesley Soares do Nascimento
25/07 Gilberto Oliveira Torres
26/07 Antônio Olímpio Sant’ana
27/07 Mildred Gonçalves O. Costa
28/07 José Marcos Batista Souza
29/07 Antônio do Nascimento
 Gleice Moraes de Oliveira
 Luiz Roberto da Silva
 Pedro Paulo M. David

[ nasceu ]

[ em tratamento ou recuperação ]

Marco Vinícius, filho do Pr. Marco Bruce e Ana Flávia, no dia 7 de abril, em Juiz de Fora. Parabéns ao casal!

Oremos pelos pastores, pastoras  e familiares, em especial aos que estão em tratamento de saúde, internações e em  recuperação:
Airam Campos, Rosemary Barbosa, James Goodwin, Cláudio Valverde, Sabrina Montuan, Maria Luzia Almeida, David Pontes 

Ferreira (filho da pra. Raquel e pr. Rubens), Mariana (filha do pr. Erlon) e Valéria Oliveira (Sede Regional).

Parabéns!
Desejamos ricas bênçãos do Senhor aos aniversariantes em:
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No dia 3 de maio a Igreja Metodista em Topázio tornou realidade um de seus sonhos: sob a graça do bom Deus 
foi organizada a Escola de Líderes com 10 irmãos e irmãs metodistas daquela comunidade. Este trabalho será 
coordenado pelo Missionário Gilson Clemente, 
com apoio do pastor titular da Igreja Metodista 
Central em Teófilo Otoni, tendo como professor o 
missionário Márcio, da IM Central, que se dispôs a 
desempenhar  o treinamento para preparar líderes 
para células. Foi implantado também o projeto de 
música com aulas para quem quer aprender a 
tocar violão e teclado. O primeiro passo é adquirir 
os instrumentos, mas, com a graça de Deus, este 
será outro sonho realizado.

Informou: Gilson Clemente

[ giro regional ]

Jovens da Congregação Metodista em São João 
Batista e da Congregação Metodista em Matozinhos, 
MG, participaram de um retiro espiritual no feriado 
da Páscoa. Reunidos entre os dias 18 e 21 de abril, 
nas dependências da Fazendinha do Izabela Hendrix, 
cerca de 60 jovens tiveram a oportunidade de realizar 
um passeio turístico no centro histórico de Sabará. A 
atividade foi realizada na manhã de páscoa e teve um 
sentido espiritual bastante inovador: os jovens saíram 
da Fazendinha e foram até Sabará. No percurso de 3,5 
Km, realizaram paradas para meditar na experiência 
da travessia que as tribos de Israel fizeram no deserto, 
após a libertação do Egito sob o comando de Moisés, 
para celebrar a primeira páscoa. Foi uma experiência 
muito abençoada, pois, no caminho, leram textos sobre 
eventos como a murmuração dos filhos de Israel, o 
maná que desceu do céu e, principalmente, a água que 
brotou da rocha. Esse último foi lido quando chegaram 
à fonte que fica no centro da cidade. Após a atividade, 
de esforço mediano, realizaram um lanche no centro 
histórico, visitando pontos turísticos e curiosidades. A 
caminhada até o centro de Sabará durou cerca de 40 
minutos.

Além das atividades tradicionais de celebrações, 
estudos, lazer e devocionais próprias de um 
acampamento, o grupo também experimentou outra 
atividade muito importante: na manhã de segunda, 

21/04, os jovens 
fizeram uma caminhada 
ecológica por uma 
trilha na Fazendinha 
que conduz até o 
alto da montanha. 
Guiados pelo sr. Marco 
Fortes, administrador 
dos campi do Izabela 
Hendrix, receberam 
diversas informações históricas e de cuidado e 
preservação da natureza. Um fato marcante para 
o grupo, foi testemunhar, no alto da montanha que 
abriga a Fazendinha, um grupo de homens que estavam 
desmatando o terreno da instituição. Foram tiradas 
fotografias para subsidiar uma denúncia ambiental.

Ao final do acampamento, houve uma intensa 
sensação de alegria e louvor a Deus por um 
acampamento que provocou uma enorme motivação 
nos jovens e um desejo de voltar. As atividades de 
caminhada repercutiram fortemente entre os membros 
da comunidade, que planejam voltar em 2015.

Para alugar a Fazendinha para retiros e encontros 
basta contatar o sr. Marco Fortes pelo e-mail: 
fazendinha@izabelahendrix.edu.br

Informou pr. José Aparecido

Acampantes realizam caminhadas 
ecológica e turística em Sabará

IM Topázio implanta Escola de Líderes

[ expediente sede regional ]

Segunda a quinta-feira: Atendimento e funcionamento de 8 às 18 horas
Sexta-feira: Somente expediente interno. Funcionamento de 8 às 17 horas.
Devocional dos/as funcionários/as: toda quarta-feira das 8h30 às 9h30
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A IM Carlos Prates acolheu, 
no dia 23 de março, uma família 
de refugiados da Síria. O país 
vive uma onda de guerra civil 
e perseguição religiosa, sob o 
regime sírio de Bashar al-Assad, 
responsável pelo bloqueio da 
ajuda humanitária a milhões de 
sírios. Uma guerra civil no país 
ocorre ha três anos, com crimes 
de guerra e contra a humanidade 
em todo o país.

Com o apoio de várias 
denominações, funcionários da 

Caixa Econômica Federal, pastores, igrejas e a organização Portas 
Abertas, foi alugada casa, arrecadados utensílios domésticos, móveis, 
colchões, etc., além do auxílio para as demandas financeiras. O povo 
evangélico de Belo Horizonte se ergueu por esta causa! 

Informou: pr. Roberto Lugon

[ giro regional ]

IM Carlos Prates 
acolhe família de 
refugiados

No dia 28 de fevereiro de 2014, a Igreja 
Metodista em Caparaó realizou um culto com a 
participação de, aproximadamente, 60 crianças 
e alguns adultos. Houve brincadeiras e sorteio de 
brindes, ministração da palavra com um diálogo 
adaptado para os pequenos, sorvete, músicas 
e oração. O tema desde culto foi “Sorvete 
Missionário”. A igreja agradece a Deus pela vida 
das crianças, professoras e auxiliares do Ministério 
Infantil que tornaram este momento especial.

Informou: pastor Glaudyo Luiz 
6

IM Caparaó celebra 
culto com crianças

O Instituto Rural Evangélico (IRE) foi um colégio interno 
da Igreja Metodista, que funcionava na cidade de Itapina, 
próximo a Colatina, ES. Suas atividades se estenderam da 
década 50 até o ano de 1970 e propunha uma educação 
integral a filhos de metodistas, especialmente os que 
residiam na zona rural. Dali emergiram muitas lideranças 
e clérigos que atuam, até hoje, na vida da Igreja. Era uma 
propriedade de 46 alqueires, com toda a infraestrutura 
para seu projeto educacional, sendo mantida pelo apoio da 
Igreja Metodista brasileira em parceria com The General 
Board of Global Ministries da Igreja Metodista Unida dos 
Estados Unidos. 

No seu auge, o Instituto chegou a ter quase 400 
alunos. Era um internato masculino e feminino. Está 
sendo formado, agora, um banco de dados com alunos, professores, reitores e funcionários que passaram pelo 
Instituto Rural, através de um perfil na rede social Facebook. Existem sonhos e projetos para recuperar a memória 
de uma instituição que tão bem fez à vida da amada Igreja. Essas pessoas estão espalhadas por todo Brasil e até 
no exterior. Através deste chamado, pede-se aos pastores e pastoras que colaborem, no sentido de localizar “em 
sua comunidade” algum descendente dos “IRIENSES”, como são chamados todos os que viveram no Instituto Rural. 

Envie os nomes e dados para contatos, pois a meta é realizar um grande encontro em 2015 com todos. Contatos: 
rev. Janio Quadros Paradela: pastorjanioquadros@hotmail.com ou (32) 3251.6218. www.facebook.com/groups/
exalunosdoire/?fref=ts

Toda comunidade iriense ficará imensamente grata.

Informou: rev. Janio Quadros Paradela – ex aluno do IRE

Iniciativa procura integrantes do 
Instituto Rural Evangélico
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Para celebrar o Dia das Mulheres de forma 
muito especial, a Igreja Metodista em Santos 
Dumont, MG, realizou o “Culto Rosa” no sábado, dia 
08/03. Este culto, idealizado especialmente para 
elas, contou com dinâmicas, louvores, conversas e 
uma palestra motivacional muito especial, acerca 
da autoestima da mulher. Após esses momentos, 
houve ainda um tempo de confraternização e 
comunhão entre as irmãs e as visitantes.

No domingo pela manhã, aconteceu também 
uma escola dominical para as irmãs, com uma 
classe especial formada por todas as mulheres 
presentes, desde a mais nova à mais velha. 
Todas tiveram a oportunidade de aprender um 
pouco mais sobre o papel da mulher na Bíblia, 
no Antigo Testamento, e a importância de Jesus 
na valorização das mesmas. As irmãs puderam 
participar de dinâmicas e de um gostoso momento 
de compartilhamento de ideias e experiências. 

A Igreja louva a Deus pela vida dessas mulheres, 
belas e fortes, parte importante no sustento e fortalecimento da obra de Cristo na igreja.

Informou Carolina Amorim

7

[ giro regional ]

No dia 09 de março foi realizado, na Igreja Metodista em Eugenópolis, MG, um culto em Ação de Graças pelo Dia 
Internacional da Mulher, com o tema: “Mulher Virtuosa: Eu Sou!” 

Organizada pela Sociedade de Mulheres, a celebração foi um momento de edificação, louvor, oração e valorização 
da Mulher. Deus agraciou a Igreja com a presença de tantas mulheres que cantaram e encantaram a noite com seu 
brilho. Louvado seja Deus por esta oportunidade de favorecer e dignificar a mulher pela sua virtude e encanto. Que 
Deus, em sua infinita graça, abençoe a todas as mulheres desta nação!

Informou: pr. Anderson Cleiton Pereira Bastos

Mulheres também são lembradas 
pela IM Santos Dumont

IM Eugenópolis celebra o 
Dia Internacional da Mulher
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Minas gerais – 17ª edição
28 a 31 de agosto 
Viçosa, MG - Informações: pr. Felipe Bagli e pr. Carlos Henrique Silva

Espírito Santo – 3ª edição
18 a 20 de julho
Marataízes, ES – Informações: pr. Orlando Carrafa e SD’s do ES

PROJETO MISSIONÁRIO PASSA À MACEDÔNIA 2014

O Instituto Metodista Izabela Hendrix continua 
ampliando a sua rede de parcerias com importantes 
instituições do Estado. No dia 15 de abril, a professora 
Márcia Nogueira Amorim – reitora do Izabela Hendrix 
– esteve na Diretoria de Educação Escolar e Assistência 
Social (DEEAS), no 5º Batalhão de Polícia Militar de Minas 
Gerais (PMMG), para a assinatura de um convênio com a 
Instituição. A Polícia Militar foi representada pela coronel 
Rosângela de Souza Freitas, diretora do DEEAS.

De acordo com a nova parceria firmada, o Izabela 
Hendrix concederá descontos nas mensalidades de 
seus cursos de graduação, beneficiando servidores da 
Polícia Militar de Minas Gerais e seus dependentes, 
além de estudantes egressos do Colégio Tiradentes. Em 
contrapartida, a PMMG oferecerá estágios para alunos 
do Izabela nos diversos setores que compõem a Polícia 

Militar do Estado.
De acordo com a professora Márcia Nogueira 

Amorim, a vocação institucional do Izabela Hendrix é 
proporcionar o acesso à educação ao maior número 
possível de brasileiros, e o convênio com a Polícia 
Militar amplia o potencial de ação entre um grupo 
importante e formador da nossa sociedade. A reitora 
também destacou a importância da parceria para 
os estudantes do Izabela. “Estamos felizes com a 
possibilidade de nossos alunos, de diversos cursos, 
fazerem seus estágios curriculares nos espaços da 
PMMG, proporcionando experiência com as práticas 
adotadas pela corporação, e agregando conhecimento 
à formação acadêmica”, ressalta.

Assessoria de Comunicação

Izabela Hendrix firma convênio com a 
Polícia Militar de Minas Gerais

O pastor Hamilton Fernando Dutra Militão, da IM em Goianá, recebeu o título de Cidadão Honorário “conferido pelo Vereador 
Luis Claudio” na Câmara Municipal de Goianá/MG. A honraria foi aprovada por unanimidade pelos vereadores, em reconhecimento 
ao bom trabalho e exemplo demonstrado pelo pastor metodista. Parabéns ao pastor Hamilton e família.

Câmara homenageia clérigo metodista

O Colégio Episcopal, visando atender aos desafios 
missionários, está arrolando pastores e pastoras vocacionados/
as para a expansão missionária internacional.  Interessados/as 
poderão se inscrever atendendo aos seguintes critérios:

a) Habilidade comprovada na área de educação teológica 
e que corresponda ao perfil solicitado de educador/a.

b) Candidato/a deverá ter pelo menos cinco anos de 
ordenação presbiteral.

c) Dar provas de sua vocação para o trabalho missionário, 
testemunhado por recomendação da igreja local, órgão ou 
instituição a que tenha servido ou de seu bispo/a.

d) Possuir atestado favorável de sanidade física e 
psicológica.

e) Preencher os formulários próprios para a seleção de 
missionários/as e os encaminhar à Secretaria para Vida e 
Missão.

A Seleção de Missionário/a seguirá o seguinte processo:
 1 - O candidato/a, após se inscrever, responderá um 

questionário oficial enviado pela Secretaria para Vida e Missão.
2 -  Bispa ou bispo da Região preenche formulário de 

recomendação e avaliação do/a candidato/a;
3 - O Colégio Episcopal entrevistará os /as candidatos/as.
 
Prazo de inscrição:
A inscrição poderá ser feita até 30 de agosto de 

2014, através de carta endereçada à Sede Nacional, Av. 
Piassanguaba, 3031 – Planalto Paulista, São Paulo/SP, 
04060-004, a/c Joana D´Arc Meireles com cópia para o 
bispo da respectiva Região Eclesiástica do/a candidato/a.

Para preencher o formulário, acesse: http://metodista.
org.br/colegio-episcopal-seleciona-missionario-a-para-
atuar-no-exterior  

Colégio Episcopal seleciona missionário/a para atuar no exterior

[ vai acontecer ]

Pastor/a Missionário/a para Cambine, Moçambique 

[ oficial ]
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A IM em Santa Tereza, BH, acolheu em 03 de maio o 
seminário realizado pelo editor nacional, bispo Adriel de Souza 
Maia, celebrando os 75 anos do no Cenáculo no Brasil. O 
seminário teve a participação de mais de 200 metodistas da 
região metropolitana de Belo Horizonte, sendo do distrito norte 
de BH a maior representação das maiorias das igrejas apoiando 
esta rica e histórica programação. 

O Tema do seminário foi: A importância do no Cenáculo 
no ministério da igreja como instrumento de edificação, 
evangelização e discipulado. Os conferencistas foram Sarah 
Wilke, Editora Mundial The Upper Room (no Cenáculo), que 
testemunhou sobre a trajetória do no Cenáculo no mundo desde 
a sua origem com um grupo de mulheres no Tenesse, Texas, 
EUA. Ela compartilhou fatos marcantes no Nepal, Ásia e na 
África, e o bispo Adriel de Souza Maia abordou a vida devocional, 
evangelização e o discipulado através do no Cenáculo como 
ferramenta na edificação da fé cristã. Tivemos também a 
presença de bispo Nelson Luiz Campos Leite, ex editor, a irmã 
Bianca, coordenadora latino-americana do El Aposento Alto (no 
Cenáculo):; rev. Oscar; editor nacional do El Aposento Alto em 
Cuba; e rev Hugo Editor Nacional El Aposento Alto na Argentina.

A história do devocional foi contada através de vídeos. 
O mesmo possui mais de três milhões de leitores em todo o 
mundo e quase 70 mil assinantes no Brasil. No Brasil começou 
no terceiro Concílio Geral, em Juiz de Fora (fevereiro de 1938), 
que autorizou a publicação em língua portuguesa do The Upper 
Room. Foi extraordinário ouvir os testemunhos dos participantes 
mostrando que Deus usa o devocional para conduzir vidas no 
caminho da salvação. Por isso, os testemunhos registrados 
nas páginas foram relembrados e emocionaram os presentes 
que são assinantes do no Cenáculo. A Igreja foi decorada com 
faixas, banners, bandeiras, flores coloridas, e uma linda árvore foi 
montada, com bandeirinhas representando os frutos em dezenas 
de países onde o no Cenáculo tem frutificado ao longo destes 
anos. O salão social foi transformado num lindo restaurante onde 
foi servida uma deliciosa refeição a todos. 

No domingo pela manhã os integrantes da comitiva do 
no Cenáculo foram acolhidos no culto da IM Izabela Hendrix. 

No domingo à noite a celebração ocorreu no templo da 
IM Santa Tereza, com a presença de Sara Wilke e parte da 
equipe. O bispo Adriel trouxe uma abençoada mensagem. O 
coral da igreja em Santa Tereza apresentou vários números, 
enriquecendo a comemoração. Ao final, um delicioso bolo foi 
oferecido a todos no salão social. Após a festa, pode-se dizer: 
“Com efeito, grandes coisas fez o SENHOR por nós; por isso, 
estamos alegres” (Salmo 126.3).

rev. José Pontes Sobrinho 

Seminário e celebração marcam os 75 
anos do no Cenáculo em BH
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No dia 18 de abril aconteceu a 
concentração da Paixão na IM Central de 
BH, numa grande e linda festa do povo 
metodista. A proposta da concentração 
foi coordenada pelo SD do Distrito Norte, 
rev. José Pontes Sobrinho, que elaborou 
um projeto, desenvolvido pelas lideranças 
dos distritos Norte e Sul de BH. A equipe 
de liturgia foi composta pelos reverendos 
Edson Alves e Gercymar, o louvor ficou 
a cargo da revda. Aparecida e ministério 
de louvor da IM em Nova Lima, o Grande 
Coral foi coordenado por Eliane Bonifácio 
e Marcos Walverde, os regentes foram 
Angélica Lugon e Orestes Bento, que 
realizou o sonho de reger um grande 
coral. Os hinos, cantados com entusiasmo, 
ficaram sob a responsabilidade de Marluse 
Guimarães e Derly Araujo, acompanhados 
ao piano por Davi Werner. A Santa Ceia foi 
ministrada pelos pastores aposentados, 
coordenados pelo rev. Olívio Andrade, 
tendo a participação do rev. Claudio 
Valverde, que emocionou a todos ao 
entrar com os elementos da Ceia do 
Senhor.  Foi realizado também um lindo 
trabalho com as crianças, liderado por 
Annesley Pontes e rev. Wesley Cardoso, 
apoiados por professores/as de crianças, 
vestidos a caráter, membros das 
igrejas de Santa Tereza, Inconfidentes, 
Cachoeirinha e Sevilha, que contaram 
histórias, ensinaram músicas e fizeram a 
festa com a criançada. A infraestrutura, 
som, áudio, estacionamento, ficaram 
sob a responsabilidade do rev. Wesley 
Nascimento e equipe da IM Central. Um 
delicioso lanche foi servido às 700 pessoas 
presentes, preparado pela equipe da IM 
em Santa Tereza. As crianças receberam 
uma surpresa cheia de guloseimas. 

Foram comemorados os 122 anos do metodismo em BH e os três membros mais antigos de cada igreja receberam 
um certificado em reconhecimento pelo pioneirismo de seu trabalho missionário. A mensagem ficou a cargo do 
SD, rev. José Pontes e o envio e bênção foram dadas pelo rev. Goodwin. A mensagem versou sobre a verdadeira 
páscoa: Cristo, o cordeiro, a nossa propiciação (o pagamento pela demanda da justiça), o nosso substituto, a justiça 
de Deus em nosso lugar, para tirar o pecado do mundo. O cordeiro foi substituído, hoje, por uma páscoa do comércio, 
oferecendo chocolates e ovos, e o evangelho por um evangelho gospel com indulgências modernas. O pr. Pontes 
também desafiou os metodistas a voltarem aos solos da Reforma: somente a bíblia, somente a graça, somente a fé, 
somente Cristo, somente a glória. Lembrou que João Wesley, em sua época, chamou tais pregadores de traficantes 
de promessas e que estes não são ministros do evangelho. Ele disse que necessitamos, urgente, de voltar às doutrinas 
bíblicas e metodistas, “de recuperar nossa identidade não só na prática mas na doutrina pois ela tem sido ameaçada 
pelas práticas neopentecostais e pela teologia da prosperidade, disseminadas no meio da nossa tradição e teologia 
metodista e em nossos púlpitos”. 

Informou: José Pontes Sobrinho – pastor da Igreja Metodista em Santa Tereza BH- SD do Distrito Norte de BH. 

Celebração Metodista - Jesus a 
Verdadeira Páscoa 
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O jornal Expositor Cristão passa pela maior mudança 
ao longo de 128 anos de história. A partir do mês de junho 
desse ano, o informativo oficial da Igreja Metodista terá um 
aumento de 1.000% na tiragem. Serão 30 mil exemplares 
por mês enviados gratuitamente para as igrejas em todo o 
Brasil.

Mudanças no processo de distribuição também estão 
confirmadas. As comunidades metodistas receberão pacotes 
com jornais de acordo com a quantidade de membros. 
“Estamos inaugurando um novo ciclo do Expositor Cristão”, 
anuncia o editor chefe Marcelo Ramiro.

Além de maior tiragem e melhor distribuição, o Expositor 
Cristão vai ganhar novo formato e visual. A intenção é 
tornar a leitura ainda mais agradável e relevante para os/
as metodistas. 

Aprimorar a versão eletrônica do Expositor Cristão 
e promover maior interação com as Redes Sociais 
são prioridades do novo projeto. “Além de criarmos um diferencial e demonstrarmos a preocupação em 
acompanhar os avanços tecnológicos, oferecemos aos leitores outra opção de acesso ao jornal”, explica 
Paulo Sales Garcia, membro do Conselho Editorial.

O Expositor Cristão é o jornal protestante mais antigo em circulação no Brasil. Foi inaugurado em 1886 com 
o papel de informar e promover reflexão de qualidade aos metodistas espalhados pelo país.

Expositor Cristão ampliará sua tiragem 

Calendário de obrigações
Maio/2014
Salário .............................................. 07/05/2014
FGTS ................................................ 07/05/2014
CAGED ............................................ 07/05/2014
Envio de GPS ao Sindicato ......... 09/05/2014
GPS .................................................. 20/05/2014
IRRF .................................................. 20/05/2014
PIS .................................................... 20/05/2014

Junho/2014
Salário .............................................. 06/06/2014
FGTS ................................................ 06/06/2014
CAGED ............................................ 06/06/2014

Envio de GPS ao Sindicato ......... 10/06/2014
GPS .................................................. 20/06/2014
IRRF .................................................. 20/06/2014
PIS .................................................... 20/06/2014

Julho/2014
Salário .............................................. 07/07/2014
FGTS ................................................ 07/07/2014
CAGED ............................................ 07/07/2014
Envio de GPS ao Sindicato ......... 10/07/2014
GPS .................................................. 18/07/2014
IRRF .................................................. 18/07/2014
PIS .................................................... 18/07/2014

[ gestão da igreja local  ]

DaRF
Pedimos às igrejas que nos enviem todos os DARF ś de tributos federais recolhidos, mesmo se for devido e não 

recolhido, pois a DCTF é obrigatória e mensal.

[ com pesar ]
Anunciamos o falecimento de: D. Almerinda Neves Cruz, mãe do Rev. Adahyr Cruz, ocorrido no dia 6 de março;

D. Zillah Cruz da Costa, mãe do Rev. Robert, ocorrido no dia 17 de março;

Sr. Carlos Rômulo de Castro, esposo da irmã Sara Batista Chagas de Castro, ocorrido no dia 30 de abril;

Sr. Ailton, tio do pr. Elias José Pontes, ocorrido no dia 11 de maio;

Sra. Melânia Ferreira, 92, avó do pr. Diviraldo Rodrigues, ocorrido em 13 de maio, em Pedra Azul, MG.

nossas condolências aos familiares e que o consolo do Espírito Santo alcance a todos.

[ pelo brasil ]
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[ Metodismo e memória ]

aos 75 anos, o no Cenáculo e a The Upper 
Room, através do editor nacional e editora 
mundial (respectivamente, revmo. adriel de 
Souza Maia e dra. Sarah Wilke), promovem vários 
seminários no Brasil com o intuito de fortalecer 
a identidade do no Cenáculo e compartilhar 
testemunhos da caminhada global do periódico. 
É fundamental observar que esses seminários 
favorecem o aprimoramento da mística 
devocional. além disso, através da nova “série no 
Cenáculo”, são oferecidas várias propostas que 
nos ajudam a ampliar os horizontes da reflexão e 
da devoção, assim como do crescimento cristão.

Como sabemos, o periódico é publicado em 
mais de 35 idiomas e tem ampla aceitação das 
igrejas cristãs, exatamente por se constituir 
uma leitura de caráter interdenominacional, o 
que o torna extremamente edificante. Como 
temos lembrado constantemente, o 3° Concílio 
geral da igreja Metodista, realizado em Juiz 
de Fora, Mg, em 1938, acolheu a proposta de 
torná-lo conhecido do povo brasileiro, assim 
como de publicar a edição em português para a 
nossa igreja no Brasil, com as recomendações e 
manifestações favoráveis daquele conclave.

no seu acolhimento no Brasil, a conservação 
do no Cenáculo se deve ao compromisso do 
povo cristão brasileiro com a evangelização 
e o discipulado, que transcende o aspecto da 
devoção pessoal. Mais do que ler, meditar e 
orar, realizando o encontro diário com Deus 
ou fazendo a devoção com o “livrinho” do 
no Cenáculo, os leitores e leitoras tomaram 
por hábito utilizar o periódico em reuniões 
missionárias e das sociedades, nas aberturas 
das escolas dominicais, assim como em visitas. 
Muitos foram além: passaram a doá-los ou 
oferecê-los em hospitais, nos presídios, casas 
de repouso, etc.

 
a larga utilização deste instrumento para a 

evangelização e fortalecimento dos pequenos 
grupos, nos diversos momentos devocionais 

ou de orações na caminhada cristã, continua a 
favorecer aqueles que estão ainda aprendendo 
os primeiros rudimentos do Evangelho e das 
Sagradas Letras. Pelos testemunhos que temos 
ouvido, podemos afirmar que é incrivelmente 
grande o número de pessoas que aprenderam a 
ler a Bíblia e refletir sobre o texto bíblico com 
a orientação do no Cenáculo, especialmente por 
causa do direcionamento na leitura diária que o 
periódico oferece.

O lançamento da Bíblia comemorativa dos 
75 anos do no Cenáculo no Brasil une duas 
ferramentas indispensáveis à vida devocional, 
além de fortalecer o nosso compromisso 
evangelizador. Quem dera conseguíssemos 
colocar essa Bíblia nos presídios, fazendo 
um investimento real para que os detentos 
possam ter acesso à leitura da Palavra de Deus, 
hoje oferece essa coleção com o no Cenáculo, 
ultrapassando assim as convenções de mercado 
e do comércio. Penso nisso como uma forma 
de resgatar nossos trabalhos de capelanias e 
pastorais carcerárias, em geral. 

Para concluir, gostaríamos de frisar: “a 
Bíblia com o no Cenáculo não pode ter um fim 
em nós mesmos!” aproveitar esse instrumento 
pessoalmente e promovê-lo com intuito 
evangelizador é reafirmar o valor da trajetória 
de “75 anos de testemunho, inspirando a 
relação das pessoas com Deus e com as outras 
ao redor do globo”. Pois, o no Cenáculo é mais 
do que uma revistinha, “é o livrinho do coração”, 
como afirmou o bispo adriel de Souza Maia. 
Lembrando novamente a frase de Wesley, 
queremos recomendar: “nunca permitas, sob 
qualquer hipótese, que passe um dia sequer sem 
que tenhas pelo menos uma hora para a tua vida 
devocional.” 

gercymar Wellington L. e Silva
Especialista em estudos wesleyanos

  1 Extraído de ROY, James. O despertamento religioso de João Wesley. Rio de Janeiro: Pastoral Bennett, 1996.

O devocional “no Cenáculo”: novos tempos, novas 
propostas, mas o mesmo foco – oferecer subsídios 

para o seu encontro diário com Deus!


