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Juventude realiza evangelismo 
diferente nas ruas de BH
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A Sociedade Metodista de Mulheres 
na Igreja Metodista é fundamental dentro 
da visão de discipulado e grupos peque-
nos, pois mulheres, por sabedoria, devem 
consolidar mulheres. Cumpriremos, assim, 
“o mandato missionário de Jesus”, alcan-
çando o alvo de termos na 4ª Região Ecle-
siástica 50.000 (cinqüenta mil) discípulas 
e discípulos através de 5.000 (cinco mil) 
grupos pequenos ou células e abrindo 20 
novas igrejas locais em Minas Gerais e no 
Espírito Santo.

O alvo que temos como Igreja Metodis-
ta em Minas Gerais e no Espírito Santo de 
alcançar nossas metas, propostas no Pla-
no Regional de Ação Missionária, traz os 
seguintes desafios na visão do discipulado 
para as mulheres metodistas na 4ª Região 
Eclesiástica:

• Quanto mais entrosadas, integradas, 
irmanadas, mais fluir da graça de Deus 
acontecerá na vida da Sociedade e da 
Igreja.

• Uma Sociedade coesa (ligada, unida, 
em conexão), é afinada, é harmoniosa.  E 
mesmo que haja deficiências, serão sana-
das com a qualidade do convívio das par-
ticipantes da Sociedade.

• O discipulado para a Sociedade 
Metodista de Mulheres vai fortalecer a sua 
cidadania – conjunto de direitos e deveres 
aos quais estamos sujeitos em relação à 
sociedade em que vivemos.

Desde a fundação da primeira Socie-
dade Metodista de Mulheres na Igreja 

„Enganosa é a graça, passageira a 
formosura, a mulher que respeita 
(teme) o Senhor merece louvor.‰

Provérbios 31.30

Metodista no Catete, Rio de Janeiro, pelo 
rev. J. L. Kennedy Long no dia 05 de julho 
de 1884, portanto, há quase 128 anos, a 
Sociedade Metodista de Mulheres tem os 
seguintes alvos para as sócias:

• Tenham conhecimento de Deus como 
o Pai, Filho e Espírito Santo;

• Experimentem sentir o que é, real-
mente, ser uma pessoa salva, através da 
graça da salvação que o Nosso Senhor Je-
sus Cristo nos oferece;

• Cultivem a camaradagem;
• Desenvolvam suas potencialidades;
• Entendam o conceito de missão;
• Trabalhem, através da participação 

ativa, nos diversos ministérios da Igreja.
Ser membro de uma Sociedade Meto-

dista de Mulheres “significa que a sócia se 
comprometeu com o alvo das sociedades 
e decidiu participar das várias atividades, 
dos projetos e programas de seu grupo so-
cietário”.

O lema da Sociedade Metodista de 
Mulheres foi instituído pela missionária 
americana Eula Kennedy Long – “VIVER 
PARA SERVIR”.

Portanto, esta história de quase 128 
anos já deixa claro para todos nós que as 
mulheres metodistas são comprometidas 
com o discipulado, pois se assim não fosse, 
estariam deixando de cumprir os seus regi-
mentos e estatutos, sem dizer que também 
estariam negando essa linda história de 
sua fundação.

Pode ser que você conheça alguma 
mulher metodista que não esteja compro-
metida com Jesus Cristo e, consequen-    
temente, com o discipulado, mas eu afirmo 
que isto não é a regra, é exceção. As mu-
lheres metodistas são discipuladoras por 
natureza. Basta nos lembrarmos de Suzana 
Wesley, que discipulava várias crianças na 
cozinha da sua casa; também discipulava 
todos os seus filhos e filhas, ensinando-lhes 
a ler a partir do ensino da Bíblia.

Em julho de 2008, a Confederação 
Metodista de Mulheres lançou uma revista 
com 19 lições falando sobre a importância 
do discipulado cujo tema foi: “Mulheres 
Discipulando Mulheres”. O tema já nos 
mostra que mulheres devem discipular mu-

lheres, pois, como afirma a revda. Amélia: 
“Quando falamos em discipulado devemos 
ressaltar que a mulher possui necessidades 
específicas; e cada necessidade afeta sua 
vida e sua caminhada. Quando a mulher 
faz parte de um grupo de discipulado junto 
com homens, jovens, jovens casais...muitas 
vezes, ela deixa de falar coisas importantes 
em função da submissão feminina e porque 
ela já se acostumou a não ter vez, e porque 
muitos anos ela deu vez aos outros deixan-
do que falem primeiro.” (lição - “a mulher 
e o discipulado”, p.38).

Não podemos ouvir palavras tão pro-
fundas como estas e permitir que isto con-
tinue acontecendo em nossas comunidades 
metodistas; as mulheres são fundamentais 
na vida e na história da Igreja Metodista, 
portanto não apenas merecem, mas têm o 
direito de ter seu espaço próprio de falar e 
ser ouvida, de abrir o seu coração com ou-
tras mulheres como ela. Os Grupos Peque-
nos ou Células apenas para mulheres são 
este espaço de libertação, crescimento e 
maturidade.

Em outro livro, lançado pela Confede-
ração das Sociedades Metodistas de Mu-
lheres da Igreja Metodista, temos a bênção 
de ler a história de lindas “Mulheres Meto-
distas Brasileiras” (título do livro). Conside-
ro-me um privilegiado, pois não apenas 
conheço muitas histórias deste livro por 
leitura, mas por ter tido a alegria de pasto-
rear e conviver com muitas destas mulheres 
e tantas outras anônimas que foram e são 
verdadeiras discipuladoras. O livro começa 
lembrando a bela e eterna história de uma 
mulher que teve um encontro com Jesus 
Cristo à beira de um poço, cujo nome, 
idade e outros dados não sabemos, mas a 
conhecemos por “mulher samaritana”.

É lamentável verificar, ainda, resistência 
ao trabalho dos grupos societários em al-
gumas de nossas igrejas locais; isto chega 
a dar indignação, pois a mulher é vitima 
de tantas coisas: injustiças, violência, es-
tupros, agressões de covardes, desamor e 
tantas outras ações que ferem milhares de 
mulheres neste mundo de meu Deus. Ainda 
têm de suportar outras ações incoerentes 
dentro de nossas igrejas? _Tem que ser 

OS GRUPOS SOCIET˘RIOS NA VIS‹O DO 
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DISCIPULADO - SOCIEDADE METODISTA DE MULHERES

abril

1 Encontro Distrital do Distrito da Zona da Mata IM Central em Carangola, 
MG

Federação Metodista de Mulheres

6 Feriado - sexta-feira da Paixão

8 Dia do Bispo/a e do Pastor/a Metodista Igrejas locais Pastores/as

14 Seminário Distrital de Capacitação - Sede Itinerante - Dis-
trito Vale do Rio Doce

IM Grã Duquesa Gov. 
Valadares, MG

Bispo e SD’s

19 Dia do Índio

21 Feriado - Tiradentes

21 Conferência Missionária Regional Sec. de Expansão Missionária, IMTJRJr 
e Distritos de BH

21 Seminário-Curso de Capacitação para lideranças das 
SMH

Federação de Homens

22 Descobrimento do Brasil

23 Dia da Federação das SSMMMM Federação Metodista de Mulheres e 
demais federações

28 Encontro Distrital do Distrito Zona da Mata Federação Metodista de Mulheres

28-29 Encontro de Capacitação para Liderança Jovem da 4ª 
Região

Federação de Jovens

Período Atividade Local Responsável

maio

1 Feriado – Dia do Trabalhador

1 Dia do/a Seminarista – Festa na FaTeo São Bernardo do Campo, 
SP

FaTeo

5 Encontro Distrital do Distrito Sul do Espírito Santo IM Itaóca, ES Federação Metodista de Mulheres

Período Atividade Local Responsável

rejeitada como pastora, como líder, como 
discipuladora, como serva?

Que nunca venhamos esquecer a sen-
sibilidade que cada mulher tem, mas en-
tender, de uma vez por todas, que sem elas 
não estaríamos neste mundo. A mulher é 
a maior de todas as discipuladoras, pois 
seu discipulado tem início quando cuida 
da boneca, continua em seu ventre quando 
está gerando uma vida e vai durante a vida 
inteira quando cuida de todos nós.

Você, mulher metodista, é uma grande 
discipuladora que Deus chamou, salvou e 
vocacionou para ganhar, consolidar, dis-
cipular e enviar muitas vidas para a missão 
de termos um mundo melhor. Sem vocês é 
impossível.

O desafio é fazer interagir um grupo 
de mulheres com diferença de idade, de 
padrão de vida, de formação escolar, de 
culturas familiares diversificadas, de com-
portamentos diversos, de limitações visíveis 
e não visíveis, de qualidades variadas, no 
qual algumas mulheres são dotadas de 
capacitações múltiplas e outras são capa-
citadas para uma área de trabalho, limita-
da àquela função.  Como aproveitar todos 
esses estilos e harmonizá-los para uma bela 
composição ministerial?

O caminho é o discipulado. 

Do seu pastor e bispo 
Roberto Alves de Souza. 

Bibliografia:

1. Regulamento das Sociedades 
Metodistas de Mulheres da 4ª Região Ecle-
siástica.

2. Confederação das Sociedades 
Metodistas de Mulheres da Igreja Metodis-
ta. Mulheres Discipulando Mulheres, Rettec, 
junho de 2008.

3. Coletânea Mulheres Metodistas 
Brasileiras. São Bernardo do Campo, 2010.

4. SCHÖKEL, Luís Alonso. Bíblia do 
Peregrino. Edição Brasileira. São Paulo: 
Paulus, 2002.

5 Encontro de Ação Social Distrital SDs, coordenadores de Ação Social
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IM Triângulo celebra emancipação
Em 17/03, 

as 19h30, na 
cidade de Ca-
rangola, acon-
teceu um grande 
culto que contou 
com a presença 
de mais de 400 
pessoas. A Igre-
ja Metodista no 
Triângulo, na ci-
dade de Caran-

gola, MG, festejava o sonho que se tornou realidade – a autonomia. 
No ano em que comemora 10 anos, a comunidade escreveu uma 
página importante em sua história, após o esforço dos clérigos e da 
igreja, que sonharam com essa possibilidade.

Estavam presentes o bispo Roberto Alves de Souza, rev. Márcio 
Abreu, pra. Lussandra Moreira, rev. Ozéas Alvarenga e revda. Rosan-
gela Donato. Ao iniciar o culto, o bispo designou o evangelista, irmão 

Márcio Azevedo Silva para a congregação Metodista em Fervedouro; 
na sequência, a comunidade Metodista em Carangola  acolheu a   
revda. Rosangela Donato como Superintendente Distrital, sob salva de 
palmas. No mesmo culto, a coordenadora de ensino da Igreja Meto-
dista no Triângulo, Elisangela Braga, apresentou um breve histórico 
dos clérigos e evangelistas que por ali passaram, chamados de Heróis 
da Fé. Esse momento foi muito comovente, pois pôde-se ver os primei-
ros passos de uma igreja que nasceu adulta, visionária e missionária. 
O rev. Aladir, personagem emblemático nesta história, foi motivo de 
grande comoção, pois foi ele o usado por Deus para dar início a essa 
grande obra. Com a participação dos ministérios de coreografia e 
louvor, posteriormente, levantou-se um ofertório para o inicio das o-
bras de construção do templo Metodista no Bairro de Lacerdina. 

Em sua mensagem, o bispo Roberto desafiou a igreja a continuar 
caminhando, crescendo, ser mãe de congregações e, consequente-
mente, de outras igrejas. Após a pregação, o bispo Roberto entregou 
à Igreja, por meio do rev. Ozéas Alvarenga, atual pastor, a Comenda 
Episcopal, que reconhece como autônoma a IM no Triângulo, em Ca-
rangola, MG.

Jovens celebram o Dia da Juventude
A campanha em comemoração ao Dia da Juventude envolveu 

vários jovens da região no mês de março. Algumas sociedades se 
encontraram durante a semana para orar juntas. Outras, seguindo 
o tema “Conectados para Servir”, se desconectaram literalmente, 
ficando uma semana sem acessar a Internet como forma de jejum 
e consagração a Deus. Também em março, a Federação de Jovens 
lançou o site www.femejo4re.com.br – um antigo sonho da juventude 
mineira e capixaba. 

As comemorações do Dia da Juventude em nossa região, sempre 
ficam a cargo de cada igreja local, que fazem cultos, festas e evan-
gelismos. A motivação da moçada foi contagiante, dando muito es-
paço para vários comentários e vídeos nas redes sociais. Vale a pena 
comemorar um dia tão importante! Deus seja louvado pela força da 
Juventude Metodista da 4ª Região! 

Simone Martins Pereira – presidente da Femejo 4RE

maio - Continuação

5 Seminário Distrital de Capacitação – Sede Itinerante 
Distritos Litoral  e Centro-Norte do Espírito Santo

IM Itapoã, ES Bispo e SDs

Vitória, ES Bispo e SDs

5 Encontro Distrital de Homens – Distrito Serra da Man-
tiqueira

Federação de Homens

6 Encontro Distrital de Homens – Distrito Zona da Mata Federação de Homens

8 Dia com o Bispo: Distritos Sul e Norte de BH Belo Horizonte, MG Bispo e SDs

13 Dia das Mães Igrejas Locais Pastores/as, grupos societários

15 Dia Internacional da Família Assessoria Episcopal

16 Dia com o Bispo: Distrito Serra da Mantiqueira Juiz de Fora, MG Bispo e SD

15-17 Reunião com a Câmara Regional do Discipulado Câmara de Discipulado, bispo Roberto 
Alves

19 Encontro Distrital de Homens – Distrito Leste da Zona da 
Mata

Federação de Homens

19 Encontro Distrital da Grande Belo Horizonte IM Kennedy, MG Federação Metodista de Mulheres

20 Encontro Distrital de Homens – Distrito Sul do ES Federação de Homens

21 Dia da Experiência Religiosa de Charles Wesley Igrejas Locais Pastores/as

24 Dia da Experiência Religiosa de John Wesley Igrejas Locais Pastores/as

27 Dia do Discipulado (Pentecostes) Igrejas Locais Pastores/as

29 Dia com o Bispo: Distrito Leste da Zona da Mata Muriaé, MG Bispo e SD

31 Dia de Pentecostes Igrejas Locais Pastores/as

Período Atividade Local Responsável
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Jovens metodistas realizam intervenção urbana em BH

Aconteceu, no dia 24 de março de 2012, um evangelismo diferente 
nas ruas de BH. Cerca de 90 jovens fizeram uma apresentação de dança 
(flash mob) na Praça da Liberdade e na Praça Sete. 

A iniciativa nasceu dos integrantes dos Jovens em Ação da IM Cen-
tral, mas contou com a participação de jovens de várias igrejas metodistas 

(Vale do Jatobá, Botafogo, Areias, Inconfidentes, Betânia, Santa Tereza, 
Santa Efigênia) e de outras denominações da grande BH, como Batista e 
Sara a Nossa Terra. Ao todo, o evento reuniu mais de 150 pessoas. 

Depois da apresentação de dança, houve evangelismo criativo nos 
sinais, que durou praticamente o dia inteiro, com distribuição de água 
e panfletos. Houve apoio de um grande número de jovens, além dos 
pastores da IM Central e vários outros, que também estiveram presentes, 
levando apoio espiritual e dando força para a galera.  

Comerciantes, pedestres, ambulantes e moradores de rua ouviram 
a mensagem de que Jesus é a salvação, através da dança e da breve 
palavra proferida pelos próprios jovens.

A atividade foi encerrada com o culto da mocidade, na IM Central, às 
19h30, com muita alegria e palavra ministrada pelo missio-nário Bruno 
Rios, da IM em Botafogo, Ribeirão das Neves. 

Deus tem mostrado e ensinado de maneiras práticas, amorosas e 
criativas que, indiscutivelmente, “juntos nós somos melhores”, muito mel-
hores!

Anna Elisa Souza – JEA/IMCBH

IM em Mantena sedia encontro 
sobre discipulado

Foi realizada, 
em 28 de março, 
a Conferência de 
Discipulado de 
pequenos grupos 
ou células, nas 
dependências da 
IM Central em 
Mantena, MG. O 
encontro reuniu 
clérigos e repre-
sentantes leigos 
das igrejas  do 
Distrito Vale do 
Rio Doce, coor-

denado pela SD Débora Blunck. 
O preletor foi o pr. Emanuel, da IM em Mandaguari, Paraná, com 

experiência em discipulado com pequenos grupos ou células. Os pre-
sentes trocaram experiências sobre como implantar pequenos grupos 
ou células em suas igrejas locais. A organização da Conferência ficou 
a cargo da Igreja Metodista Central em Mantena, pastoreada pelo  pr. 
Jorge Alexandre.

Moradores de rua em um dia especial
No dia 

16 de dezem-
bro de 2011, 
o Ministério 
Resgatando 
Vidas, da 
Igreja Meto-
dista Cen-
tral em Belo 
H o r i z o n t e , 
ofereceu um 
almoço para 

homens e mulheres, moradores de rua. Cerca de 140 pessoas, aten-
didas pelo ministério nas quintas, tomaram banho e receberam roupas 
e calçados, além de saborearem um almoço especial. Durante o al-
moço, o pr. Wesley Nascimento ministrou uma palavra abençoada e 
fez o apelo aos que quisessem aceitar a Jesus como Senhor e Salvador 
de suas vidas. Além do pastor Wesley, o pastor Antônio Nascimento 
e o Evangelista Evaristo acolheram e aconselharam os convidados. 
Foram momentos muito especiais nos quais, tanto a equipe que pro-
porcionou o evento quanto os convidados, foram abençoados, cres-
cendo em sabedoria da Palavra e na prática do amor.

Euny Pinheiro (coordenadora do Ministério de Ação Social)

Seminaristas acolhem calouros da 4…RE durante visita do assessor episcopal
O início da caminhada letiva dos seminaristas da 4ªRE em 

2012 contou com a visita do assessor episcopal, rev. Wesley Gon-
çalves, que esteve na FaTeo nos dias 28 e 29 de fevereiro. Foram 
feitas reuniões individuais para avaliar o relatório de 2011, além 
de ter sido um tempo oportuno de pastoreio. Também ocorreu uma 
reunião com todos os seminaristas da modalidade presencial, na 
qual        foi feita uma breve reflexão em Lc 7.36-39 acerca da 
paixão que   se deve ter por Jesus e a compaixão que se deve 
ter pelas pessoas no ministério pastoral. Notícias acerca do de-
senvolvimento da região foram transmitidas, o que trouxe grande 
expectativa aos futuros pastores e pastoras.  Foram apresentados 
oficialmente os novos alunos da 4ªRE: Natacha de Alcântara (Ben-
fica, JF), Douglas Bortone (Monte Castelo, JF) e Lucas Andrade 
(Central de Ipatinga), que retornou ao rol da 4ªRE após ter sido 
enviado à FaTeo pela 5ªRE. Por ocasião da visita, o rev. Wesley se 
reuniu com os alunos do 3º e 4º anos do CTP. Louvado seja Deus 

por esse tempo e que Ele derrame Suas bênçãos sobre a vida do 
povo metodista na 4ªRE.

Lucas Andrade Ribeiro
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Campanha de oração busca bênçãos para 2012

A Igreja Metodista Central em Belo Horizonte realizou, no primeiro 
dia do ano, a Campanha “12 dias de oração e jejum”. Liderada pelo 
rev. Wesley Nascimento, a campanha destacava cada dia da semana 
para representar um mês do ano. Os fiéis se reuniram para orar e 
pedir a Deus bênçãos em prol do ano de 2012.

No dia 12, na noite de encerramento, estavam presentes os cléri-
gos Wesley Nascimento, Wesley Gonçalves, Antônio Nascimento e o 
seminarista André Abijaudi. Foi um dia muito especial, pois muitos já 
haviam sido abençoados, antes mesmo da campanha terminar. Leo-
nardo Justino da Silva, que participou da campanha, afirmou: “Minha 

esposa está grávida de seis meses; todos os exames afirmavam que 
a criança iria nascer com má-formação. Antes de completar a cam-
panha, ela fez outro ultrassom; o resultado foi que o bebê estava 
perfeito”.

Após ver as pessoas alegres e abençoadas pelo Senhor, o pas-
tor Wesley Nascimento expressou com alegria: “A campanha foi real-
mente uma bênção. Foram doze dias de busca, de unção e o último 
dia foi concretizado com esta festa maravilhosa”.

O momento de louvor, ministrado pela irmã Michele Nascimento, 
foi grandemente abençoado. Usando de uma metáfora, a irmã Mi-
chele, pegou uma nota de cinquenta reais, amassou-a e jogou-a no 
chão; logo após, pisou sobre ela, dizendo: “Mesmo que essa nota 
tenha passado por esses processos, ela continua sendo uma nota de 
cinquenta reais. O seu valor não foi alterado. Maior valor tem o povo 
de Deus”. 

A ministração da palavra de Deus foi conduzida pelo pastor Ru-
bens Filho, da IM em Santa Efigênia, baseada Ex 8.1-10. O sermão 
enfatizou que o novo ano só será realmente novo se a pessoa se tor-
nar uma nova criatura em Cristo. Novo ano, nova criatura. 

Após o término da pregação, muitas pessoas aceitaram a Jesus 
como seu Salvador, indo ao altar para fazerem a oração de con-
trição e arrependimento, conduzida pelo rev. Wesley Nascimento. Em 
seguida, toda a igreja deu as boas-vindas aos novos membros da 
família da fé. Ao final do culto, todos saborearam um banquete pro-
movido pelos participantes da campanha, com direito a um cordeiro, 
preparado especialmente para esta festa.

Janine Mendes (ministério de comunicação)

Metodista é homenageado pela 
Câmara Municipal de Cataguases

João Cândido da Silva, mais conhecido como João Guarda-
Chuva (devido à sua oficina, na qual conserta sombrinhas e afins), é 
metodista há quase cinquenta anos, congregando na Igreja Metodista 
em Cataguases. No final de 2011, ele foi convidado a comparecer à 
Câmara de Vereadores, onde recebeu uma menção honrosa por sua 
vida, testemunho e contribuição para com a cidade. Pessoa simples, 
ele tem amplo reconhecimento e acesso na sociedade cataguasense, 
participando das festas e eventos com seu carrinho de pipocas e sal-
gadinhos, de que também tira o sustento de sua família, e do qual 
testemunha de Jesus nos locais por onde passa. A Igreja Metodista 
em Cataguases se alegra com ele e com toda a sua família pelo re-
conhecimento recebido. No ano passado, ele completou 42 anos de 
casamento e seus filhos seguem firmes na presença de Deus, sendo 
alguns de seus filhos e netos membros da Igreja Metodista na cidade. 
Uma vida de vitórias na presença de Jesus.

 revda. Hideide Torres

Presidente da SMM visita a 
IM Salgado Filho

A IM em Salgado Filho, Belo Horizonte, recebeu, na manhã de 
domingo, 18 de março, a presidente da Sociedade Metodista de Mu-
lheres, irmã Maria Isa Fernandes. Ela ministrou, na abertura da Escola 
Dominical, uma palavra baseada em Habacuque 2.1.  A mensagem 
enfatizou a importância do cristão se preparar para a vinda do Senhor, 
pois Ele virá quando muitos estiverem despercebidos.

Com o objetivo de orientar e motivar as mulheres na igreja local, 
a irmã Maria Isa se reuniu com as mesmas, logo após a mensagem. 
Ela destacou a relevância da Sociedade Metodista de Mulheres para 
a igreja local, distrital e regional.

A igreja ficou agradecida pela presença e reflexões da irmã Maria 
Isa. Foi um momento muito especial, que produzirá muitos frutos. Que 
o Senhor continue abençoando a presidente da SMM. 

rev. Edward Coelho S. Machado
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IM em Santa Tereza celebra Culto do 
Alvorecer e Cantata de Páscoa

A Igreja Metodista em Santa Tereza realizou, no domingo de 
Páscoa, 08/04, a grande celebração da vitória de Cristo sobre a 
morte. Logo pela manhã, o Culto do Alvorecer rendeu louvores a 
Deus pelos inumeráveis benefícios que Sua morte e ressurreição trou-
xeram a todos 

O café comunitário foi um momento de comunhão e gratidão a 
Deus.

No culto da noite, o Coral Levitas, da Igreja Metodista em Santa 
Tereza, ministrou a cantata “Uma História de Amor”, baseada em 
João 3.16: “Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o 
seu filho unigênito para que todo aquele que n’Ele crer não pereça, 
mas tenha a vida eterna”.  A apresentação impactou membros e con-
vidados com a mensagem de celebração pela vida.  

Ministério de Comunicação da IM em Santa Tereza

Concentração de Páscoa reúne 
400 em Belo Horizonte

Na manhã 
da sexta fei-
ra santa, dia 
06/04, reuni-
ram-se 400 
metodistas da 
Grande Belo 
Horizonte, na 
quadra da IM 
em Santa Te-  
reza. O foco foi 
a unidade de 
uma igreja epis-
copal. O evento 

contou com a alegria da igreja acolhedora e a motivação das diversas 
igrejas participantes. A Igreja se alegrou na palavra do bispo Roberto 
Alves de Souza, que dissertou sobre a Páscoa, fundamentado-se em 
sua rica experiência de viagem à Coreia do Sul, um país com cerca de 
50 milhões de habitantes, sendo cerca de 1,5 milhão de metodistas, 
8,3 mil clérigos e 5619 igrejas.

Sob a coordenação do rev. José Pontes Sobrinho, foi lançado o 
desafio de resgatar as concentrações de 24 de maio, Natal e sema-
na santa.  Uma Igreja Episcopal precisa zelar por sua unidade!  Sua 
tradição, doutrina e teologia devem ser abraçadas e divulgadas com 
a mesma paixão do metodismo primitivo, sabendo que Deus levantou 
a Igreja Metodista para ser referencial de salvação pela graça.

O povo metodista na Grande Belo Horizonte tem um compromis-
so missionário emergente, sob a liderança dos segmentos regionais, 
rev. Sebastião Bezerra, pastor nomeado, e apoio de todas as igrejas 
dos distritos da área metropolitana. Trata-se da Segunda Tenda Meto-
dista em Belo Horizonte, no Bairro Cachoeirinha. A Igreja está em 
ema nova visão missionária. É preciso ver que o agir do Espírito de 
Deus convida os metodistas a uma visão mais próxima do povo em 
áreas urbanas de grandes centros.

rev. Delmir Matos de Oliveira

IM São Pedro inicia 
trabalho evangelístico

A Igreja Metodista no bairro São Pedro, iniciou o projeto de missão: 
“Culto na Porta”. Idealizado pelos próprios membros da Igreja, o culto 
é realizado, sempre no último sábado do mês, na porta da casa de 
um membro da igreja. A primeira experiência, realizada em 31 de 
março, foi muito positiva. A participação da Igreja foi considerável. A 
proposta deste trabalho visa alcançar vidas que passam pelas ruas e 
até os vizinhos dos nossos irmãos e irmãs. O resultado deste culto foi 
maravilhoso, pois, no culto do domingo seguinte, havia visitantes que 
assistiram ao culto na porta. “Estamos muito empenhados neste pro-
jeto e cremos que renderá frutos para testemunhar o poder de Deus”, 
afirmou a pastora Waleska Esteves.

pra. Waleska Sereno Toledo Esteves

Revda. Débora Blunck recebe 
homenagem

A Câmara Municipal dos Vereadores da cidade de Governador 
Valadares, MG, realizou, no dia 08 de março do corrente ano, uma 
homenagem referente ao Dia Internacional da Mulher. Dentre as mu-
lheres homenageadas, destaca-se a revda. Débora Blunck (SD do Dis-
trito Vale do Rio Doce e pastora na IM Santa Helena) que recebeu, das 
mãos do vereador Geovanne Honório, o título Honorífico de “Mulher 
Cidadã Bertha Luz”. (texto adaptado)

  Fonte: http://www.camaragv.mg.gov.br/mat_vis.aspx?cd=6895
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Conselho Diretor da FaTeo se reúne e aprova PDI
 O Conselho Diretor da Faculdade 

de Teologia realizou, em 15 de março, 
sua primeira reunião de 2012. Os no-
vos integrantes receberam mais informa-
ções sobre as atividades realizadas pela 
gestão anterior e também participaram 
de uma importante decisão: a aprova-
ção do PDI (Plano de Desenvolvimento 
Institucional) da Faculdade de Teologia. 
Construído coletivamente, o PDI traz as 
diretrizes que nortearão as atividades 
da FaTeo para o período eclesiástico de 
2012-2016.

Os secretários executivos da AIM (Associação da Igreja Metodista) 
das seis regiões eclesiásticas e das regiões missionárias do Nordeste e 
Amazônia se reuniram, na manhã de 14 de março, na Sede Nacional.

Na reunião, o bispo presidente da Igreja Metodista, Adonias 
Pereira do Lago, afirmou a necessidade da conexão entre as regiões 
e enfatizou: “O objetivo da reunião é trazer uma unidade de ações 
por parte das regiões dentro do que a lei de cada Estado e Município 
determina. Isso é fundamental porque muitas coisas são comuns, mas, 
para chegar à meta final, há caminhos diferentes”.

O bispo também reafirmou a importância da regularização diante 
do Estado: “Em nível nacional, obviamente que a unidade dos secre-
tários executivos vai ajudar a Igreja a se manter regularizada diante do 
poder público de nosso país”.

Para o secretário executivo da AIM, Alexandre Rocha Maia, a 
conexidade também é importante para agilizar os encaminhamentos: 
“Queremos fortalecer ainda mais o vínculo entre as regiões eclesiásti-
cas e missionárias com a Área Nacional. Na verdade, é uma troca de 
informação, identificação dos problemas e assuntos que surgem na 
hora em que não estão na pauta”.

Ainda de acordo com Alexandre Maia, a harmonia entre os se-
cretários executivos facilita o andamento nas regiões: “A ideia é ter 
essa integração e manter as AIM’s sintonizadas, sabendo do que está 
acontecendo no Brasil, para procurar soluções e tentar ajudar aqueles 
que não têm um acesso mais fácil em todos esses sentidos”.

 José Geraldo Magalhães  - Assessoria de Comunicação

Da esq. para a dir.: prof. Otoniel Ribeiro; rev. Edson Cortazio Sardinha (1ª RE); revmo. Paulo 
Lockmann; rev. Paulo Dias Nogueira (5ª RE); revda. Claudia Nascimento (3ª RE); rev. Wesley 
Gonçalves dos Santos (4ª RE); profa. Lia Eunice Hack da Rosa (2ª RE) e prof. Paulo Garcia. 

Secretários Executivos da AIM se reúnem em São Paulo

Escola Dominical Missionária 
comemora dois anos

D e s d e 
2010 a Igreja 
Metodista em 
Betim está 
presente no 
bairro Bom 
R e p o u s o , 
onde com 
alegria a 
família Ca-
lixto abre sua 
casa uma vez 
por mês para 
a realização 

de uma Escola Dominical Missionária. Essa escola dominical é total-
mente voltada para as crianças do bairro, com muito louvor, brinca-
deiras, histórias bíblicas e oração! 

E no mês de abril a Igreja Metodista em Betim tem um grande 
motivo para se alegrar, essa obra missionária, que hoje alcança cerca 
de 30 crianças, comemora dois anos!

Ao longo desse tempo temos experimentado a fidelidade e o cui-
dado do Senhor, e nesse aniversário louvamos a Deus, pois vemos as 
marcas do evangelho na vida de nossos pequeninos. Oramos para 
que o Senhor continue a prosperar essa obra!

Kyra Vargas – Ministério de Oração e Missões

Grupo planeja expansão missionária 
no Espírito Santo

Clérigos e missionários dos três distritos capixabas se reuniram em 
21 de março, na Igreja Metodista em Itapoã, Vila Velha, para plane-
jar a expansão missionária no ES. Sob a direção do bispo Roberto, 
o grupo desenvolveu estratégias de ações evangelísticas que auxilia-
rão no crescimento e expansão territorial da Igreja nos 78 municípios 
capixabas. A expectativa faz parte do processo de emancipação do 
Estado como a próxima Região Eclesiástica autônoma do Brasil, con-
forme orientações do 19º Concílio Geral, e com o auxílio e partici-
pação das Igrejas da Primeira e Quarta Regiões Eclesiásticas. Foram 
firmados compromissos missionários importantes que viabilizarão o 
crescimento da Igreja Metodista em solo capixaba.

rev. Alexander Mendes Cunha

IM Grã-Duquesa celebra 
Dia Internacional da Mulher

No dia 08 de março, a Sociedade de Mulheres da Igreja Meto-
dista em Grã-Duquesa realizou uma grande festa em comemoração 
ao Dia Internacional da Mulher. Nessa ocasião, várias famílias convi-
dadas tiveram a oportunidade de ouvir a Palavra de Deus e conhecer 
a IM Grã Duquesa.  O grupo de teatro encenou uma linda peça, 
baseada na história narrada em João 8, sobre o amor de Jesus pela 
mulher pecadora. Houve também a apresentação do grupo de música 
Herdeiros da Promessa. Foi uma noite muito especial.

pr. Edgar Fernandes Neres
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Apoie a campanha de respeito à faixa
de pedestre do Izabela Hendrix

Izabela Hendrix oferece atendimento 
jurídico gratuito em BH

Visando contribuir para a cultura de um trânsito mais seguro e 
responsável, o Instituto Metodista Izabela Hendrix e o Jornal Hoje em 
Dia se unem novamente numa mobilização para conscientizar a popu-
lação de Belo Horizonte. No dia 10 de abril, terça-feira, entre 12h e 
13h, voltou a acontecer a campanha “Eu respeito a faixa de pedestre”.

Durante o horário de pico do almoço, estudantes e professores 
ocuparam  cruzamentos próximos ao campus Liberdade da institu-
ição, com faixas e adesivos, para atrair a atenção das pessoas que 
estavam nas ruas e nos carros, para uma única causa: o respeito à 
faixa de pedestre. Enquanto o semáforo esteve fechado, motoristas e 
pedestres receberam informações sobre os direitos e deveres de am-
bos com relação à faixa. Adesivos também foram colados em veículos 
que quiseram participar da ação.

O propósito visa alertar a sociedade para os altos índices de aci-
dentes no trânsito, sobretudo em um momento em que a cidade ex-
perimenta forte expansão e consequentes problemas viários. Divulgue 
essa ideia nas redes sociais!

O Núcleo de Prática Jurídica do Izabela Hendrix (NPJurIH) 
atende a comunidade carente (pessoas com renda até dois sa-
lários mínimos) para ajuizamento de demandas no Fórum de Belo 
Horizonte: alimentos (pedido, oferta, execução, exoneração), di-
vórcio, usucapião, possessórias (reintegração, emissão na posse, 
reivindicatória, nunciação de obra nova), inventário, guarda, inter-
dição/curatela, contratos, indenização, mandado de segurança, 
ordinária para medicamentos e consultas em geral. O núcleo tam-
bém atende empreendedores individuais (cabeleireiro, ambulan-
tes, manicure, vendedores de lanches em geral, pintores, etc.) para 
orientações relativas à formalização e obtenção do CNPJ, INSS, 
regularização e recebimento de benefícios. Os agendamentos são 
feitos pessoalmente, de segunda à sexta-feira, de 14h às 18h, sen-
do necessário apresentar carteira de identidade, CPF, comprovante 
de endereço e carteira de trabalho, nos seguintes endereços:

Campus da Praça da Liberdade: Rua Espírito Santo, nº 
1989, Lourdes, telefone 31-3244 7238.

Campus de Venda Nova: Rua Dr Alvaro Camargo, nº 205, 
Bairro São João Batista, telefone 31-3582 2472.

Caderno da EBF será produzido 
na Quarta Região 

“Vem cá… Escuta o que Jesus quer ensinar!”
O caderno da Escola Bíblica de Férias deste ano está sob a res-

ponsabilidade da Quarta Região. Aparecida Porto, Onice Sousa e 
Marlene Carneiro se organizaram para compor as histórias bíblicas 
que serão transmitidas às crianças na EBF, ou mesmo em outros mo-
mentos especiais.

As coordenadoras dos Departamentos de Crianças de todas as 
regiões da IM se reuniram em São Paulo, no dia 3 de março. Foi um 
momento muito produtivo e especial, em que foram tratados vários 
assuntos sobre o Departamento de Crianças e a EBF. As participantes 
aprenderam a música tema, composta por Dulce Leia Balmant, com 
letra de Onice e Aparecida.

O caderno será dividido em seis partes e cada uma abordará um 
momento da caminhada de Jesus com seus discípulos, iniciando pela 
“Chamada”. As atividades propostas têm como objetivo aprofundar o 
que Jesus ensina às crianças e também aos adultos, aguçando neles 
a disposição de ouvi-Lo.

Ouça a música “Vem cá... Escuta o que Jesus quer ensinar!” no link:
http://www.youtube.com/watch?v=T3AMg9qKTeM&feature=colike

Passa à Macedônia em Minas
 

Data: 14 a 21/07/2012 - Local: Rosário da Limeira-MG.
Taxa: R$ 100,00 - Número de vagas: 200
Conta para depósito: Associação da Igreja Metodista: Banco 
Bradesco agência 0465-0 Conta Corrente: 357670-1 
Informações e Inscrições: eventos@metodista4re.org.br
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Notifique-se. Registre-se. Divulgue-se.

Bispo Roberto Alves de Souza
Quarta Região Eclesiástica

Faleceu em 2 de março, em Juiz de Fora, MG, o pastor Joa-
quim Coelho. O corpo foi velado na IM Jardinópolis, Juiz de Fora, 
MG. O culto foi realizado no dia seguinte, às 8h, no Cemitério Mu-
nicipal, e o sepultamento ocorreu às 9h.

José Rodrigues de Abreu, pai do rev. Sávio Ferreira de Abreu, 
faleceu em 11 de março, em Nova Lima, MG. 

Esny Araújo Gomes, irmã do rev. Derly Araújo da Silva, faleceu 
em 28 de março, em Belo Horizonte, MG. O corpo foi velado na IM 
Betânia. No dia seguinte foi realizado o ofício fúnebre às 15h30 no 
Cemitério da Paz, seguido pelo sepultamento às 16h.

Que Deus dê consolo aos familiares enlutados.

ATO EPISCOPAL Nº 004/12 - CARLOS ALBERTO CORRÊA 
FILHO: no período de 27 de fevereiro a 27 de março de 2012. 
Neste período, o subsídio do obreiro será de responsabilidade da 
IM em Betel, Resplendor, MG, ficando a revda. Débora Blunck 
Silveira respondendo pela IM em Betel, tempo parcial sem ônus. 
Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2012.

ATO EPISCOPAL Nº 005/12 - ZULEINE DIAS GOMES 
CORRÊA: no período de 3 de março a 1º de abril de 2012, sem 
ônus para IM Betel, Resplendor. Neste período, a revda. Débora 
Blunck Silveira responderá pela IM em Betel, tempo parcial sem 
ônus. Belo Horizonte, 2 de março de 2012.

NOMEAÇÕES:

CARLOS ALBERTO CORRÊA FILHO: presbítero ativo, tempo 
parcial com ônus, para a IM em Santos Dumont, MG, coadjutor 
designado para a Congregação Córrego do Ouro. Belo Horizon-
te, 9 de abril de 2012.

ZULEINE DIAS GOMES CORRÊA: presbítera ativa, coadjuto-
ra designada, tempo integral, para a Congregação Metodista em 
Barra Alegre, MG, e tempo parcial sem ônus para as congrega-
ções em Santana do Tabuleiro e Santa Bárbara do Leste, MG. Belo 
Horizonte, 9 de abril de 2012.

ANDERSON ROBERTO GOMES DA SILVA: presbítero ativo, 
tempo integral para a IM em Betel, Resplendor, MG, e tempo par-
cial para a Congregação Metodista Monte Hermon, em Resplen-
dor, MG. Belo Horizonte, 9 de abril de 2012.

O bispo-presidente da Igreja Metodista na Quarta 
Região Eclesiástica, revmo. ROBERTO ALVES DE SOU-
ZA, no uso de suas atribuições canônicas e regimen-
tais, publica os seguintes atos episcopais, referentes às 
nomeações e licença para tratamento de saúde, con-
forme atestado médico: 

ATOS EPISCOPAIS

Visite o site da Igreja Metodista Vila Valentim
www.metodistavalentim.com.br

Acompanhe os eventos da juventude metodista
Encontro Jovem em Missão do Ciemal, a Campanha Jovem Metodista 

2012 e o Encontrão Nacional de Jovens Metodistas. Todas as informa-
ções podem ser obtidas diretamente no site nacional da juventude, nos 
seguintes links:

http://www.juventudemetodista.org.br/home/?p=2724

Fotos:
http://www.flickr.com/photos/femejo/6923732609/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/femejo/sets/72157629260925491/

Veja as novidades do site Juve Metodista
O site, elaborado por jovens metodistas da Quarta Região, trata de 

assuntos relativos à religiosidade, sem fazer apologia ao Metodismo e traz 
reflexões escritas pelos próprios jovens, artigos sobre música, atualidades, 
notícias de eventos, encontros, etc. Confira:  

http://juvemetodista.com.br

Veja as últimas noticias de março e abril do Projeto 
Sombra e Água Fresca

 http://blogdaquartasaf.blogspot.com

Com a missão de plantar o 
metodismo em Minas Gerais, James 
L. Kennedy partiu com sua famí-
lia para a cidade de Juiz de Fora, 
substituindo John James Ransom, 
supervisor do trabalho metodista no 
Brasil. Ali chegando, o missionário 
Kennedy foi recebido por três irmãos 
que tinham sido enviados para son-
dar e preparar o ambiente da missão 
metodista. Assim, em maio de 1884, 
inicia-se a incursão missionária 
metodista em Minas Gerais, um 
trabalho que já passa de 125 anos. 
Conheça um pouco da trajetória do 
metodismo em Minas Gerais. 

Pedidos na Loja Virtual: www.filhosdagracalivraria.com.br
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Desejamos ricas bênçãos do Senhor aos aniversariantes de

abril de 2012 maio de 2012
02/5 Vanete Nogueira C. Azevedo
03/5 Débora Blunck Silveira

Rubens Fernandes Rocha Filho
05/5 Élida Maia Magalhães

Maria do Carmo Machado 
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

Sônia Rosa Faria
15/5 Paulo Rubens Guimarães

Valéria Araújo Machado 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 Clea Lima Paradela

James William Goodwin
23/5 Fabiana Bonfatti Rodrigues
24/5 Pedro de Amorim Estrella
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

26/3 Márcio Grôpo Toledo
27/3 Maria Angélica B. P. Lugon
28/3 Messias Valverde
30/3 Elisandra de Oliveira S. Toledo

Genildison da Silva Ribeiro
Miguel Soares Alves

01/4 Eny Gomes
04/4 Josias Terenzi Pinto
06/4 Justina Maria Barreto

Leila de C. Louback Ferraz
Sabrina Garcia Montuan
Solange Aparecida Gamboa

07/4 Lino Estevão M. Leite 
09/4 Andréa Pereira de A. Paula
10/4 Adahyr Cruz

Rosimar Costa Andrade
11/4 Sérgio Arantes Pinto

Celso Souza de Moraes
12/4 Neusa M. de Almeida Matos
13/4 Jovanir Lage

Poliana Ventura Xavier Sabino
14/4 José de Paula Rodrigues

Martinho Luthero Garcia de 
Souza
Cilas Ferraz de Oliveira
Lussandra de Matos Moreira

15/4 Maria José de Souza Neto
Lucia Leiga de Oliveira

17/4 Nerly de Freitas Oliveira
Lilia de Castro Louback Rocha

18/4 Olívio Andrade da Silva
19/4 Sônia Regina de O. Lorenço
20/4 Emilce Vieira Siqueira
21/4 Carla Magna Moreira P. Carneiro

Josiane Fintelman Santos Abreu
Gilmar Costa Rampinelli
Sebastião Fernandes Bezerra

22/4 Nelson Luiz de Campos
Maria Andrezza C. de Abreu 
Fernandes

23/4 Alcides de Moraes Mendes
25/4 Jacinta Pinheiro Guimarães

Marta de Oliveira D. Moraes
27/4 Lúcio Mendonça da Fonseca

Márcio Wilhelm Schneider
28/4 David Faria

Wesley Gonçalves Santos
30/4 Benjamin Garcia de Matos

César Romero Amaral Vieira

Atualize seus dados cadastrais no CNIP
Você já pode enviar suas informações para o CNIP - Cadastro 

Nacional de Igrejas e Pastores. O CNIP é uma base de dados on 
line das igrejas, congregações, pontos missionários, instituições e 
membros clérigos. Nele é possível a identificação e localização das 
comunidades e de seus respectivos pastores e pastoras. Atualmente, 
a Quarta Região é que possui menor inserção e atualização no CNIP. 
Desejamos mudar esse quadro e contamos com sua colaboração:

 Cada pastor ou pastora terá seu login podendo fazer todas as 
atualizações quando desejar. Esse login com a senha inicial serão re-
passados através de seu primeiro contato com o gestor regional do 
CNIP, rev. Márcio Grôpo Toledo.

 Envie, o mais depressa o possível, as seguintes informações: 

Nome completo; nome com que gostaria de ser identificado; data 
do início da primeira nomeação episcopal; naturalidade; aniversário; 
endereço completo; mensagem pessoal; e-mail; blog ou redes soci-
ais; RG e CPF; nomeação atual; dados da Igreja com nomeação. Os 
dados devem ser enviados para marciotoledo@hotmail.com

Posteriormente, você poderá fazer algumas alterações. Somente 
os dados a seguir são visualizados pelo internauta: nome completo; 
nome com que gostaria de ser identificado; data do início da primeira 
nomeação episcopal; naturalidade; aniversário; mensagem pessoal; 
nomeação atual; links para contato (sem identificar e-mail) e blog 
pessoal (caso tenha).

 rev. Márcio Grôpo Toledo

 Igrejas locais devem enviar o 
CAGED para a Sede Regional
Solicitamos que a Igreja local envie por 

e-mail ou correio o CAGED (Cadastro Geral 
de Empregados e desempregados), dos 
meses de Nov/2011 a março/2012, para 
atender às exigências do MINISTÉRIO DO 
TRABALHO E EMPREGO – Superintendência 
Regional de Minas Gerais, conforme notifica-
ção em 24/02/12. As informações devem ser 
enviadas aos cuidados aos cuidados do Se-
cretário Executivo Regional. Esta informação 
poderá ser adquirida com o/a  contador/a 
da Igreja Local.

 O atendimento deste expediente evitará 
que a notificação posteriormente torne-se em 
autuação da Associação da Igreja Metodista 
– Quarta Região. O rev. Wesley Gonçalves, 
secretário executivo da AIM, está à dis-
posição do pastor e Igreja local para os en-
caminhamentos que se fizerem necessários.

junho

Salário ...............................06/06/2012
FGTS .................................06/06/2012
CAGED ..............................06/06/2012
Envio de GPS ao Sindicato ..08/06/2012
GPS ...................................20/06/2012
IRRF ...................................20/06/2012
PIS .....................................20/06/2012

Pedimos às igrejas que nos enviem todos 
os DARF´s de tributos federais recolhidos, 
mesmo se for devido e não recolhido, 
pois a DCTF é obrigatória e mensal.

Calendário de obrigações

maio

Salário ...............................07/05/2012
FGTS .................................07/05/2012
CAGED ..............................07/05/2012
Envio de GPS ao Sindicato ..10/05/2012
GPS ...................................18/05/2012
IRRF ...................................18/05/2012
PIS .....................................25/05/2012
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Ribeirão das Neves:
A plantação de igrejas em Belo Horizonte e Adjacências
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Os Circuitos Metodista Ouro Preto-
Sabará e depois Ouro Preto-Sabará-
Belo Horizonte foram, logo no início 
do metodismo mineiro, uma importante 
sementeira para a plantação de novas 
igrejas ou criação de novas frentes mis-
sionárias na nova capital do Estado de 
Minas e adjacências. Cabe ressaltar, to-
davia, que o surgimento de novos cam-
pos missionários ou pontos de pregação 
na “Grande Belo Horizonte”, no final do 
século XIX e início do XX, quase sempre 
estavam relacionados com o pastor res-
ponsável pelo cargo de Belo Horizonte. 
Assim, o ritmo da missão era, na maioria 
das vezes, ditado pelo desprendimento 
pessoal do obreiro nomeado e das pos-
sibilidades de sustento missionário que o 
Circuito Metodista oferecia.

A intenção de uma visita missionária 
a Ribeirão das Neves

A primeira intenção de uma visita a 
Neves foi cogitada por João Evangelista 
Tavares, ainda antes da virada do sé-
culo XIX, no entanto, lhe faltavam mei-
os [condição financeira]. Numa carta 
bem-humorada, ele escreve ao Exposi-
tor Cristão que muitas vezes lhe faltava 
condição pra viajar de Belo Horizonte a 
Ouro Preto, para não privar sua família 
do estritamente necessário à manuten-
ção. Seu rebanho estava constituído de 
núcleos em “Sabará, Lafayette, Ouro 
Preto, Sete Lagoas, e etc” [Expositor 
Cristão citado por BARBOSA, p.111].

Mesmo faltando condições finan-
ceiras, João Evangelista Tavares muitas 
vezes se despencava de Ouro Preto, per-
correndo longos trechos, para pastorear, 
pregar e assistir o rebanho do Senhor 
espalhado pelas cercanias de Conse-
lheiro Lafaiete, Miguel Burnier, Sabará, 
Morro Velho e Rodrigo Silva. Numa oca-
sião, Tavares tinha convite para pregar 
em Morro Velho, entretanto, comentou o 
desejo nutrido de visitar Neves, o qual já 
persistia há um ano [BARBOSA, p.112; 
SILVA, p.61].

As intenções missionárias nem sem-
pre seguiam um planejamento estrita-
mente traçado pela direção geral da 
Missão. Na verdade, o planejamento 
geral da Missão era difundir o Evan-
gelho por todo Estado de Minas, assim 
como por todo o território nacional. 
Na carta citada acima, João Evange-

lista Tavares sugere ter percorrido 
o trecho de Barbacena a Dia-

mantina ou Januária, no qual 
ele se encontrava situado. 

De fato, não foi pos-
sível plantar um tra-

balho da Igreja 
Metodista 

na cidade de Neves antes da virada do 
século XIX. Esse intento seria destino de 
outro obreiro, posteriormente.

A evangelização na “Grande Belo 
Horizonte” e adjacências

Lá pelos idos de 1910, a Missão 
Metodista em Belo Horizonte apresentava 
sinais de grande vigor espiritual de seus 
campos, “deixando transparecer anima-
ção e boas perspectivas”, lembra James 
L. Kennedy. Em seguida, assinala: “Todos 
os campos, excepto o de Sabará, apre-
sentaram progresso numérico” [KEN-
NEDY, p. 139]. A Conferência Distrital de 
Belo Horizonte, ocorrida em 27 de maio 
de 1910, evidenciava todo o progresso 
alcançado pelos pastores e pregadores 
em seus campos de trabalhos.

Num tempo em que as barreiras 
geográficas ou limites de jurisdição ecle-
siástica eram um tanto extemporâneas, 
vamos encontrar num dado momento 
um único pregador metodista visitando 
Sabará, Santa Luzia, Belo Horizonte, 
Morro Velho, Caeté, São João e Santa 
Bárbara numa verdadeira excursão mis-
sionária, valendo-se praticamente de 
sua disposição e/ou de veículo de tra-
ção animal [SILVA, p. 62].

O Sr. Cândido Mendes e a fundação 
da igreja em Neves

Conforme histórico da igreja local, 
a evangelização do irmão Cândido 
Mendes – o carpinteiro de Venda Nova – 
precede a qualquer culto ou visita de um 
pastor/missionário. Conta-se que “o Sr. 
Cândido Mendes, residente em Venda 
Nova, que vindo a Ribeirão das Neves 
assentar um moinho [d’agua] trouxe as 
Boas Novas do Evangelho a José Bo-
nifácio, que converteu e como servo fiel, 
ganhou sua família para Cristo” [Históri-
co da IM em Neves].

Como pioneiro do metodismo em 
Neves, José Bonifácio Nogueira foi 
também quem prontamente acolheu as 
primeiras reuniões do trabalho evangé-
lico. Assim, em sua residência, se rea-
lizou o primeiro culto oficial da Igreja 
Metodista, no dia 14 de maio de 1912, 
sendo oficiado pelo rev. Becker [Históri-
co da IM em Neves]. Em 1914, João 
Evangelista Tavares aparece no histórico 
da igreja local, como pastor responsável 
pela Igreja Metodista em Ribeirão das 
Neves [Histórico da IM em Neves].

A inauguração da Capela em Neves 
e sua continuidade

A Missão Metodista no Estado de 
Minas há muito tinha cumprido seu 
planejamento inicial, quando encetou a 
pregação do evangelho em Juiz de Fora, 

em maio de 1884. Passados cerca de 
20 anos, a maioria das localidades da 
região metropolitana de Belo Horizonte 
já tinha recebido a investida da prega-
ção dos missionários metodistas. Assim, 
podemos lembrar que as localidades de 
Sabará, Venda Nova, Sete Lagoas, Ma-
tozinhos e Santa Luzia já tinham rece-
bido algum tipo de visita ou atenção dos 
missionários.

No entanto, o estabelecimento de 
trabalhos missionários de permanência 
nem sempre seguia a sequência normal: 
criação do campo missionário ou inau-
guração do ponto de pregação, seguido 
da organização da igreja local, culmi-
nando na construção e inauguração do 
templo. Em algumas circunstâncias, a 
construção e inauguração de um tem-
plo eram cumpridas num prazo recorde, 
mas, na maioria das situações, a inau-
guração de uma pequena capela levava 
um tempo significativo.

James L. Kennedy nos lembra a     
inauguração memorável do Templo de 
Neves, com as seguintes palavras: “No 
dia 14 de Maio [de 1919] foi consa-
grada a Deus a Capella em Neves (Dis-
tricto de Bello Horizonte)” [KENNEDY, 
p. 158]. Para a igreja local, o primeiro 
templo construído foi edificado em 
1928, na Avenida dos Nogueiras, no 
qual Igreja Metodista funcionou por 12 
anos. Em 1939, a comunidade, através 
da irmã Mariana Augusta de Andrade 
Guimarães, adquiriu um terreno, propí-
cio para o novo templo metodista em 
Ribeirão das Neves. Porém, o atual tem-
plo, na Praça Francisco Miguel, n° 2, foi 
erigido somente em 1947.

Neste próximo 14 de maio, a Igreja 
Metodista em Ribeirão das Neves ce-
lebrará 100 anos de Vida e Missão, 
contando com duas congregações, fru-
to de seu trabalho missionário – Sevilha 
e Veneza – e um ponto missionário no 
bairro San Genaro [Histórico da IM em 
Neves].
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