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O rev. John Wesley impactou a sua 
época e as pessoas com seu modo práti-
co e profundo de anunciar a Palavra de 
Deus através de seus sermões. Em 1747 
ele publicou seus sermões como recursos 
doutrinários pregados ao longo de oito 
a nove anos. A edição definitiva de seus 
sermões se deu no ano de 1771 e incluía 
52 sermões.

Dentre estes, gostaria de destacar o 
sermão de número 37 “A Natureza do 
Entusiasmo” no qual cita o texto bíblico 
de Atos 26.24 – “Dizendo ele estas 
coisas em sua defesa, Festo o inter-
rompeu em alta voz: Estás louco, 
Paulo! As muitas letras te fazem de-
lirar!”

Ao resgatar nossa reflexão baseada 
neste sermão, estamos também enfati-
zando alguns objetivos principais que 
um sermão traz: educar, exortar, advertir, 
doutrinar e outros. Um sermão é sem-
pre profético, pois anuncia (a vontade de 
Deus) e denuncia (a vontade humana).

O rev. João Wesley quando elaborou 
e pregou este sermão, tinha em mente 
objetivos claros em relação ao contexto 
social de sua época: escravidão, fome, 
miséria, exploração, vícios, vários pro-
blemas que levavam o povo a um estado 
de opressão e alienação.

O rev. John Wesley fala do entusias-
mo como uma forma de fanatismo que 
impera na sociedade, na religião, na 
igreja. Somos desafiados/as a analisar 
este sermão, levando em consideração o 
contexto geral do Brasil de hoje e o con-

„A NAT U
texto específico de nossa comunidade de 
fé onde a igreja local está inserida.

O rev. John Wesley faz as seguintes 
considerações:

1- A sociedade (de modo geral) 
vê os seguidores de Cristo como 
“pessoas que vivem fora de si” – es-
tes seguidores são aqueles que levam a 
mensagem autêntica do evangelho, são 
os que proclamam a justiça, paz e gozo 
no Espírito Santo.

O que notamos hoje é que isto acon-
tece de modo inverso, pois “os que estão 
fora de sí” não são os que verdadeira-
mente seguem a Cristo, mas:

• aqueles que enganam a si mes-
mos;

• aqueles que perderam a cons-
ciência de Cristo;

• que se alienaram num tipo de 
experiência religiosa que só traz di-
visão, egoísmo, exaltação;

• são aqueles que frisam o Dom 
(Graça) e esquecem totalmente o 
ministério (serviço);

• são os que enfatizam os senti-
mentos e se esquecem da razão;

• são os que ignoram o ministério 
de Cristo: o serviço integral ao pró-
ximo para concretização do Reino de 
Deus (proclamar a vida) que se ex-
pressa em libertação, paz e amor;

2- Muitos afi rmam que “a religião 
tira o juízo” – devemos analisar esta 
colocação com muito cuidado, pois, se 
não soubermos separar religião de re-
ligiosidade, poderemos cometer erros 
graves. O que tira o juízo?

• a religião que não tem como 
centro a vida;

• que exclui o verdadeiro amor;
• que compactua com a injustiça 

e a opressão;
• que não tem voz profética;
Tal religião não é de Cristo, pois é  

instrumento de alienação e está a serviço 
de homens e não de Deus, é o “ópio do 
povo”. Ópio é uma mistura de alcaloi-
des extraídos da papoula, cuja ação 
é analgética, narcótica e hipnótica. É      
exatamente isto que muitas expressões 
de religiosidade têm feito com o povo: 
muitos estão drogados pela religiosidade 
e vivem hipnotizados pelas mentiras anti-
bíblicas dos líderes modernos. Confira 
na Bíblia e testifique o que estou falando!

3- O mundo vê como louco aquele 
que tem convicções maiores: 

• que não é preso às coisas tem-
porais;

• que tem convicção das coisas 
que não se veem;

Não somos loucos como o mundo 
diz, mas poderemos ser ingênuos se 
pensarmos ou crermos que tudo é para 
o além e nada se inicia agora, hoje.

Esperamos o crescimento da Igreja 
Metodista no Brasil para os dias atuais, 
mas muitos dizem que somos loucos. 
Prefiro viver esta loucura do que a sani-
dade fria e sem santidade que leva mui-
tos à hipocrisia e ao comodismo.

Segundo João Wesley, há várias es-
pécies de entusiasmo, tais como:

a. O IMAGINÁRIO – são aqueles 
que “imaginam ter a graça da qual não 
dispõem”; são aquelas pessoas que não 
têm raízes, opiniões formadas; vivem 
fantasiando a realidade; imaginam ter 
um dom que jamais possuíram e, por 
isso, sofrem de distúrbios.

b. O DEFENSOR – são aqueles que 
defendem com “unhas e dentes” a re-
ligião ou opiniões e fórmulas ritualistas 
que eles dignificam e divinizam. Defen-
dem a tradição, mas não vivem de modo 
digno do Evangelho. Você conhece al-
gum grupo assim?

c. O POSSUIDOR – são aqueles que 
“pensam possuir” certos dons de Deus, 
só que, na verdade, não possuem. Ima-
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T UREZA DO ENTUSIASMO‰
ginam-se dotados de poder para curar, 
profetizar ou prever o futuro, mas se es-
quecem da sabedoria e de dar a honra e 
a glória para Deus.

d. O IGNORANTE – são aqueles 
que usam a Bíblia como base de com-
preensão, sem ler e estudar a mesma; 
são os que usam o texto para pretexto 
desrespeitando o contexto. Tais procedi-
mentos são um desrespeito às Escrituras 
que são ricas em nos ensinar, em nos dar 
uma visão ampla da vida quando quere-
mos aprofundar nosso entendimento.

e. O HESITANTE – são aqueles 
que imaginam que certas coisas sejam 
providência de Deus; sabemos que tudo 
procede de Deus, exceto o pecado. Não 
podemos esquecer que a vontade de 
Deus é soberana, pois ELE é o Senhor 
e nós somos servos. O rev. John Wesley   
ainda diz: “sua providência está sobre 
todos os homens do universo, assim 
como sobre cada indivíduo”. Se pensa-
mos que a providência de Deus só está 
sobre alguns, estamos cometendo mui-
tos erros, pois podemos, assim, justificar 
e legitimar aquilo que é injusto e até in-
justificável: a opressão.

Podemos concluir que segundo o rev. 

John Wesley, o “entusiasta” é um louco 
e não um idiota, pois o idiota é aquele 
que tira conclusões erradas de premissas 
certas, enquanto que o louco é aquele 
que tira conclusões certas de premissas 
falsas ou erradas.

Todo entusiasta é um louco cuja lou-
cura é religiosa. Tal loucura não parte 
da religião, pois a mesma tem como 
princípio a mente sadia, sendo oposta a 
qualquer espécie de loucura.

Sendo assim, o entusiasta “fala de 
religião, de Deus ou das coisas de Deus, 
porém qualquer pessoa em estado nor-
mal pode discernir a desordem que lhe 
vai na mente”.

O rev. John Wesley define o entu-
siasmo como uma “loucura religiosa 
proveniente de qualquer imaginária e 
falsa influência ou inspiração de Deus, 
ou afinal partindo da imputação a Deus 
de alguma coisa que a Ele não se pode 
atribuir, ou esperando de Deus alguma 
coisa que d’ELE não se deve esperar”.

Devemos estar alertas contra este 
“vírus do entusiasmo” que tem pene-
trado e contaminado o “Corpo de 
Cristo” – a Igreja. Devemos combatê-lo 
duramente com tratamento preventivo: 

Estudo da Bíblia e Discipulado Cristão.
É triste saber que podemos diag-

nosticar várias pessoas assim dentro de 
nossas comunidades locais; elas fazem 
da igreja local um hospício e não uma 
comunidade terapêutica.

Caso persista sem desejo de cura, 
devemos repreendê-los/as com a auto-
ridade e pelo poder do nome de Jesus. 
Lembre-se do conselho que nos deu Je-
sus: “Errais por não conhecer as Escritu-
ras e nem o poder de Deus” (Mateus 
22.29).

Do seu pastor, 
Bispo Roberto Alves de Souza.
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03 Dia do Encarcerado Igrejas Locais Pastoral Carcerária

11 Inauguração da Sede Regional Cachoeirinha Bispo

12 Dia dos Pais Igrejas Locais Pastores/as, Grupos Societários

18 Encontro Distrital Vale do Aço IM Caratinga - MG Federação Metodista de Mulheres

25 Encontro Distrital Vale do Rio Doce IM Fraternidade – MG Federação Metodista de Mulheres

25 Seminário Distrital de Capacitação – Sede Itinerante Guaçuí – ES Bispo e SD

Período Atividade Local Responsável
agosto

Informamos o novo endereço da Sede Regional da 4ª Região Eclesiástica para 
atualização em seu cadastro:

Rua Iribá, 68, Bairro Cachoeirinha B. H. – MG  CEP 31130-700
(31) 3241-4459
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setembro

01 Encontro Distrital dos Distritos - Litoral/ Centro-Norte ES IM Vila Garrido – ES Federação Metodista de Mulheres

01 Seminário Distrital de Capacitação – Sede Itinerante Distrito Serra da Manti-
queira - Juiz de Fora – MG

Bispo e SD

01 a 07 Semana de Oração pela Pátria Igrejas Locais Pastores/as

02 Autonomia da Igreja Metodista no Brasil [*1930] Igrejas Locais Pastores/as

07 Feriado – Independência do Brasil

12 Dia com o Bispo Distrito Litoral do ES - Vila 
Velha

Bispo e SD

13 Dia do Juvenil Metodista Igrejas Locais FM e SM de Juvenis

15-16 Reunião da Coream Sede Regional BH Bispo

18-20 Reunião do MAE Sede Regional BH Bispo

18 Dia da Voz Missionária Igrejas Locais FM e SM de Mulheres

20 Dia da Escola Dominical Igrejas Locais Pastores/as

25 Dia com o Bispo: Distrito Centro-Norte do ES Vitória – ES Bispo e SD

26 Dia Nacional do Surdo

27 Dia do Ancião – Pessoa Idosa

28-30 Conferência Regional de Discipulado Câmara de Discipulado, Distritos e 
Igrejas locais

29 Seminário Distrital de Capacitação – Sede Itinerante Distrito Vale do Aço
Ipatinga - MG

Bispo e SD

30 Dia da Secretária

Período Atividade Local Responsável

01 Dia Nacional do/a Portador/a de Deficiência Igrejas Locais Pastores e Pastoras

06 Seminário Distrital de Capacitação – Sede Itinerante – 
Distrito Zona da Mata

Leopoldina  – MG Bispo e SD

09 Dia da Federação Mundial de Mulheres Metodistas Igrejas locais Federação Metodista de Mulheres

12 Dia da Criança Igrejas locais Pastores e Pastoras

12 Feriado

12-14 Encontro Regional de Capacitação para Presidentes e 
Agentes da Voz Missionária

Acampamento Metodista 
Nova Almeida – ES

Federação Metodista de Mulheres

15 Dia do/a Professor/a Igrejas Locais Pastores e Pastoras

16 Dia com o Bispo: Distrito Sul do ES Cachoeiro do Itapemirim-           
ES

Bispo e SD

26-28 Encontro de Homens de MG Federação de Homens

31 Dia da Reforma Protestante Igrejas Locais Pastores e Pastoras

Período Atividade Local Responsável
outubro

Celebração marca 13À aniversário do Grupo Manancial

O Grupo Manancial, formado por moças e jovens senhoras da Igreja Metodista 
Central em Cachoeiro de Itapemirim, completou treze anos de existência no dia 27/03. 
O culto de louvor e gratidão a Deus pelo 13º aniversário do grupo feminino foi rea-
lizado no dia 10/06, no templo da Igreja, e com direção do rev. João Marcos de Matos 
Garcia, pastor local. 

Zaíra Gaspari Sanche
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IM Betânia promove retiro para casais

Núcleo de Linhares forma evangelistas

A IM Betânia realizou um Encontro de Casais no dia 30 de ju-
nho, nas dependências de um condomínio fechado em Lagoa Santa, 
região metropolitana de BH.

Vinte casais participaram e foi maravilhoso! A pra. Terezinha, da 
IM São Gabriel, também esteve presente com seu marido e um casal 
de jovens namorados.

Foi um dia de muita comunhão, que começou com o delicioso 
almoço com churrasco e só terminou às 20h, com a entrega de uma 
linda cesta como lembrança aos casais. 

À tarde, o filme Corajosos levou os casais a refletirem sobre o 
relacionamento com o cônjuge e familiares. O filme foi discutido e 
serviu como base para a mensagem da pra. Joseane. Houve também 
muitas brincadeiras, em que os casais vencedores ganharam prendas.

O objetivo do Encontro foi promover reflexão e união entre os ca-
sais, que foram muito edificados através do filme, das brincadeiras e 
do ambiente acolhedor. Que o Senhor continue derramando bênçãos 
sobre os casais da Igreja e suas famílias!

pra. Terezinha de Lisieux

O Instituto Metodista Teológico João Ramos Jr, núcleo de Li-
nhares, ES, celebrou a formatura do Curso de Formação de Evange-
listas. O evento ocorreu dia 18 de agosto, nas dependências do nú-
cleo Linhares, no Distrito Eclesiástico Centro-Norte do Espírito Santo.

Trata-se da segunda turma ali formada e o núcleo se prepara 

para oferecer o Curso de Missões, preferencialmente para os que já 
estão credenciados como evangelistas.

Parabéns queridos irmãos e irmãs de Linhares pela Vitória. Ao rev. 
Erlon e equipe: que Deus continue a abençoá-los profundamente!

Adriana Gonçalves Bôas Falk
Alane Silva Santos
Albina Célia Galvão
Ezilane Souza Silva
Felipe da Silva Assunção
Filipe Augusto da Silva Santos
Gilda Maria Raymunda Cândido

Irany Barbosa Gama
Ismael Barbosa
José Antônio da Silva
José Mário Stezzer
Josenildo Costa Jerônimo dos Santos
Lucimar Rosa de Moura Almeida

Maria Aparecida Furtado Mendonça Correa
Patricia Bracalense Trimolet
Rita de Cássia dos Santos Campos de Sá
Valmir Cândido Silva
Vandenilza Martins
Zilá de Oliveira Costa

Confi ra a relação de formandos e formandas:

Santa Maria de Itabira celebra 
o Dia do Evangélico

Após aprovação do projeto de Lei que criou o Dia do Evangélico 
em Santa Maria de Itabira, MG, a cidade realizou o primeiro “Cele-
brai para Jesus”. Com o apoio da prefeitura, o evento ocorreu no dia 
8 de julho, na Praça do Poção, às 18h30, com participação dos minis-
térios da Igreja Batista Central de Itabira, Grupo de Teatro “Juventude 
na Rocha” e pr. Eduardo, Ipatinga, MG.

A partir do ano que vem, a proposta é realizar um evento de maio-
res proporções, com a presença de cantores consagrados da música 
gospel. Toda a infraestrutura será custeada pela prefeitura (palco, 
som, iluminação, telão, banheiros químicos, divulgação, etc.). 

Projeto do Izabela Hendrix é destaque 
no Prêmio Cidadãos do Mundo

O Projeto de Capacitação de Jovens Lideranças de Países em 
Reconstrução, do Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix, 
conquistou o 2º lugar no Prêmio Cidadãos do Mundo 2012, ca-
tegoria Responsabilidade Social Empresarial. A premiação ocorreu 
na noite de 25 de junho, no auditório do Centro Universitário de 
Belo Horizonte (UNI-BH).

O prêmio, uma iniciativa do Jornal Hoje em Dia, homenageou 
projetos inovadores e personalidades que se destacaram com 
ações socioambientais. Foram 31 projetos inscritos, distribuídos 
em três categorias: Organizações do Terceiro Setor, Iniciativa Ci-
dadã e Responsabilidade Social Empresarial. A categoria em que 
o Izabela Hendrix se destacou, teve como vencedor o projeto Vale 
Verde Parque Ecológico. 

O Projeto de Capacitação de Jovens Lideranças de Países em 
Reconstrução oferece bolsas de estudo a jovens oriundos de países 
em reconstrução. Teve início ao final de 2007, com estudantes do 
Haiti e do Kosovo. Uma vez concluída a formação, os egressos 
têm o compromisso de voltar aos seus países, onde poderão atuar 
como lideranças e multiplicar o conhecimento recebido. 

De acordo com a assessora de relações internacionais do Iza-
bela Hendrix, Ana Clara de Oliveira Santos, o prêmio indica que 
a instituição está no caminho certo   uindo com uma pequena 
parcela que vai ajudar comunidades destes países a terem um 
desenvolvimento autossustentável”, ressalta. 
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IM Monte Castelo realiza EBF
Entre 17 e 21 de julho, a Escola Bíblica de Férias da Igreja Meto-

dista em Monte Castelo Juiz de Fora, MG, acolheu aproximadamente 
100 crianças com um único objetivo: anunciar o amor de Deus!

Durante a semana, as crianças tiveram a oportunidade de apren-
der um pouco sobre o que Jesus quer ensiná-las. Através de cânticos, 
histórias, teatros e fantoches o amor de Deus foi transmitido às crian-
ças! No sábado à tarde, a alegria tomou conta das crianças presen-
tes: pula-pula, lanche, brincadeiras, louvores, fantoches agitaram a 
garotada.

Os pais não ficaram de fora dessa festa. Enquanto as crianças 
participavam das atividades, eles estiveram reunidos com a coorde-
nadora, Denise Castro, e com o Seminarista Douglas Bortone, aco-
lhendo uma dinâmica de integração e uma palavra baseada no tema 
da EBF 2012.

seminarista Douglas Bortone

Cemat vai ampliar e reformar instalações

Campo Missionário em São João Del Rei desenvolve ação socioeducativa

Aconteceu no dia 2 de agosto de 2012, no Salão da Igreja 
Metodista em Monte Castelo, Juiz de Fora, a Reunião Extraordinária 
da Diretoria Executiva do Cemat – Centro Metodista de Assistência 
aos Toxicômanos. Estiveram presentes o Secretário Executivo da 
AIM 4ª RE, rev. Wesley Gonçalves Santos, o pr. da igreja local, 
Adilson Mazeu Ferreira, o coordenador geral do Cemat, Waldir 
José Magdalena Filho e os demais membros da diretoria sob a 
coordenação do presidente, Sidney Carvalho de Oliveira. 

Na oportunidade, foi assinado o Contrato de Mútuo Finan-
ceiro, oriundo do Fundo Missionário da 4ª Região Eclesiástica, 
com montante de 75 mil reais, cujo objetivo será a ampliação de 
leitos e a reforma da comunidade terapêutica, um grande investi-
mento na área missionária a que se propõe o Cemat. 

A Deus toda honra e glória por esta conquista!

“Aqui é dirigido pelo Senhor Jesus! Daqui já saíram 44 aju-
dantes de marceneiro.” A frase está na entrada da Marcenaria de 
Geraldo Pinheiro dos Santos, membro do Campo Missionário em 
São João Del Rei. Mano, como é conhecido, é um homem simples 
e fabrica móveis em madeira de demolição na cidade.

Marcada pela violência e pelo tráfico de drogas, considerada 
há alguns anos como a segunda cidade mais violenta do Estado, 
Santa Cruz enfrenta hoje o drama de crianças e adolescentes que 
se perdem no mundo das drogas, destruindo sonhos e famílias.

Incomodado com esta situação, Geraldo começou a fazer o 
que estava ao seu alcance para mudar essa realidade. Montou 

um curso gratuito para ajudantes de marcenaria, e consegue re-
colocar cada um de seus alunos neste mercado de trabalho que 
é muito requisitado na cidade. Sua atitude tem provocado mu-
danças neste lugar. Muitos jovens têm deixado as ruas e buscado 
alternativas para uma nova vida.

Vendo as possibilidades do trabalho, o pastor Jovanir Lage, 
responsável pelo Campo Missionário da Igreja Metodista em São 
João Del Rei, juntamente com os irmãos do Ministério de Evange-
lismo, estão desenvolvendo um programa de apoio socioeduca-
tivo, com estudos bíblicos dirigidos todas as quartas feiras, com 
práticas de leitura e noções de cidadania nas mensagens do Evan-
gelho. Às quintas-feiras, o trabalho se faz com a prática de espor-
tes em uma quadra alugada, a fim de estimular a sociabilidade e 
o companheirismo entre o grupo. Já foram também desenvolvidas 
uma trilha ecológica e corrida de orientação no campus da Uni-
versidade Federal de São João Del Rei.

Dessa forma, o Evangelho está alcançando jovens e adoles-
centes da cidade. A frequência nos estudos chega a uma média 
de 23 pessoas. A igreja também contratou uma van, que faz o 
transporte destes jovens aos domingos para participarem da esco-
la dominical e dos cultos. Dentre estes jovens, oito deles já foram 
batizados, num momento de grande festa e alegria para toda a 
Igreja.

Aos poucos percebe-se o desenvolvimento destes jovens e a 
sua libertação do difícil e cruel mundo das drogas. Eles ganham a 
possibilidade de uma nova vida e a igreja ganha a satisfação de 
cumprir com o chamado do Evangelho para transformar o bairro, 
cidade e mundo.

pastor Jovanir Lage 

Escola Dominical Missionária 
comemora dois anos

Desde 2010, a Igreja Metodista em Betim está presente no bairro 
Bom Repouso, onde, com alegria, a família Calixto abre sua casa uma 
vez por mês para a realização de uma Escola Dominical Missionária. 
Essa escola dominical é totalmente voltada para as crianças do bairro, 
com muito louvor, brincadeiras, 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, a fidelidade e o cuidado do Senhor têm 
sido experimentados. Neste aniversário, a igreja louva a Deus por ver 
as marcas do evangelho na vida de seus pequeninos. Que o Senhor 
continue a prosperar esta obra!

KyraVargas – Ministério de Oração e Missões
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Mulheres se reúnem em 
distrital na IM Itaóca

Jantar Romântico

Com o tema “Discipulado: O chamado do Pai para nós”, 
aconteceu, no dia 5 de maio de 2012, na Igreja Metodista em 
Itaóca, o Encontro Distrital de Mulheres do Sul do Espírito Santo. 
Estavam presentes 160 pessoas representando as igrejas do Dis-
trito, além de visitantes de outras denominações. Foi uma bênção!

Nos momentos de louvor e adoração a Deus, houve a par-
ticipação do Ministério de Música e Liturgia, juntamente com o 
grupo de coreografia Shequinah, que apresentou a canção “Ouço 
Deus me Chamar”, além da aconchegante recepção dos juvenis, 
jovens e adultos com um delicioso café da manhã. Os momentos 
de história rítmica, ginástica e coreografia com Flórence Cana-
barro foram muito divertidos, descontraindo e incentivando a par-
ticipação de todos, sem contar a expectativa dos participantes na 
hora do sorteio dos brindes. Também foram recebidas, com muita 
alegria, representantes da Federação de Mulheres.

Durante as ministrações e pregação da palavra, realmente foi 
sentida a presença de Deus, tocando os corações. Pela manhã, a 
evangelista, Cilanilda Vieira Paschoal, trouxe a mensagem “Re-
conhecer as obras de Deus e ser discípulos e discipuladores”, 
baseada em Salmos 106.1-8. A mensagem final, ministrada pelo 
pastor local, Gustavo da Silva Peixoto, abordou o tema “Vigor, 
Doçura e Amizade”, baseada no livro de Rute. Todos foram rica-
mente abençoados. Louvado seja o Senhor!

 Cláudia Fernandes Paschoal – secretária distrital do Sul do ES.

Em virtude da viagem missionária ao Haiti, o Ministério com Famí-
lias da IM em Carlos Prates realizou, na noite de 23 de junho, um 
jantar romântico para os casais. Foram oferecidas e preenchidas 30 
vagas. Foi um momento de alegria, romantismo, congraçamento e de 
um saboroso jantar.

Evangelista é consagrado na 
IM Eldorado, em Juiz de Fora

A Igreja Metodista em Eldorado, Juiz de Fora, MG, realizou em 2 
de junho um culto para consagração do evengelista de Benício Cairo 
da Silva. Formado pela Escola de Missões Carlos Wesley (InForm) e 
membro da comunidade, Benício foi consagrado pelo pastor Júnio 
Marcos de Almeida. A celebração, muito alegre e festiva, contou com 
a presença do Quarteto Dádivas de Deus e de membros de igrejas 
metodistas da cidade, como também de ou-tras denominações. Esti-
veram também presentes os pastores Marco Aurélio Bruce e Ederson 
Andrade da Silva, da IM Jardinópolis,JF e IM Lima Duarte,MG, res-
pectivamente.

No dia 10 do mesmo mês, na IM Jardinópolis, Benício foi enviado 
como evangelista à Congregação do bairro Jardim de Alá pelo pastor 
titular Marco Aurélio Bruce e o coadjutor Messias Valverde. Graças a 
Deus por mais uma vida que se coloca à disposição para exercer seus 
dons na obra de Deus. II Timóteo 2.15.

Informou Thiago Emanuel

IM Carlos Prates envia missionários 
aos Haiti

Entre os dias 10 e 18 de junho, uma equipe da IM em Carlos 
Prates esteve em Porto Príncipe, Haiti.

Diversos projetos realizados com crianças órfãs e vulneráveis, 
apoiados por agências missionárias, foram visitados. A equipe passou 
por uma experiência marcante e transformadora. 

Após quase três anos, a reconstrução do pais é lenta. A maioria da 
população, que vive em uma situação de extrema miséria, permanece 
sem luz, água e saneamento básico. É possível ver homens e mulheres 
fazendo suas necessidades fisiológicas nas ruas. 

Todavia, percebem-se alguns avanços desde dezembro de 2011, 
quando foi realizada a primeira viagem missionária: alguns acam-
pamentos foram desativados e seus moradores levados paras casas 
construídas pelo Governo; algumas ruas, poucas ainda, foram pavi-
mentadas; aumento da coleta de lixo; os bairros mais privilegiados 
estão iluminados; há mais luzes na cidade.

A equipe visitou cinco projetos com crianças órfãs e vulneráveis e, 
em alguns deles, houve atendimento médico (Raquel Valverde) e den-
tário (Ana Cristina Brum). Também foram realizadas atividades com 
as crianças: música, brincadeiras diversas (Fabiana Aires e   Grazielle 
Nerys), arte circense (Frederico Mendes, grupo Arte Mensagem), dirigi-
das às seguintes instituições: Igreja Boas Novas (120 crianças); Orfa-
nato Mário Janis (22 crianças); Acampamento Corrail (27 crianças); 
Projeto escola de música (31 crianças) e NewLife Children’s Home 
(100 crianças).

Além destas atividades, foi ministrado um culto na base da ONU, 
que permitiu contato com um grupo de ex-alunos do Izabela Hendrix. 

Uma terceira viagem ao Haiti está prevista para Janeiro de 2013, 
provavelmente entre os dias 3 e 16. Mais informações sobre esta via-
gem missionária, basta contatar mediante os seguintes e-mails: 

missaocarlosprates@hotmail.com e pastorlugon@hotmail.com
Roberto Lugon
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Metodismo reafirma sua tríplice vocação c o

O metodismo sempre marcou seu testemunho por 
sua atuação em três linhas de ação: missioná-
ria, docente e social. Quem compareceu à so-

lenidade de inauguração das novas instalações da sede 
regional no terreno do bairro Cachoeirinha, seguida do 
primeiro culto na Tenda Missionária, constatou isso na 
tarde do dia 11 de agosto em Belo Horizonte, MG.

E
nquanto o sol se punha, ao som do Coral da IM 
Izabela Hendrix, clérigos e leigos, representantes 
das instituições, convidados e demais irmãos e 

irmãs das igrejas da Grande BH, juntamente com meto-
distas do interior de Minas Gerais e também do Espírito 
Santo, acompanhavam as palavras de acolhimento do 
revmo. Roberto Alves de Souza. Alegre, o bispo Roberto 
enfatizou a acertada decisão da Coream em suspender a 
venda do imóvel e optar por acompanhar os investimen-
tos no prédio, além de erguer a tenda missionária. “Ago-
ra a Quarta Região, como outras no país, também possui 
sede própria”, declarou o bispo em meio a expressões de 
louvor e glória a Deus.

A solenidade de inauguração teve início quando o 
bispo convidou o coro e todos os presentes para 
se dirigirem ao auditório, onde estava exposta a 

galeria dos bispos que presidiram a região. Com essa 
presença administrativa, pastoral e episcopal, as novas 
instalações da sede regional reforçam uma importante 
marca no terreno do bairro Cachoeirinha – sinalizar o 
potencial e presença metodista em suas marcas mais es-
senciais.
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c om investimentos no bairro Cachoeirinha

A    s oportunidades são muitas e a história tem sido 
assim: ponto missionário, igreja, seminário, lar 
para idosas, campus universitário, agora sede re-

gional e a futura catedral. Quem vier ao terreno do bairro 
Cachoeirinha, seja para participar do culto na tenda ou 
mesmo para servir à Igreja em nível regional, sairá com 
mais de orgulho e convicção de que a estrada está aberta 
para o tríplice e relevante testemunho que o metodismo, 
através dos tempos, tem procurado oferecer à sociedade 
como parte do Reino de Deus – seja na paixão evan-
gelística, na solidez do ensino ou na solidariedade do 
amparo ao sofredor. A Deus toda a glória! 

O trabalho no terreno de 5,5 mil m² teve início em 
1938. Em 1958, foi organizada a IM Cachoei-
rinha (antes denominada Carlos Wesley), tendo 

sido congregação da IM Central desde 1950. Pouco 
depois, em 1969, começaram as atividades do Instituto 
Metodista Teológico João Ramos Júnior, uma rica fase 
que perdurou até 1980. O prédio passou, então, a abri-
gar o AMI – Apoio Metodista ao Idoso. Mais recente-
mente, seguiu-se novamente uma utilização docente, 
com o Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix. 
Com um significativo investimento e reforma da institu-
ição, o prédio passou a abrigar cursos superiores em sete 
amplas salas, por quase três anos. 

E
ssa reforma e a localização estratégica do ter-
reno, que fica entre dois importantes corredores 
de tráfego da capital mineira, atraíram o interesse 

de igrejas e demais investidores. No entanto, a Igreja fez 
jus à sua história e vocação – com adaptações e inves-
timento no mobiliário, a nova sede dispõe de salas para 
reuniões, auditório e amplo estacionamento, além de ter 
erguido, ao lado a tenda, importante projeto missionário 
que visa edificar no local a futura Catedral Metodista de 
Belo Horizonte. 

José Aparecido
Fotos:   Nayara Lara e Ayron Ramos Goese
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Pela primeira vez, Passa à Macedônia é real iz
Rosário da Limeira sedia edição mineira do projeto

Entre os dias 14 a 21 de julho, na cidade de Rosário da Li-
meira, MG, foi realizada mais uma edição do projeto Missioná-
rio Passa à Macedônia. Foi o primeiro ano em que o projeto 
foi realizado simultaneamente em Minas Gerais e no Espírito 
Santo. Cerca de 90 missionários trabalharam em prol do Rei-
no de Deus atuando em diversas áreas para melhor atender à 
população.

Foram realizadas diversas palestras direcionadas a cerca 
de 300 alunos. Foram também distribuídos diversos kits evan-
gelísticos e informativos, fruto da parceria entre a SBB (Socie-
dade Bíblica do Brasil), a Sedese (Secretaria de Desenvolvimen-
to Social do Estado) e a Fundação Metodista, que possibilitou 
alcançar todos os adolescentes e a cidade, pois os “kits” foram 
entregues de casa em casa.

Crianças, adolescentes e adultos assistiram à apresentação 
da Boneca Crispete no Ginásio Poliesportivo da cidade e, no 
período da noite, à pregação do evangelho de Cristo na praça 
da cidade. O pr. Márcio Abreu, com uma equipe de teatro, 
trouxe uma dinâmica valiosa, além de um vídeo sobre Jesus 
com uma reflexão sobre como escolher o melhor, que quebran-
tou alunos e professores.

Para o pr. Carlos Magno, responsável pela IM em Rosário 
da Limeira, “o Passa à Macedônia atendeu às expectativas, 
principalmente por atuar em diversas áreas, como: ação social, 
saúde, aconselhamento pastoral, entre outros”. Rosário da Li-
meira tem 16 anos de emancipação, o que trouxe preocupação 
para Magno: “Imaginamos que encontraríamos resistência por 
causa de sua simplicidade, das características rurais e por nun-
ca ter ocorrido um evento como este. Ao contrário dos temores, 
a cidade nos acolheu de forma surpreendente a começar pela 
população até às autoridades públicas, que têm elogiado o 
projeto.”

Desde o início do planejamento do Projeto Missionário, 
Magno obteve o apoio do rev. Maxuell Nery, que procurou 
levar ao conhecimento da cidade, a começar pela Câmara 
dos Vereadores onde foi realizada a apresentação do Passa à 
Macedônia.

A missionária Marlene Carneiro, secretária regional de Ação 
Social, comentou a dificuldade enfrentada antes da realização 
do Projeto, pois as escolas não estavam de férias, o que im-
pediria a participação das crianças na Escola Bíblica de Férias. 
“Mas tivemos uma grata surpresa com a Secretaria de Educa-

ção que abriu as portas, cedendo as escolas municipais e esta-  
duais para realizamos as atividades dentro e fora das escolas”, 
relata Marlene.

Segundo a missionária, o alvo de alcançar todas as crianças 
da cidade e zona rural foi alcançado, além das crianças que 
foram encaminhadas pelo Conselho Tutelar para que pudes-
sem participar da socialização oferecida pela EBF. “Uma ado-
lescente contou que não tinha televisão em casa e disse que iria 
ler todo o material durante as férias porque adora ler, principal-
mente o Novo Testamento, porque nunca teve e agora poderá 
ler”, testemunhou Marlene.

O atendimento social foi desenvolvido por uma psicóloga, 
duas dentistas, um agrônomo, além de cortes de cabelo, vaci-
nação, bazar e artesanato.

O sucesso da realização do Passa à Macedônia em Rosário, 
além de toda a participação regional, foi a forma com que as 
Igrejas do Distrito Leste da Zona da Mata abraçaram o Projeto. 
Para a revda. Rosângela Donato, “o empenho dos pastores e 
pastoras, junto com as igrejas locais, tornou possível realizar 
um projeto que superou nossas expectativas”.

Segundo o prefeito Edson Curi, a experiência foi fantástica. 
“Tenho visto a reação positiva da população em relação ao 
trabalho desenvolvido. Em se tratando da Igreja Metodista, só 
podíamos esperar coisas boas para enriquecer a população 
com informação, conhecimento e a fé em Jesus Cristo”, frisou.

Billy Fádel
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al izado em Minas Gerais e No Espírito Santo
Linhares acolhe projeto no Espírito Santo

A edição capixaba do Projeto Missionário Passa à Macedô-
nia contemplou a cidade de Linhares, pertencente ao Distrito 
Centro-Norte do Espírito Santo. As atividades, realizadas entre 
os dias 8 e 14 de julho, se concentraram no Bairro Interlagos II, 
que possui mais de 30 mil habitantes. Foi um marco na cami-
nhada missionária da 4ª RE.

Houve participação integral da igreja local, pastoreada pelo 
pr. Erlon Martins dos Santos, que, com grande empenho aco-
lheu os missionários: cerca de 90 voluntários entre pastores/
as, seminaristas, evangelistas, representantes de todos os grupos 
societários, membros de diversas igrejas do Espírito Santo e de 
Minas Gerais, auxiliados pela equipe organizadora conduzida 

pela revda. Elizabete Altino e pelo rev. Alexander Mendes Cunha.
Durante o projeto, foram feitas visitas evangelísticas, dis-

tribuídos cinco mil folhetos, dois mil kits evangelísticos, além 
da realização da Escola Bíblica de Férias com média de 450 
crianças. Todas as noites, foram realizados cultos evangelísti-
cos abençoados e ungidos, com a ministração dos clérigos pre-
sentes. O grupo de teatro da Igreja local e equipe de louvor 
organizada pelos presentes atuaram em todos os cultos, com 
frequência média de 500 pessoas. Mais de 600 pessoas rece-
beram atendimento médico, corte de cabelo, palestras na área 
de saúde, exames médicos, oficinas de artesanato, todos com 
ministração da Palavra de Deus.

Foi feito o lançamento da pedra fundamental do novo tem-
plo de Linhares. Uma equipe de construção civil trabalhou ar-
duamente deixando pronta a base para a construção. O bispo 
Roberto Alves de Souza, no encerramento do projeto, em um 
culto emocionante, vibrante, consagrou e designou o missio-
nário Samuel da Silva para o trabalho em Interlagos.

A Igreja Metodista marcou a cidade de Linhares ao demons-
trar o amor de Deus e levar o evangelho de Jesus Cristo, ao 
atender às necessidades daquela comunidade. Graças a Deus 
pelas famílias alcançadas – 79 conversões, e por todos que 
participaram do projeto, contribuindo com suas ofertas (ali-
mentação, construção) e orações. Que Deus abençoe a todas 
as Igrejas do Espírito Santo que se unem em favor da expansão 
da missão nossa gratidão. E, que venha 2013 com novos de-
safios! 

revda. Elizabete Altino
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Sombra e ˘gua Fresca lança jornal para aproximar projetos 
O Projeto Sombra e Água Fresca acaba de lançar o primeiro 

número do Boletim Informativo Tecendo a Rede. 
Este  boletim nasce com o  objetivo  de contribuir para  o forta-

lecimento da Rede de Projetos Sombra e Água Fresca  através de um 
sistema simples  de  comunicação  que  promova o aprofundamento 
das  relações  entre os projetos locais, as equipes regionais  e a equipe 
nacional.

Tecendo a Rede, o nome escolhido para o boletim, tem um signifi-
cado muito especial!  A palavra tecer significa entrelaçar.  Uma das 
definições da palavra rede é o  relacionamento entre indivíduos ou 
organizações que compartilham o mesmo interesse.    

Nossa esperança é que Tecendo a Rede possa, de fato, criar laços 
ainda mais fortes entre os diversos segmentos da Igreja através da 
troca de experiências, do compartilhar das ações,  das dificuldades 
enfrentadas e das bênçãos recebidas no desempenho desta  grande 
missão que Deus colocou em nossas mãos.  

Continue tecendo esta rede conosco e nos mande notícias pelos 
seguintes e-mail’s: projetosombraeaguafresca@gmail.com 

                      ou comunicacao@metodista.org.br
Saudações em Cristo,
Teca Greathouse - agente nacional do Projeto Sombra e Água      

Fresca da Igreja Metodista

AIM busca sintonia dos secretários executivos e tesoureiros regionais
A reunião conjunta dos secretários executivos e tesoureiros da 

área geral e das regiões eclesiásticas e missionárias da AIM (Asso-
ciação da Igreja Metodista) foi realizada nos dias 4 e 5 de julho na 
Sede Nacional, em São Paulo. A reunião visou harmonizar ainda mais 
os secretários executivos e tesourarias regionais para facilitar o anda-
mento nas regiões. A ideia é ter essa integração e manter as AIM’s 
sintonizadas durante todo o ano.

É a segunda reunião do ano com os secretários executivos. A 
primeira ocorreu em março e foi presidida pelo presidente do Colégio 
Episcopal, bispo Adonias Pereira do Lago. Na ocasião, ele afirmou a 
necessidade da conexão: “O objetivo da reunião é trazer uma uni-
dade de ações por parte das regiões dentro do que a lei de cada Es-
tado e Município determina. Isso é fundamental porque muitas coisas 
são comuns, mas, para chegar à meta, há caminhos diferentes”.

A quarta região foi representada pelo secretário executivo regio-
nal da AIM, o rev. Wesley Gonçalves Santos e a tesoureira regional, 
Valéria Araújo.

Encontro nacional mobiliza juventude metodista

Entre 7 e 9 de junho foi realizado o Encontrão Nacional da Juven-
tude Metodista, na Escola de Missões, em Teresópolis, RJ. O encontro 
foi um marco na vida da Igreja Metodista, já que foi o maior dos 
últimos 20 anos.

A delegação da 4ª região participou com 108 jovens, ficando 
atrás apenas da primeira região, anfitriã do evento. O pastor assessor 
dos jovens, Otávio Torres, acompanhou a juventude durante todo o 
Encontro, e pôde também testemunhar o derramar do amor de Deus 
naquele lugar.

A mensagem no culto de abertura ficou a cargo do bispo Paulo 
Lockmann. No culto noturno, o louvor e a mensagem ficaram por 
conta do Ministério Livres para Adorar, de São Paulo. Ao fim da noite, 
os líderes distritais, regionais, bem como os integrantes da mesa da 
confederação se reuniram com os bispos. Os jovens foram encoraja-
dos em seu potencial de fazer discípulos e discípulas.

No dia seguinte, a juventude se reuniu em jejum para uma minis-

tração à beira do lago com o revmo. João Carlos Lopes, bispo asses-
sor da confederação. Após o café, teve início um segundo culto, com 
ministrações do pr. Erik Farley, de Miraselva, PR, e do bispo Adonias 
Pereira do Lago, presidente do Colégio Episcopal. 

Houve também oficinas com os temas: Os desafios missionários 
da Amazônia, Os desafios missionários do Nordeste, Discipulado e 
metodismo, Batalha espiritual, Sustentabilidade e Reino de Deus, Os 
desafios da Escola Dominical para a juventude metodista, Os desa-
fios missionários no metodismo mundial, Mobilização cristã, Jovens 
ca-sais, Missão transcultural, Adoração que culmina na missão e        
wokshops instrumentais.

No período da noite, o louvor ficou por conta de Samuel Mizrahy e 
sua banda, com repertório de música congregacional contemporânea 
e a ministração da Palavra foi direcionada pelo pr. Edinei Reolon de 
Goiânia. A Noite de Talentos foi conduzida por Henrique, presidente 
da Federação de Jovens da Remne.

Na manhã do último dia, os jovens se reuniram para louvar a 
Deus, novamente direcionados pelo Samuel Mizrahy e Pastor Edinei 
Reolon.O bispo Carlos Tavares e a episcopisa Marisa relataram os 
desafios missionários da Remne e Rema, incentivando os jovens a con-
tribuírem nos projetos missionários. 

No encerramento, o bispo Carlos Tavares presidiu a Santa Ceia, 
seguida pelo lançamento da agência missionária da juventude meto-
dista do Brasil - Malta, que desafiou a juventude metodista a fazer 
discípulos/as. O evento foi reconhecido como um encontro de avi-
vamento e missões da juventude metodista, com quebrantamento de 
corações e um derramar extraordinário do Espírito Santo.

Para 2013, a Confederação de Jovens prepara o “Treina Jovem”, 
de 30 de maio a 2 de junho, em Belo Horizonte. As inscrições já estão 
abertas no site www.juventudemetodista.org.br

Simone Martins Pereira
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Campanha Nacional de Oferta para a 
Ação Social se estende até novembro

Domingo, 19 de agosto teve início a Campanha Nacional de 
Oferta para Ação Social, que ocorre até o Dia de Ação de Graças, 
22 de novembro de 2012. As Igrejas Metodistas em todo o país são 
convidadas a ofertar e realizar a Festa da Família Metodista para ar-
recadar mais verbas para a missão social da Igreja. Metade da oferta 
levantada abençoa os projetos da igreja local e a outra metade aben-
çoa projetos sociais selecionados pelas regiões eclesiásticas e mis-
sionárias. 

Aproveite essa oportunidade de ajudar o próximo e transformar 
vidas! Tenha a alegria de ser também Família Metodista missionária e 
solidária. Realize a Festa da Suzana Wesley na sua igreja. Contribua 
orando, divulgando e mobilizando sua igreja para a Campanha Na-
cional de Oferta para Ação Social! Quanto mais você doa, mais você 
abençoa! 

Dicas para a Festa da Família Metodista 
Utilize a criatividade para pensar em atividades agradáveis para 

sua igreja, comunidade e visitantes e arrecadar fundos para investir na 
missão social da Igreja. Algumas sugestões de atividades são: • Gas-
tronômica (cachorro-quente, salgados, tapioca, sorvete, pizza, pratos 
típicos, etc.); • Artística (venda de artesanatos: chaveiros, blusas, toa-
lhas de mesa, etc.); • Esportiva (campeonato de vôlei, futebol, xadrez, 
vídeo game…); • Moda (bazar de roupas usadas); • Cultural (noite 
de talentos com poesia, música, teatro…). A igreja pode realizar um 
Culto de Ação de Graças, como mais um dia de coletar arrecadações, 
e realizar a consagração de todas as ofertas alcançadas nos cultos e 
atividades realizadas. 

Envio da Oferta 
Após o término da campanha, dia 22 de novembro de 2012, 

as igrejas devem depositar os valores no: Banco Bradesco - Agência 
2818-5 Conta corrente 14.251-4. O envio deve ser feito até o dia 7 
de dezembro de 2012. Enviar o comprovante de depósito, o nome da 
igreja e da região eclesiástica ou missionária a qual pertence para a 
Sede Nacional, pelo e-mail nayara.landim@metodista.org.br. 

Mais informações em:
www.metodista.org.br/conteudo.xhtml?c=11858 

Aula inaugural da Escola de Missões 
Francis Asbury será em setembro

Todas as igrejas receberam o folder com as fichas de inscrição 
para o Curso de Missões, que terá sua aula inaugural no dia 21 de 
setembro de 2012, às 20h, no Acampamento Gerizim, da IM Central 
de Belo Horizonte.

O rev. José Pontes Sobrinho, diretor da EMFA, deseja realizar uma 
grande festa de inauguração, contando com todos os metodistas de 
Belo Horizonte e do entorno da capital.

Os que vierem de fora devem informar ao rev. Maurílio, no Insti-
tuto Teológico, para que seja providenciada condução da rodoviária 
até o local. As vagas serão garantidas para reservas feitas até15 de 
setembro. Informações no e-mail instituto@metodista4re.org.br

Graças a Deus por este momento histórico na vida da Quarta 
Região Eclesiástica! Você pode ser parte desta história! Endereço do 
acampamento Gerizim: BR040- km 520, Contagem, MG. 

Ônibus Veneza 6808. Ponto atrás da rodoviária. Pedir para descer 
em frente ao Minasçucar. Obs: É necessário trazer roupa de cama e 
banho.

Participe do 1À Encontro Nacional de 
Música e Arte da Igreja Metodista

O Departamento Nacional de Música e Arte irá promover o 1º 
Encontro Nacional de Música e Arte da Igreja Metodista. O tema do 
Encontro é Ministrando ao Senhor com arte. Todas as pessoas que 
atuam na área e interessadas na temática estão convidadas a par-
ticipar do evento. Serão 16 laboratórios ministrados por professores 
especialistas.

Datas: 14, 15 e 16 de setembro de 2012, com início às 19h 
da sexta-feira, 14, e término às 12h do domingo, 16; Local: Facul-
dade de Teologia da Igreja Metodista (FaTeo), Rua Alfeu Tavares, 149, 
Rudge Ramos - São Bernardo do Campo – SP, Ed. Ômega. 

Promoção e Coordenação: Departamento Nacional de Música e 
Arte da Igreja Metodista, rev. Edson Mudesto. Apoio: Faculdade de 
Teologia e Universidade Metodista de São Paulo
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Jovem pregador metodista lança DVD
O pregador Rodrigo Euzébio, 

da IM de Conselheiro Pena, MG, 
tem realizado ministrações em todo 
o Brasil representando a Igreja 
Metodista. Seu ministério se expan-
diu a partir de uma entrevista con-
cedida a uma emissora de rádio 
ligada à Igreja Metodista.

Com apenas 17 anos, Rodrigo 
tem um compromisso imenso com 
a obra de Deus. Gravou seu DVD 
em maio, em Vitória, ES, e está 
disponível para ministrar em todo 

Brasil, para glória de Deus. Agendas, contatos e DVD’s pelo site:
www.PregadorRodrigoEuzebio.yolasite.com (33)3261-3409

DESIGNAÇÃO DE EVANGELISTA – N. 007/12

FREDERICO GUIMARÃES FREITAS: Ajudante, missionário, tempo 
parcial sem ônus, para a IM em Bom Jardim, Ipatinga, MG, con-
forme o art.15/§ 3º [Cânones 2007]. O pr David Pinto de Morais, 
pastor titular da IM em Bom Jardim, é  o responsável pela supervisão 
do trabalho do mesmo [art. 15/§ 2º/Cânones 2007].

Observação: O mesmo compareceu perante o bispo e fez o voto 
religioso, sendo designado como missionário. No ato de designação 
como evangelista recebeu a autorização para ministrar o SACRA-
MENTO DA CEIA DO SENHOR somente no local da respectiva desig- 
nação, ficando vetados quaisquer outros atos pastorais ao mesmo.

Santa Bárbara do Leste, 27 de junho de 2012.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - Nº 8 e 10

Licença de 30 (trinta) dias ao missionário RUBENS GOMES DE 
BRITO, no período de 1 de julho de 2012 a 30 de julho de 2012, 
conforme solicitação encaminhada e protocolada na Sede Regional.

No dia 18 de julho prorroguei a licença para tratamento de 
saúde do missionário RUBENS GOMES DE BRITO, no período de 
31 de julho de 2012 a 31 de agosto de 2012, conforme solicitação 
encaminhada e protocolada na Sede Regional.

No período da licença pastoral, o presbítero Josny Batista Ve-
loso, titular supervisor,  responderá pelo ministério pastoral da igreja 
local, de tempo parcial sem ônus, juntamente com o presbítero Car-
los Henrique de Assis Silva, SD do Distrito. 

Belo Horizonte, 18 de julho de 2012

DESIGNAÇÃO DE EVANGELISTA - Nº 009/12

SAMUEL GOMES DO NASCIMENTO: Ajudante, missionário, 
tempo integral, para a IM em Linhares, Congregação do Bairro In-
terlagos. O presbítero Erlon Martins dos Santos, pastor titular da IM 

em Linhares, é o responsável pela supervisão do trabalho do mesmo 
[art. 15/§ 2º/Cânones 2007].

Observação: O mesmo compareceu perante o bispo e fez o voto 
religioso, sendo designado como missionário. No ato de designação 
como evangelista recebeu a autorização para ministrar o SACRA-
MENTO DA CEIA DO SENHOR somente no local da respectiva desig- 
nação, ficando vetados quaisquer outros atos pastorais ao mesmo.

Linhares, 14 de julho de 2012.

CANCELAMENTO DE DESIGNAÇÃO - Nº 011/12

Comunico o desligamento e encerramento da designação do 
evangelista missionário MARCOS DOS SANTOS SILVA, conforme 
Ato Episcopal nº 023, de 13/12/2008, a partir de 2 de agosto de 
2012, que deixa de ser membro da IM em Timóteo. Declaro também 
o cancelamento de sua designação para a Congregação Metodista 
no Bairro Floresta, em Coronel Fabriciano, MG.

Belo Horizonte, 2 de agosto de 2012

NOMEAÇÃO 

BRAZ BATISTA, aspirante ao presbiterado, tempo parcial com 
ônus, para a IM Izabela Hendrix, com designação para a Congrega-
ção da Serra, Belo Horizonte, MG, sendo o presbítero Olívio An-
drade da Silva, o responsável pela supervisão do trabalho do mesmo 
[art. 15/§ 2º/Cânones 2007].

Belo Horizonte, 1 de agosto de 2012.

NOMEAÇÃO 

EDMILSON PORTUGAL JARDIM, ajudante, aspirante ao pres-
biterado, tempo parcial sem ônus, para a Igreja Metodista Barreiro 
de Cima, Belo Horizonte, MG.

Belo Horizonte, 20 de junho de 2012.

O Bispo Presidente da Igreja Metodista na Quarta Região Eclesiástica, REVMO. ROBERTO ALVES DE      SOUZA, 
no uso das atribuições que lhe conferem os Cânones da Igreja Metodista, torna públicos os seguintes atos episcopais 
e nomeações: 

ATOS EPISCOPAIS

Notifique-se. Registre-se. Divulgue-se.

Bispo Roberto Alves de Souza
Quarta Região Eclesiástica

Acadêmico da região obtém 
bolsa de iniciação científica

André Yuri Gomes Abijaudi, acadêmico do 2º ano em Teologia na 
Fateo recomendado pela Quarta Região, foi contemplado com bolsa 
de iniciação científica do Programa PIBIC/CNPq. Com o tema “Pode 
a teologia contribuir no combate às drogas? Uma contextualização 
da teologia wesleyana em resposta a um problema brasileiro, André 
terá a oportunidade de consolidar sua formação com apoio financeiro 
para seu trabalho monográfico.

A bolsa de iniciação científica do CNPq concede apoio financeiro 
para qualificação da pesquisa acadêmica e visa introduzir graduan-
dos no universo da pesquisa científica. Por ser concorrida por alunos 
de vários cursos na Umesp, André é mais um acadêmico dentre ou-
tros na região que terá a oportunidade de consolidar sua formação 
acadêmica. 
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Desejamos ricas bênçãos do Senhor aos aniversariantes de

agosto 2012

01/08 Carlos Eduardo de Souza Castro
 Elizabete Santos J. Paradela
 Rosemary Medeiros de Queiroz
02/08 Anderson Roberto Gomes Silva
 Edgar Fernandes Neres
 Valdemar TrevenzolI
03/08 Iolandir de Almeida Gomes
04/08 Brunna Azevedo Nascimento  
 Pereira
 Giselle Leandro Oliveira Veloso
 Vânia Guilhermina C. Alvarenga
06/08 Manoel Pereira Martins
07/08 Marta Aono Alves de Souza
08/08 Laura Karl Trevenzoli
 Monica da Silva V Pires
 Sônia Cristina Martins
09/08 Aline F. Silva Machado Gomes
 Annesley Alzira de Paula Pontes
10/8 Adriel Antônio Valverde
12/08 Elenice Maia Ferraz
13/08 Vasny Candido de Andrade
14/08 Claudia Gomes de Souza
 Moisés Abdon Coppe
 José Edmilson Jardim
16/08 Romilde Santos Sant’ana
17/08 Álvaro Rocha de Faria
 Roberto Pereira de Queiroz
20/08 Elizabete Rampinelli Coppe
21/08 José Tarcisio Ribeiro Pinto
 Pedro Soares Reis
22/08 Maria Rosângela de O. Donato
23/08 Selma Maria B. A. Souza
24/08 Fernando Lopes Balthar
25/08 Jorge Eleotério dos Santos
26/08 Cristina da Silva Gomes Varol
 Jackson da Silva Pereira
27/08 Eduardo Machado Gomes
 Rosa Amélia Passos de Faria
28/08 Paulo de Tarso Barbosa Corrêa
29/08 Jair Dias Ferraz
30/08 Denise Mascarenhas   
 Jaeder Maia
 Jane Rose de Brito

outubro 2012

01/10 Airam Lomeu Campos
 Carlos Henrique Durante da Silva
 Lucia Helena S. E. Ferrarezi
 Neusa Elena R. Moraes
02/10 Dalgisa Vieira Pinto Coelho
 Manoelina D. Vilela
 Simone Pimentel Venâncio
 Valmiki de Oliveira
04/10 Gleslei Moraes Oliveira
 Shirley Silva Rodrigues
 Welbert César dos Reis
 Wesley Cardoso Teixeira
05/10 Bruno Henrique Rios
06/10 Renato Sabino da Silva
07/10 Edward Coelho Soares Machado
08/10 Zilda Teixeira Araújo
09/10 Wanderlei Carvalho da Costa
11/10 Ramon dos Santos Coutinho
15/10 Gleicilaine Carvalho D. da Silva
 Renata G. Siqueira e Silva
16/10 Bispa Marisa de Freitas Ferreira
18/10 Rosana Freitas dos Santos Pinto
19/10 Celso Gomes de Oliveira
20/10 José Aparecido de Oliveira
21/10 Maria Luzia Araújo dos S. Almeida
 Valesca Athayde de Souza Paradela
22/10 Roberto Rodrigues Lugon
23/10 Rosimeire Braga dos S. Peixoto
24/10 Clemir de Oliveira e Silva
 Josny Batista Veloso
25/10 Silas Neves
26/10 Eunice Barbosa Z. Alves
 Luciane Dutra M. Cruz
27/10 Derly Araújo da Silva
28/10 Bispo Roberto Alves de Souza
 Soraia Gonçalves Soares Machado
31/10 Selma Cristina Trifilio Silva
 Karla Caroline Acácio Pereira

setembro 2012

01/09 Marco Aurélio Bruce
 Sebastião Cézar Ravagnani
02/09 Messias Ferreira Campos
03/09 Eliane Visa Bastos Barreto
05/09 Cláudio de Paula Valverde
 Maria Aparecida F. Mendonça  
 Correa
 Maxwell Andrade Nery
06/09 Gessi Rocha Pinto Coelho
09/09 Joseane Batista Veloso Goese
11/09 Maria Rosângela de O. Donato
12/09 Geraldo Rosa de Almeida
 Vanda Lucia S. Dilem
13/09 Ayron Ramos Goese
14/09 Juliana Cardoso Bezerra 
 Luiz Carlos Costa Rampinelli
17/09 Erondina Eller
18/09 Márcia A. Vieira Rampinelli
 Ronald Gripp Donato
19/09 Nathalia Araújo de O. Neres
21/09 Antônio Lutero de Oliveira
22/09 Arivalcir Alves Xavier
24/09 Donald Thomas Raffan
 Júnia Ramos Machado
25/09 Gláucia V. G. de Souza Rodrigues
26/09 Osman de Oliveira Ferraz
28/09 Enock Galvão Tinoco
29/09 Elizângela M. de Andrade Alves

outubro

Salário ............................. 05/10/2012
FGTS ................................05/10/2012
CAGED .............................05/10/2012
Envio de GPS ao Sindicato ..10/10/2012
GPS ................................. 19/10/2012
IRRF ..................................19/10/2012
PIS ................................... 19/10/2012

Calendário de obrigações

setembro
Salário  .............................06/09/2012
FGTS ................................06/09/2012
CAGED .............................06/09/2012
Envio de GPS ao Sindicato ..10/09/2012
GPS  .................................20/09/2012
IRRF ..................................20/09/2012
PIS  ...................................20/09/2012

Geovani (6 anos) e Davi (2 anos) chegaram 
para alegrar o lar do pr. Eduardo Machado e 
Aline Gomes. O processo de adoção foi con-
cluído no dia 9 de maio. Que Deus abençoe 
ricamente este lar! 

Leon Hurldurt Lehman, pai de Luiz Felipe 
Lehman, faleceu nos EUA. O corpo foi trazido 
ao Brasil e sepultado no dia 11 de agosto, em 
Belo Horizonte. A família Lehman é uma família 
missionária que tem servido a Deus em terras 
brasileiras e em especial à Igreja Metodista. Na 
edição de agosto/2011, foi homenageado o 
missionário H. I. Lehman. Roguemos a Deus o 
consolo dos familiares.

Participe da Caminhada 
de Emaús

O Ministério Regional da Caminhada 
para Emaús, comunidade de Belo Horizonte, 
realizará as caminhadas nas seguintes datas: 
para homens nos dias 1 (noite) a 4 (tarde) 
de novembro; e para mulheres nos dias 15 
(noite),16,17 e 18 de novembro.

Em função de dificuldades logísticas, as 
duas caminhadas serão realizadas nas de-
pendências da Igreja Metodista no Planalto, 
limitando o número de inscrições para as 
primeiras 25 pessoas inscritas.

A reunião da coordenação da comuni-
dade, realizada em 24 de agosto, deliberou 
que a pastora Dalgisa Coelho e o rev.  Dilmar 
Paradela darão suporte à coordenadora da 
comunidade de Belo Horizonte, irmã  Grace 
Kelly, para que possam realizar estas cami-
nhadas em 2012.

Divulguem o evento e, se ainda não ti-
veram a oportunidade de conhecer esse 
ministério que está completando 25 anos em 
nossa região, não percam a oportunidade.

Mais informações com rev. Dilmar de 
Carvalho Paradela:

 dilmarparadela@hotmail.com
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Prédio do Bairro Cachoeirinha

Donald E. Cockril - diretor do Seminário - 1969

Adauto Fabrício, Donald Cockril e José Nogueira - 1969

Atual sede da 4 RE Pátio externo da Sede Regional - Ao fundo, Tenda Missionária

Aula Inaugural do Seminário Bispo Almir dos Santos - 03/03/1969

Dia da abertura do Seminário Congregação reunida - 03/03/1969

Na edição anterior do Diálogo Pastoral, procuramos historicizar o metodismo no bairro Cachoeirinha, Belo Horizonte. Com a 
ajuda do missionário Leon E. Strunk, apresentamos alguns aspectos do nosso acervo, priorizando a memória fotográfica!

Diretor Donald E. Cockril com a 1ª Turma do Seminário - maio/1969

Prédio do Seminário - Frente - 1969

Gercymar Wellington Lima e Silva, com a colaboração do rev. Leon E. Strunk


