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Ordenação e  
consagração de 
novos clérigos

Saiba quem são os novos integrantes 
do Quadro Pastoral
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A Sociedade Metodista de Homens na 
Igreja Metodista é fundamental dentro da 
visão de discipulado e grupos pequenos, 
pois homens, por sabedoria, devem con-
solidar homens, cumprindo assim “o man-
dato missionário de Jesus”, alcançando o 
alvo de termos, na 4ª Região Eclesiástica, 
50.000 (cinquenta mil) discípulos e discí-
pulas, através de 5.000 (cinco mil) grupos 
pequenos ou células e abrindo 20 novas 
igrejas locais em Minas Gerais e no Espírito 
Santo.

Essa tarefa é responsabilidade a ser as-
sumida por todos os homens metodistas 
em Minas Gerais e no Espírito Santo, pois 
Deus conta com todos vocês, exercendo 
um ministério que dê frutos para o Reino 
de Deus.

O Regulamento da Federação das 
Sociedades Metodistas de Homens da 4ª 
Região Eclesiástica traz a seguinte afirma-
ção no art. 2:

• “A Federação, fiel à tradição missio-
nária e histórica da Igreja Metodista, confi-
ante na ação do Espírito Santo, no uso dos 
Dons concedidos aos Homens Metodistas e 
no exercício dos diversos Ministérios Locais, 
tudo faz para manter acesa a chama da 
Paixão Evangélica do vigor missionário vivi-
do por Jesus Cristo, cultivando os seguintes 
princípios:

a. Alvo: “Ganhar vidas para Cristo”
b. Lema: “Avante por Cristo”
c. O Versículo ou Modo da Federação, 

“Esforça-te por merecer a aprovação 
de Deus, como operário irrepreensí-

vel que dispensa com retidão a        
palavra da verdade”.

2 Timóteo 2.15
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que poderá ser recitado, ou comandado, 
ou cantado é: “Procura apresentar-te a 
Deus aprovado, como obreiro que não tem 
do que se envergonhar e que maneja bem 
a Palavra da Verdade” – (2 Timóteo 2.15).

d. O símbolo da Federação é a Cruz 
com a Chama e a Bíblia aberta, com o seu 
lema no interior de dois círculos concêntri-
cos, em cuja coroa se lê – ‘Sociedade de 
Homens Metodista’ .”

Esse artigo afirma a missão e a visão 
que todos os homens metodistas precisam 
vivenciar e praticar, através das Sociedades 
Metodistas de Homens nas igrejas locais. 
Qualquer atividade ou ação que não revele 
a paixão evangelística e o alvo de “ganhar 
vidas para Cristo”, deve ser eliminada na 
vida de todos os homens metodistas.

Gostaria que você, homem metodista, 
se perguntasse agora: “quantas vidas eu 
tenho ganhado para Jesus Cristo, quantos 
novos homens têm conhecido Jesus Cristo 
através da minha vida, da Sociedade Meto-
dista de Homens a que eu pertenço?”

Se você concluir que não há vidas 
ganhas para Jesus Cristo, que não há novos 
convertidos, quero lembrá-lo que você está 
descumprindo a visão de Deus para as So-
ciedades Metodistas de Homens; você está 
descumprindo o artigo 2º do Regulamento 
da Federação das Sociedades Metodistas 
de Homens da 4ª Região Eclesiástica.

Como seu pastor e bispo, quero lem-
brá-lo do que declara a Palavra de Deus, 
em Números 30.2: “Quando um homem 
fizer voto ao SENHOR, ou fizer juramento, 
ligando a sua alma com obrigação, não 
violará a sua palavra: segundo tudo o que 
saiu da sua boca, fará”. 

Um verdadeiro homem tem palavra, 
cumpre o que diz; que dirá um “homem 
metodista”. Você tem cumprido esse voto, 
ganhando vidas para Jesus Cristo e disci-
pulando muitos homens em sua Sociedade 
Metodista de Homens, em sua igreja local?

Eu me nego a acreditar que na Igreja 
Metodista existam homens que não têm 
palavra, que não cumprem os votos que 
fazem, que não honram as calças que 
vestem. Eu creio que é tempo de ganhar 
muitas vidas para Jesus Cristo e cumprir a 

nossa missão, alcançando o alvo e levando 
muitas vidas aos pés da Cruz do arrependi-
mento e de uma nova vida em Cristo.

Integram nossas Sociedades homens de 
todas as idades, em especial, os com mais 
de 35 anos. Isso não impede o intercâmbio 
e o trânsito dos homens jovens em nossas 
igrejas locais, nem que os jovens partici-
pem ativamente em nossas Sociedades de 
Homens.

É bom lembrar que nós, Metodistas, 
organizamos os homens em nossas diver-
sas igrejas locais através dos Grupos Soci-
etários, que são chamados e identificados 
por “Sociedades Metodistas de Homens”. 
Equivocadamente, algumas igrejas locais 
estão criando “ministério de homens”. Na 
Igreja Metodista não existe ministério de 
homens; esse equívoco deve ser corrigido, 
pois fere os Cânones e nosso modo históri-
co de trabalhar com os homens.

Se, na sua igreja local, a Sociedade de 
Homens não tem funcionado, quero afirmar 
que o problema não está no nome, mas em 
outras situações que devem ser corrigidas, 
através da prática e observação do Regu-
lamento para os Grupos Societários. Não 
corrija um erro praticando outro erro pior 
ainda. Leve os homens de sua igreja local 
a conhecerem a razão histórica da criação 
das Sociedades Metodistas de Homens, seu 
regimento, estatuto e outros documentos.

O Alvo que o Bispo Roberto Alves tem é 
que cada igreja local de nossa região tenha 
uma Sociedade Metodista de Homens. Isso 
não é um sonho ou palavras para serem 
perdidas, mas será observado através de 
estatísticas e outros instrumentos. Como 
podemos dizer que o discipulado é priori-
dade, se não temos estratégias para traba-
lhar, para ganhar, consolidar, discipular e 
enviar os homens metodistas para “cumpri-
rem o mandato missionário de Jesus Cristo?

Em breve, iremos publicar no Diálogo 
Pastoral quais igrejas locais têm os Grupos 
Societários de Homens, Mulheres, Jovens e 
Juvenis. Esperamos que todos os pastores 
e pastoras metodistas lutem com o bispo 
para fortalecer os Grupos Societários na 
visão de discipulado e Grupos Pequenos 
ou células. É tempo de seriedade, de res-
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ponsabilidade, de cumprir nosso ministé-
rio como líderes na Igreja de Deus. Conto 
com todos os pastores e pastoras para uma 
grande virada, que jamais aconteceu na 
vida e na história da Igreja Metodista no 
Brasil.

Nosso alvo é que cada membro da Igre-
ja Metodista na 4ª Região Eclesiástica seja 
um/a fiel dizimista e ofertante, fiel aluno/a 
da Escola Dominical, fiel participante em 
nossos Cultos e outros, fiel participante dos 
Grupos Societários, segundo sua identifica-
ção, fiel participante dos ministérios locais, 
fiel integrante dos Grupos Pequenos ou 
Células. Ou assumimos essa postura, ou 
levamos a sério nosso papel e responsabili-

  

dades, ou morremos como Igreja de Cristo 
e fechamos as portas. Precisamos contar 
com quem veste a camisa, pois, nesta ati-
tude e decisão, está nosso sucesso. Quem 
ganha? _ O bispo, os pastores e pasto-
ras, os homens? _Ganha a Igreja de Jesus 
Cristo através do pequeno ramo – Igreja 
Metodista.

Sinceramente, Deus espera de você fru-
tos, ações e atitudes que revelem o “servo 
ou serva” que você é, na prática e, não a-
penas no “lero-lero”, na conversa fiada que 
não produz nada. O movimento Metodista 
precisa mudar seus rumos para encontrar a 
sua verdadeira vocação: “Reformar a na-
ção, particularmente a Igreja, e espalhar a 

santidade bíblica sobre a terra”.
Certa vez, o Rev. John Wesley fez a 

seguinte oração a Deus: “Senhor, não dei-
xe que vivamos para sermos inúteis”. Que 
esta seja a minha oração; que esta seja a 
oração de cada homem metodista.

Do seu pastor e bispo 
Roberto Alves de Souza. 

Bibliografia:
1. Regulamento da Federação das 

Sociedades Metodistas de Homens da 4ª 
Região Eclesiástica.

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

fevereiro

1 Posse das Comissões e Conselhos Regionais Sede Regional Bispo
2 Posse e reunião de planejamento das 

Secretarias Executivas
Sede Regional Bispo

3-4 Reunião da Coream Sede Regional Bispo 
4 Culto de Ordenação e Consagração IM Santa Tereza Bispo e SD’s

11 Reunião da Federação de Mulheres Sede Regional Federação de Mulheres
11 Reunião da Federação de Homens Federação de Homens

14-16 Reunião do MAE Sede Regional Bispo e SD’s
21 Feriado de Carnaval

Período Atividade Local Responsável

março

2 Nascimento de John Wesley [*1791]
8 Dia Internacional da Mulher Igrejas Locais Sociedades Metodistas de 

Mulheres
9 Dia dos Primeiros Metodistas Brasileiros

11-17 Semana da Juventude Igrejas Locais Federação de Jovens, grupos 
societários

19 Comemoração do Dia do Jovem
24-25 Consulta Missionária Estadual Gerizim Sec. de Expansão Missioná-

ria, IMTJRJr, Secretarias 
Executivas e Coream

31 Encontro Distrital Leste da Zona da Mata Federação Metodista de 
Mulheres

Período Atividade Local Responsável
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Mês de aniversário com muitas atrações 
no CMD São Gabriel

Distrito Litoral do ES promove 
vigília de oraçãoConcentração de Natal envia evangelistas

Congregação Metodista em Topázio 
comemora 26 anos no amor de Deus

O CMD São Gabriel completou 41 anos de vida e missão e as 
comemorações se estenderam por todo o mês de outubro. Vários 
pregadores foram convidados para trazer a palavra de Deus e toda 
a igreja foi tremendamente edificada. Participaram da festa: no dia 
9, Nice Rodrigues (IM Central de BH); no dia 16, pra. Sônia Faria 
(IM Vila Isa, Gov. Valadares); no dia 23 a Banda Lamp (IM Barão de 
Cocais) que conduziu os estudos da ED e, no culto vespertino, tocou 
e animou a galera jovem; Rel Porto, vocalista da banda, trouxe a 
Palavra; e, no dia 30, o pr. Wesley Cardoso (IM Inconfidentes, Con-
tagem) esteve presente, juntamente com a família, trazendo a men-
sagem e encerrando as atividades de aniversário. A igreja agradece 
o empenho de todos que fizeram parte dos eventos, recebendo os 
convidados, preparando os lanches e participando dos cultos com 
alegria. Louvado seja Deus pela vida da igreja em São Gabriel. “Ben-
dize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus 
favores!” - Sl 102.2

Informou: pra. Terezinha de Lisieux

O Distrito Missionário Litoral do Espírito Santo realizou, no dia 
21 de outubro, uma vigília de oração na Igreja Metodista em Itapoã, 
Vila Velha, Espírito Santo. Estiveram presentes representantes de to-
das as igrejas do distrito, como também seus respectivos pastores e 
pastoras. Na vigília, além da adoração a Deus, foram feitas orações 
em favor da Igreja Metodista em terras capixabas e mineiras. Foram 
momentos maravilhosos, vividos na presença de Deus. O louvor foi 
ministrado pela Igreja Metodista em Guarapari, que também apre-
sentou um teatro musical. O SD, rev. Wanderlei Carvalho, trouxe uma 
palavra baseada na dedicação e empenho do apóstolo Paulo em suas 
orações. Todos se alegraram em rever irmãos e irmãs de outras co-
munidades para louvarem juntos ao Senhor todo poderoso. Enfim, é 
possível dizer com muita alegria: “O melhor de tudo é que Deus está 
conosco”.

Informou: pr. Sueslhey José

A Concentração de Natal foi realizada na manhã de 18 de dezem-
bro de 2011, no templo da Igreja Metodista Central de Belo Horizon-
te. Na oportunidade, o bispo Roberto Alves de Souza realizou o Ato 
de Compromisso e Voto Religioso dos novos evangelistas da Quar-
ta Região Eclesiástica. Os seguintes evangelistas foram designados 
missionários: Bruno Henrique Rios; Carlos Eduardo Porfírio Serafim;    
Celso Gomes de Oliveira; José Edmilson Jardim; José Ronaldo Cam-
pos Moura; Marlene Carneiro Silva; Salomão Dutra Melo e Shirley 
Silva Rodrigues.

Nos dias 15 e 16 de outubro a IM em Topázio, congregação da IM 
Central em Teófilo Otoni, comemorou 26 anos de existência. Várias 
igrejas estiveram presentes, apoiando a festa, como: Igreja Assem-
bleia de Deus, Igreja Presbiteriana Renovada, Igreja Metodista Central 
em Teófilo Otoni, Igreja Metodista em Medina, Igreja Santuário da 
Graça de Deus, Igreja Adventista do 7º Dia e vários católicos. Na 
oportunidade, a Igreja Metodista homenageou a Rádio Teófilo Otoni 
AM 910 e o 4º Pelotão do Corpo de Bombeiros em T. Otoni, por 
prestarem relevantes serviços à comunidade e região. Vários irmãos 
e irmãs das igrejas visitantes tiveram oportunidade de louvar o nome 
do Senhor Jesus. Os pregadores convidados foram: pr. Devanir Clóvis 
Rodrigues da IM Central em Teófilo Otoni e pr. Welfani Nolasco Ro-
drigues, da IM em Medina. Foram dias tremendamente abençoados. 
Glória a Deus!

Informou: missionário Gilson Clemente da Costa
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Celebração marca ordenação e 
consagração de novos clérigos

 Federação Metodista de Jovens 
se reúne em Cataguases

Mediante uma rica celebração na noite de 4 de fevereiro, a Quarta 
Região conheceu os novos integrantes do seu Quadro Pastoral. Foram 
ordenados 13 novos clérigos, recém-admitidos à Ordem Presbiteral, 
e consagrados três novos pastores. A celebração ocorreu no templo 
da Igreja Metodista em Santa Tereza. O bispo Roberto falou da im-
portância do crescimento da igreja. Os novos presbíteros são: Adriel 
Antônio Valverde, Anderson Roberto Gomes Silva, Eliseu Peroni 
Ribeiro do Vale, Erlon Martins dos Santos, Fábio Nelson       
Marchiori, Filipe Valério Montuan, Jorge Eleotério dos 
Santos, Jovanir Lage, Orlando Carrafa, Sueslhey José 
Ferreira, Terezinha de Lisieux Batista Souza, Viviane Troitinho Soares Rita                 
Valverde e Welfany Nolasco Rodrigues. Já os novos pastores são:   
Adinei da Silva Pereira, Elias José Pontes e Maycon Diekson Luiz da Silva.

 Com o objetivo de traçar estratégias e montar o planejamento para 
o ano de 2012, aconteceu, no dia 28 de janeiro, em Cataguases, a 
primeira reunião da nova diretoria da Federação Metodista de Jovens. 
Alguns dos temas abordados na reunião foram: escolha dos novos 
secretários distritais de jovens e a Campanha para Comemoração do 
Dia da Juventude, em março.

Segundo a presidente da Federação de Jovens, Simone Martins, a 
motivação da nova mesa é incrível: “Todos nós estamos juntos numa 
mesma visão; nosso objetivo continua sendo estruturar as lideranças 
nos distritos e igrejas locais, e, mais uma vez, trabalhar a unidade de 
Cristo.” Em breve a Femejo vai presentear a juventude metodista da 
4ª região com uma esperada surpresa!

 Informou: Ebert Garcia – Assessoria de Comunicação – Femejo 4ªRE

Alto Jequitibá sedia 
Congresso Regional de Jovens

O Congresso Regional de Jovens foi realizado em Alto Jequitibá,  
MG, entre 3 e 4 de dezembro de 2011. O tema foi “Corro, não sem 
meta: meu alvo é Cristo!”, conforme I Coríntios 9.26. Cerca de 130 
jovens, com a participação de alguns irmãos da 1ª Região, participa-
ram com seus dons e sua alegria.

Foram momentos muito significativos. O louvor esteve a cargo da 
banda Lamp e as ministrações dos pastores Otávio Júlio Torres, as-
sessor da Federação de Jovens, e Carlos Henrique de Assis Silva (Pr. 
Cacá), da Igreja IM em Timóteo, MG. O bispo Roberto Alves ministrou 
no culto de encerramento, chamando os jovens ao trabalho, enfati-
zando o texto de I João 2.14 que diz: “Jovens, eu vos escrevi, porque 
sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido 
o maligno”. 

Houve, também, momentos de descontração, diversão e inte-gra-
ção, entre eles a animada festa “A noite é uma criança”, com a pre-
sença da banda Regra 7. Novas diretrizes foram traçadas para o tra-
balho da juventude e foi eleita a nova mesa diretora para o biênio de 
2012 – 2013. A atual presidente, Simone Martins, foi reeleita, ficando 
o restante da mesa composta por Thiago Toledo, vice-presidente, 
Ebert Garcia, secretário de correspondência, Lídia Furtado, secretária 
de atas, e Junia Ramos, assessora financeira.

A Federação é grata  a todos que, nesse biênio, a apoiaram, 
participaram e oraram por ela. Que Deus continue abençoando e 
capacitando a nova mesa diretora da Federação e que este seja um 
novo Kairós!

Informou: Eunice Quaglio - Assessoria de Comunicação

Amas da IM Itabira participa 
do projeto Fé Radical

A Associação Metodista de Assistência Social (Amas) da Igreja 
Metodista em Itabira e Associação dos Skatistas de Itabira (Askita), 
se uniram para criar o Projeto Fé Radical, que visa formar cidadãos 
mediante a prática do skate e da formação através dos valores    
cristãos. 

O projeto beneficiará crianças e adolescentes com aulas todas 
as segundas-feiras, de 18h às 20h, na sede da Amas de Itabira, 
localizada na Rua Três, 20, Bairro Fênix. 

As inscrições são limitadas e podem ser realizadas na Epidemia 
Skate Shop, Av. Carlos Drummond de Andrade, 768, Bairro Centro, 
com os idealizadores do projeto, Paulo Alexandre e Vítor Martins

Mais informações: com Paulo Alexandre 8517-2741 e Vitor      
Martins 8875-6365. 

Fonte: Jornal Vox
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Crianças da IM Cataguases fazem doações no Dia da Bíblia

A Igreja Metodista em Cataguases, por meio do Ministério Infan-
til e superintendência da Escola Dominical, mobilizou toda a comu-
nidade para doar exemplares da Bíblia, a serem distribuídas pelas 
crianças no segundo domingo de dezembro, dia em que se celebra 
o livro sagrado. Mais de cem bíblias foram arrecadadas. Elas foram 

carinhosamente embrulhadas, contendo um cartão de incentivo à 
leitura da Bíblia, e as crianças foram treinadas pelos professores e 
professoras para distribuí-las nas praças de Cataguases. Foi um dia 
de evangelismo, de amor à Palavra e testemunhos dos pequeninos. 
Com muita animação, as crianças percorreram três praças das ci-
dades, conversando com as pessoas sobre a Bíblia e sua importância. 
A maioria das pessoas acolheu com alegria e surpresa o presente 
inesperado. Uma delas declarou, ao receber uma Bíblia das mãos 
de uma criança, que “estava tão emocionada que suas mãos tre-
miam!” Ela fez questão de abraçar a criança ao receber o presente. 
Infelizmente, outras crianças também tiveram a difícil, mas necessária 
experiência de receber uma recusa ao presente. Os professores e pro-
fessoras então as orientaram a que se deve amar a todas as pessoas 
e orar para que Deus possa quebrantar os corações humanos para 
receber Sua palavra. Em seguida, buscavam outras pessoas abertas 
ao ato de receber a Bíblia. Foi um dia memorável para as crianças, 
para a Escola Dominical, Ministério Infantil e toda a cidade.

Informou: Hideide Brito Torres

Subsecretarias irão cooperar na futura região do ES

O bispo Roberto Alves de Souza se reuniu com representantes 
das secretarias executivas, visando iniciar os trabalhos estratégicos de 
planejamento para o biênio. A reunião, que oficializou a posse dos 
secretários, ocorreu na Sede Regional, na manhã e tarde de 2 de 
fevereiro. Na pauta, foram discutidas as iniciativas dos segmentos, 
bem como a necessidade de revisar o Regimento Regional mediante a 
criação de um grupo de trabalho.

De acordo com o bispo Roberto, uma das estratégias neste biênio 

será a criação de subsecretarias no Espírito Santo, uma vez que o 19º 
Concílio Geral traçou como meta a criação de uma região eclesiásti-
ca naquele Estado até 2016. As áreas contempladas serão: Expansão 
Missionária, Ação Social, Discipulado e Educação Cristã. “A intenção 
não é criar novas estruturas, mas dotar a futura região capixaba de 
cooperadores que, articulados com os secretários executivos regio-
nais, possibilitem o avanço da missão”, frisou o bispo. Em breve será 
definido o espaço que abrigará a subsede no Espírito Santo, provavel-
mente em uma igreja local na Grande Vitória.

Os secretários tiveram a oportunidade de compartilhar as ativi-
dades de seus segmentos, após a exposição da estrutura organiza-
cional da região. Participaram da reunião os secretários executivos: 
Aluisio Faria de Siqueira (Administração); Wesley Gonçalves              
Santos (AIM); Marlene Carneiro Silva (Ação Social); José Aparecido 
de Oliveira (Comunicação e Marketing); Antônio Maurílio Guimarães 
(Educação Cristã); Sebastião Fernandes Bezerra (Expansão Missio-
nária); José Pontes Sobrinho (Planejamento); Antônio Augusto de 
Souza (Plantação de Igrejas); Valmiki de Oliveira (INSS e Imposto de 
Renda) e Delmir Matos de Oliveira (Estatísticas).

Pastor metodista faz viagem
missionária ao Haiti

Sede Regional levanta
informações sobre cidades e igrejas 

que enfrentam chuvasNo final de dezembro de 2011, o pastor Roberto Lugon, da Igreja 
Metodista em Carlos Prates, Belo Horizonte, esteve no Haiti. A via-
gem fez parte da parceria que a igreja firmou com duas agências 
missionárias: PHILLPOS e MAIS no MUNDO. O pr. Lugon esteve visi-
tando alguns acampamentos montados pela ONU em Porto Príncipe 
e projetos apoiados por estas agências parceiras com crianças órfãs, 
adolescentes e jovens. 

Economicamente, percebem-se poucas mudanças. O problema 
da miséria que atinge grande parte da população do país, ainda é um 
dos principais desafios da nação.  Em termos políticos, o país ainda se 
encontra em um cenário de instabilidade. Estruturalmente, são poucos 
os avanços concretos, referentes à reconstrução das instalações, com 
exceção de uma pequena melhoria na disponibilização da luz elétrica.  
Foram visitados dois grandes acampamentos (campings), que são, na 
verdade, aglomerados que abrigam as famílias desabrigadas, ergui-
dos pela ONU, no centro e na periferia de Porto Príncipe.

Uma nova equipe está sendo montada para junho de 2012. Esta 
viagem, de 10 a 17 de junho, será para visitar os projetos com crian-
ças e jovens apoiados pela IM em Carlos Prates.

Informou: pr. Roberto Lugon 

Nos meses de dezembro e janeiro, diversas cidades foram atingi-
das pelas chuvas, trazendo perdas para famílias e localidades inunda-
das. Sabe-se que, nestas cidades, há igrejas e famílias das igrejas que 
podem estar sofrendo perdas. A Sede Regional solicita aos pastores 
informações sobre suas igrejas e sobre as cidades onde pastoreiam, 
uma vez que chegaram apenas notícias de Muriaé. Queiram, por fa-
vor, enviar notícias, para que se possa informar também ao bispo 
Roberto sobre cada situação na Quarta Região. Sua cidade e sua 
igreja foram atingidas pelas enchentes nos últimos meses? Há famílias 
da Igreja que vieram a ter perdas? Sua Igreja está mobilizada junto 
com a comunidade no esforço para socorrer todas as pessoas vítimas 
das águas? Têm vocês alguma sugestão de ajuda a ser dada especial-
mente pelas igrejas da Quarta Região não atingidas?

Favor enviar as informações para este e-mail: 
secretaria@metodista4re.org.br
Saudações, em Cristo,
Informou: Aluisio Faria de Siqueira - secretário regional de              

Administração 
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Distrito Eclesiástico recebe doações 
para atingidos pelas chuvas

Muriaé tem enfrentado uma situação jamais vivida em sua história. 
A Igreja Metodista Central tem estado presente neste momento, através 
do Ministério de Ação Social (coord. irmão Astério e o Pastor Wesley), 
bem como as demais igrejas metodistas e outras que nos tem enviado 
donativos visando atender aos desabrigados. Também também recebe-
mos recebido doações de vários segmentos e pessoas da cidade.

Neste momento as águas estão baixando, mas todos estão em 
estado de alerta. A Igreja Metodista Central tem sido o QG, com 
uma presença atuante de seus membros e de outros voluntários. Até o 
presente foram providenciados mais ou menos 800 almoços por dia, 
mas há necessidade de água, roupa, leite, cobertor e outros itens. 
As doações em dinheiro podem ser depositadas na conta do Distrito. 
Contas serão prestadas de tudo o que for enviado.
CONTA DO DISTRITO: 
Banco Itaú: Ag. 1469 - Conta Corrente: 38832-0

Informou: Pastor Wesley Venâncio e irmão Astério. 

Fateo forma novos acadêmicos Estudantes da Fateo premiados 
no II Prêmio de Educação 

em Direitos Humanos

Aconteceu nos dias 9 e 10 de dezembro a formatura dos alunos e 
alunas da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista. Dentre os for-
mandos destacam-se dois alunos recomendados pela Quarta Região: 
Braz Batista e Josélio Camilo.

A Igreja recebe novos/as teólogos/as: seja como pastores/as, 
educadores/as ou profissionais atuantes em organizações sociais, 
eles assumem uma grande responsabilidade junto com o título que 
recebem. Pedimos a Deus suas ricas bênçãos sobre a vida dos for-
mandos 2011. Seja sobre eles/as a graça do Senhor e que sejam 
confirmadas as obras de suas mãos!

A premiação da segunda edição do Prêmio de Educação em Direi-
tos Humanos ocorreu em 29/11, às 17h, no auditório Lota, Campus 
Rudge Ramos, na realização do 14° Congresso Metodista de Iniciação 
e Produção Científica - 13° Seminário de Extensão e 7° Seminário 
PIBIC / Umesp.

Dentre os premiados estava o aluno Braz Batista, formando em 
Teologia, recomendado pela Quarta Região Eclesiástica. Os trabalhos 
premiados estavam envolvidos com o tema dos Direitos Humanos. A 
Fateo teve a grata surpresa de ter cinco de seus alunos agraciados 
com o Prêmio.

Parabéns ao aluno Braz pela qualidade acadêmica e pelo tra-
balho, que aponta para o compromisso social: A evangelização na 
periferia como exercício de cidadania - orientado pelo prof. Nicanor 
Lopes

Colégio Episcopal publica 
Cânones 2012-2016

O Caderno de Leis dos Cânones 2012-2016 foi publicado 
pelo Colégio Episcopal da Igreja Metodista. A publicação vem com             
as modificações aprovadas pelo 19º Concílio Geral e que já estão 
em vigor.

“O material vem com uma reordenação dos assuntos, dentro das 
diretrizes atuais da Igreja e do propósito de tornar os Cânones um 
documento mais acessível a todos e todas”, explica o bispo Stanley da 
Silva Moraes, Secretário Executivo do Colégio Episcopal.

Para baixar o documento, clique em:
http://www.metodista.br/fateo/noticias/Canones2012-2016_ 

Leis-1.pdf

Música gospel é reconhecida como 
manifestação cultural

Em votação simbólica no dia 20/12/11, o Plenário do Senado 
aprovou o Projeto de Lei da Câmara (PLC) 27/2009, que altera a Lei 
Rouanet (Lei 8.313/1991) para reconhecer como manifestação cul-
tural a música gospel e os eventos relacionados ao estilo.

Pela proposição aprovada, do ex-deputado Robson Rodovalho, a 
música gospel passa a ser reconhecida como parte da cultura contem-
porânea brasileira, o que permite que pessoas e entidades que lidam 
com esse estilo possam receber apoio financeiro de empresas, por 
meio de mecanismos de incentivo.

Na justificação do projeto, o autor destacou que a música gospel, 
oriunda da tradição norte-americana, tem se disseminado no Brasil, 
em eventos de grande porte, que contam com a participação de par-
cela significativa de jovens. No Senado, o projeto recebeu parecer 
favorável nas comissões de Assuntos Econômicos (CAE) e de Educa-
ção, Cultura e Esporte (CE). A proposta, sem emendas, foi votada 
em regime de urgência, atendendo a requerimento da senadora Ana 
Amélia (PP-RS), subscrito por outros senadores.

Lançadas novas revistas 
de Escola Dominical

Conheça as no-
vas revistas de Escola 
Dominical da Igreja 
Metodista. Elas estão 
disponíveis para venda 
desde o dia 20 de ja-
neiro e podem ser ad-
quiridas pelo site http://
www.livrariaediteorio.
com.br/

Elas serão vendidas 
pela internet e também 
em algumas livrarias 

nas regiões eclesiásticas.
Mais informações no site da Escola Dominical: 

http://ed.metodista.org.br/conteudo.xhtml?c=120
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Haitianos graduados no Izabela Hendrix recebem homenagem 
das prefeituras de Belo Horizonte, Betim e Contagem

Izabela Hendrix e Granbery concedem 
bolsas de estudos para metodistas

Organize-se para o Encontrão Nacional 
de Jovens Metodistas

Oito haitianos do Programa de Capacitação para Jovens de Países 
em Reconstrução do Izabela Hendrix - que se graduaram ao final de 
2011 - receberam, no dia 2 de fevereiro, homenagem das prefeituras 
de Belo Horizonte, Betim e Contagem. O evento aconteceu durante 
a 11ª edição do Projeto “Café com o Mundo”, em que foram apre-

sentados também os resultados da missão de diagnóstico do trânsito 
da região de Porto Príncipe, no Haiti. As atividades aconteceram na 
Prefeitura de Belo Horizonte.

O grupo de haitianos chegou ao Brasil no final de 2007 e obteve 
bolsa integral nos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, 
Biomedicina e Nutrição. Durante a graduação, os recém-formados 
também participaram do Programa “Contagem, Betim e BH: Um belo 
horizonte para o Haiti”. Por meio deste convênio, alunos haitianos 
do Izabela Hendrix fazem estágios nas prefeituras das três cidades e 
recebem treinamentos sobre gestão de cidades.

O objetivo dos programas é formar lideranças que irão multiplicar 
o que aprenderam no Brasil, a fim de contribuir na reorganização e 
reconstrução do Haiti. De acordo com Berlin Rene, recém-formado 
no curso de Administração, o objetivo foi alcançado. “Completar os 
quatro anos de estudo foi um longo trabalho. Agora estou pronto 
para enfrentar uma nova etapa da minha vida, e trabalhar para o 
crescimento do meu país”, ressalta. Segundo outro recém-formado, 
o biomédico Isaac Etienne, a formação e o conhecimento adquirido 
servirão como ferramenta básica para transformar a história de sua 
família no Haiti, e, consequentemente, a do país.

O Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix e o Instituto 
Granbery da Igreja Metodista disponibilizam bolsas de estudos para 
Educação Básica e Superior aos membros e funcionários da Igreja 
Metodista, bem como aos seus dependentes. A iniciativa teve início 
mediante acordo entre o Granbery e o Conselho Superior de Admi-
nistração (Consad) e reitores das Instituições Metodistas de Ensino, 
sendo também seguido pelo Izabela, mediante convênio firmado com 
o  bispo Roberto Alves. 

O benefício caracteriza-se em um desconto de 15% na anuidade 
ou semestralidade, conforme as condições e termos previstos pela 
Comissão Permanente de Bolsas, devendo o beneficiário atender a 
todos os requisitos legais e regimentais, além de pagar a primeira 
semestralidade ou anuidade do curso. O beneficiário perderá a bolsa 
no caso de inadimplência de duas mensalidades, alternadas ou con-
secutivas, bem como no caso de reprovação em duas ou mais disci-
plinas.

Os candidatos a obterem o benefício devem portar requerimento 
da Sede Regional, além de carta de apresentação do pastor ou pas-
tora da Igreja Metodista que frequenta. Tal procedimento se repetirá 
em cada rematrícula. O convênio é extensivo a todos os associados e 
funcionários da Associação da Igreja Metodista – Quarta RE, e seus 
dependentes (pais, padrastos, irmãos, avôs, enteados, filhos, cônju-
ges, companheiros, conforme Portaria 2-2011 do MEC).

No Granbery, serão disponibilizadas informações sobre vagas nos 
cursos de graduação e pós-graduação, bem como no Ensino Funda-
mental. Os beneficiados devem se ater aos regimentos específicos de 
cada nível de ensino, que estão disponíveis nos sites da instituição ou 
no setor de bolsas. Mais informações:

Igreja Metodista Quarta RE – 31 3241.4459
Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix – 31 3244.7200
Instituto Metodista Granbery – 32 2101.1800
José Aparecido - com informações do Centro Universitário Meto-

dista Izabela Hendrix e do Instituto Granbery da Igreja Metodista

 Você não pode 
perder o Encontrão 
Nacional - Jovens 
Metodistas de todas as 
regiões do Brasil juntos 
em um só lugar... Vai fi-
car fora dessa? Corra, 
divulgue e mobilize a 
sua caravana, porque 
as vagas são limitadas! 

Público-alvo: Ju-
ventude Metodista 
nacional, lideranças, 
pastores de jovens e 
demais interessados.

Tema: Conectados 
para Servir

Local: Escola de 
Missões, Teresópolis, 
RJ 

Data: Entre 7 de 
junho às 12h (quinta-feira, feriado de Corpus Christi) e 9 de junho às 
22h (sábado)

Investimento: * (parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito 
e diversas modalidades de pagamento)

Até o dia 31/03 – R$ 200,00
Até o dia 30/04 – R$ 220,00
A partir de 01/05 – R$ 250,00

Mais informações: femejo4re@gmail.com   
simone.amp@gmail.com - www.juventudemetodista.org.br
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A Campanha Jovem 2012 pretende oferecer aos jovens metodis-
tas a oportunidade de, ao mesmo tempo, trabalhar nas igrejas locais 
as ênfases wesleyanas e de realizar atos de piedade (práticas devocio-
nais) e atos de misericórdia (prática de amor ao próximo), estudando e 
colocando a mão na massa! Participe, envolva a sua galera, divulgue, 
ore e faça a sua parte!

 O texto inspirador é “Ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, 
toda a fé, toda a inteligência e todas as forças. Ame o próximo como a 
você mesmo” (Mc 12.29-31b).

Segue, abaixo, a proposta de atividades da Campanha para 
o mês de março:

 

PIEDADE: SEMANA DE JEJUM E ORAÇÃO - 10 a 17 de março 
(sábado a sábado) – Envolver a juventude de sua igreja local em uma 
mesma campanha de oração e jejum, encontrando-se pelo menos 
uma vez pessoalmente durante essa semana, formando assim uma 
grande corrente de oração jovem por toda região.

“E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos; e 
todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a 
palavra de Deus”. Atos 4.31

 COMUNHÃO: CULTO DO DIA DA JUVENTUDE - 18 de março 
(domingo) – Cada igreja deve realizar um culto especial com a direção 

e ministração da palavra conduzida pelos próprios jovens da igreja lo-
cal. O tema será CONECTADOS PARA SERVIR, sensibilizando a juven-
tude local para a unidade que gera ações missionárias. “Até que todos   
cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a 
homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo” Ef 4:13

 MISERICÓRDIA: DIA DO SERVIÇO E DOAÇÃO DE SANGUE  
- 26 de março (sábado) – Doar sangue é um ato de amor e tam-
bém um ato de cidadania, para abençoar muitas vidas a quem Deus 
ama e quer salvar. Assim, sugere-se que, nesta data, os grupos locais 
de jovens mobilizem suas igrejas para doarem sangue junto aos he-
mocentros ou demais órgãos habilitados em sua cidade. Mas há um 
desafio maior: reunir a galera de sua igreja e pensar numa ação de 
serviço em longo prazo: Visitas regulares a asilos, hospitais, presídios 
ou acatar a sugestão de criar um grupo SAF (Sombra e Água Fresca) 
conduzido pelos próprios jovens. Não importa o método, mas sim a 
prática: conectar para servir!

 “Conhecemos o amor nisto: que ele deu a sua vida por nós, e nós 
devemos dar a vida pelos irmãos”. 1 Jo 3.16

 EVANGELISMO: CULTO DO AMIGO - 27 de março (domingo) 
– Para finalizar a campanha, a juventude local é desafiada a realizar 
um culto evangelístico neste dia, reforçando a mensagem de salvação 
para seus amigos e com foco total no visitante!

“Portanto, intensifique o trabalho de divulgação da Mensagem e 
seja vigilante. Desafie, advirta e insista com seis ouvintes. Não desista. 
Use linguagem compreensível”. 2 Tm 4.2

 DESAFIOS
- Criar um grupo SAF (Sombra e Água Fresca) com os jovens de 

sua igreja local no Dia do Serviço;
- Publicar na internet imagens e vídeos, concorrendo a prêmios 

pelo concurso ESTRELA SEM NOME;
- Em alguns distritos, há celebrações próprias, das quais cada so-

ciedade local deve participar em peso.
  O concurso ESTRELA SEM NOME premiará as cinco melhores 

fotos e vídeos de todo o Brasil que registrarem a realização da Cam-
panha Jovem Metodista 2012, com ênfase na solidariedade ao pró-
ximo, capturando a imagem de pessoas “anônimas” que ajudarão ou 
serão ajudadas pelos jovens metodistas.

Confederação Metodista de Jovens
Mais informações: www.juventudemetodista.org.br

Federação de Jovens lança campanha Jovem 2012

Acesse o curso de Teologia do Izabela Hendrix

Teologia Izabela Hendrix: http://www.facebook.com/IzabelaFate
Acesse o blog: http://teohendrix.tumblr.com/
“Venha estudar teologia conosco”

Acompanhe as notícias da Igreja Metodista - 4ª RE

Fique por dentro da missão da Igreja Metodista em Minas Gerais 
e Espírito Santo. Acesse agora:

http://dialogopastoral.tumblr.com/
http://www.facebook.com/metodistaquartaregiao
http://twitter.com/metodista4re

Visite o Blog da Amas da Igreja Metodista

Visite o Blog da Amas da Igreja Metodista em Monte Castelo, Juiz 
de Fora, e confira as novidades! http://amasbmc.blogspot.com/

Blog divulga Projeto Missionário de Altinópolis

Acessem o link do Blog do Projeto Missionário do Bairro Altinópo-
lis em Valadares no Distrito do Vale do Rio Doce! Confiram as posta-
gens iniciais:

1. Inauguração do trabalho com a participação de várias igrejas 
do Distrito do Vale do Rio Doce.

2. Projeto Altinópolis receberá um obreiro missionário, designado 
pelo bispo Roberto Alves, para o ano de 2012.

Orem em favor deste trabalho que surgiu do coração de Deus 
pois em breve haverá ali uma grande Igreja para a glória de Deus! 
Aleluias!

Divulgue este blog a todos os membros de suas igrejas!
http://www.metodistaaltinopolis.blogspot.com/
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NOMEAÇÕES:

ATO EPISCOPAL Nº 015/11 -> BRUNO HENRIQUE RIOS: 
designado evangelista, com função de missionário, tempo integral, 
para a IM Botafogo, sendo o presbítero Saulo José de Souza, pas-
tor titular da IM em Nações Unidas, responsável pela supervisão do 
trabalho do mesmo. Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2011.

ATO EPISCOPAL Nº 016/11 -> SALOMÃO DUTRA MELO: 
designado evangelista, com função de missionário, tempo parcial, 
sem ônus, para o Ponto Missionário no Bairro Altinópolis, sendo o 
presbítero Laércio Rodrigues Santana, pastor titular da Igreja Meto-
dista Bela Vista, Carapina. Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2011.

ATO EPISCOPAL Nº 017/11 -> SHIRLEY SILVA RODRIGUES: 
designada evangelista, com função de missionária, tempo parcial, 
sem ônus, para a IM Alto dos Pinheiros, sendo o presbítero Lino    
Estevão Magalhães Leite, responsável pela supervisão do trabalho 
da mesma. Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2011.

ATO EPISCOPAL Nº 018/11 -> CELSO GOMES DE    
OLIVEIRA: designado ajudante, missionário, tempo integral, 
para a Congregação Metodista em Tocantins, sendo o presbítero 
Wellington Martins de Brito, pastor titular da IM em Ubá, respon-
sável pela supervisão do trabalho do mesmo. Belo Horizonte, 18 de 
dezembro de 2011.

ATO EPISCOPAL Nº 019/11 -> JOSÉ RONALDO CAMPOS 
MOURA: designado ajudante, missionário, tempo integral, para a 
IM Alípio de Melo, sendo o pastor Pedro Amorim Estrella, pastor titu-
lar da IM em Venda Nova, responsável pela supervisão do trabalho 
do mesmo.  Belo Horizonte, 18 de dezembro de 2011.

ATO EPISCOPAL Nº 020/11 -> MARLENE CARNEIRO       
SILVA: designada ajudante, missionária, tempo parcial com ônus, 
para a Congregação em Santa Luzia, sendo o presbítero José Pontes        
Sobrinho, pastor titular da IM em Santa Tereza, responsável pela 
supervisão do trabalho da mesma. Belo Horizonte, 18 de dezembro 
de 2011.

ATO EPISCOPAL Nº 021/11 -> JOSÉ EDMILSON JARDIM: 
designado ajudante, missionário, tempo parcial sem ônus, para a 
Congregação em Milionários, sendo o presbítero Marco Aurélio 
Benarrós Sabino, pastor titular da IM Barreiro de Cima, responsá-
vel pela supervisão do trabalho do mesmo. Belo Horizonte, 18 de 
dezembro de 2011.

ATO EPISCOPAL Nº 022/11 -> CARLOS EDUARDO        
PORFIRIO SERAFIM: designado ajudante, missionário, tempo par-
cial, sem ônus, para a Congregação do Bairro Sevilha B, sendo o 
presbítero Edson Alves, pastor titular da IM em Ribeirão das Neves, 
res-ponsável pela supervisão do trabalho do mesmo. Belo Horizonte, 
18 de dezembro de 2011.

ATO EPISCOPAL Nº 001/12  -> FABRÍCIO SOARES          
FUSCO: designado ajudante, missionário, tempo integral, para 
a IM Cataguases, Minas Gerais, sendo o presbítero Otávio Júlio           

Torres, pastor titular da IM Cataguases, responsável pela supervisão 
do trabalho do mesmo. Belo Horizonte, 4 de fevereiro de 2012.

ATO EPISCOPAL Nº 002/12 -> RONALDO DA SILVA 
GOMES: designado ajudante, missionário, tempo parcial sem ônus, 
para a Congregação Metodista em São Pedro dos Ferros, Minas 
Gerais, sendo o presbítero Josny Batista Veloso, pastor titular da IM 
em João Monlevade, responsável pela supervisão do trabalho do 
mesmo. Belo Horizonte, 4 de fevereiro de 2012.

Observação: Os mesmos compareceram perante o bispo e 
fizeram o voto religioso, sendo designados como missionários. No 
ato de designação como evangelistas receberam a autorização para 
ministrarem o SACRAMENTO DA CEIA DO SENHOR somente no lo-
cal da respectiva designação, ficando vetados quaisquer outros atos 
pastorais aos mesmos.

ATO EPISCOPAL Nº 023/11 -> De acordo com minhas atri-
buições canônicas e regimentais, renovo a licença para tratamento 
de saúde do presbítero DAVID MARINS DA SILVA no período de 
22/10/2011 a 31/01/2012, com ônus. Neste período, o ônus de 
seu subsídio será de responsabilidade da IM em Betim. Durante a 
licença, o rev. Wesley Soares do Nascimento responderá pelo minis-
tério pastoral da IM em Betim, de tempo parcial sem ônus. Belo 
Horizonte, 22 de outubro de 2011.

ATO EPISCOPAL Nº 024/11 -> Declaro cancelada e sem efei-
to a credencial da evangelista MARIA JOSÉ MARIANO, da função 
de missionária da IM em Vila Isa e Congregação Capitão Andrade, 
Governador Valadares, MG, conforme solicitação de desligamento 
e transferência para a Igreja do Ministério Semeando, por livre e 
espontânea vontade. Belo Horizonte, 22 de dezembro de 2011.

ATO EPISCOPAL Nº 025/11 -> De acordo com minhas atri-
buições canônicas e regimentais, concedo licença maternidade de 
120 (cento e vinte) dias, à aspirante ao presbiterado JOSEANE      
BATISTA VELOSO GOESE, conforme atestado médico encaminha-
do e protocolado na Sede Regional. Durante esse período de licen-
ça, o pastor Valmiki de Oliveira responderá pela IM Betânia, junta-
mente com a pastora Dalgisa Vieira Pinto Coelho. Este ato episcopal 
vigora a partir dessa data. Belo Horizonte, 25 de dezembro de 2011.

ATO EPISCOPAL Nº 003/12 -> Considerando o pedido de 
licença para tratamento de saúde da Revda. Zuleine Dias Gomes 
Corrêa enviado à Sede Regional da Igreja Metodista na 4ª Região 
Eclesiástica, datado e assinado no dia 2 de fevereiro de 2012; 
acompanhado de atestado médico; Considerando os Cânones da 
Igreja Metodista, ano 2007, subseção IV, da Licença, art. 218, §2, 
§ 11 e art. 220; concedo a licença para tratamento de saúde de 
30 (trinta) dias à presbítera ZULEINE DIAS GOMES CORRÊA no 
período de 2 de fevereiro de 2012 a 2 de março de 2012, sem ônus 
para IM Betel, Resplendor, Distrito Eclesiástico Vale do Rio Doce. 
Belo Horizonte, 4 de fevereiro de 2012.

O bispo-presidente da Igreja Metodista na Quarta Região Eclesiástica, REVMO. BISPO ROBERTO ALVES DE      
SOUZA, no uso de suas atribuições canônicas e regimentais, publica os seguintes atos episcopais, referentes à desig-
nação dos Evangelistas para exercerem a função de Missionários, conforme o art.15/§ 3º [Cânones 2007], conforme 
relação abaixo, bem como os seguintes atos de licença e cancelamento de credencial. 

ATOS EPISCOPAIS

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

Bispo Roberto Alves de Souza
Quarta Região Eclesiástica
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Desejamos ricas bênçãos do Senhor aos aniversariantes de

fevereiro de 2012 março de 2012
1/3 Wanderson Adaias Franco
2/3 Renata Correa Wendling
3/3 Maria Rosa Cardoso Alves
4/3 Marcelo Nunes Martins  

Wellington Martins de Brito
7/3 Joelma Silva Rocha Maia

Juarez Ferreira de Jesus
Sebastião Simão do Amaral

8/3 Érica Vieira Castro
Luiz Carlos Alves

9/3 Aline Rocha de Oliveira
Edigar Patricio 
Marlussi Sathler

10/3 Klaus Dieter Wirth
11/3 Cintia A. Maia de Almeida
13/3 Antônio Maurílio Guimarães
15/3 Aluísio Faria de Siqueira

Célia Saito de Souza
Márcia Pinto Valverde
Sérgio Marcus Pinto Lopes

16/3 Júnio Marcos de Almeida
18/3 Mário Lúcio de Sousa
18/3 Míriam Andrade de A. Oliveira
20/3 Daniela Araújo Bezerra

David Marins da Silva
Ezequiel Esteves
Paloma Cerqueira B. Goodwin

22/3 Diva Patricio
Jocilene Fraga Pilro

23/3 Plínio de Souza Gomes
24/3 Luciano de Barros 
25/3 Maria Aparecida da S. Valadão

Renato Wanderley de Souza Lima
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

01/2 José Pontes Sobrinho
02/2 Blanches de Paula

Jânio Quadros Paradela
Leny de Oliveira D. Campos

03/2 Joelma Silva Rocha Maia
Marlene Pereira da Cunha

04/2 José Rocha de Amorim
05/2 Henrique Abreu Magalhães
06/2 Regina M de Almeida Carrafa
07/2 Filipe Valério Montuan
09/2 Antônio Eustáquio Gomides
10/2 Elizabete Altino

Jaine Severino Pereira Barros 
11/2 David Luiz de Medeiros

Martta dos Santos Pinto
13/2 Francisco Carlos de Assis

Jorge Luis Pereira de Freitas
Marlos Andrei Silva
Sônia Marilda Freitas

14/2 Hideíde Brito Torres
16/2 Cintia Ribeiro S. Maciel

João Marcos Garcia Matos
17/2 Ilcéia Frangilo Hott Soares
18/2 José Mauro da Silva Ribeiro
21/2 Western Clay Peixoto
22/2 Orlando Carrafa dos Santos
24/2 Bispo Josué Adam Lazier

Catharina Freire de Matos
David Pinto de Moraes

25/2 Joaquim Coelho
26/2 Lúcia Helena L. Peixoto

Michele Jesus F. Nascimento
27/2 Gislaine Siqueira de Abreu

Sônia F. Martins
28/2 Delmir Matos de Oliveira

Lucas Tavares Bezerra 
29/2 Dilmar Carvalho Paradela

Marta Valverde 

abril

Salário ..............................05/04/2012
FGTS ................................05/04/2012
CAGED .............................05/04/2012
Envio de GPS ao Sindicato ..10/04/2012
GPS ..................................20/04/2012
IRRF ..................................20/04/2012
PIS ....................................20/04/2012

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

março

Salário ..............................06/03/2012
FGTS ................................07/03/2012
CAGED .............................07/03/2012
Envio de GPS ao Sindicato ..09/03/2012
RAIS ..................................09/03/2012
GPS ..................................20/03/2012
IRRF ..................................20/03/2012
PIS ....................................20/03/2012

Lucas e Nathalia nasceram em 10 de fe-
vereiro, em Belo Horizonte, MG. Os gêmeos 
são de Poliana Sabino e Marco Aurélio 
Benarrós (pastor na IM Barreiro). 
Que o Senhor abençoe grandemente a   
família.

Álvaro Quirino de Morais faleceu em 
2 de janeiro, em Caratinga, MG. Álvaro era 
pai de Cecília Maria Moraes Santana, es-
posa do rev. Laércio Santana. O ofício fúne-
bre foi dirigido pelo rev. Marco Antônio dos 
Santos. 

Elias Boaventura, ex-reitor da Unimep, 
faleceu à meia noite de 7 de janeiro, após 
período de internação hospitalar na UTI, 
em razão de um acidente vascular cerebral 
(AVC). Foi submetido a duas cirurgias, mas 
entrou em coma e não mais retornou à cons-
ciência. O corpo foi velado no Salão Nobre 
do Colégio Piracicabano e sepultado às 17h 
do dia seguinte, no Cemitério Parque da Res-
surreição, em Piracicaba, SP. Elias Boaventura 
faleceu com 74 anos e deixou viúva Sylvana 
Zein.

Oremos em favor dos familiares         
enlutados.

Associação de Comunicação Cristã 
promove concurso de fotografia

A Associação Mundial para a Comunicação Cristã (WACC, da sigla em inglês) está pro-
movendo o seu Concurso Anual de Fotografias, com o tema “Comunicação para todos”. O 
objetivo é estimular a reflexão acerca do direito à comunicação como uma condição funda-
mental ao exercício da plena democracia e à defesa da diversidade cultural.  

O Concurso de Fotografia 2012 da WACC busca fotos que ilustrem a noção de que a co-
municação é um direito humano básico e essencial para a dignidade das pessoas e das comu-
nidades; ou que mostrem como a comunicação ajuda a restabelecer as vozes e a visibilidade 
às pessoas, particularmente aos grupos mais vulneráveis e desfavorecidos.

As fotos ganhadoras serão mostradas a todo o mundo; portanto, será dada preferência a 
fotos que transmitam uma mensagem sem necessidade do apoio da palavra escrita. Serão da-
dos prêmios em dinheiro: US$500 ao primeiro colocado e U$200 para as menções honrosas.

As inscrições estão abertas até o dia 1º de Maio de 2012 e os resultados divulgados ao 
final do mês. Para participar, as fotografias deverão ser carregadas no Flickr <http://www.flickr.
com/groups/wacc2012/. Quem ainda não tem uma conta no Flickr, precisará criar uma no 
link: http://www.flickr.com/

Mais informações pelo sitehttp://www.waccglobal.org/component/content/article/2878: 
wacc-photo-competition-2012-launched-.html
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Bands, pequenos grupos e células: 
como a história pode nos ajudar na reflexão e prática?

Gercymar Wellington Lima e Silva
• Pastor da IM Eldorado e Retiro, Contagem
• Especialista em Estudos Wesleyanos
• Coordenador Regional do Ministério 
 de Arquivo e Memória da Igreja Metodista  
 4ª Região Eclesiástica
Endereço Eletrônico: gercymar@gmail.com

A disciplina espiritual de John 
Wesley e das comunidades metodis-
tas primitivas foi forjada inicialmente 
a partir do ambiente de amizade 
entre o líder do movimento meto-
dista e de seu amigo, o moraviano 
Peter Böhler. Tendo como parâmetro 
a reflexão bíblica de Tiago 5.16 e 
a mutualidade cristã, inerentes as 
reuniões de comunhão dos bands 
ou pequenos grupos, incluindo con-
versações religiosas e a celebrações 
da festa do amor, Wesley vivenciou 
uma relação correspondente e cor-
relativa, ou aquilo que chamamos 
comumente de simbiose [mútua de-
pendência].

O historiador Richard P.                
Heitzenrater lembra que após o re-
torno de Wesley da Geórgia é que 
ele se encontrou com Peter Böhler, 
um ministro luterano que mais tarde 
tomou parte no ministério morávio, 
sendo ordenado por Zinzendorf. 
Durante quatro meses de convivên-
cia, Wesley absorveu da relação 
muita influência, o bastante “para 
a renovação espiritual como para 
o desenvolvimento organizacional 
do metodismo” (HEITZENRATER, 
1996, p.76). É importante frisar-
mos, ainda, o quanto a experiência 
missionária de Wesley na Geórgia 
redundou em amadurecimento es-
piritual e aperfeiçoamento de sua 
visão para a formação e liderança 
de pequenos grupos (LIMA e SILVA, 
2007, p.33-35).

Heitzenrater assinala que       
Wesley se relacionou com vários 
grupos ou sociedades, estimulado 
pelo seu companheiro Peter Böhler. 
Na Universidade de Oxford, Wesley 
mantinha comunhão com o grupo 
de Henry Washington, chegando 
a se encontrar com eles três vezes 
por semana. Na cidade de Oxford, 
Wesley se reunia ocasionalmente 

com duas ou três sociedades. 
Em Londres, além de se re-

lacionar com o grupo de 
Hutton, que tinha cerca 

de setenta pessoas, 
Wesley viu um 

espaço de   

atuação para as reuniões caseiras, 
já que “a lista dos púlpitos proibidos 
começava a crescer rapidamente” 
(HEITZENRATER, 1996, p.78).

Por causa de seu zelo e prega-
ções um tanto extemporâneas, John 
Clayton, um de seus amigos em   
Oxford, tentou convencê-lo da ne-
cessidade de se controlar, refrear sua 
“ênfase veemente”, deixar de lado 
suas pregações e cortar seu cabelo 
(HEITZENRATER, 1996, p.78). Mes-
mo com tais críticas, Wesley manteve 
sua busca e peregrinação espiritual, 
na qual sua segurança pessoal es-
tava explicitamente em questão. 
Muitos o desencorajaram em relação 
aos hábitos e práticas disciplinadas, 
poucos foram os que estiveram ao 
seu lado nos momentos de extrema 
provação. Como poucos, também, 
ele experimentou aquilo que cha-
mou de “a segurança da fé”.

Na relação com os morávios, 
Wesley, inclusive, ajudou Böhler a 
fundar a sociedade de Fatter Lane, 
em Londres, o que ocorreu em 1° 
de maio de 1738. Naquele dia, 
Wesley voltou inesperadamente a 
Londres para visitar seu irmão, Carlos, 
que estava doente na casa de  John 
Hutton. Naquele dia, todos que es-
tavam reunidos concordaram sobre 
duas regras e a criação de uma 
pequena sociedade. Entretanto, a 
primeira intenção do empreendi-
mento de Böhler era formar um band 
entre as pessoas que buscavam um 
relacionamento mais próximo uns 
com os outros. Cabe explicar que 
a tradução mais próxima para band 
é célula, pequeno grupo ou mes-
mo banda (HEITZENRATER, 1996, 
p.78-79). 

Assim, eles decidiram criar um 
grupo, formalizando as seguintes 
regras:

1. Que eles se encontrariam 
uma vez por semana para confes-
sarem suas faltas uns aos outros e 
para orarem também uns pelos ou-
tros, a fim de que fossem curados 
[cf. Tiago 5.16].

2. Que qualquer outra pessoa, 
de cuja sinceridade eles estivessem 

bem seguros, poderia, se assim o 
desejasse, reunir-se com eles para 
aquele propósito (WATSON citado 
por HEITZENRATER, 1996).

O modelo de regras que Böhler 
criou para o grupo de Fetter Lane 
foi naturalmente absorvido por        
Wesley e incluído por ele na cria-
ção das futuras sociedades e gru-
pos nominalmente metodistas. Aliás
Heitzenrater lembra que “embora 
Wesley não tenha registrado ne-
nhuma participação na Eucaris-
tia com seus amigos morávios, ele 
tomou parte em muitas facetas da 
disciplina espiritual da comunidade”  
(HEITZENRATER, 1996, p.85). Ao 
fundar suas sociedades e bands, 
buscou formar liderança e super-
visão para as mesmas, capacitando 
pessoas que teriam, claramente, a 
influência de sua visão espiritual.

Em relação aos pequenos gru-
pos, Heitzenrater (1996, p.84-85), 
ressalta o quanto Wesley procurou 
conhecer a estrutura e forma de or-
ganização dos morávios, viajando 
por todo o interior da Alemanha, 
mantendo anotações em seu journal   
[diário]. Uma das coisas que mais 
chamara a atenção de Wesley, lem-
bra Heitzenrater, foram os grupos de 
vizinhanças, em Herrhut. Seus es-
tudos e observações viabilizaram a 
aplicação de um tipo de supervisão 
espiritual diária, na qual se incluíam 
as conversações religiosas regulares 
e a edificação espiritual mútua na 
formação do metodismo nascente. 
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