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“Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam”   João 5.39

[ palavra do bispo ]

No dia 24 de maio de 2015 a Igreja 
Metodista comemorou 277 anos de 
“Experiência do Coração Aquecido”. Uma 
marca que foi um divisor de águas na vida 
do Rev. John Wesley, pois daquele dia em 
diante, ele nunca mais foi o mesmo. Tudo 
isto aconteceu na vida do Rev. John Wesley 
porque ele foi um homem que “trilhou 
sobre as Escrituras com radicalidade, 
sem titubeios, sem cerimônias e sem 
apologias, porém sem subterfúgios, sem 
anunçamentos e sem marionetagens”; O 
Rev. John Weley “se auto-definia como 
homo unius libri, “homem de um só livro”“.

No dia 30 de maio de 2015, último 
sábado do mês de maio, foi lançado 
através de um Culto em Ação de Graças 
o livro editado pela “Filhos da Graça” 
– “Notas Explicativas de John Wesley 
sobre o Novo Testamento”. Este livro já 
existe há muitos anos na língua inglesa 
e também na língua espanhola, mas 
somente agora, no ano 2015 foi lançado 
na língua portuguesa, ou seja, são 
quase 180 anos de espera levando em 
consideração que o primeiro missionário 
que chegou ao Brasil foi o Rev. Foutain 
Elliot Pitts da Igreja Metodista Episcopal 
dos Estados Unidos.

Talvez você esteja se perguntando: 
Que importância tem este livro para nós 
metodistas brasileiros? _Eu responderia: 
uma importância sem limites, pois este 
livro é, segundo os nossos Cânones, 
parte das nossas doutrinas que são: 
Credo Apostólico, Vinte e Cinco Artigos 
de Religião do Metodismo histórico, 
Sermões de John Wesley e Notas 
Explicativas de John Wesley sobre o 
Novo Testamento.

Quando o Rev. John Wesley se 
inspirou através do Espírito Santo de 
Deus para escrever as Notas Explicativas 
sobre o Novo Testamento escreveu: “tive 
o desejo de anotar e registrar de modo 
organizado, o que me ocorria à mente, 
pela leitura, reflexão ou conversa, que 
poderia ajudar as pessoas sérias, que não 
tiveram o benefício do conhecimento 
para compreender o Novo Testamento”. 
Se você é um metodista que não conhece 
ou não tem interesse pela história de 

sua denominação, se você não valoriza a 
Bíblia como Palavra de Deus, se não tem 
o desejo de conhecer e praticar nossas 
doutrinas baseadas na Bíblia que é a 
“nossa única regra de fé e pratica”, não 
leia este livro, pois ele foi escrito e agora 
traduzido para o portugues para quem 
ama a Palavra de Deus e quer conhecê-la 
mais profundamente, para quem deseja 
ser um metodista praticante da santidade 
bíblica, cujo coração está na Palavra de 
Deus – “HOMO UNIUS LIBRI” – “SER 
HUMANO DE UM LIVRO SÓ”.

Você vai encontrar na vida e nos 
escritos do Rev. John Wesley algo bem 
simples, sincero e verdadeiro, pois ele 
nunca se preocupou em fazer ou escrever 
belos compendios de teologia, mas sempre 
fez questão de ser conhecido como uma 
pessoa que vive que pratica a verdadeira e 
pura Palavra de Deus. Se você for alguém 
que gosta de teorias, vai odiar seus 
escritos, mas se for alguém que admira o 
testemunho, a vida prática, vai amar seus 
escritos. Lembre-se: você será salvo pela 
prática e não pelo conhecimento – “Errais 
não conhecendo as Escrituras e nem o 
poder de Deus” (Mateus 22.29).

No atual contexto em que muitos não 
valorizam mais a Escola Bíblica Dominical, 
muitos não procuram ler e estudar as 
Escrituras, muitos têm preguiça de ler a 
Bíblia e ter a sua vida devocional diária, 
a superficialidade do conhecimento das 
Escrituras é bem visível e real na vida e 
prática de muitos metodistas que estão 
medindo sua fé por baixo e até crendo e 
praticando coisas absurdas e anti-biblicas.

Somos desafiados por nosso Senhor 
Jesus Cristo através do testemunho e 
vida do Rev. John Wesley a ler, refletir 
e conhecer ao nosso Deus através do 
estudo sério e profundo da Palavra de 
Deus que já foi revelada a todos e todas.

Tudo o que precisamos saber para 
cuidar da nossa salvação em Cristo Jesus 
está na Bíblia. Quantos hoje se perdem 
nesta vida por dar ouvidos a ensinos de 
falsos profétas e pessoas loucas e sem 
equilibrio emocional, pessoas perdidas 
ou apenas interessadas em se dar bem 
na vida e ganhar dinheiro fácil ás custas 

de pessoas boas, mas ingênuas. A Palavra 
de Deus afirma: “Toda a Escritura é 
divinamente inspirada e útil para ensinar, 
para repreender, para encaminhar, para 
instruir em justiça” (2 Timóteo 3.16).

O Rev. John Wesley que “esforçou-
se para tornar as notas breves, para 
que o comentário não obscurecesse ou 
ocultasse o texto. E fazê-las simples, 
na busca de meu desígnio principal de 
ajudar o leitor inculto. Por esta razão, 
evitei cuidadosamente não apenas todas 
as inquirições curiosas e críticas e todo 
uso de linguagem erudita, mas todos 
os métodos de raciocínio e modos de 
expressão a que as pessoas, na vida 
ordinária, não estivessem familiarizadas”.

Uma das coisas maravilhosas que eu 
aprendi neste estudo das Notas do Novo 
Testamento é que no entendimento 
do Rev. John Wesley o discipulado é 
marcada na vida do discípulo apenas 
com o batismo, ou seja, o batismo inicia 
o discipulado, pois as pessoas “primeiro 
eram circuncidadas e depois ensinadas a 
fazer tudo que Deus lhes havia ordenado” 
(Marcos 16.15). Esta visão de John Wesley 
sobre Mateus 28.19 fortalece a ideia que 
para ser um discípulo ou discípula de 
Jesus Cristo, primeiro precisa acontecer 
o batismo que é o sinal visível que somos 
novas criaturas, nova vida ensinável em 
Cristo; depois iniciamos nosso processo 
de estudo, reflexão e crescimento na 
vida espiritual pelo discipulado rumo ao 
crescimento e maturidade cristã.

Encerro dizendo que na minha 
percepção é necessário nos voltarmos 
para as verdadeiras raízes do metodismo 
primitivo e aprendermos com o Rev. John 
Wesley a praticar, a viver um Cristianismo 
simples e bíblico, autêntico e radical.  

Um forte abraço e minhas orações por 
todos os metodistas que não estão parados 
ou acomodados, mas procuram crescer, 
estarem firmes e seguros na Palavra de 
Deus. Como disse o Rev. John Wesley, “a 
Bíblia é o meu chão”, lugar firme, sólido e 
seguro onde posso pisar e andar. Amém!

De seu pastor, 
Bispo Roberto Alves de Souza.

  Referências: SCHOKEL, Luís Alonso. a Bíblia do Peregrino. São Paulo: Paulus, 2002.
ALMEIDA, João Ferreira. Bíblia de Estudo Vida. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, Editora Vida, 2ª Edição, 1999.

HOUAISS, Antônio. grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008.
WESLEY, John. notas Explicativas de John Wesley sobre o novo Testamento. Tomo i. Belo Horizonte: Filhos da Graça, 2015. 

Homo Unius Libri

Pa
st

or
al

di
ál

og
o



diálogo Pastoral • Jun/Jul/Ago 2015
3

[ giro regional ]

[ agenda da região ]
JUnHO
DaTa  aTiViDaDE LOCaL RESPOnSáVEL
4 Feriado - Corpus Christi  
4-6 Treina Jovem 2015 Gravataí/RS Federação de Jovens
4-7 Congresso Nacional de Homens Rio de Janeiro Confederação/Federação
   de Homens
5 Programa de Educação: “Dia do Meio Ambiente” BH - a definir Secretaria de Ação Social
12 Dia dos Namorados Igrejas Locais Pastores/as
13 Distrital de Mulheres - Serra da Mantiqueira IM São Mateus - JF Federação de Mulheres
16-18 Encontro Distrital de Pastores e Pastoras Gerizim-BH Bispo e SDs
17 Nascimento de John Wesley [*1703] Igrejas Locais Pastores/as
19-21 Encontro Reg. Evangelistas e Missionários/as Designados/as Viana - ES Secretaria de Expansão Missionária
20 Distrital de Mulheres - Vale do Aço IM Bom Jardim-Ipatinga Secretaria de Ação Social
20 POV-Programa de Orientação Vocacional Sede Regional Instituto Teológico João Ramos Jr.
22-26 Programa de Educação: “Prevenção uso indevido de drogas” BH - a definir Secretaria de Ação Social
30 Encontro Distrital de Pastores e Pastoras Distritos do ES Bispo e SDs

JULHO
DaTa  aTiViDaDE LOCaL RESPOnSáVEL
1-2 Encontro Distrital de Pastores e Pastoras Distritos do ES Bispo e SDs
9 Dia Internacional do Desarmamento Igrejas Locais Pastores/as
11 Tri Distrital Homens: V. Aço, V. Rio Doce e Norte do ES a definir Federação de Homens
15 Dia Internacional do Homem Igrejas Locais Pastores/as
12-18 Projeto Missionário Passa à Macedônia ES Sta. Bárbara- Cariacica/ES Secretaria de Expansão  Missionária
18-25 18º Projeto Missionário Passa à Macedônia MG Almenara - MG Secretaria de Expansão  Missionária
20 Dia do Amigo/a  
25 Dia do Trabalhador Rural  
26 Dia da Vovó

agOSTO
DaTa  aTiViDaDE LOCaL RESPOnSáVEL
1 Distrital de Mulheres - Vale do Rio Doce IM Fraternidade-GV/MG Federação de Mulheres
3 Dia do Encarcerado Igrejas Locais Pastoral Carcerária
8 Reunião da Secretaria Regional de Ação Social Igrejas Locais Sec. Regional Ação Social
9 Dia dos Pais Igrejas Locais Pastores/as
14-16 Reunião Plena Federação de Juvenis (Mesa da Federação) Vila Velha - ES Federação de Juvenis
15 Feriado    
15 POV-Programa de Orientação Vocacional Sede Regional IMTJRJr.
15 Reunião da Coord. Regional de Ação Missionária - Coream Sede Regional Bispo
15-16 Capacitação Regional do Trabalho com crianças IM Santa Tereza-BH Coordenação Regional
18-20 Reunião do Ministério de ação Episcopal- MAE Sede Regional Bispo
22           Assembleia Ministerial IM Santa Tereza Bispo

O Projeto de Plantação de Igrejas na cidade de Pouso Alegre, MG, iniciou em 
março seu primeiro programa de rádio que vai ao ar, de segunda à sexta, das 
15h30 às 16h30 e com reprise sempre das 18h às 19h pela emissora Ministrar. O 
programa “Projeto Esperança” tem como objetivo divulgar a Igreja Metodista na 
cidade e no Sul de Minas, bem com suas atividades e principalmente “espalhar a 
santidade bíblica sobre toda a terra” nesse processo de plantação de novas Igrejas. 
Desde o início do programa, contamos com um número bastante significativo de 
ouvintes e participantes, gerando assim visibilidade da Igreja Metodista na cidade. 
Atualmente, o programa de Rádio compõe um de nossos ministérios locais, 
coordenado pelo missionário e evangelista Mauro Trinyty. A programação pode 
ser acompanhada pelo link: www.radioministrarweb.com ou através do aplicativo para celular “iRadios”. Louvamos 
a Deus pela empresa Master Dpvat de Pouso Alegre, que tem sido parceira nesse projeto de expansão missionária 
no Sul de Minas Gerais. Confira a programação: Segunda-Feira: Compartilhando Vida com pr. Douglas Bortone 
Terça-Feira: Giro Metodista (com divulgação de eventos, notícias da Igreja Metodista em Pouso Alegre e Sul de 
Minas) Quarta-Feira: Relações de Amor – com os líderes locais Humberto e Michelle Capocasali (Um espaço de 
diálogo sobre Relacionamentos pessoais); Quinta-Feira: Shalom para as Nações – com o missionário e evangelista 
local, Mauro Trinyty. Sexta-Feira: Compartilhando Vida com o Pr. Douglas Bortone. 

Informou: Pr. Douglas Bortone 

IM em Pouso Alegre inicia programa de rádio 
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[ giro regional ]

No uso de minhas atribuições canônicas convoco nos 
termos do Art. 86 § 1º dos Cânones da Igreja Metodista, 
edição 2012/2016, e em consonância com a decisão de 
Lei do Revmo. Bispo Nelson Luiz Campos Leite, em 15 
de outubro de 1983, publicado no Expositor Cristão da 
2ª Quinzena de novembro de 1983, o 42º CONCÍLIO 
REGIONAL ORDINÁRIO DA IGREJA METODISTA QUARTA 
REGIÃO ECLESIÁSTICA, para reunir-se nos dias 12 a 15 de 
novembro de 2015, nas dependências do SESC – VENDA 
NOVA – Rua Maria Borboleta, s/nº, Bairro Novo Letícia, 
Belo Horizonte – MG.

• Culto de Abertura: dar-se-á no dia 12 de novembro de 
2015, quinta-feira, às 16 horas, no SESC Complexo Multiuso 
anexo A, Salão Ouro Preto.

• Sessão de Instalação: às 18 horas, após a celebração 
do culto de abertura e no mesmo local.

• Culto de Encerramento: dar-se-á no dia 15 de 
novembro de 2015, às 9 horas, na Igreja Metodista Central 
em Belo Horizonte, Rua Tupis, 51 - Centro, Belo Horizonte 
- MG.

• Taxa de Inscrição: será de R$ 650,00 [seiscentos 
e cinquenta reais] por delegado/a clérigo/a e leigo/a e de 
responsabilidade da igreja local dos/as delegados/as. A taxa 
poderá ser paga em até cinco parcelas mensais, a partir de 
1º de junho de 2015.

• Composição: de acordo com os Cânones citado, Art. 
84, o Concílio Regional compõe-se de:

I - presbíteros/as ativos/as;
II - pastores/as, com nomeação episcopal;
III - diáconos e diaconisas, com nomeação episcopal;
IV - pastores/as suplentes, com nomeação episcopal;
V - delegados/as eleitos/as pelas Igrejas Locais e campos 

missionários regionais, na proporção de um/a para até 500 
membros, e, no máximo, dois (duas) para Igrejas Locais com 
número de membros superior a este.

VI - Presidente do Conselho Diretor de cada instituição 
regional ou seu substituto legal;

VII - presidentes das Federações de Grupos Societários;

VIII- Conselheiro/a Regional de Juvenis e Coordenador/a 
Regional do Departamento Regional de trabalho com 
Crianças;

IX - presbíteros/as inativos/as, sem direito a voto;
X - pastores/as suplentes inativos/as, sem direito a voto;
XI - membros da Coordenação Regional de Ação 

Missionária - COREAM, sem direito a voto, salvo se 
delegados/as eleitos/as.

§ 1º Só podem ser eleitos/as delegados/as maiores de 
16 (dezesseis) anos que estejam arrolados há mais de 2 
(dois) anos como membros da Igreja Metodista.

§ 2º Nas votações de matéria regulada pelo Direito Civil, 
só podem votar os civilmente capazes e os emancipados, de 
acordo com a lei vigente.

OBSERVaÇÔES: 
• De acordo com decisão do 19º Concílio Geral da Igreja 

Metodista, realizado em Brasília entre os dias 9 a 17 de 
julho de 2011 ficou aprovado que os Campos Missionários 
Regionais deverão ser representados por um/a delegado/a 
leigo/a; portanto, os mesmos deverão eleger em assembléia 
local do Campo Missionário Regional seu/sua representante 
leigo/a para participar do 42º Concílio Regional como 
delegado/a.

• O/a aspirante ao presbiterado ou ao pastorado é 
convidado/a. Suas despesas deverão ser pagas pela igreja 
local onde está nomeado/a.

• Os/as Missionários/as designados são leigos/as, em 
função especial de serviço, portanto não participam do Rol 
do Concílio Regional; os/as mesmos/as poderão ser eleitos/
as como delegados/as das igrejas locais onde são membros, 
pois tem os mesmos direitos e deveres como membros da 
Igreja Metodista.

• O Concílio Regional se instala, ordinária e 
extraordinariamente, com a presença mínima de 2/3 [dois 
terços] de seus membros votantes, conforme o artigo 241, 
Cânones 2012-2016.

• Os mandatos dos membros da Coordenação Regional 
de Ação Missionária e Comissões Regionais Permanentes 
têm sua vigência até 31 de dezembro, conforme artigo 237 
§ 2º, Cânones 2012-2016.

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

Belo Horizonte, 2 de abril de 2015

Bispo Roberto alves de Souza
Presidente da Quarta Região Eclesiástica

Edital de Convocação do 42º Concílio Regional 
da Igreja Metodista Quarta Região Eclesiástica
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Representantes das igrejas que fazem parte da herança 
wesleyana estiveram reunidos na manhã de 28 de abril, nas 
dependências da IM em Santa Tereza. O objetivo do encontro foi 
oficializar a Fraternidade Wesleyana em Belo Horizonte, MG. O bispo 
Roberto ministrou a palavra com base no texto de João 17. Em sua 
homilia, o bispo lembrou que a unidade só é possível em torno de 
Jesus e de seu projeto de evangelização. Mas lembrou que, embora 
haja esforços por unidade entre as igrejas de diferentes confissões, 
o escândalo das divergências está presente no seio interno da Igreja, 
o que exige ainda mais do esforço de comunhão e unidade em torno 
da Palavra de Deus e de seus desafios. As lideranças presentes tiveram a oportunidade de apresentar brevemente 
seu trabalho e a estrutura de suas igrejas, seguido de palavra do pr. Clovis Paradela, que explicitou a natureza da 
Fraternidade Wesleyana e de sua vertente nos EUA, o Wesleyan Holiness Consorcium (WHC). Uma intensa agenda de 
encontros e reuniões já está prevista em várias capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte). Em julho 
(10-11) ocorre o Encontro Internacional da Fraternidade, com foco em questões do tráfico de seres humanos. Em 
Belo Horizonte a próxima reunião será no dia 28 de julho. Dentre os participantes, estavam o bispo Roberto Alves de 
Souza e o bispo Sebastião Calegari da Igreja Metodista Wesleyana; o pr. Romerson Cangussu – SD da Igreja Nazareno, 
além de demais clérigos metodistas, wesleyanos e nazarenos. 

O 13º Congresso Nacional das Sociedades Metodistas 
de Homens elegeu a nova diretoria em Teresópolis/RJ para 
os próximos quatro anos. O evento que contou com 126 
inscritos na lista de presença foi realizado entre os dias 4 a 6 
de junho. Entre celebrações e palestras, os/a missionários/a 
que atuam na Região Missionária do Nordeste (Remne), 
Evanise Queiroga, Fernado Fliper e Wilian Sardinha, 
participaram do Congresso.

 A iniciativa de acordo com o ex-presidente da 
Confederação Metodista de Homens, Abdenêgo Eugênio, 
era para que eles testemunhassem a obra missionária 
realizada na Remne. “Fazer missão é a ordem principal da 
Confederação de Homens. A Confederação, em parceria 
com a (Remne),  mantem três pontos missionários no 
nordeste, sendo: Maceió/AL, Porto Seguro/BA e Feira 
de Santana/BA. Foi de muita importância a presença dos 
missionários/a no congresso para testemunhar o ardor da 
missão nessas cidades”, disse Abdenêgo que por oito anos 
esteve a frente da presidência. 

 Para o novo presidente eleito, Marcus Vinicius (1ª 
Região), conciliar o trabalho no escritório de advocacia com 
o da Confederação será desafiador. “Estamos assumindo 
aquilo que Deus tem nos chamado. Entendo que temos um 
desafio maior pela frente, mas precisamos fazer a diferença 
onde estivermos, seja no escritório ou no dia-a-dia da 
Igreja”, disse. 

 Alguns eixos estão nos planos do novo presidente eleito. 

“Nossa proposta é trabalhar a unidade com as Federações. 
Como leigo, precisamos ajudar outras pessoas dentro e 
fora da Igreja. No ambiente interno iremos capacitar os 
homens e, nossa estratégia de contato com as sociedades 
será os secretários distritais. Eles que farão a ponte para 
que os homens metodistas se envolvam cada vez mais com 
as causas do Reino de Deus”.

 O congresso aprovou uma solicitação, que será enviada 
ao Colégio Episcopal nos próximos dias, sobre um parecer a 
respeito dos grupos societários, pois “muitas igrejas tentam 
bloquear a constituição das sociedades nas igrejas”, disse 
Abdenêgo que foi eleito para o cargo de Secretário de 
Atas. Abdenêgo Eugênio deixou uma marca de dinamismo 
e de envolvimento dos homens metodistas brasileiros 
que se engajaram na missão maior da Igreja. “Creio que 
foi um período muito precioso nesses oito anos porque 
conseguimos transmitir para as federações, a visão de 
olhar para a evangelização; uma visão missionária. Der esse 
novo perfil e ser grupo societário foi primordial em nossa 
gestão”, finalizou.

 Confira a nova mesa: Presidente: Marcus Vinícius 
(Marcus Silva) - 1ª Região, Vice-presidente: Romauro 
J. Monteiro - 7ª Região, Secretário de Atas: Abdênego 
Eugênio - 3ª Região, Secretário Correspondente: Daniel 
Souza - 4ª Região, Assessor Financeiro (Tesoureiro): Clésio 
Guimarães - 7ª Região. 

Fonte: Rev. José Geraldo Magalhães

Fraternidade Wesleyana 
tem sua primeira reunião em BH 

Congresso Nacional das Sociedades Metodistas 
de Homens elege nova diretoria 
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No dia 17 de maio do corrente ano aconteceu o culto de oficialização do Projeto de Plantação de Igrejas na cidade de 
Almenara, MG. A cidade está situada às margens do Rio Jequitinhonha, dentro da região conhecida como Vale do Jequitinhonha, 
distante 800 km de Belo Horizonte. A celebração contou com a presença de vários clérigos do Distrito Vale do Rio Doce e 
pessoas da comunidade local. Na ocasião, foram recebidos dois novos membros por assunção de votosas irmãs: Aparecida 
Borges Rodrigues e Mariléia Gomes, além de alguns que se decidiram por Jesus. 

O pr. Diviraldo Rodrigues exaltou a iniciativa regional: “Louvamos a Deus pela capacitação e orientação proposta de plantar 
uma Igreja nessa cidade. Que Deus possa confirmar as obras de nossas mãos”.

O Projeto de Plantação de Igrejas em Almenara encontra-se em expansão! Os cultos de celebração acontecem aos domingos, 
19h30 na rua Trazibulo Jason, 263 A, no Bairro São Pedro e às quartas, os pequenos grupos também no mesmo horário. 

Se você deseja ser parceiro nessa missão, entre em contato conosco: pr. Diviraldo Rodrigues – diviraldo@hotmail.com – (33) 
9104-6400. A missão continua! Nos dias 18 a 25 de julho, Almenara sedia mais uma edição do Projeto Missionário Passa à 
Macedônia. Contamos com você nesse desafio!

[ giro regional ]

Avança o Metodismo em Almenara

6

Aconteceu entre os dias 25 a 26 de abril o Retiro da Mocidade da 
IM em Viçosa, com a participação de aproximadamente 30 jovens. 
O tema do encontro foi DISTORCIDO, o que nos proporcionou 
a oportunidade de refletir sobre nossa vida e o que significa ser 
imagem e semelhança de Deus. Foi um momento muito especial e de 
grande quebrantamento na presença do Senhor. Tivemos a presença 
do pr. Caio Oliveira, pastor da Igreja Metodista em Divinópolis, que 
ministrou a palavra aos nossos corações. Louvamos a Deus pela vida 
de todos/as que participaram e rogamos ao Senhor que consolide 
em nossa caminhada as experiências desse acampamento. Para 
mais notícias do CMR em Viçosa, acesse www.metodistavicosa.com

Informou: pr. Felipe Bagli Siqueira

Campo Missionário em Viçosa realiza Retiro de Jovens 

[ giro pelo brasil ]

Entre os dias 12 e 19 de abril, dezenove voluntários 
estudantes e professores Izabela Hendrix participaram do 
projeto de extensão Saúde Integral em Foco - Barco Metodista. 
O projeto foi realizado em Manaquiri, estado do Amazonas, em 
parceria entre a Fundação Metodista de Ação Social e Cultural, 
o Projeto Sombra e Água Fresca e o Izabela Hendrix.

A equipe foi acolhida pela coordenadora do projeto 
Volunteers in Mission no Brasil, Maria Teresa Raposo 
Greathouse e pelo rev. Sergio de Paula, responsável pelo 
projeto Barco Metodista em Manaus.

Foram realizados atendimentos a crianças, jovens, adultos 
e idosos. Foram visitadas as comunidades Ouro Verde; Boa 
Vista; Andiroba; Limão; Mirauaua. Aproximadamente 400 
atendimentos de saúde (médica e odontológica) foram 
realizados, além de 100 atendimentos em educação (saúde, 
meio ambiente e jogos e brincadeiras). 

A jornada também celebrou parcerias com a Prefeitura 
Municipal de Manaquiri, por meio de visita à Secretária 

Municipal de Saúde. Foram realizados grupos focais com 
mulheres e adolescentes. Na oportunidade foram discutidos 
os problemas apontados pelas comunidades, além de 
levantadas as demandas em saúde, educação e lazer.

Informou: profa. Danielle Marciano     

Barco Metodista recebe equipe do projeto Saúde 
Integral em Foco do Izabela Hendrix
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No dia 30 de maio foi realizado o 
lançamento da obra Notas Explicativas 
de John Wesley, publicação da Editora 
Filhos da Graça. A celebração ocorreu no 
templo da Igreja Metodista Central de BH, 
que marcou também a concentração do 
Coração Aquecido. A palavra foi ministrada 
pelo revmo. bispo Adriel de Souza Maia. Na 
oportunidade contamos com a presença da 

orquestra da Igreja Evangélica Assembleia de 
Deus, ministério Emanoel da igreja local e a equipe 

de louvor da IM do barreiro. 
As Notas Explicativas de John Wesley sobre o Novo 

Testamento [Explanatory Notes upon the New Testament by 
John Wesley] sempre fizeram parte das ênfases metodistas e 
até constam nos documentos oficiais como fonte da doutrina 
wesleyana. Mas, a partir de agora, metodistas, wesleyanos 
e arminianos de todo Brasil poderão ter acesso ao texto em 
língua portuguesa, lançamento inédito da Editora Filhos da 
Graça. O primeiro volume é composto pelos Evangelhos e Atos 

dos Apóstolos e já está disponível, contando revisão criteriosa, 
ótimo acabamento e excelente projeto gráfico. A tradução 
contou com a experiência e colaboração de vários irmãos e 
irmãs de vivência wesleyana, destacando as participações 
do Dr. Luís Wesley de Souza [Emory University] e o Revmo. 
Adriel de Souza Maia [editor nacional do no Cenáculo], que 
apresentam e prefaciam a obra, respectivamente. 

Várias pessoas estiveram nos acompanhando na execução 
e em oração, ajudando a acreditar no sonho e na elaboração 
deste projeto editorial. Registramos nossos agradecimentos 
a essas pessoas que preferiram ficar no anonimato. Graças a 
estas pessoas, a Editora Filhos da Graça alcançou a marca de 
500 exemplares vendidos na campanha de pré-lançamento, 
o que é inédito para uma produção que até recentemente 
era um sonho bastante distante, porém não intangível! 
Regozijamos-nos com mais esse lançamento inédito e com 
a perspectiva editorial das Notas de Wesley sobre o Novo 
Testamento traduzido em língua portuguesa!

Para aquisições acesse o site: www.editorafilhosdagraca.
com.br ou pelos fones (31) 3435-5571 ou (31) 9218-6585

Adquira as Notas Explicativas de John Wesley
sobre o Novo Testamento 

[ giro regional ]

Nos dias 19, 20 e 21 de maio aconteceu mais um Ministerial Bi-Distrital. Nas 
localidades do Solar dos Vales em São Sebastião da Vargem Alegre, MG, em clima 
de louvor e adoração a Deus o discipulado avançado para pastores, pastoras, 
missionários, missionárias e evangelistas dos distritos Zona da Mata e Leste da Zona 
da Mata. A 4ª Região Eclesiástica tem se firmado nas bases do discipulado, é um 
mover de Deus abençoando todo povo metodista que avança mais e mais para o alvo 
que lhe é proposto em Minas Gerais e Espírito Santo. 

O bispo Roberto dirigiu todo o encontro com sabedoria e perspicácia. A equipe 
anfitriã, tendo como líderes: rev. Sávio (SD – Distrito Zona da Mata) e rev. Billy Fádel 
(Pastor em Guiricema-MG), preparou um local para o propósito do encontro. O texto 
foi João 15. 16 e com muita alegria e descontração o discipulado desenvolveu-se nos 
seguintes temas:  John Wesley – Um Homem de Devoção, cujo aprendizado firmou não só as disciplinas nas devoções do rev. 
Wesley, mas principalmente o hábito de se corrigir em sua prática devocional, outrossim, a necessidade de termos nossa vida 
devocional constante. Os Pastores e Pastoras da Igreja, outro tema, analisou como tem sido o caráter um valor inegociável 
para quem aceitou o chamado de Deus. Como Jesus Cristo tem sido presente em nossa vida, além de entender e declarar 
o que tem sido a pregação para nós, fomos desafiados a firmar atitudes contra as síndromes. O tema A Igreja de Nossos 
Sonhos, amplamente debatido, tratou o objeto de nossa conquista. Recordando Atos 2. 42-47, como vivem os convertidos, 
o estudo pontuou os aspectos de uma igreja irresistível mostrando obstáculos a serem removidos para continuar nesta 
direção. Valorizando a Pessoa Humana Integral nos fez ver que a dimensão coletiva da igreja não despersonaliza o indivíduo. 
Finalmente o tema Superando os Conflitos Interpessoais proporcionou capacitação para viabilizar a comunhão, preservar a 
unidade em meio a multiplicidade e vencer toda dificuldade a tais preservações. 

Concluindo, o bispo Roberto incentivou a estudarmos nas células, grupos pequenos e CLAM  os  temas  abordados,  
pois  são  ferramentas  que  possibilitam  melhor compreender nossa vida missionária. O Bi-Distrital ofereceu além do que 
esperávamos, pois nos livrou de apenas uma obediência a convocação e algo maçante, mas descontração e alegria por tudo 
que vivemos. Parabéns à equipe organizadora e ao nosso bispo pela direção... Louvado seja Deus sempre! 

Bi-distrital oferece discipulado, 
descontração e muita alegria 
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Nos dias 1 a 3 de maio de 2015 aconteceu, na IM 
Central de JF, MG, a terceira edição da CONFERÊNCIA 
REGIONAL DE DISCIPULADO, com a presença de mais 
de 350 pessoas inscritas, entre clérigos e leigos de 
Minas e Espírito Santo, além de pessoas que não se 
inscreveram, mas participaram de alguma atividade 
isolada ou dos cultos.

O culto de abertura teve mensagem do bispo da 5ª 
Região, revmo. Adonias Pereira do Lago. Ele começou 
dizendo que se enganam os que pensam que estamos 
reproduzindo um modelo de discipulado baseado no 
G12, um discipulado de cabresto, ditatorial. Segundo 
ele, por sermos uma Igreja Conciliar, pautada nos 
Dons e Ministérios, temos todos/as a oportunidade 
de participar na construção dos Planos Nacionais e, de 
acordo com o último PNM, aprovado no Concílio Geral 
reunido em julho de 2011, o nosso discipulado é baseado 
na nossa indignação com o presente século que nos faz 
ter uma atitude concreta para que a realidade deste 
mundo seja mudada. O bispo continuou na mesma linha 
nas duas palestras desenvolvidas por ele, na noite de 
sexta e manhã de sábado, afirmando, em resumo, que 

o nosso discipulado é feito à moda de Jesus que era 
constantemente movido pela compaixão ardente e amor 
incondicional pelos perdidos.

Na tarde e noite de sábado, e também no domingo, 
pela manhã, as palestras ficaram por conta do pastor 
da Comunidade Cristã de Ribeirão Preto, Danilo 
Figueira, idealizador das Casas de Paz, um projeto a ser 
implantado pelo bispo Roberto Alves também na Quarta 
Região Eclesiástica.

Ele disse, basicamente, que a igreja precisa crescer, 
pois se ela para de crescer já começa a morrer, uma 
vez que a igreja nasceu com a função primeira de se 
multiplicar. Ele ressaltou que há uma diferença entre a 
igreja da religião, em que os santos estão pregados na 
parede e sentados nos bancos, apenas assistindo aos 
ofícios religiosos e a igreja dos sonhos de Deus, em que 
os santos se encontram a serviço do Reino, espalhados 
pelas casas e ruas a fim de ganhar vidas e edificá-las na 
Palavra.

Utilizando o texto de Lucas 10.17, que serve como 
base ao seu projeto Casas de Paz, o pastor Danilo frisou 
que Jesus enviou 70 pessoas que não tinham experiência 

Central de Juiz de Fora sedia 
Conferência Regional de Discipulado 
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(novos convertidos, provavelmente) para pregarem de 
casa em casa, significando que, no Reino de Deus, não 
existe ninguém tão fraco que não tenha nada para dar 
e ninguém tão forte que não necessite receber. Como 
igreja missionária temos que, segundo o pastor, olhar 
para as pessoas como Deus olha e não como objetos que 
podemos descartar quando não mais nos servem.

O bispo da Quarta Região, Roberto Alves de Souza, 
teve participações esporádicas durante o Congresso, nos 
momentos de apresentação de material e orações e foi o 
pregador no culto de encerramento, domingo de manhã. 
Ele falou das Casas de Paz, enfatizando seu entusiasmo 
pelo projeto, que ele acredita ser de muita utilidade para a 
consolidação do programa de discipulado na Região.

Ele falou de compromisso e dedicação, exortando 
pastores/as e líderes a assumirem integralmente a sua 
função de ser exemplo para o rebanho e discípulos/
as reunidos/as em células. Falou da importância de 
cumprirmos cabalmente a nossa missão, assumindo todos 
os compromissos com que a igreja nos desafia diariamente, 
como sermos fieis na pregação, no exemplo, na comunhão, 
na quitação dos compromissos financeiros, etc.

Aconteceram, ainda, nas tardes de sexta e sábado, 
várias oficinas voltadas para a capacitação dos/as 
pastores/as e líderes, com aprofundamento em questões 
práticas da caminhada do discipulado. Para os que 
ainda não começaram ou estão no início da caminhada, 

foram oferecidas as oficinas: Consolidação, o grande 
desafio do discipulado; O EMPacto, como estratégia de 
evangelização e O líder de célula eficaz. Para aqueles/
as que já estão desenvolvendo o Discipulado em suas 
igrejas, as oficinas oferecidas foram: Realizando células 
dinâmicas e atraentes; A prática do discipulado na visão 
de células; Desenvolvendo o discipulado com crianças e A 
multiplicação da célula. As oficinas mais procuradas foram: 
Realizando células dinâmicas e atraentes (ministrada pelo 
pastor Marcílio Gonçalves Filho – IM em Colatina,ES) e 
A multiplicação das células (ministrada pelo pastor Pedro 
Amorim Estrella – IM em Venda Nova, MG).

Durante a Conferência, houve espaço reservado para 
o lançamento e venda de livros, camisas e material para 
discipulado, entre eles dois livretos da Câmara Regional 
de Discipulado (Bem-vindo à Família de Deus e Voltei 
do EMPacto: E agora?) e vários do palestrante pr. Danilo 
Figueira.

Todos os abençoados momentos de louvor da 
Conferência foram ministrados pelo Ministério Metodista 
Aviva, da IM Central de Juiz de Fora. Sem dúvida, a 3ª 
Conferência Regional de Discipulado foi um sucesso! Que 
venha a próxima, com expectativas de mais crescimento 
na Palavra, capacitação ministerial e comunhão!

Informou: revda. Terezinha de Lisieux - pastora na IM 
no bairro de São Gabriel-BH
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Faleceu na manhã de 27 de maio, em Piracicaba, SP, o professor 
Almir de Souza Maia – ex-reitor da Universidade Metodista de 
Piracicaba (Unimep). O falecimento ocorreu em decorrência de 
complicações respiratórias após uma cirurgia de estômago. Ele 
estava internado desde o dia 12 de maio, quando foi submetido à 
operação. Almir era casado com Suzana e tinha quatro filhos: André, 
Samuel, Tiago e Felipe.

Almir de Souza Maia nasceu em Pirapetinga, MG, em 1945. 
Formou-se em Odontologia pela UFJF, concluiu o mestrado e o 
doutorado na UNICAMP. Em 1978 transferiu-se para Piracicaba para 
integrar-se à UNIMEP, onde foi vice-reitor (1976-1986), reitor (1986-
2002) e diretor geral do IEP – Instituto Educacional Piracicabano da 
Igreja Metodista (1986-2006). Entre outros cargos, foi membro 
do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Consultivo da 
Comunidade Solidária; presidente do COGEIME – Conselho Geral 
das Instituições Metodistas de Educação, da ALAIME – Asociación 
Latinoamericana de Instituciones Metodistas de Educación, da ABIEE 
– Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas; 
fundador da IAMSCU – International Association of Methodist 
Schools, Colleges and Universities, na qual atuou como membro do 
Conselho Diretor e exerceu a vice-presidência.

No ano passado recebeu a homenagem e reconhecimento da 
IAMSCU, por sua atuação na Educação Metodista, mediante outorga 
do “Prêmio Ken Yamada para Lideranças Notáveis”.

Mais informações em: http://4re.metodista.org.br/

Rev. Leon Everett Strunk, mais conhecido como “Tio 
Leon”, faleceu na manhã do dia 4 de maio. Nasceu em 
1925 serviu como missionário no Brasil. Era casado com 
a revda. Martha Strunk. Strunk era “jardineiro de almas 
e flores”. Amava as plantas e as fotografava, fazendo 
belíssimos cartões postais. Em um de seus cartões 
escreveu: “Eu estava fotografando a flor, quando a 
borboleta apareceu!”

O rev. Strunk atuou em diversos segmentos: Sua 
primeira nomeação foi na IM em Conselheiro Pena e 
Tumiritinga, entre 1951-1952, depois na IM Aimorés, 
1952-1953; Diretor do Instituto Rural Evangélico, 1953; 
entre 1954-1958 realizou estudos nos EUA. Depois em 
Salvador, Bahia, 1959; em Engenho Velho/Rio Vermelho 
– Salvador, 1960-1963; em 1964 retornou aos EUA 
para estudos. Na IM Venda Nova, BH, entre 1965-1966; 
na IM Muriaé/Eugenópolis, 1966-1969; retornou aos 
EUA entre 1970-1971. Atuou na IM Monte Castelo-JF, 
1971; na IM Central Juiz de Fora, 1971-1972. Diretor do 
Instituto Teológico João Ramos Jr. entre 1973-1976 e 
pastoreou a IM João Pinheiro-BH, 1977-1979. Na IM Vila 
Oeste, 1977-1979. Retornou aos EUA entre 1979-1981 
e foi capelão do Instituto Granbery em 1981. Atuou na 
IM Barbacena, 1981; na IM Benfica-JF, 1982 e na IM 
Bairro de Lourdes, 1983.

Prof. Almir Maia
falece em Piracicaba

Projeto Missionário Passa à Macedônia
Santa Bárbara, Cariacica, ES – 12 a 18 de julho 

18º Projeto Missionário Passa à Macedônia
Almenara, MG – 18 a 25 de julho

Rev. Leon Strunk
falece nos EUA 

[ com pesar ]

A Câmara de Vereadores de São João Nepomuceno, MG, realizou cerimônia para conceder 
Moção de Aplauso ao Rev. Eduardo Furtado de Oliveira, da Igreja Metodista Nova Jerusalém. A 
iniciativa ocorreu no dia 05 de maio e partiu do vereador Írio Henriques Furtado Filho (PP-MG) em 
virtude do trabalho pastoral ao longo de dez anos na comunidade. 

Pastor é homenageado em São João Nempomuceno

[ nasceu ]
Calebe Martins Gerra, filho do Pr. Leandro e Karina, ocorrido no dia 14 de fevereiro.

Rebeca Nonato Gonçalves Carvalho, filha do Pr. Jonathan e Lucinéia, ocorrido no dia 9 de março.
Heitor Clemente Rodrigues,  filho do Pr. Welfany e Ássima, ocorrido no dia 12 de março.

Ana Júlia Abreu Pascoal, filha da pra. Welen e do pr. Leomir, ocorrido em 28 de maio.
Felicidades aos familiares!
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Calendário de obrigações
JULHO/2015 
Salário .......................................................... 06/07/2015
FGTS ............................................................. 07/07/2015
CAGED ......................................................... 06/07/2015
Envio de GPS ao Sindicato ..................... 10/07/2015
GPS ............................................................... 20/07/2015
IRRF .............................................................. 20/07/2015
PIS ................................................................. 24/07/2015

agOSTO/2015
Salário .......................................................... 06/08/2015
FGTS ............................................................. 07/08/2015
CAGED ......................................................... 06/08/2015
Envio de GPS ao Sindicato ..................... 10/08/2015
GPS ............................................................... 20/08/2015
IRRF .............................................................. 20/08/2015
PIS ................................................................. 25/08/2015

DaRF
Pedimos às igrejas que nos enviem todos os DARF ś de tributos federais recolhidos, mesmo forem devidos e não recolhidos, 

pois a DCTF é obrigatória e mensal.

Parabéns!
Desejamos ricas bênçãos do Senhor aos aniversariantes em:

JUnHO
3/06 Edilane Martins da Fonseca
4/06 Renato Carvalho Romero
4/06 Maurício Antonio de A.Gomes 
6/06 Benício Cairo da Silva
8/06 Abner Feliciano Andrade
8/06 Dinalúcia Soares Ferraz
9/06 Sandra G. Calixto
10/06 Antônio Geraldo de Sousa Filho
12/06 Natalina de Moraes Oliveira
13/06 Isnazinha B. R. Oliveira
13/06 Antonio Carlos Ferrarezi
13/06 Waleska Sereno Toledo Esteves
13/06 Welfany Nolasco Rodrigues
13/06 Gabrielly Cardoso V. Garcia 
14/06 Osvaldo Gomes de Abreu Jr.
15/06 Maria Aparecida Furtunata
15/06 Hamilton Fernando Dutra Militão
17/06 Ceci Heliodora M. da Silva
18/06 Mário César Dutra de Moraes
20/06 Sueslhey José Ferreira
25/06 Érmito de Almeida
26/06 Welen Cristina O. Abreu Pascoal 
27/06 Lucineia Gonçalves Sobrinho
27/06 Adelaine Martins Cerqueira Silva
27/06 Carlos Eduardo Porfírio Serafim 
29/06 George Jeovanholi Paradela

JULHO
1/07 Roberta C. Vieira Rios Lage
1/07 Tércio Machado Siqueira
1/07 Varney de Assis Fernandes
2/07 Jerry Vieira de Souza
3/07 Andréia Telles de Azevedo
3/07 Raquel Coelho Pontes Ferreira
4/07 Maurina da Penha Dias
5/07 Ester Carla F.M. Militão
7/07 Caio de Oliveira Moura Sousa
8/07 Salomão Dutra de Melo

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

agOSTO
1/08 Rosemary Medeiros Queiroz
1/08 Elizabete Santos G. Paradela
1/08 Carlos Eduardo Souza Castro
2/08 Anderson Roberto Gomes Silva
2/08 Edgar Fernandes Neres
2/08 Valdemar Trevenzoli

2/08 José Manoel Gonçalves
3/08 Iolandir de Almeida Gomes
4/08 Vânia Guilhermina C. Alvarenga
4/08 Giselle Leandro Oliveira Veloso
4/08 Brunna Azevedo N.Pereira
6/08 Manoel Pereira Martins
6/08 Anderson Cleiton Pereira Bastos
7/08 Marta Aono Alves de Souza
8/08 Laura Karl Trevenzoli
8/08 Sônia Cristina Martins
8/08 Monica da Silva V. Pires
9/08 Annesley O. Paula Pontes
9/08 Aline Ferreira S. Machado Gomes
10/08 Adriel Antônio Valverde
11/08 Douglas Chempe Torres da Silva
12/08 Elenice Maia Ferraz
13/08 Vasny Cândido de Andrade
14/08 Claudia Gomes de Souza
14/08 José Edmilson Jardim
14/08 Luiz Eduardo da Silva
16/08 Romilde Santos Sant’Ana
17/08 Roberto Pereira de Queiroz
17/08 Álvaro Rocha de Faria
21/08 José Tarcisio Ribeiro Pinto
21/08 Pedro Soares Reis
23/08 Débora Kanhet Werderits Ribeiro
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
26/08 Jackson da Silva Pereira
27/08 Rosa Amélia P. de Faria
27/08 Eduardo Machado Gomes 
28/08 Paulo de Tarso B. Correa
29/08 Jair Dias Ferraz
30/08 Denise Mascarenhas 
30/08 Jaeder Maia
30/08 Jane Rose de Brito

[ gestão da igreja local ]
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[ diálogo e serviço ]

Alguém já disse que tempo é dinheiro. O mesmo se pode 
dizer para os conhecimentos, competências e habilidades 
que cada ser humano possui – você não paga para ajudar 
os outros ou à sua comunidade, mas o resultado que seu 
talento pode dar é impagável.

Com base na enorme possibilidade de agregar valor, 
dinamizar e somar esforços e recursos de milhares de 
voluntários, que a Igreja Metodista acaba de lançar o 
Projeto VER (Voluntários em Rede). 

O objetivo desse projeto é mobilizar diferentes 
profissionais, com as mais distintas habilidades e 
competências, metodistas e não metodistas, para atuar 
no amplo leque de ações e estratégias de serviços sociais, 
ministeriais, comunitários e humanitários, projetos sociais 
e ambientais, dentre outros. 

O Projeto VER é uma parceria entre a Secretaria 
Regional de Ação Social em parceria com a Fundação 
Metodista de Ação Social e Cultural, com alcance nos 
estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O projeto 
terá uma equipe de acompanhamento que manterá 
contato com os voluntários cadastrados na Rede de 
Voluntários, tanto para apresentar as demandas, bem 
como proporcionar materiais de apoio, delineamento de 
estratégias e atendimento das demandas.

O que é um voluntário
Segundo definição das Nações Unidas, “o voluntário é 

o jovem ou o adulto que, devido a seu interesse pessoal 
e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem 
remuneração, a diversas formas de atividades, organizadas 
ou não, de bem estar social, ou outros campos”.

Conforme estudo recente realizado pela Fundação 
Abrinq pelos Direitos da Criança, o voluntário é um ator 
social e agente de transformação, que presta serviços 
não remunerados em benefício da comunidade; doando 
seu tempo e conhecimentos, realiza um trabalho gerado 
pela energia de seu impulso solidário, atendendo tanto 

às necessidades do próximo ou aos imperativos de uma 
causa, como às suas próprias motivações pessoais, sejam 
estas de caráter religioso, cultural, filosófico, político, 
emocional.

Por que ser um voluntário?
Uma das principais razões para ser voluntário passa 

justamente pela noção de partilha. Recebemos muito 
nessa vida e a melhor forma de agradecer a Deus e à vida 
pelas oportunidades e conquistas é devolver um pouco às 
pessoas e comunidades menos favorecidas. Outra razão 
é a noção de cidadania e responsabilidade social que se 
estende não só ao Estado e às empresas, mas também aos 
cidadãos que percebem seu compromisso para construir 
e manter uma sociedade mais justa, fraterna, sustentável, 
de modo a corrigir as distorções e deficiências. Ou seja – 
somos todos responsáveis quando se trata de um mundo 
melhor e mais digno.

Quem pode ser um voluntário?
Qualquer pessoa pode ser um voluntário, independente 

da escolaridade ou idade. O importante é ter boa vontade, 
responsabilidade e disposição em contribuir com a melhoria 
de vida de outras pessoas e comunidades. Profissionais 
podem contribuir com suas competências, desde um 
pintor, cozinheiro ou babá até dentistas, advogados 
ou psicólogos. O requisito fundamental é colocar seus 
conhecimentos e sua disposição em favor da causa.

O voluntariado é sustentável
Doar nosso tempo, conhecimentos e habilidades em 

prol da sociedade e do meio ambiente não só garante a 
preservação, mas também amplia e capitaliza os recursos 
da comunidade. O voluntariado é sustentável porque não 
compromete os recursos públicos do Estado, tampouco 
os recursos de ONG’s e instituições, justamente por 
capitalizar os recursos já existentes na comunidade, na 
maioria das vezes não utilizados.

Cadastre-se agora e seja um voluntário
Para fazer parte da Rede de Voluntários, basta acessar 

o site http://projetover.wix.com/projeto e preencher as 
informações solicitadas. Não deixe nenhuma pergunta 
sem responder, pois você receberá informes sobre as mais 
diferentes atividades e projetos com base nas habilidades 
e competências que você indicar. Outra forma de manter 
contato com a Rede de Voluntários é por meio do site: O sigilo 
é garantido e você também pode divulgar o link do cadastro 
http://projetover.wix.com/projeto#!localizacao/cfvg. Você 
verá como é legal ser um voluntário. Afinal, a experiência de 
cooperar para um mundo melhor não tem preço!

Ser voluntário não tem preço
Cadastre-se no Projeto VER (Voluntários em Rede)


