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“Mas vós sois raça escolhida, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido, para proclamar as proezas 
daquele que vos chamou das trevas à sua luz maravilhosa. Vós que outrora éreis Não-povo, agora sois Povo 
de Deus; éreis os Não-compadecidos, agora sois Compadecidos.”

1 Pedro 2.9,10

[ palavra do bispo ]

a segunda Ênfase Missionária é 
“revitalizar o carisma dos ministérios 
clérigo e leigo nos vários aspectos da 
missão”.

Os Cânones definem que 
“o ministério pastoral da igreja 
Metodista é a categoria eclesiástica 
clériga a qual reconhece, dentre os 
seus membros, homens e mulheres 
vocacionados para o exercício do 
pastorado e, após sua formação e 
experiência probatória, os consagra 
para a Missão” (Cânones art. 
36/2012).

Segundo a Carta Pastoral do 
Colégio Episcopal biênio 2014-
2015 – “Discipulas e discípulos 
nos caminhos da missão formam 
uma comunidade de fé, comunhão 
e serviço” – “O ministério pastoral 
é entendido na visão protestante 
como um ministério especial, 
chamado e preparado para zelar 
pela pura pregação da Palavra, 
ministrar corretamente os 
sacramentos, zelar pelas marcas 
essenciais da igreja e ainda cuidar 
da comunidade missionária como 
um todo, tudo isto como um 
mandato da igreja [...]. O carisma 
pastoral não é apenas individual. 
Ele precisa de reconhecimento 
e sua integração ao carisma da 
igreja como uma dimensão de 
sua apostolicidade. Para isso, a 
tradição protestante reconhece no 
ministério pastoral um mandato da 
igreja e não apenas individual. no 
ministério pastoral, não se pode 
sobrepor carismas ou qualidades 
pessoais ao carisma ministerial da 
igreja” (PnM, 2011, P17).

Como podemos constatar, 
ser ministro ou ministra é um 
grande privilégio de serviço que 

prestamos a Deus, através da Sua 
igreja. O ministério pastoral não é 
um ministério que nos coloca em 
posição superior, mais importante 
ou privilegiada, mas nos coloca 
como servos e servas para servir ao 
Senhor Jesus Cristo e ao próximo. 
Foi para este ministério que você foi 
chamado (a) por Deus.

É extremamente complicado 
verificar na vida da igreja, hoje, 
pastores e pastoras se servindo da 
sua posição para manipular e tirar 
vantagens pessoais, financeiras e 
politicas para seu autobenefício e 
autopromoção e “status quo”. O 
melhor lugar do ministério pastoral é 
de ser servo inútil – “assim também 
vós: Quando tiverdes feito tudo o 
que vos mandaram, dizei: Somos 
servos inúteis, cumprimos nosso 
dever” (Lucas 17.10).

Bem-aventurados são aqueles e 
aquelas que largaram tudo para servir 
ao Senhor Jesus Cristo no ministério 
pastoral; são felizes, pois escolheram 
a melhor parte, e o Senhor Jesus, no 
tempo certo, os compensará.

Já o ministério leigo na vida 
da igreja Metodista focaliza o 
exercício eclesiológico do Sacerdócio 
Universal de Todos os Crentes. Estes/
as foram chamados e chamadas por 
Jesus Cristo para também servir ao 
próximo através dos diversos Dons 
e Ministérios, para gerar Frutos na 
Missão.

nossa prática ministerial declara 
que “todos os membros da igreja,  pelo 
fato de pertencerem ao povo de Deus 
por meio do batismo, são ministros 
do Evangelho, são chamados por 
Deus, preparados pela igreja para, 
sob a ação do Espírito Santo, cumprir 
a missão, em testemunho, serviço e 

evangelização”.
O (a) leigo (a) na igreja Metodista 

não é chamado ou vocacionado por 
Deus para gerar confusão, polêmica 
ou se colocar como “dono da igreja”; 
este espírito que está na vida de 
alguns leigos (as) não vem do Senhor 
Jesus Cristo, mas é maligno; vem de 
Satanás - “Porque a rebelião é como 
pecado de feitiçaria, e o porfiar 
é como iniquidade e idolatria” (1 
Samuel 15.23).

Você foi chamado (a) por Jesus 
Cristo para servir, em amor, ao seu 
próximo, para ser um dizimista e 
ofertante fiel, para testemunhar o 
que Jesus Cristo fez por você na 
cruz do calvário, para servir com 
seus diversos dons aos ministérios 
da igreja local, para participar da 
Escola Dominical, dos Cultos, das 
Células, dos grupos Societários, 
para fazer diferença através das 
suas palavras, atitudes e gestos, 
que sempre exaltam o Reino de 
Deus. Você foi chamado (a) para 
participar ativamente da Obra 
Missionária de ganhar, consolidar, 
discipular e enviar muitas vidas; 
para exercer o Sacerdócio Universal 
de Todos os Crentes na sua igreja 
local e comunidade de fé ou aonde 
o Senhor Jesus Cristo enviá-lo.

a Palavra de Deus declara para 
você: “Farei de ti um grande povo, 
te abençoarei, tornarei famoso 
teu nome, que servirá de bênção. 
abençoarei quem te abençoar, 
amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Em 
teu nome serão abençoadas todas as 
famílias do mundo” (gênesis 12.2-3).

Do seu pastor e bispo, 
Roberto alves de Souza.

  Bibliografia:
1. SCHÖKEL, Luís alonso. Bíblia do Peregrino,  Edição Brasileira. São Paulo: Paulus, 2002.

2. COLÉgiO EPiSCOPaL. Carta Pastoral do Colégio Episcopal da Igreja Metodista. São Paulo: Sede nacional, 2013.

Nossas ênfases missionárias
Revitalizar o carisma dos Ministérios Clérigo e Leigo nos vários aspectos da Missão
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[ agenda da região ]

DEzEMBRO
4/12  arthur Theodore Peterson Júnior
4/12  José Celio de Freitas
4/12  Rosane a Pascoal da Silva
4/12  Marlene Oliveira Teixeira
5/12  Maísa gomes de Oliveira
6/12  Luiz Ferreira Chueng
6/12  andrea navarro Vieira nery
7/12  Marcos Rodrigues Lima
7/12  Judith de Souza Tinoco
7/12  Edson alves
8/12  ademir Munhen
8/12  Josué gonzaga de Menezes
8/12  Edimar Jesus Maciel
9/12  Deirilene Luiza de O. Silva
9/12  gean Luiz Peroni Brandão
10/12  Eliane M P Bezerra
10/12  genilma Boehler
10/12  Jasson dos Santos azevedo
10/12  Márcio abreu de Freitas
12/12  Claudia Lima Schneider
13/12  Zuleine Dias gomes
14/12  Marilze F P C Oliveira
14/12  Thalita Votta E. de Freitas
16/12  Terezinha de Lisieux B. Souza
16/12  Leila Márcia M.de Souza Lima
16/12  Janice C. Mazeu Ferreira

17/12  gustavo da Silva Peixoto
19/12  Regiane Miranda Leal de Carvalho 
19/12  ana nery Xavier da Cruz Sousa
19/12  Leci nogueira de amorim
20/12  Rackel gomes neves
21/12  Vera Lúcia Pereira Romero
21/12  isaura M Fonseca assis
22/12  Dânia M. V. Costa
23/12  Vanessa Mota Lopes Rampinelli
23/12  Karina Martins Barbosa gerra
24/12  Maria Valéria de Carvalho
28/12  Rubens Carlos Ferreira

JANEIRO
1/1  ana Flávia araújo M. Bruce
1/1  Joaquim Diogo
1/1  ana Maria S. Raymundo
1/1  Erlon Martins dos Santos
1/1  Wesley Loureiro Venâncio
3/1  Débora C. S. Ravagnani
4/1  Marlene Carneiro da Silva
5/1  Zeni de Lima Soares
6/1  idalina M. godinho
10/1  anelise Martins Silva
10/1  Carlos Henrique a. Silva
10/1  Jorge alexandre F.  Duarte
11/1  aline Márcia de M. Teixeira

11/1  Edina do nascimento Ferreira
11/1  Carlos alexandre de C. e Silva 
12/1  Diviraldo da Silva Rodrigues
13/1  Carolina Maia Faria
15/1  Célia Marucci Pontes
16/1  Valmir Raymundo
16/1  Marco aurélio B. Sabino
16/1  Diego Lopes da Silva
17/1  Diones Matos de Oliveira
17/1  Billy Fádel M. Rampinelli
18/1  aline E. neto de Menezes
19/1  abdias Ferreira de Matos
19/1  José Maria Lyra Pilro
21/1  Denise S. Mendes
24/1  Enoca Paz de Oliveira Félix
26/1  Eli Bandeira
27/1  Robert Jose Cruz da Costa
28/1  Maria Célia de S. Fonseca
29/1  Fátima Cristina Silveira
29/1  Marisa P. Louzada Machado
29/1  Otávio Júlio Torres
29/1  Elias Dilem dos Santos
29/1  alysson Ferreira de Freitas
30/1  Willians Ferreira Pires
30/1  alexander Mendes Cunha
30/1  Cida Corrêa
31/1  Bispo adriel de Souza Maia

DEzEMBRO
DATA  ATIVIDADE LOCAL RESPONSÁVEL
8 Dia nacional da Família    
10 Declaração Universal dos Direitos Humanos igrejas Locais  
14 Dia da Bíblia igrejas Locais Pastores e pastoras
18 nascimento de Charles Wesley [*1707] igrejas Locais Pastores e pastoras
21 Reunião da Coream Sede Regional Bispo
21 Concentração Metodista de natal iM Central BH Pastores/as e igrejas Distritos 
   Sul e norte de BH
25 natal igrejas Locais Pastores e pastoras
31 Vigília de ano novo igrejas Locais Pastores e pastoras

JANEIRO
DATA  ATIVIDADE LOCAL RESPONSÁVEL
1 Feriado    
2-31 Férias pastorais   
31 Reunião da Coream Sede Regional Bispo

FEVEREIRO
DATA  ATIVIDADE LOCAL RESPONSÁVEL
1 Reunião da Coream Sede Regional Bispo 
2 Culto de Ordenação, Consagração e Credenciamento Tenda Missionária Bispo
  Cachoeirinha
18-20 Reunião do MaE Sede Regional Bispo Roberto
a definir Posse das Comissões eleitas no 41º Concílio Regional a definir Bispo

Parabéns!
Desejamos ricas bênçãos do Senhor aos aniversariantes em:
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nos dias 05 a 07 de julho, a iM Central em São João 
nepomuceno, Mg, realizou a primeira Jornada History Makers,  
que veio para consolidar a visão do discipulado e preparar uma 
nova geração de líderes que irão discipular e ganhar vidas para 
o Reino de Deus.

Cerca de 40 pessoas, entre jovens e juvenis, estiveram 

envolvidos nessa jornada de capacitação. Participaram  os 
seminaristas da primeira região, Tiago Mendes e Sávio Dias, 
o seminarista da quarta região, Douglas Bortone, os clérigos 
Eduardo Furtado (4RE), Débora Coutinho (pastora local), pt. 
Dé e vários jovens e juvenis, líderes de células da iM em Campo 
alegre e Pádua, RJ, bem como o pastor local, rev. Rondinelli 
Teixeira, que ministrou durante todo o seminário.  

Estavam comprometidas com o seminário as seguintes 
igrejas: iM nova Jerusalém, iM em Monte Castelo, Juiz de 
Fora, Comunidade Cristã Evangélica de São João nepomuceno 
e iM em Campo alegre, Pádua, RJ.

Para a líder dos juvenis da igreja Metodista Central, 
o History Makers proporcionou um tempo de comunhão 
profunda com o Espírito Santo de Deus. “Todo o esforço valeu 
a pena”, afirma Laryssa alves Lima.

a igreja agradece a Deus pela vida de todos os que 
estiveram envolvidos nessa jornada, em especial à igreja 
Metodista em Campo alegre, Pádua, RJ e ao seu pastor, rev. 
Rondinelli, pelo apoio nesse projeto do Reino de Deus. Como 
expressa Mariana ayupe, presidente da Sociedade Metodista 
de Jovens da igreja local: “Fomos grandemente abençoados 
pelas palestras e ministrações, que nos fizeram refletir sobre 
nossa vida pessoal e como igreja. Pude observar jovens 
renovados e com sede de servir a Deus. Posso afirmar que, 
com a graça de Deus, toda a igreja já colhe os bons frutos 
semeados durante o seminário.”

informou Douglas Bortone

[ giro regional ]
IM em São João Nepomuceno realiza o History Makers

FEVEREIRO
1/2  José Pontes Sobrinho
2/2  Leny de Oliveira D. Campos
2/2  Jânio Quadros Paradela
2/2  Blanches de Paula
3/2  Marlene Pereira da Cunha
3/2  Joelma Silva Rocha Maia
4/2  José Rocha de amorim
5/2  Henrique abreu Magalhães
6/2  Regina M. de almeida Carrafa
7/2  Filipe Valério Montuan
9/2  antônio Eustáquio gomides
10/2  Elizabete altino

10/2  Jaine Severino P. Barros 
11/2  Martta dos Santos Pinto
11/2  David Luiz de Medeiros
13/2  Jorge Luis Pereira de Freitas
13/2  Marlos andrei Silva
13/2  Sônia Marilda Freitas
13/2  Francisco Carlos de assis
14/2  Hideíde Brito Torres
16/2  João Marcos garcia Matos
16/2  Cintia Ribeiro S. Maciel
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  Catharina Freire de Matos
24/2  David Pinto de Moraes
24/2  Bispo Josué adam Lazier
25/2  arivalcir Serafim Xavier
26/2  Michele Jesus F. nascimento
26/2  Lúcia Helena L. Peixoto
27/2  Sônia F. Martins
27/2  gislaine Siqueira de abreu
28/2  Delmir Matos de Oliveira
28/2  Lucas Tavares Bezerra 
29/2  Marta Valverde
29/2  Dilmar de Carvalho Paradela

4

[ nasceu ]
anna Rachel, filha do pr. Sávio e gislaine, no dia 13 de novembro, em Juiz de Fora.
Parabéns ao casal e que Deus abençoe essa família.
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O acampamento Metodista em nova almeida, ES, através 
da parceria com a Secretaria Estadual de Esporte e Lazer, deu 
início ao ciclo de palestras sobre cidadania, voltadas para os 
pais, crianças e adolescentes matriculados nos Projetos “Esporte 
pela Paz” e “Mais Educação”, desenvolvidos no espaço físico da 
Fundação.

no dia 25 de agosto de 2013, foi realizada a primeira reunião 
e entrega dos materiais aos participantes. as palestras, que 
além de expositivas utilizam vídeos didáticos, foram divididas 
procurando atender às necessidades da comunidade em relação 
aos seguintes temas: “Crack: O caminho da vida não passa por 
essa pedra”; “Pedofilia: é preciso combater esse mal”; “Bullyng: 
este comportamento não pode existir entre nós” e, “Esporte: 
importante para a vida de todos”. 

a Fundação espera, com essa iniciativa, contribuir para uma 
comunidade mais feliz, na qual as crianças vivam num ambiente 
de paz e amor.

informou Mauri Ferreira Paulo - assistente social

[ giro regional ]

no dia 17 de agosto de 2013, a memória viva do povo Metodista recebeu um grande 
presente: foi inaugurado o espaço para o ministério da Memória da igreja Metodista 
Central em Juiz de Fora,  Mg, berço do Metodismo em Minas gerais.

O espaço do Ministério “João Baptista Panisset”, fica no Edifício rev. Lair gomes 
Oliveira, ao lado do templo, e possui três salas onde vários documentos, fotos, flâmulas e 
objetos estão expostos para visitação de todos os que se interessarem.

alguns documentos foram recuperados por técnicas modernas de reconstituição e conservação. Temos verdadeiras relíquias 
que contam a história da igreja e do metodismo na região.

O evento foi marcado pela palavra da líder do Ministério, Marlene Pereira Barros, com a bênção do pastor titular da iMC, 
Osman Oliveira Ferraz, contando com a presença de muitos irmãos de todas as idades. Logo após, foi servido um coquetel.

O ministério da Memória da iMC em Juiz de Fora agradece a todos que cooperaram com a arrecadação de fotos e documentos 
pessoais que contam a história de alegria deste povo chamado a anunciar o Evangelho de Cristo.

agradece também à equipe pastoral pelo apoio e participação para a realização desse sonho, como também todos os 
ministérios da igreja, destacando o de administração que abraçou a ideia e deu apoio na parte financeira.

O desafio: Buscar entre aqueles que possuem em seu poder todo e qualquer acervo que possa ser somado ao que já 
possuímos. isto será de grande valia. Se você pode colaborar, procure a secretaria da iMC, JF ou a coordenadora do ministério, 
pelos fones (32) 3215-7703 /3216-5252.

informou: Marcos alfredo Vieira gomes

a Sociedade Metodista de Mulheres da iM em Salgado Filho, 
na pessoa da presidente, Maria de Morais nolasco, se reuniu 
com as sócias e visitantes para o primeiro chá de mulheres. 

“Foi uma reunião muito divertida, na tarde de 24 de agosto. 
as irmãs estão dispostas a servir ao Senhor e levar mais 
visitantes.” informou: Soraya Machado.

Sociedade Metodista 
de Mulheres realiza 
primeiro Chá da Tarde

Fundação Metodista realiza palestras 
sobre cidadania

IM em Juiz de Fora inaugura 
espaço da Memória Metodista



diálogo Pastoral • Out/Nov/Dez 2013

no dia 28 de setembro de 2013, a iM em Faria Lemos, Mg, realizou o ii Chá da 
Melhor idade. O evento aconteceu no Salão Social “Juca Chagas” e foi dirigido pela rev. 
Eunice alves e pela coordenadora do Ministério de ação Social, Rosângela Oliveira, 
contando também com a ajuda dos demais membros da igreja.

O encontro teve início com as boas-vindas e a oração da rev. Eunice, que, em 
seguida, apresentou o presbítero Romildo Silva, que deu início ao louvor e adoração a 
Deus. Setenta pessoas participaram do encontro, que visa à interação da igreja com os 
moradores da cidade.

Tudo transcorreu em perfeita harmonia;  o chá foi servido e o encontro finalizado 
com a distribuição de brindes para todos os presentes. “nós, da iM em Faria Lemos, só 
temos a agradecer pelo carinho dos amigos e por Deus estar sempre abençoando e 
enriquecendo nossa caminhada!”, expressa a rev. Eunice alves.

informou: Lilian Valadão Rezende

no dia 22 de setembro de 2013, irmãos e 
irmãs das diversas igrejas Metodistas da cidade 
de Juiz de Fora, reuniram-se num encontro  
que teve por objetivo angariar fundos para o 
Centro de apoio aos Toxicômanos – Cemat.  
O almoço ocorreu no salão da igreja Metodista 
Bela aurora. antes do momento eucarístico, 
houve uma celebração de louvor e edificação 
no templo, sob a direção dos pastores Jovanir 
Lage, adilson Mazeo e Júnio Marcos. O culto 
a Deus teve a participação do ministério de 
música da igreja Metodista de Monte Castelo, 
a pregação pelo pt. adilson e dos internos do 
Cemat, que testemunharam e cantaram ao 
Senhor da vida.

Um momento expressivo deu-se na 
apresentação dos projetos de melhorias 
do Cemat, acompanhado por diversos 
testemunhos de pessoas que contribuíram 
diretamente com a sua história e edificação. 
após o encerramento do culto, todos se 

reuniram no salão para um almoço que contou 
com a presença de 400 pessoas. O lucro 
líquido de R$3500,00 reais, embora pequeno 
à primeira vista, foi um passo importante para 
novas mobilizações dos metodistas em Juiz de 
Fora em relação ao Cemat.

O que se espera, brevemente, é a 
ampliação dos espaços para acolhimento de 
novos internos e a divulgação do Evangelho 
através do seu braço social. “Um dos orgulhos 
em ser metodista repousa sobre essa sempre 
viva possibilidade de alinhar obras de piedade 
e atos de misericórdia”, testemunhou o pr. Clay.

“Rogamos aos irmãos e irmãs que 
continuem a orar pelo Cemat e pela sua 
atual administração e conselho. Que a graça 
e a misericórdia de Deus continuem a atuar 
positivamente na restauração do ser humano 
em sua dignidade. não só a alma do mal salvar. 
Também o corpo ressuscitar”.  

informou pt. Moisés Coppe.

a iM em Ouro Branco, Mg, celebrou, nos dias 20, 21 e 22 de setembro, 
33 anos de fundação. a programação de aniversário teve início na sexta-
feira (21), com um culto que contou com a participação de cantores de 
outras igrejas da cidade e da pra. Vanete (iM Conselheiro Lafaiete), que 
trouxe a mensagem do Senhor.

no sábado à tarde, foi realizado um ato evangelístico na Praça central e, 
à noite, a festa ocorreu na igreja, com a participação do ministério de louvor 
e o pr. Jasson trazendo a Palavra. no domingo, após a escola dominical, foi 
servido um almoço comunitário e, no culto vespertino, houve a estreia do 
grupo de crianças flautistas da igreja, coordenadas pela irmã Marcella Maia, 
e a primeira apresentação do coral. O grande momento ocorreu quando a 
igreja recebeu o pr. anderson (iM nova Pampulha, BH).

Foram momentos de muita comunhão e alegria nos quais a congregação 
pôde agradecer a Deus pela vida dos pioneiros do evangelho nesta cidade e 
por fortalecer, dia após dia, o trabalho metodista na cidade.

a comunidade local vislumbra um futuro de desafios, como a abertura 
de uma congregação no bairro São Francisco e a construção da casa pastoral 
e, para tal, conta com o apoio e com as orações dos irmãos da 4ª Região. 

[ giro regional ]
IM em Faria Lemos celebra a Melhor Idade

Igrejas Metodistas de Juiz de Fora realizam 
almoço beneficente para o Cemat

IM em Ouro Branco comemora 33 anos

6
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a aMaS SD - associação Metodista de ação Social de Santos 
Dumont - está comemorando 35 anos de vida e ação em favor das 
crianças da cidade.  

no dia 19 de outubro, o quarteirão inicial da av. Palmira, em frente à 
iM em Córrego do Ouro, foi fechado de 9 às 22h, e ali foram oferecidos  
vários serviços aos cidadãos da cidade. na manhã do dia 20 aconteceu 
um ciclo de palestras temáticas sobre saúde do homem, saúde da mulher, 
combate às DST’s, segurança e combate às drogas, com a presença do 
Proerd falando às crianças, além de muitos brinquedos. Havia, também, 
11 stands de serviços sociais.

na parte da tarde, houve mostra de bandas e danças no palco central 
da festa, a presença do pr. Moisés, Juiz de Fora, e seu Boneco Manolo, 
além da apresentação do Menino Contador de História. Durante todo o 
dia foi feita a blitz da Paz, distribuindo quatro mil kits da Paz. Para fechar 
o dia, aconteceu  um show gospel com o cantor Jairinho Félix,  RJ.

no domingo, dia 20, a festa continuou com várias atividades, como 
parte das celebrações dos 48 anos de vida e missão da iM em Córrego 
do Ouro. Houve um culto especial com Santa Ceia e consagração do 1º 
evangelista da igreja. Às 19 horas, fechando a festa de aniversário, esteve 
presente a Banda avivar e o pr. Éderson andrade (iM em Lima Duarte). 

O evento teve o apoio da prefeitura de Santos Dumont, da vereadora 
Claudia Correa e do pr. Márcio Santiago. Todas as ações foram realizadas 
em parceria com a igreja metodista, sob a coordenação do diretor de 
marketing da aMaS-SD, rev. Jânio Quadros Paradela.

[ giro regional ]

IM em Santos Dumont 
promove evento de ação social

a iM em Teófilo Otoni,  Mg,  realizou,  nos dias 
21 e 22 de setembro, um evento evangelístico 
com a Boneca Crispete do ES.  no dia 21, o evento 
foi realizado às 19h, na praça principal da cidade e 
teve a presença significativa de crianças e adultos. 
Já no domingo de manhã, na igreja, foi realizada uma 
palestra para os pais, com o tema: “Pais curados, filhos 
transformados”, também com a Boneca Crispete, 
que é interpretada pela irmã Cristiane Márcia.

 “a pregação da Boneca alcançou todo o público. 
Foi uma bênção.”

 informou pr. Devanir Clóvis. 

a iM em Visconde do Rio Branco realizou 
nos dias 11, 12 e 13 de outubro seu 1º 
EMPacto local. 

a igreja, cujo tema do ano é “2013, 
ano da conquista”, afirma que pôde ver a 
promessa de Deus se cumprindo nesse 
encontro.  Praticamente todos os membros 
da igreja se envolveram na realização desse 
grande evento.  

“Louvo a Deus pela vida dessa igreja, 
pelos discípulos e discípulas que têm se 
colocado à disposição do servir. Temos 
vivido um novo tempo em nossa comunidade 
de fé, com a inserção do discipulado em 
células. grandes coisas Deus tem realizado 
e sabemos que muitas outras ainda fará! Foi 
um encontro muito abençoado, com grande 
manifestação do poder do Espírito Santo de 
Deus. Um EMPacto de excelência”, expressa 
o rev. adriel Valverde.

A IM em Visconde 
do Rio Branco 
realiza primeiro 
EMPacto local

IM em Teófilo Otoni realiza evento de 
evangelismo na praça da cidade
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no dia 8 de setembro, uma grande festa foi realizada pela Congregação 
Metodista de irupi: o “batismo nas águas”, presidido pelo pastor Leandro guerra. 

a celebração começou com um churrasco no sítio do irmão gilberto e, por 
volta das 13 horas, a congregação seguiu para uma cachoeira em Pedra Roxa 
(ibitirama, ES), onde sete pessoas foram batizadas. 

a programação foi encerrada às 19 horas, com um culto de louvor e adoração 
a Deus e recepção de novos membros. Dezoito pessoas foram recebidas: dez por 
assunção de votos, sete por profissão de fé e batismo e uma por transferência. 

“Somos imensamente gratos a Deus por sua graça e misericórdia concedidas 
a nós. Foi um dia muito significativo para nós, um marco na conversão de alguns 
– momentos de profundas experiências com Deus. a Deus toda honra, glória e 
louvor”, expressou Edilane Bello gripp Braga

a iM em Santa Marta, no município de ibitirama, ES, 
realizou, no último dia 12 de outubro, um evento voltado 
para o Dia das Crianças, com o tema: “Conhecendo a Bíblia”. 

Foi um dia de muita diversão e ensino da palavra de 
Deus, em que compareceram aproximadamente 150 
crianças, que se divertiram com pula-pula, teatros, 
gincanas, algodão doce, cachorro quente, pipoca, 
refrigerante, muitos doces e balas, além, é claro de muito 
louvor e adoração a Deus, através de hinos e corinhos 
ensinados às crianças. 

Quem conduziu toda a festa foi um trio de palhaças, 
interpretadas pelas irmãs gleice Kelle Queiroz, Stefânia 
Murucci e Silvana Murucci, que, com muito talento 
e dedicação, prenderam a atenção da garotada e 
ensinaram muito da palavra de Deus para as mesmas. as 
irmãs da cozinha também se empenharam para alimentar 
a garotada e garantir que a diversão fosse completa. 

O pastor da igreja, rev. Jackson da Silva Pereira, 
considera que o evento foi um sucesso. “Precisamos 
levar o evangelho até as crianças;  trabalhos como este 
demonstram a carência e, muitas vezes, até o total 
desconhecimento das histórias mais simples da Bíblia por 
parte das crianças. aliás, muitas não sabem nem o que é 
uma Bíblia. Esse evento objetivou despertar nas crianças 
o desejo de participarem das escolas dominicais, para 
possibilitar a elas  um crescimento espiritual, aumentando 
o seu temor a Deus”, disse. 

a primeira “Marcha: Escola Dominical Feita pra mim e pra 
você”, promovida pela iM em Baiminas, Cachoeiro de itapemirim, 
ES, foi realizada no dia 15 de setembro, dia da Escola Dominical. 

a marcha teve a participação da banda de música “26 de 
Julho”, que abrilhantou a caminhada, além da presença de 
grande parte dos membros da igreja, incluindo crianças, e um 
grupo de mulheres representando o projeto “Desperta Débora”. 

Faixas  divulgando e  valorizando  a  escola  dominical  foram 
carregadas e  um folheto explicativo, juntamente com folhetos 
evangelísticos, foram distribuídos para pessoas ao longo do 
percurso. a marcha percorreu 1km até chegar ao  templo da 
igreja, onde houve um café, e culto de ação de graças a Deus, 
no qual um/a aluno/a de cada classe recebeu o certificado de 
assiduidade. 

informou o pr. nelson Luiz de Campos

[ giro regional ]
IM em Irupi recebe novos membros

IM em Santa Marta 
comemora Dia das 
Crianças

IM em Baiminas realiza 
primeira Marcha da 
Escola Dominical
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O 41º Concílio Região da Quarta Região Eclesiástica 
da igreja Metodista aconteceu nas dependências do Sesc 
guarapari, ES, nos dias 8, 9 e 10 de novembro de 2013. a 
acolhida no culto de abertura foi feita pela Superintendente 
Missionária, revda. Elizabete altino. a pregação do bispo 
da Região Missionária do amazonas, revmo. Carlos alberto 
versou sobre comunhão e serviço. Segundo ele, porque 
estamos buscando a igreja, e não o Reino, é que há tanta 
divisão no nosso meio. 

após a pregação foi realizada a Ceia do Senhor, ministrada 
pelos bispos Roberto alves, Carlos alberto e adriel Maia, além 
dos SD’s presentes. Logo após, houve uma dinâmica na qual 
os participantes uniram fitas coloridas, maneira de evidenciar 
a necessidade de nos unirmos. 

O bispo Roberto alves de Souza apresentou seu relatório, 
agradecendo a Cristo, à esposa Marta, à filha ayume, aos 
funcionários da sede regional, com destaque para a secretária 
Fabiana Bonfatti. Ele também agradeceu à tesoureira regional 
Valéria Oliveira, ao rev. Wesley gonçalves e lideranças como 
Coream, MaE e os secretários regionais, distritais e locais, 

além dos pastores/as e seus familiares.
a Comissão de Justiça apresentou seu relatório em 

seguida, por meio do rev. Hamilton Fernando Dutra Militão. 
após o jantar foi apresentado o Relatório da Coream, sendo 
aprovado por unanimidade.

no dia 9 - Foi aprovado o tema do biênio 2014-2015: 
“Discípulos e discípulas nos caminhos da missão, formam 
uma comunidade de fé, comunhão e serviço”. Em seguida o 
rev. Derly apresentou o relatório da Comissão de Relações 
Ministeriais. Foi acolhido o pedido de aposentadoria do rev. 
Messias Valverde, sendo proposto que o mesmo recebesse a 
Ordem do Mérito Metodista. 

O bispo convidou os presentes para o Culto em 
Homenagem aos aposentados, que normalmente 
aconteceria no próprio Concílio, mas por razões de agenda, 
acontecerá no dia 21 de dezembro de 2013, na iM Central 
de BH, às 19h. Em seguida foi aprovado o PRaM e, em 
seguida, houve um belo momento de comemoração pelos 
75 anos da publicação no Cenáculo, com o lançamento da 
Bíblia no Cenáculo.

Eleições
COREAM
rev. Marcílio gonçalves Pereira Filho
rev. alexander Mendes Cunha
revda. Raquel Coelho Pontes Ferreira
andréa navarro Vieira
amós Teixeira da Silva
Susana Fatin nunes
Marli Silva

COMISSÃO MINISTERIAL REGIONAL
gercymar Wellington Lima e Silva
antonio augusto de Souza
Moisés abdon Coppe
Rosemary Barbosa
Edina do nascimento Ferreira

 

COMISSÃO REGIONAL DE JUSTIÇA
Débora Blunck Silveira
Hamilton Fernando Dutra Militão
Edson alves
Valesca athayde de Souza Paradela
Sabrina garcia Montuan
 
COMISSÃO DE RELAÇÕES MINISTERIAIS
Éros Teófilo Costa
Lino Estêvao Magalhães Leite
Olívio andrade da Silva
Fátima Cristina Silveira
gean Luiz Peroni Brandão

Concílio aponta diretrizes para 
a missão no próximo biênio
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Um momento especial foi a emancipação de onze 
congregações, que agora são igrejas na Região: iM em 
anchieta e iM em Castelo, no ES; e, no estado de Minas gerais, 
iM em Tumiritinga, iM nova Jerusalém (gov.Valadares), iM 
em Macuco (Timóteo), iM em Petrovale (Betim), iM em Santa 
Luzia, iM em Caparaó, iM em Rio novo, iM em Caputira e iM 
em Barra alegre (Sta. Bárbara do Leste).

Já bem tarde, cerca de 1h da manhã de domingo (10), 
foram acolhidos/as novos/as presbíteros/as: Welbert César 
dos Reis, Sabrina garcia Montuan, Edgar Fernandes neres, 
Jackson da Silva Pereira, gleslei Moraes de Oliveira, Joseane 
Batista Veloso goese, Billy Fádel Machado Rampinelli, Jorge 
Luis Pereira de Freitas, Lussandra de Matos Moreira, Varney 
de assis Fernandes e Silterson de Freitas Knop. Também 
foi eleito para o Ministério Pastoral, o pr. Pedro de amorim 
Estrella. 

no domingo pela manhã, logo após o café, os conciliares 
se dirigiram para a iM Central de Vilha Vilha, onde aconteceu 
o Culto de Encerramento do concílio. a igreja, em fase final 
de construção, teve lotados o templo e galerias com os 
conciliares e visitantes.

a pregação do bispo Roberto alves emocionou os 
presentes na iM Central. “É melhor não viver do que não 
ser usado poderosamente por Deus”, afirmou. Durante 
o ofertório foi levantada uma oferta especial para ser 
investida no término da construção do templo; a oferta 

ultrapassou seis mil reais.
após o sermão, foi cantado o hino 209, já tradicional 

nos cultos de envio.  O culto foi encerrado com a leitura 
das nomeações pastorais para o próximo biênio. Elas se 
encontram disponíveis no site Regional: 4re.metodista.org.br 
e http://4re.metodista.org.br/allnewsC.xhtml?n=3

Um dos destaques deste concílio, apesar dos 
recursos limitados, foi, mais uma vez, a equipe de 
comunicação, formada pela estagiária Juliene Farnez 
e pelos clérigos Billy Fádel, Fábio Marchiori, José 
aparecido, Hideíde Torres, Márcio gropo, Ozéas 
Barbosa e Terezinha de Lisieux. O grupo de trabalho 
procurou ampliar a divulgação do concílio por meio 
de transmissão on line, rádio, áudio e também pelo 
intenso uso das redes sociais. alguns números abaixo 
reforçam a direção desse trabalho durante os três 
dias do concílio. Para os próximos conclaves a meta é 
consolidar a experiência, buscando, sobretudo, maior 
velocidade para a transmissão dos dados.

Facebook (Radar) = 3.071 acessos
Rádio = 298 acessos
Portal = 2.758 acessos
Vídeo online - 4.576 acessos 
(162 vindos dos EUa, inglaterra, Portugal e itália)
Áudio das nomeações: 1.345 acessos 
(32 vindos dos EUa, Canadá e Chile)

informou: gT de Comunicação – 4ª RE

Emancipação de congregações e 
culto de envio

Concílio alcança metodistas 
pelas redes sociais
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Durante os dias 11, 12 e 13 de outubro, na Casa de Retiro São 
Francisco Xavier, em Domingos Martins, ES,  estiveram reunidos 
mais de 400 juvenis de todos os distritos da Quarta Região.

O tema da Juvenília deste ano foi: “identidade - Quem é 
você”. Os adolescentes foram relembrados de que são filhos 
de Deus, assim como fala o versículo tema: “O mesmo Espírito 
testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus.”

no primeiro dia, na abertura, o pastor Pedro Estrella 
ministrou sobre o valor à glória do Pai, se a querem ou não. no 
culto noturno, o bispo Roberto alves ministrou sobre os três 
tipos de dons: naturais, espirituais e ministeriais. no sábado 
de manhã aconteceram duas palestras: “Eu?! Diferença?!” e 
“Marca da promessa ou genérico?”. na tarde do dia 12 foi eleita, 
em plenária, a nova mesa da Federação de Juvenis da Quarta 
Região, biênio 2014 - 2015. À noite, o pastor ariovaldo Carlos 
Junior, do Ministério Sal da Terra, ministrou sobre a necessidade de ver o que Deus tem feito nas coisas simples da vida. 

 “Foram dias de muita bênção, diversão, integração, comunhão e muita palavra de Deus. a Juvenília 2013 foi um momento 
impactante para muitas vidas e sabemos que foram dias que marcaram a história de muitos.”

informou alexandre Bianque – secretário de comunicação da Federação de Juvenis da Quarta Região – biênio 2012 e 2013.

Calendário de obrigações
Novembro/2013
Salário ............................................................ 07/11/2013
FgTS .............................................................. 07/11/2013
CagED .......................................................... 07/11/2013
Envio de gPS ao Sindicato ....................... 08/11/2013
gPS ................................................................ 20/11/2013
iRRF ................................................................ 20/11/2013
PiS .................................................................. 25/11/2013
1ª Parcela 13º salário ................................ 29/11/2013

Dezembro/2013
Salário ............................................................ 06/12/2013
FgTS .............................................................. 06/12/2013
CagED .......................................................... 06/12/2013
Envio de gPS ao Sindicato ....................... 10/12/2013
gPS ................................................................ 20/12/2013
iRRF ................................................................ 20/12/2013
2ª Parcela 13º salário................................ 20/12/2013
gPS 13º salário ........................................... 20/12/2013
PiS .................................................................. 24/12/2013

Segue a nova mesa da Federação de Juvenis da Quarta Região, biênio 2014 – 2015

• Presidente: amanda Lobato – iM em itapoã
• Vice – presidente: gabriel Louback - iM guarani
• Secretário de atas: Jhony Franzoni – iM Central de Cachoeiro 
• Secretário de Comunicação: Frederico antony – iM em Venda nova
• assessor Financeiro: Caio Bruno – iM Bela aurora

Conheça o Site institucional da igreja Metodista 4ª 
Região Eclesiástica  Minas gerais e Espírito Santo.

www.4re.metodista.org.br

Curta a página da iM 4ªRE no Facebook.
http://4re.metodista.org.br/allnewsC.xhtml?n=3

[ aconteceu ]

[ gestão da igreja local  ]

Juvenília 2013 reúne mais de 400 juvenis 
em Domingos Martins

[ clique aqui ]

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

[ com pesar ]
Sérgio Teodoro gomes, pai da pra. Cristina da Silva gomes Varol, no dia 28/10, em Belo Horizonte.

Faleceu, em Belo Horizonte, no dia 25/11, Zélia Moreira alkmim, 89. Zélia era mãe da pra. Terezinha de Lisieux e residia 
em Contagem, Mg. 

nossas condolências aos familiares e que o consolo do Espírito Santo alcance a todos.
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[ memórias do metodismo ]

Desde 1938-1939, o No Cenáculo está presente 
na vida do povo brasileiro, inspirando seus leitores 
e leitoras com impressionante graciosidade. O 
Centro de Memória Metodista, em São Bernardo do 
Campo, SP, possui um dos mais antigos exemplares 
do “The Upper Room” (1935). Uma reprodução da 
edição do trimestre de abril, maio e junho é a nossa 
referência máxima, conservada, portanto, em 
arquivo. Temos notícia de que o “El Aposento Alto” 
(edição em espanhol) começou a circular no Brasil 
no primeiro trimestre de 1938, sendo o mesmo 
traduzido para o português em inícios de 1938 e 
publicado no Expositor Cristão, o jornal oficial da 
Igreja Metodista.

A CHEGADA DO NO CENÁCULO AO BRASIL 

Nos anais do 3° Concílio Geral da Igreja Metodista 
(1938), extraímos as seguintes recomendações 
ao referido plenário: “recebemos do [sic] “Board 
of Missons” exemplares da publicação “The Upper 
Room”, preparado para ser usado em culto de 
família ou particular. Este livrinho tem atualmente 
uma tiragem de 800 mil exemplares em Inglês, e 
principiando como o primeiro trimestre deste ano, foi 
publicada uma edição em Espanhol. O Dr. J. F. Rawls 
nos informou que o [sic] “Board of Missions” estará 
disposto [sic] a fazer uma edição em português em 
nossa Igreja [sic] o desejasse, e um plano satisfatório 
pudesse [sic] arranjado. 

Nessa direção, foi definido “que o Secretário 
Executivo desta Junta seja autorizado tratar em 
entendimento com a ‘Board of Mission’ sobre a 
possibilidade da tradução, preço e condições de 
venda, modo de distribuição, etc., duma edição do 
‘The Upper Room’ na língua português [sic] sem 
responsabilidade financeira de nossa parte. Que 
peçamos alguns exemplares da edição em espanhol 
para distribuição gratuita, num trimestre, a fim 
de tomar conhecimento da publicação. Caso haja 
demora na publicação em português, que seja 
medida [sic] em nosso meio a edição em espanhol 
às pessoas interessadas”.

DESTAQUES DA TRAJETóRIA DO NO 
CENÁCULO NO BRASIL

• O Terceiro Concílio Geral, em Juiz de Fora (6 
de fevereiro de 1938), autorizou a publicação 
em língua portuguesa do The Upper Room – 
publicação que já alcançou mais de um milhão de 
exemplares e já [sic] publicado em cinco línguas. 
(James E. Levis – EC 23 de abril de 1940).

• Em 11 de abril de 1939, o Expositor Cristão 
noticia a presença da edição do El Aposento Alto 
– The Upper Room. A Junta Geral de Educação 
Cristã tem sido a depositária e distribuidora 
do folheto. Essa distribuição acontecera logo 

no primeiro trimestre de 1939. Nessa época, já 
havia um sistema de assinatura dessa edição.

• No ano de 1939, já havia importante circulação 
do No Cenáculo em terras brasileiras, levando-
se em consideração a presença dos missionários 
norte-americanos, traduções caseiras, bem 
como a parceria que existia para a circulação 
do El Aposento Alto nos diversos segmentos 
da Igreja. Os exemplares do Expositor Cristão 
desse ano dedicam uma coluna intitulada “As 
Sagradas Letras”, acompanhada de um texto 
bíblico de referência, meditação e oração. O 
texto é uma tradução feita por Ester Orsetti. 

• A partir da primeira edição impressa do 
No Cenáculo no ano de 1940 (abril, maio e 
junho), com todo o sistema organizado de 
produção, comercialização e distribuição sob 
a responsabilidade da Imprensa Metodista e 
com o seu primeiro editor, Reverendo José 
Azevedo Guerra, registra-se: “a venda foi muito 
mais rápida do que esperávamos e dentro de 
duas semanas a Imprensa Metodista vendeu 
1400 exemplares”. A partir de 1940, adotou-
se a assinatura anual, sendo a publicação do 
periódico trimestral.

Desde o seu início, o No Cenáculo tem 
abençoado e edificado vidas, comunidades e 
reuniões. Sua contribuição para o fortalecimento 
da espiritualidade do povo cristão brasileiro é 
inesquecível, o que pode ser comprovado por 
inúmeros testemunhos das pessoas. Ele gera um 
compromisso com a vida devocional, nutre o culto 
doméstico, as reuniões familiares ou de pequenos 
grupos, ou mesmo a leitura pessoal. Pessoas lançam 
mão dele no trabalho ou no caminho de retorno 
para casa, no metrô ou no ônibus. Muitos utilizam 
no Cenáculo como recurso espiritual pessoal ou 
para presentear pessoas e evangelizar o mundo, 
cumprindo a essência do “Ide e fazei discípulos de 
todas as nações...” (Mateus 28.18). Com alegria 
e gratidão a Deus, o No Cenáculo e a Sociedade 
Bíblica do Brasil realizaram este lançamento 
comemorativo [no último 24 de outubro] em 
celebração ao Jubileu de Brilhante do No Cenáculo. 
São 75 anos de testemunho, inspirando a relação 
das pessoas com Deus e umas com as outras ao 
redor do globo.

Excerto da Bíblia Comemorativa dos 75 anos 
do No Cenáculo no Brasil

Bispo Adriel de Souza Maia 
(editor nacional do No Cenáculo)

rev. Gercymar Wellington Lima e Silva 
(editor assistente)

“Reminiscências da chegada do 
No Cenáculo no Brasil”


