
RECOMEÇO = NOVA VIDA

 “Não vos lembreis das coisas passadas, nem 
considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, 

agora sairá à luz; porventura não a percebeis? Eis que 
porei um caminho no deserto, e rios no ermo”.

Isaías 43.18-19

“nova todas as coisas”, que é o nosso renovo, que nos dá a 
chance de vivermos uma nova experiência ministerial em nossa 
igreja local, uma nova experiência junto da nossa família; não 
precisamos trocar de igreja local, nem de família, mas 
precisamos trocar nossas perspectivas, nossa motivação, nossa 
visão que muitas vezes é pessimista; precisamos esquecer o 
passado, aquilo que fizemos e que não deu certo, precisamos 
buscar novas maneiras, um novo início, nascer de novo da água 
e do Espírito (João 3:5).
  O Deus que servimos é poderoso para abrir caminho no 
deserto, no lugar árido, no lugar ermo, no lugar desabitado, 
solitário, inóspito, desacampado. Nosso Deus realiza o 
impossível, realiza milagres e pode mudar nossa visão e 
perspectiva ministerial, pode mudar nossa igreja local, nossa 
liderança, nossa visão, nossa missão, nossa família, pode mudar 
tudo e fazer algo novo. Creia, essa é a minha oração por você, 
por sua igreja local, por sua família. Oro para que Deus, a 
começar em mim, faça tudo novo em nossa Região: um novo 
ano, nova perspectiva, novo desafio, nova missãonovos pastores 
e pastoras, um novo bispo, uma nova visão.
 Que a palavra profética de Isaías esteja seja derramada 
sobre a sua vida, família e ministério; que ela possa fazer “fluir 
rios de águas vivas do seu interior, pois ELE afirma: “Mas 
aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque 
a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte 
para a vida eterna” (João 4:14).

 A palavra “recomeçar” tem a sua origem no “re” – que significa 
“novamente”, mais o Latim “CUMINITIARE” que significa 
“iniciar, principiar”; formado por “CUM” = “junto”, mais 
“INITIARE” = “dar início”, formado por sua vez por “IN” = 
“em”, mais “IRE” = “ir”. 
 Dentro da etimologia bíblica, a palavra “recomeçar” 
pode significar “nascer de novo”, “ter uma nova chance”. Tal 
como vamos iniciar um novo ano, podemos também aproveitar 
essa motivação natural para iniciarmos um novo começo em 
nossa vida ministerial, familiar e vocacional.
  A Palavra do Profeta Isaías nos faz um desafio de “não 
nos lembrarmos do passado e de não consideramos as coisas 
antigas”, pois foram até importantes para nós, mas já ficaram no 
passado. Não podemos viver de passado, mas precisamos olhar 
para o futuro e nos motivarmos para conquista-lo com uma vida 
presente nas mãos de Deus, uma vida grata ao Senhor e Salvador 
Jesus Cristo que nos prometeu que “estaria conosco todos os 
dias” (Mateus 28:20). 
 Em nossa caminhada acreditamos em um Deus que faz 

1 - COTAS REGIONAIS: É nosso 

dever e compromisso mantermos 

nosso povo fiel nos dízimos e nas 

ofertas e assim, sustentar a igreja 

local com amor para que também 

p o s s a m o s  m a n t e r  n o s s o s 

compromissos em dia com a Sede 

Regional através do envio das 

Cotas Regionais. Seja fiel á Deus 

que ELE será fiel a você e sua igreja 

local.

2 “ESTATÍSTICAS 2017”: O prazo 

final para entregar as Estatísticas 

2017 esgotou-se no dia 31 de 

dezembro de 2017. Se você não 

entregou, procure URGENTE o Pr. 

E d w a r d  p e l o  e - m a i l 

estatistica@4re.metodista.org.br 

ou celular (31) 99268-6000 .

3 Cor Litúrgica Para Janeiro: 

Violeta/roxo – Ciclo De Natal

Belo Horizonte, Janeiro de 2018



FÉRIAS PASTORAIS E AJUSTES DE NOMEAÇÕES

 Quero desejar boas férias e bom descanso para o/a pastor/a e família pastoral no mês de janeiro de 2018. Aproveite esse 
tempo de descanso para refrigerar seu corpo, mente e espírito, para refazer as suas forças e energias e, assim, se preparar para a nova 
caminhada missionária no ano de 2018.
  Férias é tempo de se desligar das coisas não essenciais e recarregar as baterias, pois até Deus descansou no sétimo dia: “E 
abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou; porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera” (Gênesis 2.3). 
Aproveite suas férias com sua família. Que seja um tempo de Deus para vocês. 
 Aproveito também para lembrar aos colegas pastores e pastoras que estão em processo de transferência de igreja local para 
entrar em contato com o responsável da igreja local para onde vai servir em 2018 (Pastor ou Leigo) e tome todas as providências da 
sua mudança para que esse fato não atrapalhe totalmente suas férias. 
 Na Sede Regional, colocamos o Pr. Leomir à disposição para auxiliar e ajudar no que for possível. Você pode entrar em 
contato pelo telefone da Sede Regional á partir do dia 02 de janeiro de 2018. 
 Sem mais, que o Senhor Jesus Cristo continue abençoando a sua vida e família.

DATAS COMEMORATIVAS - JANEIRO DE 2018

 § 1º. As pessoas eleitas pelo Concílio Local, ou as que tiverem seus 
nomes homologados para exercer funções da organização local são pessoas 
integrantes do Livro Rol de Membros da Igreja Local, maiores de quinze (15) 
anos, que na igreja local desempenham dons e ministérios reconhecidos pela 
Igreja Metodista. 
 § 2º. As funções individuais obrigatórias são: as de Presidente do 
Concílio Local, Secretário/a da igreja local e Tesoureiro/a da igreja local.
 § 3º. O Concílio estabelece a organização da Escola Dominical, 
com as diretrizes estabelecidas no Regimento aprovado pela COGEAM e 
pela COREAM. 
 § 4º. Havendo órgãos coletivos, são os mesmos dirigidos por 
coordenadores e coordenadoras, escolhidos/as nos termos do Regimento da 
igreja local.
  § 5º. Nos prazos determinados, o Pastor ou Pastora Titular, as 
Coordenações de Ministérios e pessoas ocupantes de funções individuais, 
Presidência de grupos societários e instituições locais preparam os relatórios 
e planos de trabalho que são apresentados à CLAM, submetidos à aprovação 
do Concílio Local e incorporados ao Plano Local de Ação Missionária, à vista 

do Plano para a Vida e a Missão. § 6º. A pessoa eleita ou cujo nome tenha 
sido homologado pelo Concílio Local, que se ausenta por mais de três (3) 
meses sem motivo justificado ou é desidiosa no cumprimento de suas 
obrigações, é substituída a critério do Concílio Local, a partir de proposta 
da CLAM. § 7º. As funções de Secretário ou Secretária e de Tesoureiro ou 
Tesoureira da igreja local são preenchidas por maiores civilmente capazes, 
integrantes do Livro de Rol de Membros da Igreja local.
 Na Sede Regional, colocamos o Pr. Leomir à disposição 
para auxiliar e ajudar no que for possível. Você pode entrar em 
contato pelo telefone da Sede Regional á partir do dia 02 de 
janeiro de 2018. 
 Sem mais, que o Senhor Jesus Cristo continue 
abençoando a sua vida e família.
  

O que dizem os CÂNONES sobre a Nomeação do Pastor ou Pastora para igreja local:


