4ª Região Eclesiástica

Belo Horizonte, Novembro de 2018

Encontro Regional de
Famílias Pastorais
“Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da
tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os
dias da tua vaidade; porque esta é a tua porção nesta
vida, e no teu trabalho, que tu ﬁzeste debaixo do sol.”
Eclesiastes 9:9
Neste mês de novembro teremos o nosso Encontro
Regional de Famílias Pastorais da 4ª Região Eclesiás ca. Será um
grande inves mento que estaremos fazendo na vida de cada pastor e
pastora metodista, missionário e missionária, bem como na vida da
esposa/esposo e ﬁlhos/as.
Sabemos que a família em nossos dias atuais tem
sofrido vários ataques e inves das do inimigo e enfrentado vários
problemas e desaﬁos desse tempo pós-moderno.Portanto, parar
para reﬂe r sobre a importância da família, sua comunhão, seus
propósitos, projetos e seus desaﬁos é muito importante.
Na família devemos ter espaço para a reﬂexão, o
diálogo, a comunhão e o acordo que ﬁque bom para ambas as partes,
pois não podemos servir ao nosso Deus e à sua comunidade de fé se,
antes de tudo, não temos uma família ﬁrmada na rocha, uma família

1 - Cotas Regionais:
A ﬁdelidade da minha igreja
local abençoa outras igrejas irmãs.
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que seja um espaço para que juntos e juntas possamos servir, adorar,
orar, louvar e aprender mais e mais da graça salvadora de nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Se pensarmos em tudo isso, vamos chegar a
conclusão que esse inves mento ﬁnanceiro é insigniﬁcante perante
tudo que nossa família é e representa para cada um de nós. Como
poderemos ter igrejas locais bem estruturadas e cumprindo a sua
missão com famílias desorganizadas e sofrendo várias situações de
crises morais, espirituais e emocionais?
Somente o fato de sairmos da ro na, sentarmos
com nossa família e ouvirmos a Palavra de Deus já valeria apena esse
grande inves mento. É lógico que temos diﬁculdades e somos uma
comunidade de fé com várias carências, mas precisamos tomar
a tudes que demonstrem que estamos a caminho de mudanças, que
queremos servir ao Senhor Jesus Cristo e às pessoas com integridade
de vida e compromisso cristão, mas isso começa em casa, na minha
comunhão e in midade familiar, pois meu cônjuge e meus ﬁlhos/as
são minha primeira igreja local, meus primeiros irmãos e irmãs.
Sua família é um propósito de Deus para
testemunhar essa a grandeza de servir a Deus e ser uma comunidade
onde aconteça a prá ca do diálogo, do perdão e do amor.
Deus abençoe nossas famílias!

2 - “Encontro De
Famílias Pastorais 2018”:
No mês de novembro, nos dias 15, 16 e 17,
teremos nosso Encontro de Famílias Pastorais
com a participação do Bispo Fábio. Vamos nos
preparar e orar por essa programação. Contamos
com você e sua família.
Valores: Individual: R$ 450,00
Casal: R$ 900,00
Crianças até 4 anos: isenta
Crianças de 05 a 11 anos: R$ 200,00
A partir de 12 anos: R$ 280,00
Invista na sua família.

Em Cristo,

3 - Cor Litúrgica
Para Novembro:
TEMPO COMUM - VERDE

DATAS COMEMORATIVAS & ATIVIDADES DA
4 ª RE - NOVEMBRO DE 2018
01

Dia Mundial do Veganismo

18

02

Finados

19

04

Início do Horário de Verão

05

Dia do (a) Designer Gráﬁco/Dia do Rádio Amador/Dia do Proté co/
Dia Nac. da Língua Portuguesa/Dia da Ciência/Dia da Cultura Brasileira

07

Dia do Radialista

08

Dia do Radiologista/Dia Mundial do Urbanismo

09

Dia do Hoteleiro

12
14
15

20

16

Dia Internacional da Tolerância

17

Dia da Cria vidade/Dia Internacional dos Estudantes

Dia Nacional da Consciência Negra/Dia do Biomédico/
Dia do Auditor Interno
Dia Nacional da Homeopa a/Dia Mundial da Saudação

22

Dia Mundial de Ação de Graças/Dia do Músico

23

Dia do Engenheiro Eletricista
Dia do Doador Voluntário de Sangue/Dia Internacional para
Eliminação da Violência contra as Mulheres/Dia da Madrinha

27

Dia do Técnico de Segurança no Trabalho/Dia Nacional
de Combate ao Câncer

28

Dia do Soldado Desconhecido

30

Dia do Evangélico

Dia do Bandeirante/Dia Nacional da Alfabe zação
Proclamação da República/Dia do Esporte Amador/Dia do Joalheiro

Dia da Confederação das Sociedades Metodistas de Homens/Dia
da Bandeira/Dia Mundial do Vaso Sanitário/Dia Internacional do Homem

21

25
Dia dos Supermercados/Dia do (a) Diretor (a) de Escola/
Dia Mundial da Pneumonia

Dia do Conselheiro Tutelar

VOCÊ CONHECE
O LIVRO "Deus ama quem
dá com alegria"?
www.angulareditora.com.br
contato@angulareditora.com.br
(11) 2813-8605
CONHEÇA – DIVULGUE – TRABALHE
O que dizem os CÂNONES sobre os Ministérios Locais:
Seção X Das Instituições Subordinadas ao
Concílio Local
...continuação...
§ 3º. O desenvolvimento do trabalho das instituições locais é
supervisionado e controlado pelo Pastor ou Pastora Titular.

Seção XI Dos Órgãos do Concílio Local
Art. 67. Subordinam-se ao Concílio Local:
I - CLAM;
II - Pontos Missionários;
III - Congregações;
IV - Tesouraria local;
V - Grupos Societários;
VI - outros órgãos que a organização local estabelecer.
Parágrafo único. Os projetos e ações dos órgãos subordinados ao Concílio
Local integram o Plano Local de Ação Missionária, mencionado no Art.56,
inciso II, destes Cânones, e são elaborados e executados à luz do Plano para a
Vida e a Missão e das linhas de ação traçadas pelos órgãos superiores, sob a
supervisão do Pastor ou Pastora Titular.
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Versículo do Mês

“Mas esforçai-vos, e não desfaleçam as vossas mãos;
porque a vossa obra tem uma recompensa.”
(2 Crônicas 15:7).

