
A Mídia e a Vida

“Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o 
que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, 

tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se 
houver algo de excelente ou digno de louvor, 

pensem nessas coisas”.
Filipenses 4:8

Muitas vezes não paramos para pensar de maneira 
cria�va e inovadora, formas e meios que podemos u�lizar para viver e 
proclamar um Evangelho de qualidade, que faça diferença na vida das 
pessoas. Um evangelho que foge dos modelos pré-fabricados da 
teologia da libertação, teologia da prosperidade ou falsa piedade e 

O que todo ser humano precisa é conhecer o 
poderoso amor transformador de nosso Senhor e Salvador Jesus 
Cristo. Podemos usar de maneira é�ca, as mídias sociais para 
anunciar esse transformador e acolhedor amor de Jesus Cristo.

As mídias sociais podem ser u�lizadas como uma 
grande oportunidade para se fazer um marke�ng é�co das boas 
novas de Jesus Cristo, às diversas pessoas que a u�lizam. Não 
devemos e nem podemos perder nosso precioso tempo com crí�cas e 
bobagens que espalham os famosos “fake News” ou simplesmente 
a�rar em tudo e em todos, nossas crises e culpas de nossas neuroses e 
problemas psicológicos e psiquiatras. Se estamos doentes, o mais 
sábio é tratarmos e procurarmos pessoas especializadas que poderão 
nos ajudar.

 Ser fiel no envio das mesmas 

é uma questão de exemplo da nossa 

conexionalidade.

Crianças de 05 a 11 anos: R$ 200,00

 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.

Casal: R$ 900,00

A partir de 12 anos: R$ 280,00

Crianças até 4 anos: isenta

O valor poderá ser dividido em 3 vezes a partir de 

agosto.

Valores: Individual: R$ 450,00

 TEMPO COMUM -VERDE

Belo Horizonte, Agosto de 2018

1 - Cotas Regionais: 2 - “Encontro De 
Famílias Pastorais 2018”: 

3 - Cor Litúrgica
Para Agosto: 

 É interessante o quanto perdemos tempo com coisas que 
não levam a nada e não dedicamos nossa vida às causas que fazem 
diferença na vida humana. Mas podemos mudar essa história, pois 
ainda, é tempo de despertarmos para sermos usados pelo Espírito 
Santo de Deus e ver que há sen�do em respirar, há sen�do em viver; 
vamos fazer isto antes de pararmos de respirar e cairmos no 
esquecimento. Sabia que depois que você parar de respirar ninguém 
mais vai se lembrar e se importar com você?

 Sinceramente, o que mais falta nos nossos dias são os 
verdadeiros exemplos de vida, pois observamos em muitas 
pregações: “faça o que eu falo e não o que eu faço”; além de ser 
incoerente, isso é falso e não colabora com a é�ca cristã.

 exploração meramente mercan�lista das pessoas.

 Dê u�lidade à sua vida! U�lidade aos dons e ministérios que 
Deus te entregou e confiou a você! Use sua inteligência para produzir 
coisas boas, ainda que sejam simples demais. Procure fazer do seu 
tempo, um tempo precioso, de marcas profundas nesta vida.
 Jesus Cristo foi alguém surpreendente, pois �nha facilidade 
para falar em público e grande convicção no que dizia; isso encantava, 
fascinava as pessoas. Ao mesmo tempo também provocava reações 
tremendas como pensar, refle�r, tomar decisões acertadas nas raras 
oportunidades da vida. Jesus Cristo foi um líder servidor que ensinava 
através do seu exemplo, da sua prá�ca de vida.
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DATAS COMEMORATIVAS & ATIVIDADES DA
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local, segundo os dons concedidos pelo Espírito Santo e Ministérios de seus 
membros, homens e mulheres, e as necessidades de serviço da comunidade.

 § 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.

 § 3º. O Concílio estabelece a organização da Escola Dominical, com as 
diretrizes estabelecidas no Regimento aprovado pela COGEAM e pela COREAM.

 Art. 65. O Concílio Local estabelece a organização da igreja

 § 2º. As funções individuais obrigatórias são: as de Presidente do Concílio 
Local, Secretário/a da igreja local e Tesoureiro/a da igreja local.

 § 4º. Havendo órgãos coletivos, são os mesmos dirigidos por 
coordenadores e coordenadoras, escolhidos/asnos termos do Regimento da igreja 
local.

 Pois nunca deixará de haver pobre na terra; pelo que te 
ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, 
para o teu necessitado, e para o teu pobre na tua terra”
 (Deuteronômio 15:11).

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

VOCÊ CONHECE 
MISSÃO VIDA?

Versículo do Mês

www.mvida.org.br

Seção IX Dos Ministérios Locais
...continuação...
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Dia Nacional do Selo01

Dia do Tintureiro03

151 anos da chegada de Justus Newman e do

 Metodismo no Brasil/Dia Nacional da Saúde

111 anos da morte de Sarah Poulton Kalley

Dia Internacional dos Povos Indígenas

Dia do(a) Estudante/Dia da Televisão/Dia do(a) Advogado(a)

/Dia Internacional da Logosofia/ Dia do Garçom

05

08

09

11

Dia dos Pais/Dia Internacional da Juventude/

Dia Nacional das Artes
13

Dia do Cardiologista14

Curso de Formação Ministerial Sede Regional IMTJRJR04-05

Encontro Distrital Vale do Rio Doce 04

Dia dos Pais/Dia do Economista/Dia do Canhoto12

Dia da Informá�ca/Dia dos Solteiros

Dia do Filósofo

Dia da Infância

Dia do Soldado

Dia do (a) Psicólogo (a) /Dia do Corretor de Imóveis

Dia dos Bancários/Dia da Avicultura

Dia Nacional do Combate ao Fumo

Dia da Nutricionista

Dia do Vizinho/Dia do Historiador/Dia Mundial da 

Fotografia/Dia do Ar�sta de Teatro

15

16

19

24

25

27

28

29

31

Programa de Orientação Vocacional - POV/ 

 Reunião da COREAM 

Encontro Distrital Mulheres- Sul do ES

18

18-19

 Reunião do MAE 21-23


