4ª Região Eclesiástica

Belo Horizonte, Outubro de 2018

Campanha Regional
dos Dízimos
“Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja
mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim
nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as
janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal
até que não haja lugar suﬁciente para a recolherdes”
Malaquias 3:10

Muitas vezes achamos que falar de dinheiro é coisa
errada e absurda, pois vivemos num país corrupto e muitos seres
humanos são corruptos, mas isso não é regra geral e também não é
uma verdade absoluta, pois não podemos ser irresponsáveis com o
trato do dinheiro; precisamos entender que com qualquer uso do
dinheiro temos que ter transparência, prestação de contas e
integridade, pois nosso testemunho será nossa credibilidade.
A Bíblia aborda esse assunto de maneira
responsável, embora reconheçamos que muitas vezes, tanto as
igrejas como muitos de nós não fazemos um bom uso do dinheiro. Até
podemos não ser corruptos, no sen do de pegar aquilo que não é
nosso, mas devemos também entender que o bom uso do dinheiro
pode proporcionar o bem de inúmeras pessoas, o bem do ser
humano e da humanidade.

1 - Cotas Regionais:
Ser ﬁel é participar em todos
os momentos para abençoar o outro
e ser abençoado pelo outro.

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.
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Sendo assim, veremos várias devocionais falando sobre esse
tema como testemunho bíblico e testemunho de vida de homens e
mulheres de Deus que tentam na sua humanidade fazer um bom uso
do dinheiro e um bom inves mento do mesmo na Obra Missionária
na Igreja Metodista.
Precisamos crer que Deus nos chamou para sermos os
maiores inves dores no seu Reino e crer que nossa ﬁdelidade
acompanhada de integridade fará a diferença na Obra Missionária.
Leia, estude e ore conosco para que você, sua família, seus amigos e
irmãos em Cristo aprendam a seriedade e integridade do Reino de
Deus, quando falamos de dízimos e ofertas.
Neste mês de outubro iniciamos nossa Campanha Regional
de Dízimos cujo tema é “Deus ama quem dá com alegria!”; o primeiro
passo é estudar esse material com a CLAM (Coordenação Local de
Ação Missionária); o segundo passo é estudar com toda igreja local.
Você poderá adquirir nosso material com a Angular Editora (endereço
no verso).
Esse material foi todo preparado por pastores e pastoras da
4ª Região Eclesiás ca, com o apoio do No Cenáculo, através do Bispo
Adriel de Souza Maia e será para o uso de todos e todas. Valorize o que
é nosso. Deus nos abençoe!
Em Cristo,

3 - Cor Litúrgica
Para Outubro:
TEMPO COMUM -VERDE

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

Dia do Idoso /Dia Internacional da Música/Dia do (a) Vendedor(a)

02

Dia Internacional da Não-Violência

03

Dia Mundial do (a) Den sta/Dia das Abelhas

04

Dia da Natureza/Dia dos Animais/
Dia do (a) Agente Comunitário de Saúde

05

Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa/Dia Mundial do Sorriso

07

Eleições 2018 (1º Turno)

08

Dia do Nordes no

09

Dia do Atle smo

12

Dia da Criança/Dia do Engenheiro Agrônomo/Dia do Corretor de
Seguros/Dia Nacional da Leitura/Descobrimento da América /
Congresso Nacional de Homens Metodistas

18

Dia do (a) Médico (a) /Dia do Pintor/Dia do Es vador

19

Dia do Proﬁssional de Informá ca/Dia do Guarda Noturno/
Dia Nacional da Inovação/Dia do Proﬁssional de Tecnologia de
Informação / Encontro Regional de Formação Con nuada

20

Dia do Maquinista/Dia do Poeta/Dia do Arquivista/Dia Mundial
do Controlador de Tráfego Aéreo/Dia Mundial da Osteoporose/
Dia Mundial da Esta s ca

21

Dia do Contato Publicitário/Dia Nacional da Alimentação na Escola

22

Dia do Paraquedista/Dia Internacional de
Atenção à Gagueira / Reunião da Comissão Ministerial Regional

23

Dia da Força Aérea Brasileira/Dia do Aviador /
Prova da Ordem Presbiteral

25

Dia do (a) Den sta/Dia do Sapateiro

26

Dia do Trabalhador da Construção Civil
Dia do Servidor Público

13

Dia Nacional do Fisioterapeuta Ocupacional

14

Dia do Meteorologista

28

15

Dia do (a) Professor (a) /Dia Mundial
da Lavagem das Mãos/Dia do Securitário

29

Dia Nacional do Livro/Dia Mundial da Psoríase/Dia Mundial do AVC

16

Dia do Chefe

30

Dia do Comerciário/Dia do (a) Ginecologista/Dia do Fisiculturista/
Dia do Balconista/Dia da Decoração/Dia da Merenda Escolar

17

Dia da Agricultura/Dia do Eletricista/Dia da Indústria
Aeronáu ca Brasileira/Dia do Proﬁssional da Propaganda/ Dia
Internacional da Erradicação da Pobreza/Dia da Música Popular Brasileira

31

Dia da Reforma Protestante/Dia Nacional da Poesia/Dia
Mundial da Poupança/Dia da Dona de Casa

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 IX Dos Ministérios Locais

...continuação...

§ 8º. As pessoas integrantes do Cadastro de Metodistas não arroladas
como membros da Igreja Metodista podem exercer seus dons e ministérios na
igreja local, ouvindo o pastor ou pastora titular e observada a legislação
canônica

Seção X Das Instituições Subordinadas ao Concílio Local
Art. 66. Subordinam-se ao Concílio Local as instituições locais
de educação, ação social e outras, nos termos da organização
aprovada por esse.
§ 1º. Os projetos e ações desenvolvidos pelas instituições locais integram o
Plano Local de Ação Missionária, mencionado no Art. 56, inciso II, destes
Cânones, elaborado à luz do Plano para a Vida e Missão.
§ 2º. Todas as deﬁnições de competência e de funcionamento das instituições
locais constam de estatuto e regulamento próprios elaborados pelo Ministério
respectivo e aprovados pelo Concílio Local, que pode alterá-los por iniciativa
própria.
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Versículo do Mês
"Quando clamei, tu me respondeste; deste-me força e
coragem"
(Salmos 138:3).

