4ª Região Eclesiástica

Belo Horizonte, Setembro de 2018

Andar com ELE
"Aquele que diz que está NELE, também deve andar
como ELE andou”.
1 João 2:6
Andar com Jesus Cristo é o que todos nós devemos
fazer, mas nem sempre é o que verdadeiramente fazemos, pois
usamos o seu nome para jus ﬁcarmos nossa fé, nosso testemunho e
nossa teologia, mas não andamos como Jesus Cristo andou. A Palavra
de Deus aﬁrma em 1 João 2:5 que somos iden ﬁcados como
semelhantes a Jesus Cristo quando a sua Palavra permanece em nós e
por ela (Palavra) somos aperfeiçoados.
Isto também deveria ser uma verdade para cada
pastor e pastora metodista, pois aﬁrmamos no Ar go 5º de Religião
do Metodismo histórico que “as Santas Escrituras contêm tudo que é
necessário para a salvação”; também aﬁrmamos nos Cânones no Art.
2º que as “Escrituras do An go e do Novo Testamentos”, são nossa
“única regra de fé e prá ca”. Não deveríamos honrar nossa conﬁssão
máxima de fé e prá ca?
Em nossa fé e prá ca vivenciada em nossos dias
atuais, testemunhamos que nem sempre isso tem sido uma verdade
seguida à risca por muitos de nós, pois também seguimos o
comportamento de muitos líderes de nossa geração – líderes
seguindo outros líderes e não seguindo verdadeiramente a Jesus
Cristo, mas apenas usando o seu nome como ilusionismo.

1 - Cotas Regionais:
Ser ﬁel no envio das mesmas
é uma questão de exemplo da nossa
conexionalidade.

Falamos muito que somos discípulas e discípulos de Jesus
Cristo, mas não seguimos o seu modo de agir, de pensar, de se
relacionar, de perdoar, de vivenciar e pra car o cris anismo de modo
que ﬁque claro e evidente as suas ações. Infelizmente, chego a
acreditar que nossa teologia não é séria e está muito distante da
verdadeira teologia bíblica e wesleyana.
Percebo que ainda hoje ecoa em meus ouvidos e em minha
mente a célebre frase de John Wesley dizendo: “Dai-me cem homens
que nada temam senão o pecado, e que nada desejam senão a Deus,
e eu abalarei o mundo”. Precisamos levar mais a sério a nossa nova
vida em Jesus Cristo, o nosso chamado para sermos discípulas e
discípulos de Jesus Cristo, o nosso chamado para pastoras e pastores
na Igreja Metodista.
Uma das maneiras mais eﬁcazes de sabermos se
verdadeiramente somos vocacionadas e vocacionados e usamos o
método de Jesus Cristo quando disse: “Assim, toda a árvore boa
produz bons frutos, e toda a árvore má produz frutos maus. Não
pode a árvore boa dar maus frutos; nem a árvore má dar frutos
bons. Toda a árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no
fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis” (Mateus 7:17-20).
Que cada um de nós sejamos reves dos de humildade e
autoconsciência para olharmos para nós mesmos e rarmos nossas
conclusões. Deus tenha misericórdia de nós, nos ilumine e nos
abençoe!

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
O valor poderá ser dividido em 2 vezes a partir de
Setembro.
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3 - Cor Litúrgica
Para Setembro:
TEMPO COMUM -VERDE

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

Dia do (a) Proﬁssional de Educação Física/Dia da (o) Bailarina (o)

16

238 anos da Escola Dominical/ Dia
Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio

17

Dia da Compreensão Mundial

02

88 anos da Autonomia da Igreja Metodista no Brasil

03

Dia do (a) Biólogo (a)

18

05

Dia da Amazônia/Dia do Irmão (ã)

19

Dia Nacional do Teatro

06

Dia do Alfaiate

20

Dia do (a) Engenheiro (a) Químico (a)

07

196 anos da Independência do Brasil

21

Dia da Árvore/Dia Nacional da Pessoa com Deﬁciência/
Dia do (a) Adolescente/Dia do (a) Fazendeiro (a)/Dia da Tia

22

Programa de Orientação Vocacional - POV / Inicio da
Primavera/Dia do(a) Contador (a)/Dia da Juventude do
Brasil/Dia Mundial sem Carro/ Dia Nacional do Atleta Paraolímpico

08
09
10
12

Dia Mundial da Alfabe zação/Aniversário de Vitória (467 anos)

Dia do Juvenil / Dia do (a) Administrador (a)/
Dia do (a) Médico (a) Veterinário (a)/Dia do Cachorro Quente

23

Dia do (a) Gordo (a)
Reunião da Câmara Regional de Expansão Missionária

25

Dia da Revista Voz Missionária/Dia dos Símbolos Nacionais

Dia do Conselho La no-Americano de Igrejas – CLAI
/Dia dos (as) Filhos (as)/Dia do Sorvete
Dia Nacional do Trânsito/Dia Internacional do (a) Farmacêu co (a)

13

Dia do (a) Agrônomo (a)

26

Dia Interamericano das Relações Públicas/
Dia dos (as) Primos (as)/Dia Nacional dos Surdos

14

Dia da Cruz

27

Dia Nacional de Doação de Órgãos

15

Dia do (a) Cliente/Dia Mundial
de Conscien zação sobre Linfomas

29

Workshop sobre Capelanias / Dia Mundial do Petróleo

30

Dia da Secretária

VOCÊ CONHECE
MISSÃO VIDA?
www.mvida.org.br
O que dizem os CÂNONES sobre a Nomeação do Pastor ou Pastora para igreja local:

Seção IX Dos Ministérios Locais

...continuação...

§ 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.
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Versículo do Mês
“Da opressão e do juízo foi tirado; e quem contará o
tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes;
pela transgressão do meu povo ele foi atingido”
(Isaías 53:8).

