4ª Região Eclesiástica

Belo Horizonte, Agosto de 2019

SER PASTOR (A) É COISA SÉRIA!
(...CONTINUAÇÃO...)

“Eu darei a vocês líderes que me obedeçam, e eles
governarão com sabedoria e inteligência”.
Jeremias 3:15

Diante disso o que dizemos dos (as)
ministros (as) da nova Aliança? Porventura não têm
nenhuma exigência a cumprir, ou Deus mudou de ideia e
resolveu baixar o padrão, porque estava sendo muito
áspero e viu que aquilo não levava a nada? _Até parece
que muitos estão pensando assim, pois a maneira como
agem os denunciam. Todavia, ao examinarmos
cuidadosamente a vida dos apóstolos e dos
homens/mulheres que mais ﬁzeram pela causa do
Mestre, chegamos à conclusão de que aquilo que está
escrito é para ser observado até o ﬁm.
Vejamos o que nos ensina o Apóstolo Paulo
ao se referir ao padrão recomendável para alguém que
tem sobre os seus ombros a responsabilidade pastoral.
“Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de
uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro,
apto para ensinar...” (1 Timóteo 3:2-7), a lista prossegue, e
convém àqueles que são chamados rever com

regularidade estes princípios.
Se hoje o nome “pastor, pastora” tem sido
muitas vezes mo vo de chacota deve-se à falta de
observação aos padrões bíblicos para aqueles (as) que são
colocados (as) à frente de um rebanho, e nem sempre
correspondem à conﬁança que lhes é dispensada.
Graças a Deus que há exceções, e a minha
palavra a estes é que con nuem mantendo o padrão de
nobreza, pois é isso que Deus espera de seus (suas)
ministros (as), e as ovelhas ao virem essas qualidades
ouvirão as suas determinações, porquanto aquilo que ele
(a) ensina é respaldado pela sua conduta de vida.
Livro: Mensagens de um Bispo aos seus Pastores
Bispo Elisiário Alves dos Santos
Centro de Publicações da IM Wesleyana
Duque de Caxias, 2011.

1 - Cotas Regionais:

2 - “CONCÍLIO REGIONAL”:

Compromisso e ﬁdelidade
com a Obra Missionária da Igreja
Metodista na 4ª Região Eclesiástica.
Porque sou ﬁel e comprometido,
envio minha cota.

Este ano teremos no mês de novembro a
realização do 44º Concílio Regional para
Planejamento e orçamento regional, Eleição de
Delegados (as) ao Concílio Geral em 2021 e
formação da lista tríplice para eleição de bispos/as.
Oremos ao nosso Senhor Jesus Cristo por
esses alvos, para cumprirmos nossa missão com
temor e tremor.
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3 - Cor Litúrgica
Para Agosto:
Verde (Tempo Comum, Tempo
Ordinário).

DATAS COMEMORATIVAS
AGOSTO DE 2019
01

Dia Nacional do Selo

25

Dia do Soldado/Dia do Feirante

02

Dia do Tintureiro

27

05

Dia Nacional da Saúde

28

Dia dos Bancários/Dia da Avicultura

08

112 anos da morte de Sara Poulton Kalley (1907)

29

Dia Nacional de Combate ao Fumo

31

Dia da Nutricionista

09

Dia Internacional dos Povos Indígenas

11

Dia dos Pais/Dia dos Estudantes/Dia da Televisão/
Dia do (a) Advogado (a)/Dia Internacional da Logosoﬁa/Dia do Garçom

12

Dia da Missão Carcerária/Dia Internacional da Juventude/
Dia Nacional das Artes

13

Dia do (a) Economista/Dia do (a) Canhoto

14

Dia do (a) Cardiologista

15

Dia da Informá ca/Dia dos (as) Solteiros (as)

16
19
22

A Igreja Metodista Norte-Americana oﬁcializa a missão Newmam no Brasil e eniva J.J. Ramson (1875)/
Dia do (a) Psicólogo (a)/Dia do (a) Corretor (a) de Imóveis

Dia do (a) Filosofo (a)
184 anos da chegada do 1º Metodista no Brasil – Rev. Foutain Elliot Pi s (1835)/
Dia do (a) Historiador (a)/Dia Mundial da Fotograﬁa/Dia do Ar sta de Teatro

Dia do Folclore

EDUCAÇÃO AMBIENTAL – UMA IGREJA QUE CUIDA DO PLANETA

CLAM – IGREJA LOCAL
CONHEÇA – DIVULGUE – DOE - TRABALHE - PARTICIPE

O que dizem os CÂNONES sobre:
Subseção I
Da Competência da
Superintendência Distrital
Art. 80. Compete à Superintendência Distrital:
(...continuação...).
VII - supervisionar os interesses da Igreja Metodista
no Distrito;
VIII - representar o Bispo ou Bispa Presidente no
Distrito;
IX - orientar o Corpo Pastoral do Distrito nos seus
trabalhos, conforme Plano Regional de Ação
Missionária;
X - relatar ao Bispo ou Bispa Presidente sobre a
situação da Igreja Metodista no Distrito;
XI - encaminhar ao Concílio Regional, com seu
parecer, pedidos de organização de novas Igrejas no
Distrito;
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;

XII - encaminhar ao Bispo ou Bispa Presidente a
avaliação dos Pastores e Pastoras e Igrejas do
Distrito;
XIII - supervisionar o envio de cotas
orçamentárias e de ofertas levantadas pelas
Igrejas Locais, por determinação superior, à
Tesouraria Regional;
XIV - examinar os livros e registros das Igrejas
Locais do Distrito e informar aos respectivos
Pastores e Pastoras as irregularidades porventura
encontradas.
Parágrafo único. O processo de nomeação
episcopal tem a presença efetiva da pessoa
nomeada para a Superintendência Distrital,
como Secretário ou Secretária Distrital (SD) na
fase de avaliação e de entendimentos.

Versículo do Mês
“Tu conservarás em paz aquele cuja mente
está ﬁrme em ti; porque ele conﬁa em ti”
(Isaías 26:3).

