4ª Região Eclesiástica

Belo Horizonte, Novembro de 2019

PRIORIDADES VITAIS NA VIDA PASTORAL
“Graça e paz vos sejam multiplicadas, pelo
conhecimento de Deus, e de Jesus nosso Senhor”.
2 Pedro 1:2
A vontade de Deus para com aqueles que lideram o seu
povo, é exatamente aquela que Ele recomendou a Josué, pois
somente assim o seu êxito estaria assegurado diante de tão
grande missão que lhe fora conﬁada. “Não se aparte da tua boca o
livro desta lei; medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de
fazer conforme tudo o que nele está escrito, então farás prosperar
o teu caminho e serás bem sucedido” (Js 1:8-9).
De acordo com o entendimento de Woodrow Wilson: “O
homem se priva do melhor que há no mundo quando deixa de ler a
Bíblia”. O que de fato não deixa de ser verdade, e por isso é de
responsabilidade de todo (a) pastor (a), pregador (a) ou qualquer
um que está envolvido com o ministério cristão, em qualquer de
seus seguimentos incen var o povo a viver em constante contato
com a infalível Palavra de Deus.
O Apóstolo Paulo foi muito claro ao se dirigir a um de seus
discípulos que nha responsabilidades na causa: “Procura
apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que
se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade”
(2 Tm 2:15).
Para John Wesley, o obreiro deveria dedicar no mínimo
quatro horas por dia para o estudo, caso não gostasse deveria

aprender a gostar, e se não conseguisse vencer essa deﬁciência
seria melhor desis r do ministério.
Analisemos a ro na semanal de estudos de John Wesley
(GODIM, Artesão de uma nova história, São Paulo, Candeia,
p.122):
· Segundas e terças-feiras: Grego, História Romana e
Literatura;
· Quartas-feiras: Lógica e É ca;
· Quintas-feiras: Hebraico e Árabe;
· Sextas-feiras: Meta sica e Filosoﬁa Natural;
· Sábados: Composição de oratória e Poesia;
· Domingos: Divindade.
Ainda encontrava tempo para estudar Francês e
Matemá ca e conduzir experimentos em Ó ca. John Wesley
pregou durante toda a sua vida uma média de três sermões por
dia, durante 54 anos, perfazendo um total de 44.000 mensagens.
Viajou no lombo de um cavalo 320.000 quilômetros, cerca de
8.000 quilômetros por ano. Publicou um comentário de quatro
volumes sobre a Bíblia, um dicionário de inglês, cinco volumes
sobre ﬁlosoﬁa, quatro volumes sobre a história da igreja, além de
livros de gramá ca inglesa, hebraica, francesa e grega. Escreveu
três volumes sobre medicina, seis volumes sobre música clássica,
e o seu jornal que no ﬁm da sua vida totalizou 50 volumes.

(...con nua no próximo número...)

Livro: Mensagens de um Bispo aos seus Pastores
Bispo Elisiário Alves dos Santos
Centro de Publicações da IM Wesleyana
Duque de Caxias, 2011.

AVISOS DIVERSOS
1 - Cotas Regionais:
Compromisso e ﬁdelidade
com a Obra Missionária da Igreja
Metodista na 4ª Região Eclesiástica.
Porque sou ﬁel e comprometido,
envio minha cota.
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2 - “44º CONCÍLIO REGIONAL”:
Este ano teremos nos dias 14 a 17 de
novembro a realização do nosso 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.
O mesmo acontecerá no Hotel Fazenda
Canto da Seriema.
Oremos ao nosso Senhor Jesus Cristo por
esses alvos, para cumprirmos nossa missão com
temor e tremor.

3 - Cor Litúrgica
Para Novembro:
Verde, branco, dourado (Tempo
Ordinário e Comum).

DATAS COMEMORATIVAS
NOVEMBRO DE 2019
01

Dia Mundial do Veganismo

02

Dia de Finados

05

Dia da Cultura Brasileira/Dia do Designer Gráﬁco/Dia do Proté co
/Dia Nacional da Língua Portuguesa/Dia do (a) Técnico (a) em Eletrônica

07

Dia do (a) Radialista

08

Dia do (a) Radiologista/Dia Mundial do Urbanismo

09

Dia do (a) Hoteleiro (a)

12

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

14

Dia do Bandeirante/Dia Nacional da Alfabe zação/
Dia Mundial do Diabetes

Dia do (a) Conselheiro (a) Tutelar

19

Dia da Confederação das Sociedades Metodistas de Homens/
Dia da Bandeira do Brasil

20

Dia Nacional da Consciência Negra e do Combate ao Racismo/
Dia Internacional dos Direitos das Crianças/Dia Mundial de Oração e Ação pelas Crianças
/Dia do (a) Biomédico (a)/Dia do Auditor Interno

21

Dia Nacional da Homeopa a/Dia Mundial da Saudação

Dia do Músico

22

15

Dia da Proclamação da República/Dia do Esporte Amador/
Dia do Joalheiro

16

Dia Internacional para a Tolerância

17

18

Dia da Cria vidade/Dia Internacional dos Estudantes

23

Dia Nacional de Combate ao Câncer Infanto-Juvenil
Dia do Engenheiro Eletricista/

25

Dia Internacional da Não-Violência Sexual e Domés ca/
Dia do Doador Voluntário de Sangue/Dia da Madrinha

27
28

Dia do Técnico de Segurança no Trabalho/
Dia Nacional de Combate ao Câncer
Dia Mundial de Ação de Graças/
Dia do Soldado Desconhecido

29

Black-Friday

30

Dia do Evangélico

28 DE NOVEMBRO - AÇÃO DE GRAÇAS

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

O; que dizem os CÂNONES sobre:
CAPÍTULO IV
Da Administração Intermediária

Subseção I
Da Composição do Concílio Regional
Art. 84. O Concílio Regional compõe-se de:
VI - Presidente do Conselho Diretor de cada instituição
regional ou seu substituto legal;
VII - Presidentes das Federações de grupos societários.
VIII - Conselheiro/a Regional de Juvenis e
Coordenador/a do Departamento Regional do
Departamento de Trabalho com Crianças;
IX - Presbíteros e presbíteras inativos/as, sem direito a
voto;
X - Pastores e Pastoras suplentes inativos/as, sem
direito a voto;
XI - membros da COREAM, sem direito a voto, salvo
se delegados/as eleitos/as;
XII - Presidente da Ordem Diaconal. (CG 2016)
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§ 1º. Só podem ser eleitos/as delegados e
delegadas maiores de dezesseis (16) anos que
estejam arrolados/as há mais de dois (2) anos
como membros da Igreja Metodista.
§ 2º. Nas votações de matéria regulada pelo
Direito Civil, só podem votar os/as civilmente
capazes e os/as emancipados/as, de acordo com a
lei vigente.
§ 3º. O Livro de Rol da Ordem Presbiteral, além
dos dados de membro leigo, mencionados nestes
Cânones, contém, também, data de ordenação e
nomeações recebidas. (Art. 52, § 2º)
§ 4º. O Livro de Rol do Ministério Pastoral, além
dos dados de membro leigo, mencionados nestes
Cânones, contém data de consagração e
nomeações recebidas (Art. 52, § 2o).

Versículo do Mês
: “Por amor ao teu nome, Senhor, perdoa a
minha iniquidade, pois é grande” (Salmo
25:11).

