4ª Região Eclesiástica

Belo Horizonte, Outubro 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
Todo (a) aquele (a) que tem responsabilidade
de ministrar aos outros, se não é afeito aos estudos, não terá
muito o que dizer, vindo com isso cansar os seus ouvintes; que
por sua vez vão perdendo a admiração, e até mesmo o respeito
por aquele (a), no caso o (a) pastor (a), que tem a obrigação de
entender mais, quer das Escrituras, quer dos princípios
fundamentais da vida para orientar aos que precisam de
consolo e de direção para se conduzirem em meio a este
mundo de tantos percalços.
“Quem lê sabe mais”. Este é o slogan usado por
uma das editoras de nosso país, que em si encerra uma grande
verdade e que se aplica perfeitamente à vida do (a) pastor (a).
Por esse mo vo, o (a) ministro (a) de Deus,
deve ser um (a) homem/mulher devotado (a) à leitura,
gastando grande parte de seu tempo nessa a vidade. Para isso
precisa aprender a técnica da disciplina, visto que a mesma é
fundamental para quem necessita se dedicar aos livros. Com
muita precisão alguém fez a seguinte aﬁrmação: “A disciplina
pessoal é a chave indispensável para se a ngir qualquer coisa
na vida”.

Todo aquele (a) que aplica este princípio no
tocante ao estudo e à leitura, certamente colherá excelentes
frutos, que primeiramente trarão bene cios à sua vida, bem
como poderá enriquecer aqueles que o ouvem.
No tocante à Bíblia, nunca se teve tantas
versões, algumas das quais voltadas para facilitar a sua
compreensão, e em muitos casos com excelentes comentários.
Hoje se pode contar inclusive com o auxílio da informá ca para
facilitar no aprendizado e pesquisa das Escrituras. Por outro
lado, como uma verdadeira ironia, o nível de conhecimento
bíblico tem diminuído sensivelmente nos úl mos anos em
meio aos cristãos.
Diante de um quadro gravíssimo como este,
que é a falta de maior profundidade dos cristãos, no tocante ao
conhecimento das verdades de Deus, a quem atribuiremos a
culpa? _Com certeza os maiores responsáveis são os guias
espirituais, que por vezes negligenciam uma dedicação maior
ao livro de Deus, o que acaba levando-o a alterar os propósitos
de Deus para o seu povo. Ou como diz Charles R. Swindoll: “O
plano de ação que Deus estabeleceu para a Igreja está sendo
eclipsado por uma variedade de a vidades inventadas pelo
homem que vão de espúrias a escandalosas”.

(...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:

2 - “44º 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 nos dias 14, 15, 16 e 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. Faça já a sua inscrição em até 2
VEZES.
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 Outubro:
Verde ( Tempo Ordinário).

DATAS COMEMORATIVAS
OUTUBRO DE 2019
Dia da Ciência e Tecnologia/Dia do Chefe/
Dia do Anestesiologista/Dia Mundial da Alimentação

16
01

Dia Internacional da Pessoa Idosa/Dia Internacional da Música/
Dia do (a) Vendedor (a)/Dia do (a) Vereador (a)

02

Dia Internacional da Não-Violência

03

Dia Mundial do Den sta/Dia das Abelhas

04

Dia da Natureza/Dia dos Animais/Dia Mundial do Sorriso/
Dia do Agente Comunitário de Saúde

05

Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa

07

Dia do (a) Compositor (a) Brasileiro (a)

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/Dia Nacional da Vacinação

18

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

19

Dia do Proﬁssional de Informá ca/Dia do Guarda Noturno/
Dia Nacional da Inovação/Dia do Proﬁssional de Tecnologia da Informação

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 Contrato Publicitário/Dia Nacional da Alimentação na Escola/
Dia do Securitário/Dia do Podcast

22

Dia do (a) Paraquedista/Dia Internacional de Atenção á Gagueira

08

Dia do Nordes no

23

09

Dia do Atle smo

25

Dia do (a) Den sta/Dia do Sapateiro/
Dia Nacional da Saúde Bucal

10

Dia Mundial da Saúde Mental

26

Dia do Trabalhador da Construção Civil

27

Dia Nacional de Mobilização Pró-Saúde da População Negra/
Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes

11

Dia Nacional da Prevenção da Obesidade

12

Dia das Crianças/Dia do (a) Engenheiro (a) Agrônomo (a)/Dia do (a) Corretor (a) de Seguros/

13

Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional

Dia Nacional da Leitura/527 anos de Descobrimento da América (1492)

Dia do Meteorologista

14
15

Dia do (a) Servidor (a) Público (a)

28
29
30

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

Dia da Força Aérea Brasileira/Dia do Aviador

31

Dia Nacional do Livro/Dia Mundial da Psoríase/Dia Mundial do AVC
Dia do (a) Comerciário (a)/Dia do (a) Ginecologista/Dia do (a) Fisiculturista/Dia do (a) Balconista/
Dia da Decoração/Dia da Merendeira Escolar/Dia Nacional de Luta contra o Reuma smo

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

502 ANOS DE REFORMA PROTESTANTE

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

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

Seção I
Do Concílio Regional

Subseção I
Da Composição do Concílio Regional
Art. 84. O Concílio Regional compõe-se de:

§ 4º. O Concílio Regional se instala, ordinária e,
extraordinariamente, com a presença mínima de dois
terços (2/3) de seus membros votantes.
§ 5º. A Região resultante de desmembramento ocorrido
em Concílio Geral deve ter seu Concílio Regional de
instalação realizado no prazo máximo de noventa (90)
dias, contados da data de encerramento do Concílio que
a criou. (CG 2016 - AC 02/2014).
§ 6º. A COGEAM, ao realizar o desmembramento de
uma Região, deve estabelecer o prazo para a realização
de seu Concílio Regional de instalação.
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I - Presbíteros e Presbíteras ativos/as;
II - Pastores e Pastoras, com nomeação
episcopal;
III - Diáconos e Diaconisas, com nomeação
episcopal;
IV - Pastores e Pastoras suplentes, com
nomeação episcopal;

V - Delegados e delegadas eleitos/as pelas igrejas
locais e campos missionários regionais, na
proporção de um/a para até quinhentos (500)
membros, e, no máximo, dois (2) para igrejas
locais com número de membros superior a esse;
para Região que tiver mais de cinquenta mil e um
(50.001) membros, a proporção é de um/a
delegado/a para até trezentos (300) membros, e,
no máximo, três (3) para igrejas locais com
número de membros superior a esse;
(...continua no próximo número...)

