
O QUE É 
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA?

(CUIDAR)

“Apascentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, 
cuidando dele não forçadamente, mas de boa vontade, 

como Deus quer; não por lucro sórdido, mas 
generosamente, não como tiranos daqueles que vos foram 

confiados, mas como modelos do rebanho”.

1 Pedro5:2-3

Uma das primeiras a�tudes na vida de alguém 
vocacionado para com aqueles e aquelas que pastoreia é o cuidado. O 
pastor e a pastora vocacionado é alguém que tem prazer em cuidar de 
todas as pessoas ao seu redor, pois é exatamente o cuidado que evidencia 
o verdadeiro discípulo ou discípula de Jesus Cristo.

Quem é vocacionado/a é alguém que dedica a sua vida 
em cuidar das pessoas: crianças, juvenis, jovens, homens, mulheres e 
anciãos. Parece uma tarefa fácil, mas não é tão simples como muitos 
pensam, pois cuidar é mais do que estar presente, é tratar com amor, 
dedicação, suprir as necessidades �sicas, emocionais e espirituais, e isso 
não é simples, pois exige vocação.

Uma mãe que cuida do seu bebê troca as suas fraldas 
quando o mesmo faz suas necessidades sem nenhum pudor, mas 
cuidado é mais do que isso, pois essa mesma mãe que troca as fraldas 
deve ser também aquela que atende também as necessidades 

 N o s s a  fi d e l i d a d e  e 

responsabilidade são frutos do 

nosso amor pela Obra Missionária 

de Deus em nós e através de nós.

Oremos ao nosso Senhor Jesus Cristo por esses 

alvos, para cumprirmos  nossa missão com temor e 

tremor.

 Este ano teremos no mês de novembro a 

realização do 44º Concíl io Regional para 

Planejamento, Eleição de Delegados (as) ao Concílio 

Geral em 2021 e formação da lista tríplice para 

eleição de bispos/as.

VERDE/BRANCO (TEMPO COMUM).

Belo Horizonte, Fevereiro de 2019

1 - Cotas Regionais: 2 - “CONCÍLIO REGIONAL”: 
3 - Cor Litúrgica
Para Fevereiro:

Esse cuidado deve ser realizado de maneira 
espontânea. Lembremos mais uma vez da mãe? Ela cuida sem esperar 
receber nenhuma recompensa como dinheiro ou salário, pois cuida por 
amor ao/a filho/a. Também é assim com o/a pastor/a vocacionado: cuida 
por amor e sem esperar nada em troca, pois subsídio não é salário ou 
pagamento, mas um auxílio financeiro para atender as necessidades 
daquele/a que recebe.

Quando você é vocacionado/a para o Ministério 
Pastoral e cuida do rebanho que o Senhor Jesus Cristo te confiou, você 
nunca ganhará nada como recompensa pelo que fez. Quanto custa uma 
visita feita a alguém que está enfermo? Quanto custa um 
aconselhamento dado a alguém que enfrenta uma grave crise 
emocional? Quanto custa a assistência dada a uma família em uma 
situação de perda por algum familiar que morreu?

educacionais daquele ser humano, pois tem muita mãe que troca as 
fraldas, mas não é exemplo de serenidade, de vida para os seus filhos. 
Cuidar é além de atender as necessidades, é também ser exemplo de 
vida. 

São cuidados que nenhum dinheiro do mundo 
pagaria, pois esses cuidados são dádivas de quem realiza o Ministério 
Pastoral por uma vocação que lhe foi confiada por Deus para cuidar de 
seu rebanho. São situações de cuidado que dinheiro nenhum do mundo 
paga, são dádivas do cuidado de Deus através das nossas vidas. Reflita...

Cuidar é a essência do discipulado na vida prá�ca de 
um discípulo ou discípula de Jesus Cristo.
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DATAS COMEMORATIVAS
FEVEREIRO DE 2019

IV – apresentar, mensalmente, o relatório financeiro (em papel ou formato digital) à CLAM; (CG 2016).

V - remeter, mensalmente, à Tesouraria do Concílio Regional as quotas orçamentárias, ofertas e outras 
importâncias destinadas a fundos Distritais,  Regionais e Gerais ou a outros destinatários quando se tratar de 
ofertas vinculadas;

VIII - divulgar o balancete financeiro, mensalmente, no âmbito da igreja local e encaminhar cópia ao órgão 
regional competente;

VII - relatar ao Concílio Local e à CLAM, enviando cópia do seu relatório anual ao Bispo ou Bispa Presidente, 
Superintendente Distrital e Secretaria Executiva Regional da AIM, na forma por ela determinada, para fins de 
declaração de rendimentos da AIM, juntando as segundas vias de todos os recibos que resultem em dedução de 
imposto de renda;

IX - movimentar conta bancária em nome da AIM, assinando juntamente com outros procuradores indicados pela 
CLAM e homologados pelo Concílio Local, e, na ausência destes, pelos substitutos legais.

VI - descontar taxas e contribuições recolhidas na fonte e os encargos sociais devidos à Previdência, dos 
pagamentos que efetue os impostos sociais e recolhê-los à entidade correspondente, de acordo com as leis em 
vigor;

“E, libertados do pecado, fostes feitos servos 
da justiça”

(Romanos 6:18).

O que dizem os CÂNONES sobre:

Versículo do Mês

Seção XI 
Dos Órgãos do Concílio Local 

4ª Região Eclesiástica

(…continua no próximo…)

(...continuação... Art. 70)

www.4re.metodista.org.br

CONHEÇA – DIVULGUE – TRABALHE

Dia do (a) Publicitário (a)

Dia do (a) Agente Fiscal

Dia Mundial do Câncer

Dia do Da�loscopista/Ano Novo Chinês

Dia do Gráfico

136 anos de Lançamento da Pedra 
Fundamental do Colégio Piracicabano (1883)

Dia da Educação Metodista na América La�na

J.W. Koger organiza a primeira Igreja Metodista em São Paulo
no Largo do Mercadinho (1884) /Dia Universal de Oração 

pelos Estudantes/Dia do Atleta Profissional

Dia do (a) Zelador (a)/Dia Mundial do Enfermo

Dia Mundial do Rádio

Dia do (a) Repórter

Término do Horário de Verão

473 anos da Morte de Mar�nho Lutero (1546) 

Dia do Espor�sta

Dia Mundial de Jus�ça Social

Dia Nacional do Imigrante Italiano/
Dia Internacional da Língua Materna

Promulgação da Primeira Cons�tuição da Republicana

Dia da Criação do Ministério das Comunicações

Dia do Agente Fiscal da Receita Federal/Dia do Livro Didá�co

Dia Mundial da Doença Rara
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