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Belo Horizonte, Junho de 2019

SER PASTOR (A) É COISA SÉRIA
“Eu darei a vocês líderes que me obedeçam, e eles
governarão com sabedoria e inteligência”.
Jeremias 3:15
Com certa frequência ouvimos o ditado popular
que diz: “Não existe trabalho desonroso, pois todos são importantes”.
Realmente, existe uma grande verdade nesta máxima, desde que o
mesmo seja honesto.
Por outro lado, também, é certo de que há
diferença entre os muitos pos de trabalhos, isto porque alguns
podem ser realizados por qualquer pessoa. Outros exigem um melhor
preparo e para alguns deles somente pessoas que se sentem
vocacionadas para realizar determinadas tarefas, mesmo em se
tratando de coisas materiais. Por exemplo, para ser um bom médico
não basta somente estudar medicina; antes precisa ter algo que o
leve a exercer com amor e dedicação a proﬁssão que abraçou, pois, do
contrário, ele será sempre “medíocre” e podendo, ainda, causar
males, ao invés de bene cios.
Ao tratarmos do nosso tema, aí sim, é que o assunto
torna-se mais sério, haja vista a complexidade desta função que vai
além do que muitos pensam, por não se resumir com alguns que
contentam em pregar algumas vezes por semana e fazer esporádicas
visitas à medida que as necessidades surgem.
O trabalho de um (a) autên co (a) pastor (a), antes
de tudo, tem a ver com a sua experiência de vida com Deus, pois

somente aquele (a) que tem absoluta convicção de sua regeneração é
que pode falar de salvação e dos autên cos valores da vida cristã.
Em segundo lugar, por melhor cristão (ã) que seja
quem aspira ao episcopado precisa de um chamado divino, e que
possa a par r daí direcionar a sua vida de conformidade com a visão
que vem do alto.
Em terceiro lugar, aquele (a) que se sente
vocacionado (a) precisa desenvolver as suas ap dões, procurando
para isso estudar dentro dos limites dos planos de Deus, a ﬁm de que
se torne um (a) obreiro (a) apto (a) para desenvolver um ministério
mais rico (2 Tim 2:15).
E por úl mo, entendemos que um (a) ministro (a)
para ser bem sucedido (a) precisa manter uma conduta
irrepreensível, pois do contrário os seus esforços são debalde;
porquanto se vier a cair em descrédito, toda a sua capacidade e
serviços produzidos ﬁcarão ofuscados se não houver respaldo de um
caráter conﬁável.
Se na an ga dispensação para se chegar ao
sacerdócio as exigências eram grandes, levando em consideração até
mesmo algum defeito sico, além de submeter-se a um ritual do qual
eram passadas todas as responsabilidades, o (a) iniciante teria que
dar provas de sua total consagração a Jeová (Lv 8:1-36).
Em Cristo,

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”:

Investir na Obra Missionária
em Minas Gerais e Espírito Santo é
prioridade.

Este ano teremos no mês de novembro a
realização do 44º Concílio Regional para
Planejamento, 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 Abril:
2/06: Branco/Amarelo (Tempo de
Páscoa);
9/06: Vermelho (Pentecostes);
16/06: Branco (Santíssima Trindade);
23 e 30/06: Verde (Tempo Comum)

DATAS COMEMORATIVAS
JUNHO DE 2019
01
03

Semana Mundial do Meio Ambiente/Dia da Imprensa
Dia Internacional do (a) Administrador (a) de Pessoal e da Comunidade Social/
Dia da Conscien zação Contra a Obesidade Mórbida Infan l

05

Dia da Ecologia/Dia Mundial do Meio Ambiente/

06

Dia do Expositor Cristão

08
09

Dia Nacional da Reciclagem

Dia do (a) Oceanógrafo (a)/Dia do (a) Citricultor (a)/
Dia Mundial dos Oceanos
Dia do Pastor e da Pastora Metodista/Dia da Imunização/Dia de Pentecostes/Dia do Porteiro/
Dia do (a) Tenista/Dia Nacional de Anchieta/Dia Internacional dos Arquivos

10
11
12

Dia da Ar lharia
Dia da Marinha Brasileira/Dia do (a) Educador (a) Sanitário

19

Dia do Cinema Brasileiro/Dia do Migrante
Corpus Chris /Dia do (a) Revendedor (a)/Dia do Vigilante/

20
21

Dia do (a) Refugiado (a)

Início do Inverno/Dia do Mídia/Dia do (a) Proﬁssional de Mídia/
Dia do Aperto de Mão/Dia Mundial do Skate/Dia do Intelectual

22

Dia do Orquidóﬁlo/Dia do (a) Aeroviário (a)

23

Dia Mundial do Desporto Olímpico/Dia do Atleta Olímpico/
Dia do (a) Lavrador (a)

24

Dia do Observador Aéreo

25

Dia do Cotonete/Dia do (a) Imigrante

26

Dia Internacional Contra o Abuso e Tráﬁco Ilícito de Drogas/
Dia Internacional de Apoio às Vi mas de Tortura/Dia do (a) Professor (a) de Geograﬁa

Dia dos Namorados/Dia do Correio Aéreo Nacional/
Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infan l

Dia do (a) Turista

13
14

Dia do (a) Solista/Dia Mundial do (a) Doador (a) de Sangue/
Dia da Manicure

17

Dia do (a) Funcionário (a) Público (a) Aposentado (a)/
Dia Mundial de Combate à Deser ﬁcação

18

Dia do (a) Químico (a)/Dia da Imigração Japonesa

27
28
29

Dia Nacional do Vôlei/Dia Nacional do Progresso/Dia Nacional do Técnico em Nutrição e Dieté ca

316 anos do Nascimento de John Wesley
Dia do (a) Pescador (a)/Dia do (a) Dublador (a)/Dia do (a) Telefonista

30

Dia do (a) Caminhoneiro (a)/Dia da Mídia Social/
Dia Nacional do Bumba Meu Boi

PROJETO MISSIONÁRIO PASSA À MACEDÔNIA 2019
MINAS GERAIS E ESPÍRTO SANTO
CLAM – IGREJA LOCAL
CONHEÇA – DIVULGUE – TRABALHE

O que dizem os CÂNONES sobre:
CAPÍTULO III
Subseção I
Da Composição do
Concílio Distrital

VI - Aspirante ao Ministério Pastoral, com
nomeação episcopal.
(...Continuação...)

Art. 77
III - delegados e delegadas leigos/as eleitos/as pelas
igrejas locais, na proporção de um/apara cada
duzentos (200) membros, ou fração igual ou
superior a cem (100) membros, garantindo-se a
representação mínima de um/a delegado/a e máxima
de quatro (4) delegados/as para cada Igreja local e
Campos Missionários existentes no distrito;
IV - um/a dirigente de cada grupo societário do
Distrito;
V - Aspirantes à Ordem Presbiteral, com nomeação
episcopal;
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VII - Presbíteros e Presbíteras, Pastores e
Pastoras aposentados/as, residentes na área
distrital, membros do respectivo Concílio
Regional, sem direito a voto.
VIII – Missionários designados e Missionárias
designadas, com designação episcopal na área
distrital (A/C 01/2017).

Subseção II
Da Competência do
Concílio Distrital
Art. 78. Compete ao Concílio Distrital aprovar,
acompanhar, fazer executar e avaliar o Plano
Distrital de Ação Missionária à luz das ênfases e
diretrizes do Plano para a Vida e a Missão da
Igreja, do Plano Nacional Missionário e nos
termos estabelecidos pelo Concílio Regional.

Versículo do Mês
“Mas em todas essas coisas somos mais do
que vencedores, por aquele que nos amou”.
(Romanos 8.37)

