
O QUE É 
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA?

(GENEROSIDADE)

“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

Outra a�tude na vida de quem é vocacionado é a 
generosidade. O estudo e�mológico da palavra generosidade 
deriva-se do la�m “generositas” e refere-se à inclinação, tendência, 
para dar e par�lhar acima de qualquer interesse ou u�lidade. É a 
virtude e valor posi�vo que se pode associar ao altruísmo, à 
caridade e à filantropia, pois a pessoa generosa quer par�lhar, 
repar�r ou distribuir aquilo que tem com os menos favorecidos.

Esse é o comportamento que se espera de um 
pastor ou pastora vocacionado/a: servir ao próximo sem interesse 
pessoal, mas com generosidade e sempre tentando dar, oferecer 
sem esperar nada em troca, mas espontaneamente.

Aqui também não estamos falando de nada fácil, 

Um ato de generosidade deve ser pra�cado de 
forma desinteressada, sem esperar nenhum retorno, pois quem é 
generoso entende que pode par�lhar; a generosidade é um 
verdadeiro ato de amor.

 Quando cumprimos nossa 

o b r i g a ç ã o  c o m  q u e m  v e m o s 

(REGIÃO) abençoamos quem não 

vemos (OBRA MISSIONÁRIA).

 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.

 Oremos ao nosso Senhor Jesus Cristo por 

esses alvos, para cumprirmos nossa missão com 

temor e tremor.

Branco/Violeta/Roxo/

Púrpura- Ciclo da Páscoa

Belo Horizonte, Março de 2019

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

Para Março:

Servir com generosidade é também um grande 
desafio para nos tornarmos verdadeiros discípulos e discípulas de 
nosso Senhor Jesus Cristo. ELE sempre falou da vida abundante e 
serviu as pessoas com qualidade e fartura de vida e salvação. Ele 
curou e restaurou, bem como perdoou com fartura, com 
generosidade.

Tudo isso é um grande exemplo que devemos 
seguir no caminho do discipulado e da vocação pastoral, pois 
somente servindo com generosidade seremos um pastor ou pastora 
vocacionado por Jesus Cristo.

Generosidade é também uma grande marca de 
Deus e um fruto do Espírito em nossa vida.

Não podemos ser vocacionados e servir com 
mesquinharia ou miséria, sempre reclamando da falta de tudo, pois 
isso é uma tortura e reflexo de vasos vazios e sem valor. Para ser um 
vaso de honra é necessário ter a prá�ca da generosidade.

Nem sempre vamos ter tudo que o povo precisa ou 
necessita, pois servir com generosidade não é ter ou dar tudo, mas é 
compar�lhar com alegria e amor o pouco que temos com aquele/a 
que nada tem. Isso é generosidade: levar esperança, fé e amor.

     Em Cristo,

pois isso vai contra o egoísmo e a vaidade humana, vai contra a 
natureza humana que só pensa em acumular e nunca em dar. É uma 
grande luta que travamos, mas podemos ser mais que vencedores.
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MARÇO DE 2019
Dia Mundial de Oração

228 anos da Morte de John Wesley (1791)

Carnaval/Dia do Filatelista Brasileiro

Início do Ciclo da Páscoa/Quarta-Feira de Cinzas/Quaresma

DATAS COMEMORATIVAS

§  2º. Os grupos societários são reconhecidos pelos respectivos Concílios Locais e por estes 
supervisionados.

Art. 71. Os grupos societários compõem-se de pessoas que se reúnem por faixas etárias definidas ou 
agrupamentos específicos para tratar de necessidades próprias deles.

II - Nomear a Comissão de Disciplina, de acordo com a legislação constante nestes Cânones;

Seção XII - Da Coordenação Local de Ação Missionária

Art. 72. A CLAM é o órgão que substitui o Concílio Local, no interregno de suas reuniões, e exerce a 
administração da Igreja local, segundo Regimento aprovado pelo Concílio Local.

§ 3º. As igrejas locais, à luz das diretrizes gerais, regionais e locais, aprovam o Regulamento dos grupos 
societários.

I - Preparar, coordenar e avaliar o Plano Local de Ação Missionária, à vista do Plano para a Vida e a Missão 
da Igreja e do Plano Nacional Missionário, com os enfoques e prioridades estabelecidos pelos Concílios 
Regional e Distrital.

III - Determinar o desligamento de membro leigo de acordo com o Art. 12, inciso II, destes Cânones.

Art. 73. Compete à CLAM:

§  1º. A integração dos grupos societários é feita pela inclusão de seus projetos e ações no Plano Local de 
Ação Missionária, à luz dos princípios dos dons e ministérios adotados pelo Concílio Local.

 “O espírito é o que vivifica, a carne 
para nada aproveita; as palavras que eu vos 
digo são espírito e vida” (João 6:63).

O que dizem os CÂNONES sobre:

Versículo do Mês

Seção XI 
Dos Órgãos do Concílio Local 
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(…continua no próximo…)

17 DE MARÇO – DIA DA MOCIDADE METODISTA

ENVIE UMA OFERTAL ESPECIAL PARA
FEDERAÇÃO METODISTA DE JOVENS DA  4ª RE
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Dia do Paleontólogo/Dia do Fuzileiro Naval

Dia Internacional da Mulher

Dia do Sogro/Dia do Telefone

Dia da Confederação das Sociedades Metodistas de Mulheres

Dia Mundial contra a  Cibercensura/Dia do (a) Bibliotecário (a)

Dia do (a) Vendedor (a) de Livros/Dia Nacional dos Animais

Dia da Escola/Dia Mundial do Consumidor

Dia da Mocidade Metodista 

Dia do Carpinteiro e do Marceneiro

Início do Outono/Dia da Felicidade

Dia da Infância/Dia Universal do Teatro/Dia Mundial da Terra/
Dia Internacional Contra da Discriminação Racial/Dia Internacional
 da Síndrome de Down/Dia Internacional das Florestas e da Árvore

Dia Mundial da Água

Dia Mundial da Meteorologia/Dia do Optometrista

Dia da Cons�tuição/Dia do Especialista de Aeronáu�ca

Dia do Cacau

Dia do Circo

Dia do (a) Diagramador (a)/Dia do (a) Revisor (a)

Dia da Saúde e Nutrição/Dia da Integração Nacional


