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Mensagem Episcopal

Atitudes que bloqueiam a nossa alegria
“Servi ao Senhor com Alegria!”
Esse é o desafio bíblico para você
e para mim. Não apenas servir ao
nosso Senhor,
mas servi-lo
com alegria.
Porém
algumas
atitudes
podem
“bloquear”
nossa alegria.
Quero comentar sobre
duas dessas
atitudes para que possamos lidar
com elas de maneira acertada:
● A tendência humana de
pensar que a vida deve ser fácil
e do jeito que nós queremos:
Ás vezes nós pensamos que
“se Deus é por nós”, então nós
conseguiremos tudo o que
queremos e do jeito que queremos.
Nesse tipo de raciocínio, Deus é
apenas um menino de recados,
ou um entregador. Nessa lógica,
se cumprirmos as condições do
contrato, Deus fica sendo nosso
devedor. Ele tem uma obrigação
para conosco.

autor de Hebreus: “O Senhor é o
meu auxílio, não temerei, que me
poderá fazer o homem?”
● O segundo bloqueador da
alegria é a falta de lazer e
celebração:
Precisamos levar nosso ministério a
sério, mas precisamos também levar
nossa saúde física e mental a sério.
E não existe saúde física e mental
sem lazer e sem celebração.
Quando Esdras, o sacerdote, leu
as escrituras para os Hebreus, eles
perceberam seus pecados. Eles
começaram a chorar e o choro
estava quase que incontrolável.
Então Esdras e Neemias disseram
algo surpreendente ao povo:
“Ide, comei carnes gordas, tomai
bebidas doces e enviai porções aos
que não tem nada preparado para
si, porque esse dia é consagrado ao
nosso Senhor, portanto, não vos
entristeçais, porque a alegria do
Senhor é a nossa força” (Neemias
8.10).

Ato de Governo
Por esse ato declaro nula e sem
efeito a credencial de presbítero de
Diego Ramirez. Esse ato tem efeito
retroativo a 02 de Abril de 2018, de
acordo com correspondência em
meu poder.

Datas Especiais de Maio
● 01 - Dia do Trabalhador /
- Dia do/a Seminarista
● 13 - Dia das Mães
● 20 - Dia da Oferta Missionária
Nacional

Oferta Missionária Nacional

Mesmo Jesus, em João 15.11,
depois de dizer que os discípulos
precisavam ficar ligados à videira
para produzir fruto, ele afirma:
“tenho vos dito essas coisas para
que minha alegria esteja em vós,
e a vossa alegria seja completa”.
Nosso ministério é para ser
realizado em alegria e descontração.

Lembramos os/as pastores/as e
missionários/as que a Oferta
Missionária Nacional desse ano
acontecerá no dia 20 de maio.
Como já é conhecimento dos/as
colegas, todas as igrejas e campos
missionários fazem essa oferta que
abençoa os campos missionários do
Norte e Nordeste do Brasil, além
de campos regionais.

Continuemos correndo a nossa
carreira. Continuemos exercendo o
Então quando, no nosso serviço,
nosso ministério. Deus é conosco
no nosso ministério, encontrarmos
no meio e apesar das circunstâncias.
sofrimento, traição e falta de
Por isso nosso ministério pode ser
compreensão; quando as coisas não
exercido com esperança e alegria.
forem do jeito que gostaríamos,
Bispo João Carlos
lembremo-nos das palavras do

Vários vídeos foram elaborados
com os bispos/as da igreja que
devem ser compartilhados nos
cultos dos domingos que antecedem
o dia da Oferta Missionária
Nacional.

A isso se une a falsa ideia de que
“quando eu estou feliz, então eu
estou abençoado”.
Isso contraria a verdade bíblica de
que Deus se manifesta a nós, em
especial, nos nossos sofrimentos.

Agenda Episcopal para Maio de 2018

Notado e
Anotado

Plano de Ação
Nas próximas duas semanas
todos/as os/as missionários/as
e pastores/as titulares deverão
enviar o plano de ação da
igreja local. Como eu disse
anteriormente, esses planos
de ação podem (e até prefiro)
ser enviados por e-mail. Caso
seja feito assim, envie para
bispojcl@hotmail.com com
o título: “Plano de Ação –
Igreja Metodista em ...”, com
cópia para o seu SS.DD.
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Sexta Região Eclesiástica
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01
02
03
04
05 – 10
11
12
13
14 – 18
19
20
21
22
23 – 24
25
26 – 27
28
29 – 30
31

Visita à Igreja em S. A. Platina
Em trânsito
Sede Regional
Em trânsito
Reunião do Conselho do Asbury Theological Seminary
Em trânsito
Curitiba
Visita à Igreja em Paranaguá
Sede Regional
Visita à Igreja em Roncador
Visita à Igreja em Campo Mourão
Morretes
Sede Regional
Faculdade de Teologia – Rudge Ramos
Sede Regional
Visita à Igreja em Ponta Grossa – Ministrações sobre família
Sede Regional
Reunião do Ministério de Ação Episcopal – SS.DD.
Visita à igreja em Tomazina

Aniversariantes de Maio de 2018
01
01

Emanuel Altomani
Fernanda Dias A. Mendonça (esposa do pastor Sérgio Luiz Mendonça)

02

Heraldo Ferreira Leão

02

Romilda dos Reis Nunes (esposa Mis. Dilso Julio Ferreira Nunes)

10

Eduardo Villa Nova

10

José Fernandes de Assis

10

Rosicléia F. Benedet Zucchi (esposa Mis. Clairto Zucchi)

13

Humberto Eduardo Darim

13

Marcos Vinícius Spitzner (esposo da Mis. Andréia Spitzner)

13

Marlei Dionísio Mendes Cavallini

15

Emi S. Bicalho (esposa Mis. Josué Costa Bicalho)

15

Izabel Cristina Pinsan Nixdorf

16

Francisco Belvedere Neto

17

Dionísio de Souza Figueira

19

Maurício Carneiro Campos

19

Vinícius Domingues Pimentel

21

Haroldo Cândido da Silva

22

Jayme Alfredo Borges

26

Odimar José Damaceno

27

Edinei de Souza

27

Samuel de Souza

28

Priscila Cardos da Silva (esposa Mis. Sander Luiz da Silva)

29

Elaine Fernanda Generoso Bernardino (esposa Mis. Claudinei Bernardino)

