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Outubro de 2021

Mensagem Episcopal:

Onde está o teu tesouro...
Em um antigo filme chamado “The End” (O Fim), um homem está navegando no
mar num pequeno navio, no meio de uma tempestade. O navio afunda e o homem
tem que nadar uma longa distância em direção à praia. Apavorado, quando
começa a nadar ele ora dizendo: “Se o Senhor me tirar dessa situação, eu dou
metade dos meus bens aos pobres”. O tempo passa. Ele vai nadando. Ainda se
sente com forças e já começa a ver as luzes da praia. Então ele ora novamente: “Se
o senhor me ajudar a sair dessa, eu dou 30% dos meus bens aos pobres”.
Continua nadando, sente que ainda tem forças e ora novamente: “Senhor, se me
ajudares, dou 10% dos meus bens”. Finalmente, mesmo cansado, ele sente que vai
conseguir chegar á praia. Então ele ora: “Bem, Senhor, vamos esquecer o nosso
trato. Acho que eu consigo sair dessa situação sozinho mesmo”.

Essa atitude é parecida com a de
muitas pessoas nos nossos dias.
Dar para Deus ou dar para os que
têm mais necessidade, parece ser
confundido com “pagar uma conta”
ou “cumprir uma obrigação”. Nada
mais que isso.
Uma atitude
completamente equivocada.
Então, qual
deveria ser
a atitude
apropriada
para o povo
de Deus com
relação a dar?
√ Precisamos entender que DAR
é um ato de adoração. Um ato
de culto:
Dar é uma expressão de gratidão a
um Deus fiel pela sua bondade para
conosco. Dar não é apenas uma resposta
à necessidade de outra pessoa, de uma
família ou da igreja. É uma resposta
de gratidão.

segue-me”.
Quando o jovem ouviu isso, saiu triste,
porque possuía muitos bens.
O que Jesus estava tentando ensinar a
esse jovem é que se a riqueza o possuía,
então ele não poderia herdar o reino.
Na verdade, o Reino precisa nos possuir.
Deus não é dono de apenas 10% da
minha vida. Ele é dono de tudo.

Gente Nova
Nasceu, no dia 9 de setembro o
Yan Adrian Neumann Silveira,
Neto do pastor Ivan Silveira Filho
e Sandra (Jaraguá do Sul). O Yan
é filho do Gabriel e da Simone.
Deus abençoe o Yan e toda a
família.

Oferta Missionária
Regional

O dia 10 de outubro (segundo
domingo do mês) é o dia da
Jesus disse: “De graça recebeste, de
graça daí” (Mateus 10.8). A questão não Oferta Missionária Regional.
é se temos que literalmente dar tudo o
Em todos os distritos temos
que temos. A questão é se reconhecemos
que Deus é o dono incondicional de tudo Campos Missionários que são
supridos, de alguma forma, pela
o que possuímos.
Região.
DAR nos liberta da escravidão do
egoísmo e do materialismo!
O/a pastor/a deve usar o primeiro
domingo na preparação da igreja
√ Precisamos entender que
para
essa oferta missionária com
DAR mostra o quanto
informações e testemunhos a
confiamos em Deus:
respeito dos projetos missionários
“Sem fé é impossível agradar a
regionais.
Deus, por que todo o que vem a ele

deve crer que ele existe e que é o
galardoador dos que o
buscam” (Hebreus 11.6).
Como cristãos recebemos a certeza
√ Precisamos entender que DAR
de que Deus sabe das nossas necessinos ajuda a perceber onde o
dades e delas cuida. Jesus disse:
nosso coração está:
“Ora, se Deus veste assim a erva do
Dar nos ajuda a perceber qual é o nosso campo, que hoje existe e amanhã é
verdadeiro tesouro. Lembra-se do Jovem lançada no forno, quanto mais a vós
outros, homens de pequena
Rico? Jesus lhe perguntou se já seguia
os mandamentos. Ele respondeu que
fé?” (Mateus 6.30).
sim. Então Jesus lhe disse: “Vai, vende
Tenha uma abençoada primavera!
tudo o que tem, dê aos pobres, e terá
um tesouro no céu. Então, vem e
Bispo João Carlos

Reuniões da
COREAM
As reuniões da COREAM (o
órgão administrativo da região)
acontecem online sempre na
primeira quarta-feira do mês.
Caso tenha algum assunto que
necessite de aprovação da
COREAM, lembre-se de enviar
correspondência sempre antes
dessa data.

Agenda Episcopal para Outubro de 2021

Notado e
Anotado
Indicadores
de Boas
Práticas
Já enviou o solicitado pela
COREAM para o mês de
setembro?
Caso não se lembre,
é uma foto registrando
um momento da
Escola Dominical
em atividade.

01
02
03
04
05
06
07 – 08
09
10
10
11
12
13
14 – 15
16
17
18
19 – 21
22
23
24
25
26 – 27
28
29
30
31

Sede Regional – Período da Tarde
Em trânsito
Visita à Igreja em Maringá
Em trânsito
Reunião do Colégio Episcopal
Reunião da COREAM
Sede Regional – Período da Tarde
Em trânsito
Visita à Igreja em Ivaiporã
Dia da Oferta Missionária Regional
Em trânsito
Sede Regional – Período da Tarde
Reunião do Ministério de Ação Episcopal – SSDD
Sede Regional – Período da Tarde
Em trânsito
Visita à Igreja em Sertaneja
Em trânsito
Sede Regional – Período da tarde
Em trânsito
Visita à Igreja em Cornélio Procópio
Em trânsito
Sede Regional – Período da Tarde
Reunião Presencial do Ministério de Ação Episcopal – SS.DD.
Sede Regional – Período da Tarde
Descanso
Conferência Missionária On-line
Visita à Igreja em Curitiba

Aniversariantes de Outubro de 2021
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01
01
03
04
05
05
05

Patrícia Ocampos Rodrigues Reina (esposa pastor Dom Carlo R. Reina)
Ruth Aparecida Franco Carneiro (esposa Mis. Derval Alves Carneiro)
Vladimir Cachone
Marco Roberto Nixdorf (esposo da pastora Izabel Cristina P. Nixdorf)
Ernst Louis
Maristela Vilela da Silva (esposa pastor Paulo César da Silva)
Maria Aparecida Severino Newnum (esposa pastor Robert Stephen Newnum)

06
07
08
09
11
11
12
15
19
22
23
24
26
28
28
28
29
29

Alessandra Machado Ferreira ( esposa Mis. Diego Leal de Lima)
Marlete Pereira Hamed Pedroni (esposa pastor Cristiano Luiz Pedroni)
Périkles Emanuel de Souza
Kelly Camargo de Souza
Alessandra A. Pirola Ferreira (esposa do pastor Gladiston Passeto Ferreira)
Daniele Ribeiro Cardoso (esposa pastor Luiz Fernando Cardoso)
Maria Aparecida dos Santos
Viviane Marcondes B. Sakiyama (esposa pastor Henry Sakiyama)
Luciano Pereira da Silva
Renilda da Silva Souza (esposa pastor Edinei de Souza)
Helen Mari de Sá Maynardes Marques (esposa pastor Edmilson Pereira)
José Pires Bueno Neto
Orliete Lopez Valente (viúva pastor Darby Valente)
Benilda dos Santos Canfield (viúva do bispo Richard Santos Canfield)
Jorcelina Ferreira Lopes ( esposa pastor Arildo Pereira Lopes)
Tadeu Kiyoshi Sakiyama
Samantha Beatriz F., Damiano (esposa pastor Erlindo Damiano Junior)
Samara Capoano Gotardo ( esposa Mis. Gerson W. da Silva Gotardo)

