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Símbolos do Natal –
Palavra Episcopal
Nossa Igreja valoriza os
símbolos natalinos e liturgias.
Por isso que amo nossa Igreja
Metodista. Ela é equilibrada,
cristocêntrica e respeita a
tradição. O que não pode
ocorrer são os exageros que
presenciamos a cada instante
em nossa sociedade.
Helena da Silva Palmeira
Aracaju (SE)

COGEAM
Temos uma nova liderança na
Cogeam. Foram renovados
40% do Colégio Episcopal.
Esperamos que esses homens
e mulheres de Deus possam
estar submissos/as à vontade
do Senhor. Sem dúvida, oração
é o caminho mais certo para
alcançar os planos de Deus
para a vida da Igreja.
Roberto Toleto Costa
Campinas (SP)

Jogos de Azar
O Colégio Episcopal nos últimos meses tem se pronunciado sobre vários acontecimentos em nosso país. A pastoral
sobre os Jogos de Azar e o
pronunciamento do Bispo Luiz
Vergílio enquanto assessor do
Consad, sobre a PEC 241, mostra que a Igreja está vigilante.
Talita Paes Leme
Recife (PE)
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Liderança

novo ano se inicia e os/a Bispos/a eleitos/a
no 20º Concílio Geral já estão residentes
em suas respectivas Regiões Eclesiásticas
para as quais foram designados/a. A consagração
episcopal é tema de capa desta edição. O Expositor Cristão presenciou de perto as despedidas
e homenagens dos/as metodistas na ocasião em
que foram consagrados/a. Aliás, vale lembrar que
o ato de consagrar alguém é bíblico. A palavra
de Deus só recomenda para não impor as mãos
precipitadamente (I Tm 5.22); que não é
esse o caso aqui em discussão.
O dicionário Aurélio aponta,
entre 11 definições, que consagrar é “investir-se de caráter ou funções sagradas;
é tornar-se sagrado; oferecer à divindade”. O que
nossa equipe viu, sentiu e
ouviu em todas as quatro
consagrações episcopais
foi um Rito de temor e
tremor do Colégio Episcopal ao impor as mãos
aos/à novos/a Bispos/a da
Igreja Metodista. Foram celebrações vibrantes, “óleo de
alegria em vez de tristeza, vestes
de louvor em vez de espírito angustiado” (Is 61.3).
As comunidades de fé de Rondonópolis (MS),
Cataguases (MG), Mandaguari (PR) e Pilares (RJ)
entregaram a Deus e à Igreja Metodista seus/a
Pastores/a para o ministério Episcopal. A partir
de agora, eles/a exercem outra função, não menos

Ênfases

importante, na vida da Igreja Metodista. Serão
mentoreados/a por um Bispo mais experiente no
início dessa nova etapa episcopal.
“A capa desta edição poderia ter tido outro
tema”, talvez você pense isso, já que todos/as nós,
brasileiros/as, fomos bombardeados/as por uma
avalanche de notícias amargas nos dois últimos
meses do ano, envolvendo a política nacional e o
acidente aéreo com o time de futebol Chapecoense.
Preferi valorizar aquilo que entendemos fazer
parte da missão da Igreja Metodista. Consagrar-se a Deus é algo sério. Impor
as mãos ou receber a imposição de
mãos de líderes consagrados/as
é mais sério ainda; implica em
responsabilidade, compromisso com o reino de Deus,
com um evangelho verdadeiro e genuíno. Saul que
o diga. Se ele pudesse voltar no tempo, certamente
esperaria os sete dias para
ser consagrado por Samuel e
oferecer sacrifícios a Deus em
Gilgal. Não esperou e Samuel
ungiu Davi em seu lugar. “Então
Samuel tomou o chifre do azeite,
e ungiu-o no meio de seus irmãos; e
desde aquele dia em diante o Espírito do
SENHOR se apoderou de Davi” (1Sm 16.12-14).
Que Deus nos dê a direção!
Pr. José Geraldo Magalhães
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Estimular o zelo
evangelizador na vida
de cada metodista, de
cada igreja local;
Revitalizar o carisma
dos ministérios clérigo
e leigo nos vários
aspectos da missão;
Promover o discipulado
na perspectiva da
salvação, santificação
e serviço;
Fortalecer a identidade,
conexidade e unidade
da igreja;
Implementar ações que
envolvam a igreja no
cuidado e preservação
do meio ambiente;
Promover maior
comprometimento
e resposta da
igreja ao clamor do
desafio urbano.

Editor-chefe - Expositor Cristão

OPINIÃO | CONSAGRAÇÃO
“O Bispo Mano é alguém que concilia.
Nos concílios ele fica sempre ouvindo
quando tem as discordâncias e sempre
tem uma proposta conciliadora,
intermediária, que atende ambas as
partes. Ele sempre conviveu bem com
quem pensa diferente dele.”

"Me alegro muito de poder participar da
consagração da Bispa Hideide em Cataguases.
Saímos de Goiânia para prestigiá-la. Uma
das características da Bispa que me chama
atenção é o aspecto pastoral. Não se pode
rotular alguém sem conhecer as pessoas.”
Pr. Edinei Berteli Reolon | Goiânia

Pr. Jonadab Domingues de Almeida | Fateo

“Estou na Igreja em Rondonópolis desde 2003.
Meu sentimento, na verdade, é um misto de
alegria e tristeza. Primeiro, porque Deus
tem colocado o Bispo Fabio no patamar
do Episcopado. Segundo, porque ele
vai deixar nossa igreja, mas sabemos
que Deus irá nos honrar com um/a
pastor/a aqui em Rondonópolis”

"Sou de Pilares (RJ), tenho 83 anos. É um
caminho árduo, mas foi Deus que deu esse
ministério a ele. A vitória, ele vai ter, mas
lutas também. Deus o escolheu, chamou
esses homens e mulheres para um ministério
específico. Cabe a nós ficar orando para que
eles possam fazer cumprir a vontade de Deus.”

Algacir Nunes da Silva | Membro da Cogeam

Carmelita Vital da Conceição | Rio de Janeiro
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ENCONTRO DE
MOTIVAÇÃO
MISSIONÁRIA REÚNE
28 PESSOAS NA FATEO

PALAVRA
EPISCOPAL
© FOTOS JGMJ_EC

Bispo Luiz Vergílio Batista da Rosa
Presidente da 2ª RE e do CE

A Câmara Nacional de Expansão Missionária (CNEM) realizou nos
dias 22 e 23 de novembro, nas dependências da Faculdade de
Teologia (FaTeo), o Encontro de Motivação Missionária. Para um
dos membros da CNEM, Pastor Paulo Pontes, a iniciativa é trazer
pessoas de todas as Regiões Eclesiásticas e Missionárias para um
diálogo. “Nossa ideia é ouvir o que essas pessoas estão fazendo
em suas respectivas regiões, até mesmo para aprendermos com
elas e motivá-las na missão”, disse. O Bispo assessor da CNEM,
João Carlos Lopes, também esteve presente no encontro.

© JOSÉ GERALDO MAGALHÃES

Confederação
Metodista de
Mulheres se
reúne em SP

A

Confederação Metodista de Mulheres realizou
a última reunião ordinária de 2016 nas dependências da Sede Nacional da Igreja Metodista,
em São Paulo, nos dias 22 e 23 de novembro. Um dos
assuntos da pauta foi avaliação e planejamento para o
próximo ano.

JUVENTUDE SE REÚNE EM VIGÍLIA

No dia 2 de dezembro mais
de 500 jovens dos 16 distritos da 1ª Região Eclesiástica
se reuniram na Igreja Metodista da Taquara, no Rio, para
um tempo de oração e vigília. Com o tema Despertar, a

programação foi direcionada
para a responsabilidade da
igreja e da juventude em viver o evangelho em sua plenitude. Confira os detalhes no
Expositor On-line http://bit.
ly/2gGJyEw.

Nos Caminhos da
Missão: Novos Rumos,
Novos Desafios

A

no novo e novo período eclesiástico são
sempre acolhidos com
redobrada expectativa de uma
vida melhor às pessoas e às
instituições; vislumbram-se
novos caminhos, projetam-se
novos rumos e estabelecem-se
novos desafios. Tudo na expectativa de trilharmos uma
nova jornada de superação e
de melhores dias.
Há um Provérbio que afirma existir caminhos que podem parecer corretos ao ser
humano, mas, no final, são
caminhos de morte (Pv 14.12).
As possibilidades abertas por
boas notícias quebram a liturgia dos desencantos, das frustrações, das rotinas infrutíferas, dos caminhos de morte.
Assim, olhamos para frente.

A alegria é
a nossa força

Quando pensamos na missão da Igreja e sua caminhada
missionária para o novo quinquênio eclesiástico, que novidades esperamos que aconteçam? Que novos rumos de ação
desejamos desenvolver como
metodistas? Que demandas e
desafios da realidade brasileira
haveremos de contemplar em
tempos de celebração dos 500
anos da Reforma Protestante?
Cremos que o combustível
da ação missionária de uma
comunidade metodista é a
alegria contagiante estampada na vivência e a partilha do
Evangelho de Cristo a todas
as pessoas a serem alcançadas
pela ação das igrejas locais e
suas instituições. Às vezes,
os embates pela sobrevivência diária nos fazem perder o
gosto pelas coisas simples da
vida, que se constituem em
fonte de uma alegria não fugaz. E uma dessas fontes geradoras da alegria do Evangelho
é o espírito solidário, ou de
solidariedade.

A mesa da comunhão, a partilha de sentimentos, a generosidade da multiplicação do
pão, a vivência nos grandes e
pequenos grupos revelam o
quanto temos e o que somos,
sinalizando a presença do
Reino de Jesus entre nós. Solidariedade será um grande
desafio missionário à Igreja
Metodista

O amor é a identidade
natural da Igreja

O apóstolo Paulo nos diz em
I Coríntios 13.1 que o amor é
caminho sobremodo excelente. Essa concepção nos mostra
que o amor não é apenas sentimento, mas atitude deliberada.
As atitudes feitas em amor são
expressas em forma de acolhimento, de consideração, de
equidade e justiça nas relações
interpessoais. No amor de Deus
não há acepção de pessoas.
Logo, não há vivência de
discipulado na dimensão
evangélica neotestamentária
que possa prescindir das boas
relações de convivência entre
pessoas diferentes e das relações de pertencimento, pois
somos chamados/as a sermos
filhos e filhas amados/as de
Deus. O amor é incompatível
com relações de hierarquia e
de poder de pessoas sobre outras pessoas. O paradigma de
poder é a atitude de Jesus, que
se esvaziou, assumindo a forma de servo.

Na promoção da paz

Em seu sermão do “Monte”, conforme Mateus 5.9, Jesus afirma que serão felizes as
pessoas pacificadoras, pois serão reconhecidas como filhos
e filhas de Deus. Também, no
Evangelho de João 14.27, diz:
“Deixo-vos a paz, a minha paz
vos dou; não vo-la ou como a dá
o mundo”. Deste modo, a paz é
um legado de Jesus aos seus discípulos e discípulas, logo, uma

herança a ser usufruída e compartilhada pela sua Igreja.
Atribui-se ao filósofo Ba
ruch Spinoza a expressão de
que a paz não significa a ausência de conflitos ou guerras.
Pensamos que ela não se estabelece por acordos ou pactos.
A solução dos conflitos implica em estado de espírito humano, de resolução humana em
querer decidir pelo bem, com
o concurso de afetos construí
dos pelo diálogo e convívio
respeitoso.
Vivenciamos, infelizmente,
um ambiente nacional de beligerância e intolerância, às vezes gratuita, quer na sociedade,
quer na igreja, quer nas relações interpessoais e étnicas. A
busca do direito, para resolver
conflitos, inverteu-se. Busca-se os conflitos para auferir-se direitos. Toda a situação de
tensões de natureza político-econômico-social, vivenciada no passado recente, aponta
para um possível agravamento
desta realidade, a qual a Igreja não pode ignorar. Há uma
demanda por pacificação em
nossa sociedade a desafiar-nos
missionariamente. Queremos
crescer semeando paz.

Conclusão

Existem desafios de nossa sociedade à voz profética
da Igreja. Denúncia do mal,
anúncio da boa-nova. Jesus é a
fonte da alegria, do amor e da
paz que desejamos para o povo
brasileiro, a ser sinalizado em
cada pequena ou grande comunidade metodista.
Os desafios nos caminhos da
missão nos levam a olhar para
a realidade de nosso país e agir
missionariamente, mantendo
a integridade do Evangelho e
o princípio da felicidade que
brota da paz, do entendimento, do exercício democrático
das opiniões e da participação
cidadã de cada metodista.
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Pronunciamento do Colégio Episcopal
O
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Colégio Episcopal (CE)
da Igreja Metodista tem
se posicionado diante dos vários acontecimentos
envolvendo brasileiros/as. Foram quatro pronunciamentos
nos últimos dias. Um deles
diz respeito à tragédia aérea
com o time de futebol Chapecoense. O avião saiu de Santa
Cruz de la Sierra, na Bolívia,
rumo à Colômbia para a final
da Copa Sul-Americana. Havia
77 pessoas a bordo, sendo 72
passageiros e 9 tripulantes: 45
eram da delegação da Chapecoense, 20 eram jornalistas e 3,
convidados. Seis pessoas foram
resgatadas com vida. Ao todo,
71 morreram. A causa do acidente foi a falta de combustível.
A tragédia comoveu o mundo.
Várias autoridades do país,
dentre elas os Bispos e Bispa
da Igreja Metodista, emitiram
uma nota oficial se solidarizando com os/as familiares e amigos/as das vítimas.

Dez Medidas

Outro pronunciamento, assinado com mais 12 Igrejas
Evangélicas Históricas, diz
respeito às Dez Medidas de
Combate à Corrupção (Leia
na página 11). A proposta enviada pelo Ministério Público
foi alterada na Câmara dos
Deputados enquanto os/as
brasileiros/as acompanhavam
a dor e o sofrimento de torcedores/as e familiares das vítimas da tragédia do acidente
aéreo com o time de Chapecó.
A decisão que ocorreu no apagar das luzes em Brasília (DF)
gerou revolta entre os mais de
2,4 milhões de pessoas que
apoiavam o texto.
Até mesmo a força-tarefa da
operação lava-jato ameaçou
deixar os trabalhos caso fossem aceitas as alterações, que
preveem, entre outras coisas, a
responsabilização de juízes de
membros do Ministério Público por crimes de abuso de
autoridade.
O Manifesto também reconhece que as medidas merecem
“reparos e adequações pelo
Legislativo”, mas afirma que
“representam o anseio por um
país mais justo e sem impunidade”. O texto é finalizado com
uma Conclamação para que “o
povo brasileiro, mormente os/
as cristãos/ãs, se manifestem
por todos os meios, exercendo o seu direito e protestando
conscientemente contra todas
as formas de manipulação e
tentativa de deixar as coisas no
presente estado”. Os dois documentos também estão publicados no site da Igreja Metodista
e no Expositor On-line.

Aborto

O CE também se pronunciou
sobre a recente decisão do Supremo Tribunal Federal (STF),
que abre precedente para a descriminalização do aborto no
Brasil. O texto foi enviado para
todas as autoridades envolvidas
na questão em Brasília. É um
dos documentos mais acessados no site do Expositor Cristão
on-line, que atingiu quase cinco mil visualizações em poucos
dias. Abaixo o texto na íntegra
do CE sobre a Decisão do STF
com relação ao aborto.

DECISÃO DO STF
COM RELAÇÃO
AO ABORTO
NO PRIMEIRO
TRIMESTRE
“Tu formaste o íntimo do meu
ser e me teceste no ventre de minha mãe” (Sl 139.13)
“Do Senhor é a terra e a sua
plenitude, o mundo e aqueles
que nele habitam” (Sl 24.1)
Nós, Bispa e Bispos da Igreja
Metodista em terras brasileiras, manifestamos publicamente com relação à recente
decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF), que abre precedente para a descriminalização
do aborto no Brasil. Nos dirigimos especialmente à comissão
especial criada pelo Deputado
Rodrigo Maia no dia 29 de novembro de 2016, para legislar

sobre o tema com a intenção
de incluir uma regra clara na
Constituição com relação à interrupção da gravidez.
Em 2007, o Colégio Episcopal
da Igreja Metodista emitiu um
pronunciamento sobre a questão, posicionando-se contrário
à prática do aborto, pressupondo o procedimento em casos
extremos pontuados claramente no documento. Reafirmamos
que a vida é dom de Deus, portanto deve ser preservada desde
a sua concepção.
O texto destaca ainda a importância de oferecer às mulheres brasileiras como forma
de prevenção: Educação sexual;
Renda familiar justa; Acesso
ao controle de natalidade (não
abortivo); Suporte digno ao ato
maravilhoso de “dar à luz”.
Infelizmente, mesmo depois
de quase dez anos da emissão
do pronunciamento citado, ainda há registros alarmantes de
mulheres, principalmente em
regiões empobrecidas, para as
quais ainda não é ofertado pelo
estado esse suporte mínimo, o
que faz com que a questão do
aborto ainda represente um
problema não apenas moral e
ético, mas de saúde pública. As
perspectivas de melhoras referente a essa realidade não são
animadoras quando lembramos
que os investimentos na área da
saúde pública estão prestes a serem congelados por 20 anos.
Não podemos ignorar que o
STF julgava um caso de aborto

clandestino na decisão que gerou a polêmica e desencadeou
a discussão no Legislativo. Da
mesma forma, não ignoramos
que mulheres com algum poder aquisitivo acessam procedimentos seguros em clínicas particulares e abortam
confidencialmente, enquanto
a criminalização e o risco de
morte se restringem às mulheres pobres ou sem acesso
aos recursos básicos mencionados, e que muitas vezes, em
desespero, buscam clínicas
clandestinas, colocando em
risco a própria vida.
Aos que compõem a comissão
que tratará o delicado assunto
na Câmara dos Deputados, ressaltamos que a discussão será
irrelevante se ignorar essa clara
injustiça social, ou se levar em
consideração apenas questões
éticas, morais e religiosas, sem
analisar a discriminação óbvia
que os procedimentos apresentam hoje para as mulheres

pobres. Às comunidades de
fé, lembramos que cada Igreja Metodista deve ser um lugar
acolhedor e disposto a oferecer
cuidado e informação para mulheres que, independentemente
do motivo, precisam de ajuda
para tomar uma decisão segura
e consciente, ensinando sempre
sobre a vida como valor absoluto. Tanto a vida da criança quanto a vida da mulher. A igreja é
Comunidade missionária a serviço do povo, espalhando a santidade bíblica sobre toda a terra.
Esforços e recursos precisam
voltar-se para essa base missionária (PNM 2012-2016).
Pelas realidades citadas, o
povo metodista brasileiro condena tenazmente essa decisão
e se propõe a combatê-la com
determinação e orientação ao
povo, pois entende que a vida,
desde a sua concepção, pertence
a Deus, e como Igreja defenderemos o direito à vida de todos
e todas.

São Paulo, 1o de dezembro de 2016
Colégio Episcopal da Igreja Metodista no Brasil 2012-2016
Bispo Adonias Pereira do Lago – Presidente do Colégio Episcopal
Bispo João Carlos Lopes – Vice-Presidente do Colégio Episcopal
Bispa Marisa De Freitas Ferreira – Secretária do Colégio Episcopal
Bispo Paulo Tarso De Oliveira Lockmann
Bispo Luiz Vergílio Batista da Rosa
Bispo José Carlos Peres
Bispo Roberto Alves de Souza
Bispo Carlos Alberto Tavares Alves

CELEBRAÇÃO
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Bispo Paulo Lockmann:
aposentadoria é o começo
de uma nova etapa

Lockmann se
aposenta como
Bispo, mas não
do ministério
para o qual
Deus o chamou
© FOTOS: JOSÉ GERALDO MAGALHÃES

José Geraldo Magalhães

O

Bispo Paulo de Oliveira
Lockmann, depois de
quase meio século servindo ao Senhor no ministério
pastoral e episcopal da Igreja
Metodista, se aposentou das
atividades institucionais no final do ano. O anúncio ocorreu
no 20º Concílio Geral, em Teresópolis (RJ), no mês de julho
do ano passado. Mesmo assim,
o Bispo Lockmann continuou
suas atividades episcopais até
dezembro e organizou dois concílios extraordinários nas 7ª e 1ª
Regiões Eclesiásticas (RE).
Natural de Porto Alegre (RS),
o Bispo Paulo nasceu em 29 de
janeiro de 1948. Graduou-se
em Teologia em 1973. Foi eleito
Bispo no 14º Concílio Geral, em
julho de 1987, na cidade de São
Bernardo do Campo (SP). Foram 29 anos de ministério episcopal ativo na Igreja Metodista.
Para o Bispo, o tempo passou
rápido. “Parece que foi ontem.
Minha sensação é de que a vida
passa muito rápido. Algumas
coisas são paixões em nossa vida,
por exemplo, a Glaucia, minha
esposa, é uma paixão que tenho
até morrer. Outras paixões são a
Bíblia e a Igreja”, declarou numa
entrevista ao Expositor Cristão
na época em que anunciou sua
aposentadoria.
Pelo fato de a 1ª Região Eclesiástica ser uma das maiores em
relação ao número de membros
na Igreja Metodista no Brasil, o
sentimento é de satisfação e conforto. “O sentimento é de certo
alívio, porque eu presidia duas
regiões que praticamente têm
quase a metade de metodistas do
restante do Brasil. Isso veio trazendo desgaste e ausência da família. Fiz isso com muito amor,
mas percebe-se que é preciso
uma pessoa mais jovem para tocar tudo isso. Tanto é que foram
eleitos dois Bispos para conti
nuar essa missão”, afirmou.
Uma das características que
o Bispo Paulo deixou nas 1ª e 7ª
Regiões foi um corpo pastoral
ativo. “Posso dizer que 80% dos/
as pastores/as que estão atuando
nas regiões foram ordenados/as
por mim. Trabalhei para uma geração melhor do que a minha. Investi em pessoas com uma grande tarefa episcopal e pastoral”.
Lockmann sempre valorizou
o ser humano, as pessoas em
sua totalidade. “Na Igreja eu
nunca briguei com ninguém;

final de novembro e meados de
dezembro para entregas de relatórios das lideranças regionais
e homenagens, várias pessoas
se manifestaram em vídeo e
pessoalmente, reconhecendo a
importância da vida do Bispo
Lockmann na Igreja Metodista.
O Bispo João Carlos Lopes,
presidente da 6ª Região Ecle
siástica, foi uma das pessoas que
não deixaram de homenagear
o Bispo Lockmann. “Tenho o
privilégio de conviver com o
Bispo Paulo por várias décadas.
Tenho visto-o na Igreja local,
regional, nacional e mundial
sempre com o mesmo fervor e
com a mesma paixão evangelística, humildade e alegria em
servir ao Senhor”, disse o Bispo
João Carlos.
O Pastor Nelson Magalhães
lembrou a importância da vida
do Bispo. “O Bispo Paulo desenvolveu uma trajetória importante e deixou marcas para
todos/as nós. Exerceu várias
presidências. Foi presidente
do Colégio Episcopal, do CIEMAL, das 1ª e 7ª Regiões, presidente do Concílio Mundial e
membro da Academia Evangélica de Letras do Brasil, além
de ser um exímio escritor. Ele
deixa um legado de orgulho e

Bispo Paulo Lockmann presidindo
o concílio extraordinário da 1ª
Região, em dezembro.

não tenho inimigos/as, mesmo
quando há alguma tensão, depois a gente vai lá, se abraça,
faço uma oração com a pessoa
e tudo fica em paz”.
Sobre os cargos exercidos pelo
Bispo, ele acredita que Deus foi
abrindo as portas no decorrer
do processo. “No Ciemal, acabei sendo indicado porque havia estudado em Buenos Aires e
falava espanhol, isso me ajudou
para ser o mais recomendado.
São alguns detalhes que Deus
vai abrindo portas para a gente. No Concílio Mundial, eu
fazia parte do Comitê Mundial
de Evangelismo e tive a oportunidade de ministrar estudos
bíblicos em vários países. As
pessoas foram me conhecendo
e indicando para a presidência
do Concílio Mundial também”.
A família Lockmann está há
mais de cem anos na Igreja Metodista. Todas as experiências
espirituais e formação do Bispo Lockmann foram dentro da
Igreja Metodista. “Sou grato a
Deus pelo que a Igreja Metodista
representa em minha vida e caminhada. Meu sonho é vê-la ocupando o território nacional com
testemunho que Deus tem dado a
cada um/a de nós”, finalizou.

Bispo Paulo Lockmann ao lado esposa, Glaucia Lockmann.

“Sou grato a Deus pelo que a Igreja
Metodista representa em minha vida
e caminhada. Meu sonho é vê-la
ocupando o território nacional”

admiração para todos/as nós”,
declarou Pastor Nelson.
Outra pessoa que se inspira
na vida e ministério do Bispo
Paulo é o presidente da 4ª Região Eclesiástica, Bispo Roberto
Alves de Souza. “Ele será sempre meu eterno Bispo. Sempre
procuro seguir em minha vida
os exemplos e as marcas que ele
tem deixado para alcançar, pelo
menos, 10% daquilo que ele representa para a Igreja Metodista”, afirmou o Bispo Roberto.
/// Um vídeo completo com as homenagens ao Bispo Paulo Lockamnn está
disponível na internet. Acesse aqui!

Homenagens

É um sentimento de dever
cumprido. Nos concílios ex
traordinários que ocorreram no

Bispo Paulo Lockmann ao lado do novo
Bispo da 1ª Região, Paulo Rangel.

Presidente do Colégio Episcopal (2017-2021), Bispo Luiz Vergílio,
esteve presente na consagração do Bispo Paulo Rangel, no Rio.
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Remne e Rema recebem
missionários/as da Escola
de Missões

O ato do batismo foi
realizado na Praia Mansa.

BATISMO NO
DISTRITO SUL
PARANAENSE FOI
NA PRAIA MANSA

José Geraldo Magalhães

A

Igreja Metodista, em
Salvador (BA), e o Campo Missionário Engenho
Velho, na Região Missionária
do Nordeste (Remne), acolheram os/as voluntários/as da segunda viagem missionária do
Instituto de Formação Missionária (INFORM) nos dias 14 a
21 de novembro. As atividades
foram com evangelização e treinamento missionário.
A Pastora do Campo Missionário Engenho Velho, Lucília
Fernandes dos Santos, relata
que foi um dia de intenso trabalho com sete voluntários/as
que fizeram parte desse projeto. “Tivemos um dia intenso de
trabalho, que iniciou com lava-pés. Depois fizemos visitas, já
que é um bairro muito carente,
embora muito evangelizado, fizemos culto ao ar livre, vigília,
ato profético ao redor da Igreja
junto com o Superintendente
Distrital (SD), Pastor André
Nunes. Muitas pessoas que estavam ali puderam ver o amor
de Deus por meio de nossas
ações”, disse a pastora Lucília,
que pretende realizar um trabalho missionário juntamente
com a direção das escolas daquela região, em 2017.
“O desafio de cuidar das crianças e adultos continua. Queremos
ensinar, discipular e fazer com
que essas pessoas possam conhecer Jesus e experimentar a vida
em abundância”, finalizou.
Os/as missionários/as permaneceram no Campo Missionário Engenho Velho entre os dias
15 e 17 de novembro. Depois
disso, eles/as saíram para Aporá, cidade que fica a 200 quilômetros de distância de Salvador.
O Pastor André Nunes da
Igreja Metodista Central, em
Salvador, vê com bons olhos
essa ação missionária. “O primeiro contato foi com o Secretário de Expansão Missionária
da Remne, Pastor Dilson Soares
Dias, depois disso os/as missionários/as escolheram vir para
Engenho Velho e Aporá. Eles/as
realizaram o curso de estratégia
missionária, ação social distribuindo mais de 20 cestas básicas em Engenho Velho e aferiram pressão. Foi uma iniciativa
muito boa e com o coração muito aberto”, disse o Pastor André.

Missionários/as, realizam
evangelismo pessoal.

No dia 11 de dezembro, a Igreja Metodista em Matinhos, Distrito Sul Paranaense, recebeu 12 novos/as metodistas. O sacramento do Batismo foi
realizado na Praia Mansa de Caiobá.
“À noite houve a recepção dos/as novos/as membros. Foi um tempo glorioso, pois estamos vivendo um momento de expansão, tanto estrutural
como orgânico, e Deus tem nos dado
o crescimento, é tempo de celebrar os
frutos!”, disse o Pastor Rodrigo Morais Teodoro.
Crianças e adolescentes com os/as missionários/as.

Metodista em
Cabo Frio realiza
três edições de
atendimento nas
ruas em 2016
Metodistas também receberam treinamento dos/as missionários/as do InForm.

Viagem Missionária
na Rema

O IMForM enviou também
29 pessoas, entre missionários/
as e liderança de base, à Região
Missionária da Amazônia para
um treinamento prático em
Manaquiri (AM) e comunidade do Limão, que tem acesso
somente de barco. De acordo
com Liza Menezes, da Escola
de Missões, as atividades foram
intensas.
“Os/as missionários/as ficaram em Manaquiri. Eles/as
realizaram ação social na praça
principal, visitas nas casas, aulas do projeto Metanoia nas escolas, apoio à igreja local e à comunidade Limão, aula no curso
de Evangelista na igreja”, disse.
Segundo Liza, foi um despertar missionário na Igreja. “Pessoas que estavam afastadas vol-

taram para o caminho de Jesus.
Algo muito inusitado aconteceu
quando um grupo, sentindo
Deus, foi à câmara dos vereadores e, ali, oraram juntamente
com o prefeito e vereadores/as.
Foi um grande mover de Deus!
Visitaram também uma comunidade indígena”, finalizou.
O grupo, que saiu do município de Iranduba, apoiou a
Igreja em Manaquiri, fizeram
evangelismo de rua, reformaram um espaço para a sede da
igreja no centro da cidade, deram aula do projeto Metanoia
nas escolas, visitaram uma
escola de missões para indígenas do Projeto Semiraitá, entre
outras atividades que faziam
parte do programa da viagem
missionária. A viagem da equipe para a Rema ocorreu no mês
de outrubro.

Redação EC

S

ob o lema “Amar a Deus.
Amar as Pessoas. Servir
a cidade”, a Igreja Metodista (IM) Betel, em Cabo
Frio (RJ), realiza anualmente o evento Betel em Ação. O
projeto tem o objetivo de oferecer serviços para a comunidade local e levar atendimento jurídico e psicológico,
enfermagem, bazar, corte de
cabelo, trabalho com crianças e outras atividades gratuitas para as ruas.
A Igreja realizou três edições em 2016, sendo a última
na Praça São Cristóvão, que

reuniu mais de 200 pessoas
atendidas bem perto do templo da IM Betel. “O evento foi
maravilhoso. É ótimo ver sair
do papel um projeto que estava há tantos anos no meu coração”, afirma Vera Bragança,
que atua na Secretaria local
de Ação Social.
O grupo conta com cerca
de 20 voluntários/as; além
dos/as profissionais, também
realiza a distribuição do Jornal Expositor Cristão durante o evento. “Muita gente pega
o jornal, e como a palavra não
volta vazia, sei que alguma
coisa ali ficará no coração deles/as”, explica Vera.

EDUCAÇÃO
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Metodista dobra para 72 os
polos para cursos a distância
EAD é reforçada de Norte a Sul. Também estão
abertas inscrições para integralização em Teologia

“Vários dos novos polos, especialmente no Sul e Sudeste,
foram estabelecidos em parcerias com escolas, faculdades e
centros universitários vinculados à Igreja Metodista. Também estamos buscando credenciamento institucional para a
modalidade a distância da Universidade Metodista de Piracicaba, do Centro Universitário
Izabela Hendrix, em Belo Horizonte (MG), e do Centro Universitário IPA, em Porto Alegre
(RS). Em breve, esperamos ter
uma rede de polos compartilhada entre essas Instituições
de Educação Superior (IES).
Isso é parte de uma estratégia
de alcance internacional, que
inclui parcerias com algumas

Redação EC

A

Player pleno

O alargamento da educação a
distância é importante etapa de
um processo iniciado em fevereiro de 2013. A Metodista, que
está presente em 14 Estados mais
o Distrito Federal, foi a instituição que recebeu autorização do
MEC para o maior número de
polos. Agora também atuará
em mais quatro Estados: Mato
Grosso do Sul, Alagoas, Rio
Grande do Norte e Rio Grande
do Sul, claramente uma estratégia de tornar-se um player com
territorialidade plena, destaca o
coordenador de EAD.

Integralização em
Teologia

Também está aberto o processo seletivo Metodista para 2017
do Programa de Integralização
de Créditos para Conclusão do
Curso Superior de Teologia. É
destinado a portadores/as de
diploma/certificado de conclusão de Curso Bacharel em Teo
logia oferecido por seminário
maior, faculdades teológicas
ou instituições equivalentes de
qualquer confissão religiosa,
na modalidade de curso livre,
que desejam obter diploma reconhecido do curso de Teologia
com aproveitamento de disciplinas cursadas. As inscrições
vão até 13 de janeiro de 2017.

INTEGRALIZAÇÃO
EM TEOLOGIA
INSCRIÇÕES:
até 13 de janeiro de 2017
RESULTADO DOS
CLASSIFICADOS DA 1ª FASE:
2 de fevereiro de 2017
PROVA 2ª FASE:
4 de fevereiro de 2017, às 10h
VALOR: R$ 70,00

Mais informações
podem ser adquiridas
pelo telefone (11)
4366-5928, pelo
e-mail imprensa@
metodista.br ou pelo
site www.metodista.
br/sala-de-imprensa.

© FABERRINK / ISTOCK.COM

Universidade Metodista
de São Paulo vai oferecer
36 novos polos de apoio
para Educação a Distância a
partir do 1º semestre de 2017,
cujas inscrições para o vestibular já estão abertas. Autorização
do Ministério da Educação foi
divulgada em 17 de novembro
último por meio da portaria 717
do MEC (Ministério da Educação) e significa duplicar a base
atual no país de 36 polos EAD,
modalidade em que a Metodista aposta firmemente, apesar da
crise econômica.
A graduação a distância somava 6,3 mil alunos no primeiro semestre de 2016 e 12,3 mil
estudantes presenciais nos três
campi da instituição. Na pós-graduação latu sensu foram 1,2
mil alunos EAD, o dobro dos
618 presenciais.
Outra novidade na EAD está
na introdução de cursos on-line
em que, além das videoaulas
tradicionais, há um encontro
virtual toda semana no polo de
apoio, ocasião em que o estudante pode interagir com professores/as e colegas, destaca o
professor Luciano Sathler, coordenador de Educação a Distância da Metodista.
Em 2017 também serão introduzidos cinco cursos de segunda licenciatura EAD para quem
já possui uma habilitação. “Dependendo da formação anterior
do candidato, é possível completar a segunda licenciatura
entre 12 e 18 meses”, anuncia o
professor Luciano.

IES metodistas de reconhecida
excelência acadêmica, situadas
em centros de inovação localizados, especialmente, nos EUA,
América Latina e Ásia”, antecipa o professor Luciano Satlher.
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Três Bispos e uma Bispa foram
consagrados/a pelo Colégio
Episcopal nos dois últimos
meses do ano de 2016
José Geraldo Magalhães
Sara de Paula

O

Colégio Episcopal da
Igreja Metodista no
Brasil consagrou os/a
novos/a Bispos/a eleitos/a no
20º Concílio Geral. Um/a representante do Expositor Cristão esteve presente em todas
as consagrações episcopais que
ocorreram nos meses de novembro e dezembro.

Fabio Cosme da Silva

O Presbítero Fabio Cosme da
Silva foi o primeiro a ser consagrado. O ato ocorreu no dia 26
de novembro na Igreja Metodista em Rondonópolis (MT). A
cerimônia começou às 19 horas
e contou com a participação de
mais de 400 pessoas.
O Bispo Fabio conversou com
o Expositor Cristão logo após a
consagração. “Vejo que a graça
de Deus me alcançou e me chamou. Estou bastante empolgado. Deus tem uma visão para
a Rema de multiplicação e vou
dar tudo de mim com muito
amor e dedicação para pastorear os/as pastores/as”, disse o
Bispo Fabio.
O sonho do Bispo Fabio é
avançar pela região Norte do
país. “Vamos trabalhar para
que Rondônia e Acre se tornem
a nona Região Eclesiástica. O
que tenho em mente é pastorear
os/as pastores/as e capacitá-los/
as no discipulado e implantação
de novas igrejas”, finalizou.
Lideranças de várias partes
do país prestigiaram a celebração. É o caso dos pastores Eber
Borges e Paulo Dias Nogueira,
que saíram do interior de São
Paulo para representar a Faculdade de Teologia. “A Fateo e
todo o corpo pastoral e docente
se alegram de estar aqui. Nos
apresentamos para o diálogo e,
sobretudo, para orar para sua
vida, ministério e família”, disse o pastor Eber. O Pastor Paulo
Nogueira reafirmou a impor-

tância de manter parcerias. “A
parceria que temos com a Rema
foi um projeto que deu certo
com o Bispo Carlos Alberto.
Esperamos que ela possa continuar também em seu ministério
episcopal”, disse o pastor.
Gerson Albino Prudêncio
está na Igreja Metodista em
Rondonópolis desde 1977 e espera um pastor que dê continuidade à missão iniciada pelo
Bispo Fabio. “Nossa alegria é
muito grande de ver a Igreja
Metodista evoluindo graças
ao discipulado. Nosso desejo
é que possamos receber um/a
pastor/a com a mesma visão do
Bispo Fabio”, disse.
Henrique José Januze congrega na Igreja Metodista em Primavera do Leste, que fica a 130
quilômetros de Rondonópolis.
“O que temos hoje é resultado
de um trabalho bem-feito. Chegou aqui numa igreja já estabelecida, mas que precisava de um
novo agir de Deus. As pessoas
abraçaram a visão do pastor Fabio e a Igreja cresceu”, finalizou.
Uma das pessoas que trouxe o
Pastor Fabio para a Igreja Metodista, o pastor Ubiratan Silva, se
sente honrado por fazer parte da
trajetória ministerial do Bispo
Fabio. “O Bispo Fabio chegou a
Pirassununga (SP), nós o apoiamos e ele foi para Santa Rita do
Passa Quatro. Hoje, fico feliz de
fazer parte dessa história”.
O Bispo Fabio Torres irá presidir, a partir de janeiro de 2017,
a Região Missionária da Amazônia, Rema.

Hideide Brito Torres

Mais uma presbítera ao ministério Episcopal. Hideide
Brito Torres recebeu o ato de
consagração pelas mãos dos
Bispos Adonias Pereira do
Lago, Roberto Alves de Souza e
da Bispa Marisa de Freitas Ferreira, no templo da Assembleia
de Deus, em Cataguases (MG),
no dia 2 de dezembro. Quase
400 pessoas prestigiaram a Bis-

COLÉGIO
EPISCOPAL
CONSAGRA
BISPOS E BISPA
PARA O PRÓXIMO
QUINQUÊNIO
“A minha expectativa, por
exemplo, é que a gente permita
que o discipulado seja o ambiente
norteador de todas as nossas ações”
pa Hideide e vieram de longe.
“Viemos para apoiar nossa Bispa e dizer a ela que pode contar
conosco na caminhada episcopal”, disse o pastor da Igreja
Metodista Central de Goiânia,
Edinei Berteli Reolon.
A Coordenação Geral de
Ação Missionária (Cogeam)
também esteve representada.
A Pastora Cristiane Capeleti,
secretária do órgão, saiu de São
Paulo para prestigiar a Bispa.
“Participar desse ato histórico
mostra que nossa Igreja está
avançando na questão de gênero”, disse a pastora.
A Bispa Marisa de Freitas
Ferreira, segundo ela, “quebrou
o protocolo” quando se dirigiu
à Bispa Hideide logo após a
consagração. “Deus prepara os
nossos caminhos. É um tempo
difícil e de mudança para a família, principalmente para as
duas filhas menores. Sair de Cataguases, uma cidade consideravelmente pequena, para Brasília será uma diferença muito
grande, mas certamente Deus
irá preparar novas amizades”,
disse a Bispa enquanto as duas
meninas choravam e oravam ao
mesmo tempo. Um momento
que comoveu todas as pessoas
que ali estavam.
No sermão da Bispa Hideide, ela meditou na Carta do
Apóstolo Paulo em 2 Coríntios
2.14-3.6 para falar de Cartas e
Perfumes. “Dizem os/as enten-

didos/as que Paulo, quando
escreveu este texto, tinha em
mente o desfile romano após
uma guerra. O cheiro da vitória emanava dos incensos
acesos e das pétalas de flores
que o povo lançava sobre os
soldados enquanto estes passavam cansados, exaustos
e vencedores pelas ruas da
cidade, apresentando seus
troféus da vitória”, destacou.
Ao se referir ao cheiro, a
Bispa Hideide recordou o
cheiro da Santa Ceia quando era pequena e não podia
participar. “A igreja inteira
cheirava a pão e a suco de
uva. Era impossível ficar ali
sem aquela presença. Era
uma coisa tão significativa
que eu considero padaria
coisa sagrada (...) Este é o
meu corpo…’”, disse.
A Bispa concluiu dizendo
que talvez o sermão proferido naquela noite não iria
impactar e atrair multidões,
mas ela queria um sermão
que cheirasse vida. “Eu quero
viver uma vida intensa, de ser
perfume que espalhe cheiro
de vida e carta que informe
o caminho da salvação. (...).
Eu anseio por uma igreja que
não queira fazer seu nome na
história, nem ser contada entre os/as poderosos/as deste
tempo, nem que se conforme
a esse século. Uma igreja que
queira ser perfume, presente
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por mais efêmero. Uma igreja
que queira ser carta e se deixe
ser escrita pelo autor da vida.
E no fim de tudo isso, ainda
que servos e servas inúteis,
considerados/as pelo Deus da
vida como fiéis”, finalizou.
A Bispa Hideide de Brito
Torres irá presidir, a partir
de janeiro de 2017, a 8ª Região Eclesiástica da Igreja
Metodista.

Emanuel Adriano
Siqueira

No dia 4 de novembro, o
templo da Igreja Metodista
em Mandaguari entrou para
a história. Pela primeira vez
uma consagração episcopal
ocorreu na Igreja. O Bispo
eleito no 20° Concílio Geral
da Igreja Metodista, Emanuel Adriano Siqueira, conhecido agora como Bispo
Mano, acompanhado por
mais de 500 pessoas, recebeu
a consagração episcopal. Foi
uma grande festa com celebração, louvores e homenagens que reconheceram a
facilidade para conciliação e
discipulado como marcas na
vida do novo Bispo.
O Pastor Robson Silva foi o
responsável pela direção do

culto e, assim como o restante
da igreja, expressou a saudade
que a família atuante na comunidade há 20 anos deixará, mas
reconheceu a vontade de Deus
ao afirmar que “dEle, por Ele e
para Ele são todas as coisas” ao
abrir a celebração lendo Romanos 11.36. “Escolhi esse verso
porque eu creio que ele traduz
tudo o que nós estamos fazendo
aqui e também traduz o ministério do pastor Mano em nossa
vida, que todas as coisas são
feitas com um único objetivo:
honrar ao Senhor”, afirmou o
pastor Robson.
“A igreja existe para missão,
assim como a vela para ser queimada”, lembrou o Bispo João
Carlos, presidente da 6ª Região
Eclesiástica (RE) ao afirmar
que a ocasião celebrava o dom
específico que o Bispo Mano receberia, de cuidar de uma parte maior da Igreja. Ao lado do
Bispo Luiz Vergílio, presidente
da 2ª RE, e do Bispo José Carlos Peres, presidente da 3ª RE,
o Bispo João Carlos prosseguiu
com o ritual ao reunir em volta
do altar os bispos recém-consagrados, Paulo Rangel e Fabio
Cosme, que marcaram presença
na consagração do amigo. “Eu
não poderia deixar de vir aqui
a Mandaguari, porque aprendi
sobre discipulado com o Pastor
Mano”, explicou o Bispo Fabio.
Toda festa foi preparada com
um impressionante carinho.
“O coração de servo dessa igreja inspira”, comentou o Bispo
Paulo Rangel sobre o culto, e
também falou sobre as contribuições que quer oferecer ao
lado do Bispo Mano no CE. “A
minha expectativa, por exemplo, é que a gente permita que

o discipulado seja o ambiente
norteador de todas as nossas
ações”, afirmou.
Um dos momentos mais
emocionantes foi o de agradecimento da família pastoral,
conduzido pela filha, Adriana
Siqueira. “Na verdade, foi muito
difícil preparar esse momento,
porque nada do que a gente fizesse poderia demonstrar a gratidão que temos, não só com a
igreja, mas com o ministério do
meu pai”, contou Adriana.
Também não foi fácil para o
Bispo Mano. “É um misto de
emoções. A alegria pela função
que a igreja designou para nós,
reconhecendo e acreditando no
nosso ministério, mas também é
uma tristeza. É uma família, filhos/as de 20 anos de ministério
aqui em Mandaguari que a gente
vai deixando para trás”, afirmou
o Bispo recém-consagrado.

Paulo Rangel

O Bispo Paulo Rangel foi o
último Bispo a ser consagrado
Pelo Colégio Episcopal em 2016.
Foram mais de 500 pessoas que
lotaram o teatro Tucker no instituto Metodista Bennett, no
Rio de Janeiro, no dia 17 de
dezembro. A galeria do teatro
estava ocupada por membros
da Igreja Metodista em Pilares
que vestiam uma camisa branca
com os dizeres: “Nosso pastor,
nosso Bispo. É desse jeito”, estampado no peito.
Conforme o próprio Bispo
Paulo Rangel comentou logo
após seu sermão baseado no
texto de Lucas 34.13-35, que
menciona Jesus no caminho de
Emaús, seu ministério episcopal é fruto de uma profecia de
uma irmã de 83 anos. “Dona
Carmelita, há dois anos, profetizou que eu seria Bispo da Igreja Metodista”, disse confiante o
Bispo Rangel.
Neide Modesto Esquerdo de
São João de Mereti (RJ) está contente com o novo Bispo da Região. “Fiquei muito feliz, porque
o bispo Paulo Rangel foi juvenil
com minha filha e são muito
amigos. Vejo que a Igreja Metodista está crescendo e peço a
Deus que abençoe o bispo Paulo
Lockmann e o novo Bispo que
irá sssumir em janeiro”, disse.
Dalila Seixas está há sete anos
em Pilares. “A gente perde um
pastor, mas a gente envia um

Bispo. É um privilégio muito
grande participar desse momento histórico na Igreja Metodista
no Brasil e fazer parte dessa geração. Apoiamos o ministério do
Bispo Paulo Lockmann e agora
o do Bispo Paulo Rangel. Ele tem
deixado um legado muito grande em nossa Igreja ao dizer que
‘vidas são mais importantes do
que coisas’”, afirmou.
A Dona Carmelita também é
de Pilares e, mesmo profetizando há dois anos sobre a vida do
então Pastor Rangel, afirma que
não será fácil. “Sou de Pilares
(RJ), tenho 83 anos. É um caminho árduo, mas foi Deus que deu
esse ministério a ele. A vitória,
ele vai ter, mas lutas também.
Deus o escolheu, chamou esses
homens e mulheres para um ministério específico. Cabe a nós
ficarmos orando para que eles
possam fazer cumprir a vontade
de Deus”, declarou.
O Bispo Paulo Rangel conversou com o Expositor Cristão
logo após ser consagrado pelo
Colégio Episcopal. “Tenho uma
expectativa muito grande de
poder contribuir com um serviço de entrega a Deus; de um
relacionamento puro e sincero.
Sempre vou pedir a orientação
a Deus para ter um ministério
de fidelidade a Ele. Isso será o
maior presente que vou poder
dar à 1ª Região”, disse.
O Bispo Rangel destacou também a importância dos membros da Igreja Metodista de Pilares e de outras Igrejas por onde
pastoreou que prestigiaram a
celebração de consagração.
“Vejo tudo isso que está acontecendo aqui como fruto do
trabalho, da entrega, do companheirismo. É aqui que a gente
lembra que vale a pena ter estado junto das pessoas nos momentos difíceis da caminhada”,
lembrou o Bispo.
O Colégio Episcopal esteve representado pelo atual presidente
do CE, Bispo Luiz Vergílio Batista da Rosa, Bispo Adonias Pereira do Lago, Bispo Paulo Lock
mann, que presidiu o Concílio
Extraordinário da 1ª RE pouco
antes da consagração, Bispa Marisa de Freitas Ferreira, Bispo
Carlos Alberto Tavares Alves e
Bispo Fabio Cosme da Silva.
Diversas lideranças nacionais, como o presidente do
Conselho Superior de Administração (Consad), Paulo
Borges, e o diretor-geral da
Rede Metodista de Educação,
Robson Ramos de Aguiar,
aproveitaram a ocasião de uma
reunião no Rio e prestigiaram
o novo Bispo Paulo Rangel. A
Secretária para a Vida e Missão, Pastora Joana D’Arc Meireles, também esteve presente,
além dos pastores José Carlos
de Souza e Adilson Mazeu, que
representaram a Faculdade de
Teologia.
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A formação do cânon
bíblico: procedimentos
para o Novo Testamento

© KEVRON2001 / ISTOCK.COM

E

ste artigo visa complementar a pesquisa anterior em que foi abordado
o Primeiro Testamento. Desde
períodos pré-cristãos são atestados os usos do termo canōn
como “lista” e “registro”, equivalente a katālogos, para designar tabelas matemáticas e cronológicas.
A palavra grega kanōn tem
origem semita e significa “cana”,
depois passou a significar o metro do carpinteiro e a régua do
escrevente. O desenvolvimento
do termo levou às significâncias
posteriores, “metro”, “norma”,
“regra” – aplicadas nos domínios da estética, linguística, filosofia e religião.
A Escritura dos/as primeiros/
as cristãos/ãs era a Bíblia hebraica em sua tradução grega, a
Septuaginta, obra dos/as judeus/
as de Alexandria; eles/as consideravam até expressões apócrifas como parte da Escritura (cf.
1Co 2.9; Lc 11.48; Jo 7.38; Tg 4.5;
Jd 14-15). O primeiro registro
literário temos em 2Coríntios
3.14, quando o apóstolo Paulo
fala da “leitura da Antiga Aliança”. Nesse sentido, a Septuaginta é a referência quando os/as
primeiros/as cristãos/ãs mencionam a “Escritura” de modo
geral ou quando empregam a
fórmula “Está escrito”.
Segundo Philipp Vielhauer,
um escrito cristão somente atingiu a categoria de uma “escritura sacra”, como canōn, quando
obteve o mesmo tratamento do
Primeiro Testamento, ou seja,
quando é citado (graphē; cf. Gl
4.30; 1Co 1.31; Rm 1.17; Hb 3.7).
Desde o século II, emprega-se
o termo canōn à confissão de fé
cristã (regula fidei) e como essência das doutrinas de fé reconhecidas pela Igreja. No século
IV, Eusébio aplicou o termo
exclusivamente para os Evangelhos, e no Concílio de Niceia
(ano 325) relacionou-se o termo
ao registro oficial dos clérigos;
ambos têm o sentido de “catálogo”. Vielhauer lembra que mais
tarde “canônico” passou a ser
compreendido como “divino,
sagrado, inerrante” quanto ao
que diz respeito aos livros aceitos e catalogados.
O período decisivo para a
formação literária do Novo Testamento foi, portanto, nos meados do século II; ao final desse

século os conteúdos encontra- a distinção de Paulo como único ticos evangelhos para a Igreja.
vam-se fixados (quatro Evange- apóstolo a compreender a nova Perspectivamente, a aposição
lhos, treze cartas de Paulo, Atos aliança – daí a exclusividade de entre Antigo e Novo Testados Apóstolos, 1João e 1Pedro). suas cartas – e do evangelho de mento ocorre em enunciações
A aplicação do termo canōn à Lucas como único evangelho. de Tertuliano e Orígenes; excoleção de textos cristãos ocor- Em resumo, também, a contri- pressamente, ocorre no Conre pela primeira
cílio de Laodiceia
vez nos meados do
(ano 363) e na 39ª
século IV; em relaCarta Festiva de
ção a isso, o termo
Atanásio de Ale“O período decisivo para a
canōn não tem nada
xandria (ano 367),
formação literária do Novo
a ver com o surgionde emerge uma
mento da literatura
lista de 27 livros
Testamento foi, portanto, nos
neotestamentária.
como “Escritura”
meados do seculo II”
É razoável dizer
(autorizado no âmque a primeira inibito religioso).
ciativa
catalográPor outro lado, o
fica foi realizada
documento orienpelo teólogo radical Markīon; buição de Markīon consiste em tador para o estudo deste tema
ele confere sentido literário ao acelerar o processo de um canōn é o denominado Fragmento
termo euaggelion, tantas vezes escritural.
de Muratori, em alusão ao seu
mencionado por Paulo. Markīon
Coube a Orígenes, no editor, Ludovicus Antonius
é rejeitado como herético pela Oriente, e a Irineu, no Ociden- Muratorium; um texto latino
Igreja de Roma no ano 144; mo- te, influenciarem na aceitação de 85 linhas dos séculos II-III,
tivos, em resumo: incompatibi- dos quatro Evangelhos numa mas conservado num manuslizar Jesus de Nazaré e o Deus persuasão sobre a vontade de crito do século VIII e publicado
do Primeiro Testamento, fazer Deus em favor dos caracterís- em 1740. Nesse fragmento são

aceitos os quatro Evangelhos e
as treze cartas de Paulo; estão
em debate para aceitação no
culto as cartas 2 e 3 João, Judas,
Apocalipse de João, Apocalipse de Pedro e a Sabedoria de
Salomão; são rejeitadas a carta
do Pastor de Hermas, as cartas
de Paulo aos Laodicenses e aos
Alexandrinos; no entanto, nada
diz sobre 1 e 2 Pedro, Tiago,
Hebreus e escritos considerados
heréticos. Entre os séculos IV e
V a Igreja latina chegou a considerar Hebreus carta paulina e
canônica.
A tradição oral e os evangelhos estão na origem do catálogo “canônico”. Para Helmut
Koester, a tradição oral era
transmitida sob a autoridade
do “Senhor”, composta de ditos
de Jesus de Nazaré e histórias
de milagres; dentre elas, estão “as parábolas inicialmente
escritas em aramaico, depois
traduzidas para o grego e introduzidas no capítulo 4 do
Evangelho de Marcos”.1
Quanto à documentação escrita, as cartas comprovadamente legítimas de Paulo são
as mais antigas, todas escritas
na década de 50 do século I (as
comunidades contribuem na
composição do corpus literário
paulino). As cartas serviam ao
propósito de dar uma resposta
a problemas urgentes. Posteriormente, como produtos das
primeiras comunidades cristãs, surgiram os Evangelhos,
fortemente influenciados pelo
gênero biográfico; assim, preservam para gerações futuras a
memória de Jesus. De natureza
contextual, o Novo Testamento é cosmopolita: contém textos da Ásia Menor, do mundo
egeu, do vale do Jordão, da Síria, de Roma.
Em adição, “a questão da
inspiração não influenciou a
composição do cânon, porque
a pretensão de possuir o Espírito Santo era tão comum que
esse critério só teria causado
confusão”.2 Com relação à apostolicidade, Irineu (c. ano 170)
apenas exigia a evidência de que
os textos tenham servido à instrução e organização da Igreja;
mesmo os sobrescritos autorais
são à guisa de reivindicação de
fidelidade das memórias.
[Dialoguei com pelo menos
seis eméritos pesquisadores, dos
quais citei apenas dois no texto
anterior (Expositor Cristão, n.
12/2016) e dois aqui; quem sabe,
num futuro, poderei fazer-lhes
justiça citando-os literalmente
ao coligir os dois artigos].
João Batista Ribeiro Santos
Pastor na 3ª RE, biblista e
historiador, docente de Antigo
Testamento na FaTeo/Umesp
1 KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo
Testamento. Vol. 2. São Paulo: Paulus, 2005, p. 2.
2 KOESTER, Helmut. Introdução ao Novo
Testamento, p. 11.
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Igreja Metodista no Brasil é uma das 12 organizações que assinam o
Manifesto de Igrejas Evangélicas Históricas, posicionando-se
fortemente contra as ações do
Legislativo em relação às Dez
Medidas de Combate à Corrupção. A proposta enviada pelo
Ministério Público foi alterada
na Câmara dos Deputados na
calada da noite, enquanto os/as
brasileiros/as acompanhavam a
tragédia aérea ocorrida com o
time de futebol Chapecoense na
Colômbia. O ato gerou revolta
entre as mais de 2,4 milhões de
pessoas que apoiaram o texto.
Até mesmo a força-tarefa da
operação lava-jato ameaçou deixar os trabalhos caso fossem aceitas as alterações, que pre
veem,
entre outras coisas, a responsabilização de juízes de membros do
Ministério Público por crimes de
abuso de autoridade. O Manifesto está publicado na íntegra abaixo e no site da Sede Nacional da
Igreja Metodista.

Manifesto das Igrejas
Evangélicas Históricas

“Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de
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Medidas de
Combate à
Corrupção

opressão, para negarem justiça
aos pobres, para arrebatarem o
direito aos aflitos do meu povo, a
fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos!” (Isaías 10.1-2)
As igrejas evangélicas históricas abaixo nominadas, diante da sua responsabilidade de
anunciar e viver as demandas
éticas que a fé cristã lhes impõe, deparando-se com o atual
momento da política brasileira
e as recentes decisões do Legislativo ao analisar as propostas
de combate à Corrupção, publicam o presente MANIFESTO:
1. O Projeto de Lei com a
proposta de Dez Medidas
contra a corrupção recebeu
considerável apoio de cerca
de 2,4 milhões de cidadãs e
cidadãos brasileiros que se
sentem cansados pela cultura de corrupção, principalmente na esfera política;
2. As Dez Medidas propostas,
embora mereçam reparos e
adequações pelo Legislativo,
representam o anseio por
um país mais justo e sem
impunidade;
3. A Operação Lava Jato, apesar de alguns equívocos cometidos, bem como da es-
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petacularização de algumas
ações, tem sido, no seu todo,
um empenho considerável
no enquadramento legal de
poderosos, envolvidos em
milionários esquemas de
corrupção, os quais lesaram
empresas e interesses públicos e sempre se julgaram
acima da lei;
4. A Operação Lava Jato, a fim
de preservar sua legitimidade e garantir sua efetividade,
precisa de condições jurídicas e institucionais para continuar o seu trabalho, enquadrando corruptos de todos
os partidos e tendências, sem
nenhuma distinção;
5. O papel da Câmara dos Deputados, aprovando inicialmente o projeto das Dez Medidas, mas posteriormente,
fazer alterações substanciais,
desfigurando o projeto ao
introduzir elementos totalmente alheios ao espírito da
proposta original;
6. O presidente do Senado Federal ao, apressada e estrategicamente, tentar aprovar
o Projeto de Lei desfigurado
pela Câmara, evidenciou interesses escusos contra uma

legislação mais rígida no
combate à corrupção;
7. A aprovação de leis, visando à correção de desvios
no Judiciário e Ministério
Público, incluindo as enormes discrepâncias salariais,
precisa ser tratada de modo
específico e não como retaliação ou intimidação.

CONCLAMAMOS:

A. As cidadãs e cidadãos brasileiros para que acompanhem
atentamente o posicionamento dos seus representantes e cobrem esclarecimento
de suas posturas em todo
esse processo. Um país mais
justo se faz e se constrói não
apenas com leis mais justas,
mas também com atitudes
participativas dos seus cidadãos. A omissão e a passividade são o ventre onde

políticos e cidadãos corruptos vicejam. Neste sentido,
é oportuna a expressão: “O
preço da liberdade é a eterna
vigilância”;
B. O povo brasileiro, mormente os cristãos evangélicos, a
se manifestarem por todos
os meios, exercendo o seu
direito e protestando conscientemente contra todas
as formas de manipulação e
tentativa de deixar as coisas
no presente estado;
C. Os poderes constituídos em
nosso país, particularmente, o Legislativo e o Executivo da República, para que
tomem consciência de que
a população brasileira cansou de ver traída sua expectativa de que se legisle e se
governe para que a dignidade humana seja respeitada e
promovida.

Assinam:

© JONAS PEREIRA
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POLÍTICA

Renam preside sessão que aprova Pec 55.

PEC 55 É APROVADA
NO SENADO E
PASSA A VALER A
PARTIR DE 2017
Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) 55 que estabelece limite para
os gastos públicos foi aprovada por
53 votos a 16 em segundo turno no
dia 13 de dezembro. Ela seguiu para
promulgação no dia 15 e passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2017.
O Bispo Luiz Vergílio Batista da Rosa,
bispo Assessor, até então, do Consad,
emitiu um pronunciamento na edição
de novembro a respeito da PEC 241/55
posicionando-se contrário à aprovação da proposta. Leia no site do jornal
em www.expositorcristao.com.br.
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Fraternidade Wesleyana de
Santidade se reúne na Sede Nacional.

FRATERNIDADE
WESLEYANA DE
SANTIDADE

O VERBO SER – UM
SÓ CORAÇÃO E UM
NOVO ESPÍRITO

A

© DIVULGAÇÃO

A Confederação Metodista de
Juvenis (Comeju) já abriu inscrições
para o Encontro Nacional Juname
2017, que acontecerá entre os dias
27 e 30 de julho, em Aracruz (ES).
O grupo lançou uma plataforma
exclusiva para os/as interessados/as
fazerem as inscrições para o evento.
Acesse: juname.comeju.com.br.

A Faculdade de Teologia Metodista realizou a formatura
da turma de 2016 nos dias 9
e 10 de dezembro, em uma
cerimônia repleta de homenagens e momentos simbólicos,
com a presença de seis bispos
da Igreja Metodista no Brasil.

© AGLIBERTO LIMA/AE

FORMATURA
NA FATEO

© DIVULGAÇÃO

Concílios: As 1ª e 7ª Regiões Eclesiásticas
realizaram Concílios Extraordinários no mês
de dezembro para prestação de relatórios e
realização de homenagens. Os eventos também contaram com momentos de acolhida
e posse do Bispo Emanuel Siqueira, na 7ª RE, e consagração
do Bispo Paulo Rangel, na 1ª RE.
Dom Paulo Evaristo Arns morre em
São Paulo aos 95 anos: Arcebispo emérito estava internado com broncopneumonia
desde 28 de novembro. Ele faleceu dia 14
de dezembro. Com 50 anos de bispado, teve
atuação importante no combate à repressão na ditadura
militar.
Racismo: O Movimento Negro Evangélico
(MNE) emitiu nota de repúdio com relação
às ações da Polícia Federal no Aeroporto
Salgado Filho, em Porto Alegre (RS), que
humilhou durante uma revista vexatória o
Pastor protestante, teólogo e doutorando
Joel Mbongi Kuvuna, natural da República Democrática do
Congo.

© UNSPLASH

© ARQUIVO EC

© JGMJ

RÁPIDAS

VIGÍLIA
NACIONAL
O Colégio Episcopal da Igreja Metodista no Brasil convocou todas as suas comunidades de fé para a realização
de uma vigília no dia 31 de
dezembro em favor da nação.
O evento deverá se repetir
na última sexta-feira de cada
mês.

Rogamos a Deus que todas as pessoas próximas às vítimas
dessa tragédia possam ser consoladas pelo Espírito Santo e
que não haja desesperança nesse tempo de luto
PRONUNCIAMENTO DO COLÉGIO EPISCOPAL SOBRE O ACIDENTE AÉREO COM O TIME CHAPECOENSE

MAIS LIDAS

AS MATÉRIAS MAIS ACESSADAS NO PORTAL EXPOSITOR CRISTÃO

ABORTO

A Igreja Metodista em Chapecó
(SC) abriu as portas do templo
por 24 horas seguidas para
realizar orações com aqueles/
as que buscavam consolo após
o trágico acidente aéreo que
chocou o país.

© KATHLEEN COFFLER

© ARTE-EC

ORAÇÃO EM
CHAPECÓ

O pronunciamento do Colégio
Episcopal da Igreja Metodista
sobre a decisão do STF, que gera
precedente para legalização do
aborto no primeiro trimestre da
gestação, foi uma das notícias mais
lidas no site do Jornal Expositor
Cristão.

Sede Nacional da
Igreja Metodista, em
São Paulo, acolheu
a última reunião do ano da
Fraternidade Wesleyana de
Santidade, no dia 1º de dezembro. O grupo reúne representantes de várias Igrejas de tradição Wesleyana do
Brasil. O tema do encontro
foi a comemoração dos 500
anos da Reforma Protestante, que acontecerá em 2017.
Durante o encontro, o Bispo Emérito Adriel de Souza
Maia trouxe uma reflexão
importante sobre as programações na perspectiva da
Europa, já que ele esteve recentemente junto com o Bispo Honorário Nelson Luiz
Campos Leite, na Alemanha.
“O marco principal é o
acordo estabelecido entre
católicos/as e protestantes,
reafirmando as propostas
de Lutero a partir da justificação pela fé. Esse é o
documento que está sendo
trabalhado dentro do campo político eclesial”, disse
o Bispo Adriel, compartilhando ainda algumas preo
cupações sobre o contexto
europeu, que recebeu mais
de 1 milhão de refugiados/
as no último ano. “Como
nós, igrejas, podemos fazer
algo diante de tanta exclusão
e dificuldade no mundo?”,
questionou.
O Bispo Adriel ainda compartilhou com os/as presentes um estudo dentro do
tema “O que Martim Lutero
pode nos dizer hoje?”, afirmando, entre outras ideias,
que a Reforma Protestante
foi um desafio ao retorno
da Bíblia e a importância de
uma reforma eclesiológica
com base no livro sagrado.
A Igreja Metodista no Brasil estava representada pelos
Bispos Stanley da Silva Moraes, Adriel de Souza Maia,
José Carlos Peres e pelo Pastor Renato Saidel, juntamente com a Pastora Joana D'Arc
Meireles. A abertura do momento devocional, que marcou o início dos trabalhos,
foi realizada por Ildo Mello,
Bispo da Igreja Metodista Livre no Brasil.

DISCIPULADO
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Projeto Sombra e Água Fresca
realiza capacitação na Fateo
Sara de Paula

Keila Guimarães
mação”, pediu a Pastora Andrea
Reily, missionária metodista e
uma das voluntárias do projeto. Nenhum/a dos/as adultos/as
se recusou, assim como não se
recusaram a dançar a ciranda
proposta em um dos dias, ou a
interagir com as crianças de um
dos projetos em que realizaram
uma apresentação especial após
uma tarde de atividades físicas
na Universidade Metodista de
São Paulo (UMESP).

Equipe de voluntários e voluntárias regionais que participaram e organizaram o encontro.

O grupo interagiu e trocou
experiências durante o encontro.

Um grupo motivado

“Motivado”. Foi assim
que Lúcia Leiga, uma das
palestrantes, definiu os/as
voluntários/as que se deslocaram para o treinamento. “Esse é um dos grupos
mais motivados que a gente
já recebeu. O nível de percepção está sendo um dos
mais altos que eu já vi. Em
2017 podemos esperar um
SAF mais consciente da importância de trabalhar em
equipe, de planejar as ações
e de integrar essas atividades de uma forma conexional em âmbito local, regional e nacional”, explicou.
Os/as participantes receberam revistas do Departamento Nacional de
Escola Dominical, o novo
CD de Neusa Cezar e o currículo atualizado do SAF.
A capacitação falou sobre
como envolver voluntários/
as da comunidade nos projetos, analisou o contexto
de cada comunidade individualmente e deu especial
atenção à interação do grupo. Interativa também foi a
oração da primeira noite,
quando Leia Sathler Balmant e Lúcia Leiga aproveitaram o momento para
falar sobre um tempo de
qualidade com Deus, apesar das preocupações diá-

A capacitação foi no
edifício Gama, da Fateo.

Os espaços abertos da UMESP
também serviram para dinâmicas.

Confederação Metodista de
Homens se reúne em SP

Redação EC

E

steve reunida na Sede
Nacional da Igreja Metodista, nos dias 2 a 4 de dezembro, a Confederação Metodista de Homens para avaliação
e alinhamento de planos e projetos para o novo ano. O tema
de trabalho que o grupo estabeleceu para ser desenvolvido por
todas as Federações em 2017 foi
“Homens Metodistas nos Caminhos da Missão alcançam e
influenciam as cidades”.
A ideia é enfatizar o caráter
missionário assumido pelos homens metodistas, em especial, a
missão urbana, contemplada no
próximo período eclesiástico. A
Confederação e representantes

das Federações reafirmaram
a parceria com a Região Missionária do Nordeste (Remne),
especialmente com o trabalho
realizado em Porto Seguro (BA).
O presidente da Confederação, Marcus Vinícius, considerou o encontro muito importante. “O final de semana foi
muito produtivo. Elaboramos
uma Cartilha para introdução
dos homens na visão dos grupos societários, que têm como
público-alvo as sociedades de
homens das Igrejas locais. A
ideia é esclarecer o que é ser
grupo societário e quais nossos
objetivos, incluindo algumas
sugestões de estratégias”, disse.
Na ocasião, os homens conversaram sobre a realização

© FOTOS: JOSÉ GERALDO MAGALHÃES

“Já fizemos, em 2016,
uma capacitação
na Rema e duas na
Remne. Esse encontro
foi para atender às
demais regiões que
ainda não foram
contempladas”

© ANDREA REILY

A

última Capacitação do
Projeto Sombra e Água
Fresca (SAF) do ano de
2016 aconteceu na Faculdade
de Teologia (Fateo) da Igreja
Metodista, em São Bernardo
do Campo (SP), entre os dias
25 e 27 de novembro. O objetivo do encontro foi capacitar os/
as voluntários/as que já atuam
no projeto. Foram mais de 20
pessoas participantes, entre elas
agentes e palestrantes. As Re
giões Missionárias da Amazônia e do Nordeste (Rema e Remne) receberam o treinamento
no decorrer do ano e não participaram.
“Já fizemos, em 2016, uma
capacitação na Rema e duas na
Remne. Esse encontro foi para
atender às demais regiões que
ainda não foram contempladas”, explicou a Agente Nacional do SAF, Keila Guimarães.
O Reitor da Fateo, Pastor
Paulo Garcia, e representantes
do Departamento Nacional de
Escola Dominical, Pastora Andreia Fernandes e Telma Martins, também marcaram presença na abertura do encontro.
O encontro teve o jeito divertido de criança com o qual os/as
agentes já estão acostumados/
as. Dinâmica, teatro, interação
e atividades ao ar livre desafiavam constantemente os/as participantes. “Venham com roupa
confortável e que possa ser molhada para a próxima progra-

rias de um/a agente, inclusive
com as demandas do projeto.
Entre oficinas de Música, Esporte e Recreação, Educação
Cristã e Capacitação de Voluntários/as, o grupo pôde conhecer a realidade de outros projetos, como o Sombra e Água
Fresca Indígena (SAFIN). O
agente Ronaldo Arêvalo será a
pessoa de referência na comunidade após a aposentadoria do
Pastor Paulo Costa e da Pastora
Maria Imaculada (confira entrevista na página 14), os quais
têm trabalhado no SAFIN há
33 anos no projeto Missão Metodista Tapeporã, em Dourados
(MS).
Ronaldo Arêvalo explica que
atua atualmente com 95 crianças, e a capacitação ajudou
muito. “Vim com a bagagem
cheia de uma nova esperança.
A capacitação foi muito boa e
melhorou, clareou as dúvidas,
inclusive sobre como trabalhar
com os/as menores de 5 anos”,
disse. Ronaldo pretende atender
200 crianças e adolescentes em
Dourados, em 2017.
Você confere a entrevista com
Ronaldo Arêvalo e com a pastora Kaká Omowalê, agentes do
SAF no MS e no RJ, acessando
o site do Jornal Expositor Cristão, onde você também encontra liturgias, materiais citados
no encontro e o álbum de fotos
completo.

Confederação Metodista de Homens em reunião na Sede Nacional.

dos congressos regionais, que
acontecerão em 2017. Um dos
pastores da Igreja Metodista em Vila Isabel (RJ), Pastor
Tiago Medeiros da Costa Silva, participou do encontro e
compartilhou a experiência
em realização e organização de
congressos, uma vez que tem
ajudado na organização dos
congressos dos/as juvenis.
“Renovamos nosso compromisso de oração todas as
segundas-feiras e convidamos a
quem quiser se unir a nós, para
orarmos em favor da Igreja Metodista, da Confederação, das
Federações e dos grupos societários”, finalizou o Presidente
Marcus Vinícius.
A coordenadora do Departamento Nacional de Escola
Dominical, Pastora Andreia
Fernandes de Oliveira, participou com uma reflexão e ministração da Ceia para o grupo.
Para aqueles/as que desejam
conhecer mais as atividades
da Confederação Metodista de
Homens, basta acessar o site
w w w.homensmetodistasdobrasil.com.
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Indigenistas se aposentam após 33
anos na Missão Metodista Tapeporã
José Geraldo Magalhães

PASTORA MARIA
IMACULADA

A

pós 33 anos, desde a primeira nomeação pastoral para Dourados (MS),
o/a pastor Paulo Costa e a Pastora Maria Imaculada (Ima) deixam um vasto aprendizado na
Aldeia do Bororó. A entrevista
do mês é com o casal que dedicou uma vida inteira à Missão
Metodista Tapeporã. Achamos
relevante que a entrevista fosse
realizada individualmente, mas
foram tantas informações que
não couberam nesta página.
Portanto, a entrevista completa,
caro/a leitor/a, você pode conferir no site do Expositor Cristão.

© JOSÉ GERALDO MAGALHÃES

1. Pastora Ima, como foi que Deus
a chamou para essa missão?

PASTOR
PAULO COSTA
1. Pastor Paulo, o
senhor achou que iria
trabalhar tanto tempo
na missão indígena? E
como aconteceu esse
despertamento?

Pastor Paulo Costa: Particularmente sim. A missão indígena é a razão da minha vocação
pastoral dentro de uma visão
de Dons e Ministérios a partir
de uma experiência em 1978.
Trabalhei de forma ininterrupta com nomeação pastoral de
fevereiro de 1984 a fevereiro
de 2017 (33 anos). O meu despertamento se deu durante um
ano de trabalho como técnico
em Agropecuária num projeto
de Roça Comunitária junto aos
Kaiowás, em 1978. Era coordenado na época pelo Rev. Scilla
Franco, posteriormente Bispo e
meu orientador vocacional. Na
época do nascedouro dos Dons
e Ministérios, ele argumentava que a Igreja tinha trabalhos
específicos (educação, creches,
pequenos/as agricultores/as...) e
não capacitava os/as pastores/as
para esses ministérios.

3. Durante mais de três
décadas trabalhando com
os povos indígenas, quais
experiências vocês levam
para a vida?

Usando o número 33, como o número simbólico de anos do cumprimento
da missão de Jesus, acho que continuo
com a mesma disponibilidade nas
mãos de Deus, mas que a vontade dEle
seja feita. Até agora o que Ele já nos
avisou é que devemos nos mudar para
Piracicaba (SP), o que, aliás, estamos
fazendo com bom gosto. Com relação
a novos projetos, Deus ainda não disse
nada. Vou aguardar!

2. Quais experiências a senhora
considera importantes nessa
caminhada pastoral?

Primeiro, que o diferente é bênção de Deus!
Foi Ele quem nos fez diferentes e precisamos valorizar e respeitar cada povo que Ele criou com
sua cultura, com sua língua, sua religião, seu
costume. Mas todos/as diferentes com direitos
à vida, à saúde, à educação. O valor desse/a ou
daquele/a está realmente na beleza do ser diferente. Segundo, que precisamos aprender a
olhar o/a outro/a com o olhar dEle para podermos ver da maneira que Ele vê. Aprendi muito.
Mas continuo sabendo muito pouco. Por isso,
sei que lendo e relendo a Bíblia e lembrando
cada momento vivido, continuarei aprendendo
e sabendo um pouco mais daquilo que orientou
Jesus: Amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a ti mesmo.

4. O que será daqui para
frente? Novos projetos?

3. Já teve desânimo pela missão
indigenista e pensou em fazer
missão urbana?

© JOSÉ GERALDO MAGALHÃES

Posso resumir dizendo quanto é
importante conhecer e respeitar as diferenças para se conhecer a unidade.
Não foi fácil. Todo princípio é difícil;
quando você nasce, começa dar os
primeiros passos, as primeiras palavras, adolescência, jovem, casamento,
maturidade e velhice. Com relação à

Pastor Paulo
e Pastora Ima
desenvolveram
o Projeto SAFIN
em Dourados.

EC

Pastora Ima
no início do
Ministério em
Dourados.

© ARQUIVO

O “novo” missionário é a
continuidade da Igreja Metodista junto ao povo Guarani/
Kaiowá dentro da dinâmica de
discipulado. A Igreja Metodista
pautou-se durante todos esses
anos dentro de uma visão de
autossustento e autodeterminação, sendo orientada por uma
Pastoral de Convivência e por
se tratar de uma comunidade
diferenciada
(transcultural-indígena). De forma que a

vocação ministerial, especificamente
para a missão junto aos/às índios/as,
confesso que foi isso que me manteve
no ministério pastoral, pois em função
disso, fui amparado por todos os lados pela Igreja enquanto instituição e
pela ação divina que me acompanhou
todos esses anos. Se me fosse dada a
oportunidade eu faria tudo outra vez,
mesmo que tivesse que chorar o mesmo pranto e sorrir o mesmo riso.

© ANDERSON_SILVA

2. O que o novo
missionário precisa
levar em conta para
trabalhar na missão
indígena?

nossa aposentadoria não se dá apenas por termos cumprido um tempo
cronológico, mas sim porque a Igreja
Metodista, por meio da Missão Metodista Tapeporã, conseguiu dentro dos
anseios metodista de Evangelização
e Missão capacitar Ronaldo Arêvalo,
que é bisneto do Líder Indígena Cacique Ireno Isnarde - casa onde iniciou,
e ainda acontecem hoje, os trabalhos
da Missão. Ronaldo acompanhou a
Missão Metodista desde a adolescência, é um colaborador da Missão.

Pastora Ima: Me senti chamada pelo Senhor
para o ministério pastoral na Igreja Local. Ao
chegar à Faculdade de Teologia, conheci meu
marido, o Pastor Paulo Costa, que também estava estudando Teologia para trabalhar com
os/as indígenas Guarani/Kaiowá, em Dourados. Namoramos, noivamos e nos casamos. E,
em todo esse tempo, aquilo que era muito forte
no Paulo – seu desejo e luta para atuar junto a
esse povo – passei naturalmente a vivenciar e
a conhecer de forma mais concreta quando fui
convidada, pela área nacional da Igreja Metodista, a conhecer o trabalho onde o Paulo seria
o coordenador desse trabalho. Mas que agora a
Igreja tinha projeto que seria desenvolvido por
uma Pastora junto às mulheres Kaiowás. Nessa época nós estávamos noivos. De ouvir falar,
eu estava me apaixonando por esse povo e por
essa Missão. Ao visitar e iniciar o estágio, já os/
as amava. E, a partir daí, não me via vivendo
e anunciando o amor de Jesus Cristo que não
fosse a esse amado povo.

Vou responder de trás para frente. Desânimo pela impotência em muitos momentos pelo
pouco ou nada que podíamos fazer, mas nunca
tive o desejo de trocar a missão indigenista por
uma possível missão urbana. Nada é fácil na
vida! Mas se confiamos no chamado do Senhor
e na força que Ele pode nos dar, as crises passam e nós crescemos.

4. Vocês já se mudaram para
Piracicaba?

Por enquanto não! Estamos num momento de transição, com atividades e orientações
que estamos passando ao Ronaldo. Precisamos
transmitir para ele as questões administrativas
primeiro, para depois nos mudarmos para Piracicaba, onde residem nossa filha e nosso filho.
Enfim! Não tivemos tempo de pensar em novos
projetos. Só pedimos a Deus que nos dê alento
pela saudade que vamos sentir do que fazíamos
e com quem vivemos todos esses anos.

PÁGINA DA CRIANÇA
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Ensinando nos
caminhos da Missão
Uma conversa com pais e educadores/as

”Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a
vida; ninguém vem ao Pai, senão por mim” (João 14.6)

E

m Atos 24, ao se defender
perante um tribunal de
acusações, Paulo se refere
aos/as cristãos/ãs como “os/as
do caminho”, e faz uma explanação da sua fé e do que diziam
as escrituras.
Nossas crianças precisam conhecer a Palavra de Deus. Para
isso, é necessário um esforço
conjunto entre famílias e igreja, no sentido de aproveitar, da
melhor forma, o nosso tempo
com elas. Pais e mães precisam
ter claro em suas mentes que,
apesar de Deus se relacionar
diretamente com nossas crianças desde o ventre materno, a
aprendizagem das verdades da
fé se dará por interferência nossa, como vemos no diálogo de
Filipe com o Eunuco, em Atos
29, quando ele expressa a necessidade de alguém que explique
a Palavra que estava lendo, para
que pudesse entender.

Nossas crianças irão entender
as verdades da fé cristã no tempo que gastamos lendo a Bíblia
com elas, nos debates sobre
a vontade de Deus, no
testemunho que elas observam em nós, no dia a
dia, em cada interação
nossa com elas e, principalmente, na forma
como vivenciamos
a nossa relação
com Deus.
Pais, mães
e pessoas
que trabalham com crianças
precisam estar atentos/as
a todos os momentos perfeitamente ensináveis e não
desperdiçar nenhum deles
para diligentemente ensinar
os caminhos de Deus para
nossos/as pequenos/as.

DISCIPULANDO
MENINOS E MENINAS
Uma conversa para pais e filhos/as
OBJETIVO:
Possibilitar experiências que
fortaleçam, na criança, a percepção de pertença ao Reino de
Deus.
TEXTO BÍBLICO:
Provérbios 4.18
DESENVOLVIMENTO:
Leia o texto bíblico sugerido
e explique que o caminho das
pessoas que são tornadas justas
porque creem em Jesus e a Ele
confessaram os seus pecados
vai se tornando cada dia mais
perfeito, na medida em que elas
vão conhecendo melhor a vontade de Deus, através da leitura
da Bíblia, e procuram agradar a
Deus, e melhor se apresentarem
diante dEle. Conte que os/as
primeiros/as cristãos/ãs chamavam a si mesmos/as de “os/as do
caminho”, numa referência aos/
às que decidiram seguir o exemplo de Cristo no jeito de ser e de
se comprometer com a missão
do Reino de Deus.
Proponha que as crianças tenham Cristo como sua referência de comportamento e, sempre

que precisarem tomar uma decisão, procurem pensar no que
Jesus decidiria ou faria naquela
situação. Assim faziam “os/as
do caminho”: eles/as buscavam
seguir os passos de Jesus. Afirme
a elas que, se procurarmos agir
como Jesus, estaremos caminhando pelos seus passos e isso
nos conduzirá, com segurança, a
uma vida agradável a Deus.
Tenha algumas papeletas cortadas em formato de pegadas.
Em cada uma delas, coloque perguntas de situações do cotidiano
das crianças, para que elas possam responder e, depois, fixar
essas pegadas em algum lugar
visível, para que se lembrem dessa conversa. Por exemplo: Jesus
emprestaria materiais para colegas na sala de aula? Jesus mentiria? Jesus voltaria para devolver
um troco errado?
Ao final da atividade, ore com
as crianças, pedindo que Deus
lhes ensine a caminhar como
Jesus.
Rogéria de Souza
Valente Frigo
Coordenadora do Departamento
Nacional de Trabalho com Crianças
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