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na REMNE, foram 150
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sua quarta etapa

Educação Cristã
Faculdade deTeologia

Centro de Memória
Metodista será inaugurado
dia 2 de setembro
na Faculdade de
Teologia. O objetivo é a
preservação e divulgação
da memória documental
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em todo o país.
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www.metodista.org.br.
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Nas três primeiras, estudantes de Angola e Moçambique
estiveram no Brasil assistindo aulas na Faculdade de Teologia. Na quarta etapa, os professores da FaTeo ministraram
aulas no Seminário Metodista Bispo Emílio de Carvalho, em
Angola.
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Palavra do leitor

Editorial

Juname histórica
to dos 25 anos da Pastoral do
Racismo.
E o que dizer da juventude metodista no Brasil? Renato
Oliveira, Presidente da Confederação de Jovens eleitos no
início de junho contam sobre as
expectativas e planos para a juventude metodista brasileira em
uma entrevista na página 14.
Você já imaginou se você
fosse o único guardião da Bíblia? E se existisse somente
uma Bíblia na face da Terra e
você tivesse que protegê-la?
Na editoria de Cultura, você
encontra a sinopse de um filme
que conta essa história. Denzel
Washington interpreta o Eli, um
portador da última Bíblia na
Terra e, para preservar a Palavra de Deus, ele faz de tudo
para cumprir cabalmente o seu
ministério. Ao assistir o filme
lembrei-me das sábias palavras do profeta Amós 8.11-14
que diz:
11
“Eis que vêm dias, diz o
SENHOR Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de
pão, nem sede de água, mas de
ouvir as palavras do SENHOR.
12
Andarão de mar a mar e do
Norte até ao Oriente; correrão por toda parte, procurando
a palavra do SENHOR, e não
a acharão. 13 Naquele dia, as
virgens formosas e os jovens
desmaiarão de sede, 14 os que,
agora, juram pelo ídolo de Samaria e dizem: Como é certo viver o teu deus, ó Dã! E:
Como é certo viver o culto de
Berseba! Esses mesmos cairão e
não se levantarão jamais”.
Boa leitura!
Pr. José Geraldo
Magalhães Júnior
expositor@metodista.org.br

A vida de Francis Asbury:
o Bispo da América
Não leitor, você não foi esquecido! É que na edição de
junho o Expositor Cristão anunciou o lançamento do livro “A
Vida de Francis Asbury: o Bispo
da América”. A redação recebeu do Rev. Wesley Nascimento, pastor da Igreja Metodista
Central de Belo Horizonte, MG,
o relato de como aconteceu o
evento. Veja:
A Igreja Metodista Central
em Belo Horizonte, MG por intermédio de sua Secretaria de
Missões lançou dia 26 de junho o Livro: A Vida de Francis
Asbury: O Bispo da América.
Esta obra foi escrita pelo Dr.
Darius Leo Salter que, atualmente serve como pastor sênior da Igreja do Nazareno em
Richardson, Richardson, Texas.
A obra, que possui 530 páginas.
A celebração de lançamento do
livro contou com cerca de 500
pessoas e a presença de várias
autoridades eclesiásticas da
Quarta Região e da área geral da Igreja Metodista. O livro
ainda foi lançado na Central
de Juiz de Fora no domingo
(27/06) à noite; na segunda

Dr. Darius L. Salter esteve reunido com os pastores de Juiz
de Fora e com o Superintende
Distrital, Rev. Luís Rampineli.
Nos dias 29 e 30 a obra foi lançada em Campinas na Igreja do
Nazareno, onde contamos com
pastores da Igreja Metodista
na Quinta Região Eclesiástica
e com apoio do Bispo Adonias
Pereira Lago.
Você que quer adquirir o
livro “O Bispo da América: A
vida de Francis Asbury” pode
proceder da seguinte forma:
Depósito em conta corrente
Banco BRADESCO
Agência 0465 – Conta Corrente 0375601-7
Em nome da Associação da
Igreja Metodista
Valor unitário: R$ 30,00
Depois basta enviar um email com comprovante de depósito para secimcbh@gmail.
com com nome, telefone e endereço completo do adquirente
para remessa, ou os mesmos
dados e comprovantes, via fax
(031) 3222-8922.
Rev. Wesley Nascimento

Arautos do Evangelho
No dia 5 de julho de 2010, às 19h30 a Câmara Municipal de
Governador Valadares, MG, homenageou a Revda. Debora Blunck
Silveira com o Troféu Arautos do Evangelho.

Arquivo Sede Nacional)

Às vezes me pergunto: O
que é estar no centro da vontade de Deus? Essa também
foi a reflexão que os juvenis
fizeram após passarem por um
túnel e pela mesa da Ceia do
Senhor em Brasília. Isso mesmo! A matéria de capa desse
mês não poderia ser outra, a
não ser, a Juvenília Nacional
Metodista, a JUNAME 2010. O
evento reuniu aproximadamente mil adolescentes entre 12 e
17 anos nos dias 21 a 25 de julho. Na ocasião eles tiveram a
oportunidade de visitar o Senado e a Câmara dos Deputados.
A cada duas horas, grupos de
200 juvenis entravam nas dependências do Palácio do Congresso Nacional para conhecer
o funcionamento do Parlamento
brasileiro. Nas páginas 8 e 9
você irá se deparar com uma
retrospectiva dos dias vivenciados pelos juvenis na Capital
Federal. Você poderá ver o álbum completo de fotos no site
www.metodista.org.br.
Julho é mês de férias, mas
também de fazer missão, pelo
menos para os metodistas. Nas
páginas 10 e 11 você verá missionários voluntários nos projetos missionários regionais:
“Passa a Macedônia” (4ª RE)
e o “Julho Para Jesus” (6ª RE)
e, enquanto a Copa do Mundo
acontecia, dois professores da
Faculdade de Teologia da Igreja
Metodista (Fateo) realizavam
em Angola, entre os dias 2 de
junho a 17 de julho a quarta
etapa do projeto SOL-África.
Nas três primeiras etapas os
alunos de Luanda e Angola estiveram no Brasil assistindo aulas
na FaTeo. Na página seguinte,
você encontra o depoimento do
Rev. Loyola (1ª RE) a propósi-
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Arquivo Sede Nacional

Por que sigo sonhando?

Bispo Paulo Lockmann
1ª Região Eclesiástica

Porque, por sonhos,
Deus, também, nos fala.
Na maioria das vezes, os
sonhos são alvos que visam a
exaltar a nós mesmos, ou obter bens e vantagens pessoais.
Meu sonho é ver a Igreja Metodista ganhando vidas para
Cristo; nossa meta é alcançar um milhão de vidas para
Cristo no Estado do Rio de
Janeiro, e estou convencido
de que é possível. Afinal, a
população de nosso Estado é
de cerca de dezesseis milhões
de pessoas.
A maioria das pesquisas
em nosso estado constata que
grande parte das pessoas tidas como cristãs, católicas e
até mesmo alguns evangélicos, são somente nominais,
não estão integrados a uma
igreja, e nem apresentam um
testemunho cristão, ou seja,
no estado do Rio de Janeiro
há pelo menos 10 milhões de
pessoas que não nasceram de
novo em Cristo, e não o servem, e necessitam serem salvas e conhecer a Cristo como
Senhor e Salvador, e tornarem-se seus discípulos/as, em
santidade de vida. Portanto,
pensar em ganhar um milhão
de vidas para Cristo, não é
um absurdo. O metodismo
nos Estados Unidos alcançou
muito mais do que isto. Na
Coréia já são um milhão e
seiscentos mil, numa população quatro vezes menor que a
nossa. Isto sem falar da África, onde nossa Igreja cresceu
e segue crescendo.
Sim, estou convencido de
que a ordem de Jesus: “Ide,
portanto, e fazei discípulos

de todas as nações...” (Mt
28.19) continua verdadeira;
creio nela, e mais: creio que
Deus está disposto a abençoar
aqueles que a levam a sério,
e estão dispostos a gastar sua
vida nessa tarefa. Eu estou! E
espero que cada pastor/pastora, cada membro da Igreja
Metodista também esteja.

Quando Deus faz
possíveis os nossos
impossíveis
Comecemos a nos surpreender com os aparentes
impossíveis na natureza humana. Augusto Cury, no seu
livro Nunca desista dos seus
sonhos, conta uma história
conhecida, mas que vale a

pena ser lembrada: “Nada é
mais grave para um músico
do que perder a audição. Beethoven, um dos gênios da
música, perdeu-a depois de
ter feito belas composições.
Os recursos médicos ineficazes o levaram a uma profunda
crise psíquica. Seus pensamentos agitaram-se como ondas rebeldes, sua emoção tornou-se um céu sem estrelas.
Não havia flores nos solos da
vida. Perdeu o encanto pela
existência. Deixar de ouvir
e compor músicas era tirar
o chão de Beethoven. Cogitou, assim, do suicídio. Mas
algo aconteceu: Quando todos
pensavam que seus sonhos tinham sido sepultados pelo inquietante silêncio da surdez,

surgiram, sorrateiramente,
os mais espetaculares sonhos
no árido solo da sua emoção.
Ante sua condição miserável,
ele decidiu superá-la. Ou Beethoven se calaria diante da
surdez ou lutaria contra ela,
e faria o que ninguém jamais
fez: produzir músicas, apesar
de não ouvi-las. No entanto,
apesar de surdo, ele aprendeu
a ouvir o inaudível, aprendeu
a ouvir com o coração. Não
desistiu da vida; ao contrário,
exaltou-a. Os sonhos venceram. O mundo ganhou. Com
indescritível sensibilidade,
Beethoven compôs belíssimas
músicas após a surdez. Entre
outras atitudes, ouvia as vibrações das notas no solo.”
Pense bem, quer algo

mais extraordinário do que
um surdo compor melodias
sublimes, as quais ele mesmo
não podia ouvi-las?
Se Deus estiver dirigindo
nossa vida, o que pode acontecer? Para começar, ouçam o
que Jesus disse sobre o meu
e o seu potencial, se estivermos em suas mãos: “Em verdade, em verdade vos digo
que aquele que crê em mim
fará também as obras que eu
faço e outras maiores fará,
porque eu vou para junto do
Pai.” (Jo 14.12).

Vencendo a
Incredulidade
Já que falamos de um surdo, que tal lembrarmos de um

gago? É isso mesmo, Moisés!
Ele era um homem de baixa
estima; ele mesmo disse: “Ah!
Senhor! Eu nunca fui eloqüente, nem outrora, nem depois
que falaste a teu servo; pois
sou pesado de boca e pesado de língua.” (Ex 4.10). E,
em seguida, o que Deus lhe
respondeu? “Respondeu-lhe o
SENHOR: Quem fez a boca do
homem? Ou quem faz o mudo,
ou o surdo, ou o que vê, ou o
cego? Não sou eu, o SENHOR?
Vai, pois, agora, e eu serei
com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar.” (Ex
4.11-12). Quantos impossíveis
dos homens foram vencidos
por Moisés? E lembremos que,
muitas vezes, o povo inteiro
se colocava contra ele; aparentemente, não havia solução. Mas, em todas as vezes,
Deus o abençoou e o livrou, e
lhe deu vitória!
Mas, para encerrar, desejo deixar um testemunho
de Jesus: “Ora, para que saibais que o Filho do homem
tem sobre a terra autoridade
para perdoar pecados – disse
ao paralítico: Eu te mando:
Levanta-te, toma o teu leito
e vai para tua casa. Então,
ele se levantou e, no mesmo
instante, tomando o leito,
retirou-se à vista de todos,
a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus,
dizendo: Jamais vimos coisa
assim!” (Mc 2. 10-12).
Que tal, vamos prosseguir
com fé; nossa nação espera por um povo forte, santo,
verdadeiros discípulos/as de
Jesus, prontos para crer no
Deus que traz à existência as
coisas que não existem. Assim
é que os impossíveis aos homens tornam-se os possíveis
de Deus, pois, como Paulo,
confessamos: “Tudo posso naquele que me fortalece.” (Fp
4.13). É Ele quem realiza em
nós o seu propósito, e este é
que: “... se dobre todo joelho, nos céus, na terra, e debaixo da terra, e toda língua
confesse que Jesus Cristo é
Senhor, para glória de Deus
Pai.” (Fp 2.10-11).
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Oficial

Edital de Convocação
Exame para ingresso na Ordem Presbiteral - 2010

O Colégio Episcopal convoca os/as candidatos/as à Ordem Presbiteral
para realização de Exame para Ingresso na Ordem Presbiteral, para o dia
25 de outubro de 2010, das 14h às 18h, e Auto-avaliação das 18h às 19h,
no local estabelecido pela Comissão Ministerial Regional. Esta exigência
contempla os artigos canônicos 26, item V, 63, item XIII e 101 § 3º, o Regulamento da Ordem Presbiteral e o regulado pelas Normas do Exame da
Ordem Presbiteral.

Diana Gilli assume a redação
do Expositor Cristão

Neste mês de agosto o Departamento de Comunicação da Sede
Nacional da Igreja Metodista ganhou mais uma integrante, a jornalista
Diana Gilli Bueno, que assume em substituição da jornalista Suzel Tunes,
Ela será a redatora do jornal “Expositor Cristão”. Ela vem trabalhar
com o Rev. José Geraldo Magalhães Jr (site), Paulo Vieira (webradio) ,
Alexander Libonatto Fernandes (internet), sob a orientação da Revda.
Joana D’Arc Meireles, Secretária Executiva para Vida e Missão.
O Colégio Episcopal a selecionou para o exercício deste ministério
na Área Nacional considerando seu compromisso com a vida e missão
da Igreja e sua qualificação profissional.
Diana é membro da Igreja Metodista em Tucuruvi e já atuou como
presidente de sociedade de jovens, bem como Secretária Distrital de
Juventude na Zona Norte de São Paulo.
Como jornalista já trabalhou em diferentes veículos de comunicação, como por exemplo, nas editoras: Abril, Escala e Saraiva. Seu
trabalho ministerial é focado em juventude e atualmente é assessora de
comunicação da Rede Cristã “Fale São Paulo”, bem como coordenadora
do movimento cristão “Sem Placas”.
Ao acolhermos esta irmã, rogamos ao Senhor da Igreja para que a
abençoe em sua vida e ministério.
Bispo Stanley da Silva Moraes
Secretário Executivo do Colégio Episcopal

As informações complementares estarão à disposição dos/das candidatos/as no site da Área Geral da Igreja Metodista (www.metodista.org.br),
nas Comissões Ministeriais Regionais, nas Sedes Regionais e nas instituições
teológicas da igreja a partir do dia 20 do corrente.
São Paulo, 08 de agosto de 2010.
Bispo João Carlos Lopes – Presidente do Colégio Episcopal
Bispo Adonias Pereira do Lago –Secretário do Colégio Episcopal

Nota Oficial sobre alterações de informações
do Expositor Cristão On Line
A Sede Nacional da Igreja Metodista informa que lamenta e
repudia as alterações feitas na newsletter do jornal “Expositor Cristão On Line”, publicado nesta quarta-feira, dia 21 de
julho.
O “Expositor Cristão On Line” é um serviço disponibilizado
pela Sede Nacional da Igreja Metodista, sendo também considerada pública a informação nele contida.
Mas é importante enfatizar que é estritamente proibida a
tentativa de alteração de informação, de carregamento de
informação, ou qualquer outra ação que possa causar dano
e colocar em risco a integridade da Sede Nacional da Igreja
Metodista.
A instituição ainda informa que o público pode copiar e utilizar gratuitamente informações existentes na Rede Metodista de
Comunicação para uso pessoal ou aberto desde que não tenha
finalidades lucrativas ou ofensivas. O usuário deve, contudo,
referir sempre à fonte de informação.
Assessoria de Comunicação da Sede Nacional da Igreja Metodista
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Escola Bíblica de Férias reúne mais de 150
crianças e adolescentes em Alto da Bondade
Na Igreja Metodista em Alto da Bondade, REMNE foi
realizada a Escola Bíblica de Férias durante o final do mês
de junho; mais de 180 pessoas estiveram presentes. Sendo
uma média diária de 20 adultos, 20 adolescentes e 140
crianças. O tema abordado neste ano foi “Família solidária: caminho de esperança” baseado no livro de Rute.
Durante o evento foram tratados os seguintes subtemas: “Família, modelos e mudanças” (Rute 1. 1 a 5);
“Sair e voltar em busca de pão” (Rute 1. 6 a 22). “Fé,
luta e lealdade” (Rute 2. 1 a 23). 4. “Nasce uma criança –
Esperança!” (Rute 4. 1 a 22). 5. “Deus: nosso caminho de
esperança – nossas famílias” (Rute 4. 14a).
A realização anual da EBF tornou-se referência no bairro
e a cada ano que passa o número de seus freqüentadores
tem aumentado. Para realização da EBF, além do trabalho
voluntário, a igreja recebe apoio da Igreja Evangélica de
São Paulo e da Diaconia.
Informações: Sueleide Aquino

Crianças brincando durante a Escola Bíblica de Férias em Alto da Bondade.

IM na Penha realiza
“Um Dia pra Jesus”

Arquivo

Catedral de Niterói
promove capacitação

A Catedral Metodista de Niterói promoveu nos dias 26 e
27 de junho o evento CPED - Capacitação para Professores da
Escola Dominical. O encontro foi aberto para todas as pessoas
interessadas na educação cristã, facilitadores, professores de
adultos e de crianças e coordenadores de escola dominical. O
CPED contou com a participação de 51 inscritos e a presença
do Prof. Fernando Fernandes da REMNE que, como facilitador,
ministrou a capacitação e o treinamento: “Métodos e técnicas
de ensino para a Escola Dominical” durante todo o sábado, que
incluiu almoço, material didático, apostila e CD.
O término do CPED foi marcado pela Palestra: “Escola Dominical: Espaço de Aprendizado para a Vida”, ministrada pelo profº
Fernando para os professores e toda a Igreja no domingo pela
manhã em classe única com a participação de aproximadamente
100 pessoas. Agradecemos a Deus pela oportunidade e a todos
os irmãos que participaram desses momentos de aprendizagem e
comunhão para a vida; vamos dinamizar a nossa querida Escola
Dominical!
Informou: Susana Fontoura Dias - Coordenadora
da Educação Cristã – Catedral

A Igreja Metodista na Penha realizou no dia 9 de julho passado, sexta-feira, feriado em SP, no espaço reservado e disponibilizado por ação da CET e Sub Prefeitura da Penha (trecho final
da Rua Capitão Avelino Carneiro, onde se localiza nosso templo),
a “Ação Penha: Um Dia Pra Jesus”.
Esse dia há de ficar na memória de todos que sonharam,
acreditaram e ousaram para que este sonho se realizasse, a atividade alcançou centenas de pessoas da comunidade local, com
atendimento médico, advogados para pequenas causas, corte
de cabelo, serviços de manicure, aferição de pressão arterial
e testes de glicemia para diabetes, sessão de relaxamento da
medicina tradicional chinesa, palestra sobre prevenção de DST/
AIDS, apresentação de cantores e bandas de música gospel,
evangelismo, oração e intercessão; além da programação especial
para crianças e do atendimento de pessoas em situações de risco
e com problemas familiares e pessoais.
Uma dimensão holística do atendimento humano a pessoas
que, desabrigadas ou não, com carências de toda sorte, buscam
o apoio social e comunitário através dos ministérios de serviço
que a Igreja Metodista tem em sua configuração.
Informações: Rose Casal - Coordenadora do Ministério de
Ação Social
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Nos sábados 19 e 26 de junho, em horário integral, o Distrito
da Penha no Rio de janeiro, promoveu a atualização de dezoito
“Operadores de Áudio”, na Igreja Metodista em Coelho Neto. O
Curso foi ministrado por profissionais do CAP, Capacitação Profissional para Operadores de Som, de grande excelência técnica
no Rio de Janeiro. Os profissionais abordaram sobre a utilização
eficiente dos componentes técnicos do “Áudio Analógico”, com
dicas imperdíveis testadas em laboratório, que fazem do Operador de Áudio um facilitador para a beleza e funcionalidade
das atividades da Igreja. O básico de áudio digital também foi
explorado no intensivo para incentivar às Igrejas a migrarem
sua tecnologia para esse segmento que proporcionará maior
qualidade técnica com menor aporte financeiro. Além de outras
atualizações e realizações pautadas para o segundo semestre,
o Intensivo de Coreografia, a ser ministrado por um coreógrafo evangélico da Rede Globo de Televisão que, nivelará todos
aqueles(as) que tem na arte uma forma de expressão e adoração
nos cultos nas igrejas.
Informações: Rev. José Magalhães Furtado

Arquivo Igreja Metodista na Penha, RJ

Curso de áudio é ministrado
no Distrito da Penha – RJ

Escola Bíblica de Férias
em São Bernardo do Campo

Márcia Valéria

A Escola Bíblica de Férias na Igreja Metodista em Vila Planalto, São Bernardo do Campo, SP, aconteceu entre os dias 14 a 17
de julho. Mesmo com muita chuva e frio, a criançada compareceu! Foram 35 a 48 crianças com idade entre 5 e 12 anos.
Os membros da comunidade ajudaram com as doações para
que o lanche servido durante o evento fosse completo, além de
recepcionarem na chegada das crianças. Agradecemos a cada
um/a que participou. Isso também é fazer missão!
O tema proposto para este ano, “Vivendo Juntos com a Graça”, foi desenvolvido para que as crianças aprendessem que,
juntos podemos vivenciar a Graça de Deus através da amizade,
respeito e do amor.

Percebemos que as crianças precisam de um tempo maior em
nossas Igrejas e isto nos faz lembrar o versículo bíblico: Deixai a
vir as crianças, não as impeçais, porque delas é o reino de Deus”
(Mt. 19.14). Essas palavras de Jesus, coincidem com a proposta
do Projeto Sombra e Água Fresca desenvolvido na Igreja, pois esta
tem desafiado a comunidade em Vila Planalto para este chamado
em servir os pequeninos.
Rosicler Ribeiro dos Passos e Priscila K. Medeiros
Coordenação Projeto Sombra e Água Fresca e
Departamento Infantil
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Batismos de Crianças
na Metodista de Irajá
“Deixai que venham a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque
dos tais é o Reino de Deus”. Mc 10.14b
ração para os pais e testemunhas, a conscientização dos adultos
aliados ao empenho do Ministério de Pessoas que Trabalham
com Crianças e o apoio da igreja como um todo, para alcançar
o resultado esperado. No mês de agosto está previsto um novo
batismo infantil com mais de dez crianças já inscritas, e a certeza de batizar, abençoar e incluir o maior número de crianças
possíveis a cada mês para a glória de Deus.
Rev. José Magalhães Furtado

Arquivos Igreja Metodista no Irajá, RJ

A Igreja Metodista de Irajá celebrou no dia seis de junho o
Batismo de doze crianças, resultado do empenho do Ministério
de Pessoas que Trabalham com Crianças, dos pais dos pequeninos
e do pastor local. Preocupados em avançar junto com a comunidade e com os princípios metodistas relacionado ao Batismo de
crianças, está sendo realizado na Igreja Metodista em Irajá, RJ,
um esforço de alcançar crianças que freqüentam há tempos a
comunidade de fé e não são batizadas. Implementou-se a prepa-

Mocidade do Vale do Rio Doce
realiza Aviva Jovem

Divulgação

No dia 19 de junho, foi realizado o Aviva Jovem na cidade de Tumiritinga, MG. O Aviva Jovem é uma programação organizada
pela juventude do distrito do Vale do Rio Doce, na coordenação do Secretário Distrital de Jovens Vinícius Fioreti, que visa a cada
mês, realizar esta programação evangelística em uma das Igrejas Metodistas do distrito.
Em 2010 a programação completou um ano de trabalho missionário. O Aviva Jovem busca reunir a juventude para crescimento
espiritual e capacitação para a proclamação do Reino de Deus.
No terceiro sábado do mês, a mocidade se reúne em umas
das Igrejas do distrito pela manhã, momento que é ministrada da
palavra de Deus e preparo espiritual.
No período da tarde, a juventude sai pelas ruas do bairro para
evangelizar e convidar os moradores a participarem do culto vespertino, onde são convidados a tomarem a decisão por Cristo Jesus.
No mês de Julho, dia 17, o Aviva Jovem foi realizado na Igreja
Metodista do bairro Fraternidade, em Governador Valadares. A
juventude Metodista faz a diferença e se empenha para que seja
estabelecida a obra de Deus.
Conheça mais sobre o Aviva Jovem. Acesse o blog
www.avivajovem.wordpress.com
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Juname 2010 - No centro da vontade de Deus
Uma retrospectiva: abertura – Dia 21

Da Direita para a esquerda: Luiz Alceu Zapparoli, Rev. Misael Lemos e Eliana
Zapparoli (esposa do Luiz)

De arrepiar! Foi assim o começo da Juvenília Nacional Metodista 2010 – Juname, no dia 21 de julho por volta das 14h. A
tônica do evento, “No Centro da Vontade de Deus”, foi a motivação que levou quase mil juvenis em 17 ônibus de várias partes do
país à Capital Federal. Cheia de momentos especiais, como por
exemplo, celebrações, capacitação, visita turística, ato profético
na Praça dos Três Poderes, e muito mais regado a muita unidade
e novas amizades que aconteciam o tempo todo.
A celebração de abertura foi dirigida pela então presidente da
confederação, Mariâni Gomes, 4ª RE, e pelo conselheiro nacional,
Luiz Alceu Zapparoli, e contou com a participação da 5ª RE para
conduzir o momento de louvor. A peça de teatro Brasil olha para
cima, também apresentada pela quinta região, levou o grupo a
refletir sobre a participação com a Graça de Deus para erradicar
ou minimizar as injustiças sociais tão presentes na sociedade.
A reflexão bíblica foi feita pelo Bispo Nelson que afirmou: “a
vontade de Deus é que vocês permaneçam na vontade de Deus
para que Ele possa os aperfeiçoar”.
O culto da noite teve a participação dos juvenis da primeira
e segunda regiões eclesiásticas. O Bispo Adonias foi responsável
pelo tempo de edificação, e contou também, com a presença do
Bispo Adriel de Souza Maia. Na ocasião, Adriel expressou o desejo
de que “a Juname fosse um marco da graça de Deus e deixasse
em cada um, o grande desafio de voltarmos as nossas igrejas para
vivermos a centralidade da vontade de Deus”.

Ato Profético na Praça dos Três Poderes – Dia 22

Bispo Adriel convoca a todos para o Ato Profético

Na quinta-feira, 17 ônibus e alguns carros levaram os juvenis
à Praça dos Três Poderes por volta das 10h, sob a liderança dos
bispos João Carlos Lopes, Adriel de Souza Maia, Nelson Campos
Leite, Adonias Pereira do Lago e da bispa Marisa Ferreira. Os
juvenis foram convidados a cantar e orar a favor da vida e da
justiça clamando a Deus para que um novo tempo, sem corrupção,
nascesse em Brasília. Em seguida, na
rampa do Congresso
Nacional eles posaram para a foto
oficial do evento.
Os pontos turísticos
de Brasília como,
por exemplo, o Palácio da Alvorada,
Pontão, Senado Federal, também fizeram parte da programação. Alguns
juvenis enquanto
estavam no Palácio
da Alvorada, puderam presenciar a
saída do presidente
Lula que, do carro
acenou para a turma. O Distrito de
Brasília, com carinho e alegria acolheu todos juvenis Em frente ao Supremo Tribunal de Justiça
com um almoço
delicioso na Igreja
Metodista na Asa Sul.

Caminhada na Esplanada dos Ministérios

Presidente Lula acena para os juvenis
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Juvenis visitam o Senado e
Câmara dos Deputados

Cheiro de saudade e posse da nova
Confederação – Dia 24

A cada duas horas do dia 22, grupos de 200 juvenis tiveram
a oportunidade de conhecer as dependências do Palácio do Congresso Nacional e o funcionamento do Parlamento brasileiro. A
visitação que iniciou com um vídeo de apresentação das duas
Casas e suas atribuições, também foi motivo para ser noticiado
no site do Senado Federal www.senado.gov.br

Altos Papos
A quinta-feira terminou com
um culto e teve a participação
das seguintes regiões: primeira,
quinta e terceira. A prédica da
noite foi do Bispo João Carlos Lopes que, a partir do texto bíblico
de Isaias 11, destacou a importância pacífica apesar das diferenças.
Na sexta-feira, além dos cultos,
teve também, as oficinas de caPrédica do Bispo João Carlos Lopes, pacitação. O grupo pode optar
Presidente do Colégio Episcopal
por assistir uma das três oficinas
apresentadas: Ética e Cidadania,
com a professora Dra. Magali do Nascimento Cunha; Inclusão
Social, com a professora Elaine Lima de Oliveira e, Compromisso
Social, com o pastor Washington Zucolloto. Além disso, houve
horário livre com um encontro informal de perguntas e respostas
chamada “Altos Papos Mesmo” conduzido pelo pastor Washington,
a participação do Bispo Nelson, pastor Paulo Welte e pastora Andreia Fernandes. Nesse encontro informal, os juvenis foram convidados a pensar sobre o tema da sexualidade. Outro ponto alto
da sexta-feira foi o culto da noite que contou com uma belíssima
coreografia da terceira região, um grupo de música com representantes de várias regiões eclesiásticas e a pregação da Revda.
Joana D’Arc Meireles, Secretária para
a Vida e Missão da
Igreja. Neste culto
foi lançado o Manual Juvenil, um
auxilio para juvenis, conselheiros
e professores de
Escola Dominical
que trabalham com
este grupo. Logo
após o culto a galera pode curtir um
show gospel com o
som do PG, ex integrante da banda Secretária Para a Vida e Missão, Revda. Joana D’Arc
Meireles
oficina G3.

Sal da Terra e Luz do Mundo – Dia 23
O Sábado, 23, também contou com cultos matutinos e vespertinos, além disso, foi mais uma oportunidade para que a turma
pudesse se capacitar através das oficinas. No culto matutino teve
a reflexão do pastor da Catedral Metodista de São Paulo, Marcos
Garcia, e o vespertino com uma reflexão sobre a responsabilidade
de ser sal da terra e luz do mundo com a bispa Marisa que desafiou
os juvenis a ter uma vida cristã que se faz e se perfaz além do templo. Neste culto o período de louvor foi conduzido pelo Ministério
Resgatando a Noiva, da primeira região, que logo após o culto, em
mais um tempo de celebração apresentou seu novo CD.
Houve um momento muito representativo e significativo
durante o culto quando os Conselheiros Nacionais, Luiz Alceu e
Eliana Zapparoli convidam todas as pessoas presentes para um
momento de oração em favor de todos conselheiros locais. Afinal, eles são a mola mestra para mobilizar às Igrejas para que
os juvenis estivessem participando da Juname 2010.

O domingo começou com um misto de saudade, adeus e quero
mais. O culto de envio foi marcado pela despedida da antiga mesa
executiva e posse da nova, homenagens aos conselheiros nacionais
e, agradecimento a todas as pessoas que de maneira direta e indireta ajudaram na realização da Juname. Após a reflexão bíblica
realizada pela bispa Marisa houve um tempo de comunhão com a
celebração da Santa Ceia.
Diferente do que algumas pessoas dizem sobre a falta de compromisso dos juvenis, o evento em Brasília contou com uma turma
muito animada, divertida e compromissada com a Missão de Deus.
“Podemos dizer que a realização da Juname foi a materialização
de um sonho como confederação e do nosso sonho como juvenil,
vendo esse sonho acontecer diante dos nossos olhos senti os dois
melhores sentimentos que conheço, o amor e a felicidade! O amor
por cada rostinho que enxergava sentado naquelas cadeiras azuis e
a felicidade de estar realizando não só um sonho, mas a vontade
Deus! A Vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas para que
ela se cumpra eu e você precisamos tomar uma atitude, a atitude
de se comprometer com a ação onde estivermos”diz Mariâni.
Os conselheiros nacionais, Luiz Alceu e Eliana Zaparolli, aproveitaram para agradecer todo apoio recebido dos conselheiros e
conselheiras nacionais, além de todas as pessoas que se envolveram
na campanha “Adote um Juvenil”. “Nosso sonho é ter um corpo unido, fortalecido e trabalhar para que novos lideres sejam formados,
lideres compromissados em fazer a vontade de Deus e cumprir sua
Missão da melhor forma possível”. Afirmou Luiz Alceu.
A volta para casa foi tranqüila e os corações e as mãos já
começaram a sonhar e trabalhar para que a próxima Juname seja
melhor ainda. Que a Juname de 2012 possa reunir 2000 juvenis
metodistas! Até a próxima!
Pra. Andreia Fernandes
Fotos: Camila Cabello
Acesse aqui www.metodista.org.br para ver o álbum de fotos. Para ver a
notícia veiculada no site do Senado acesse www.senado.gov.br.

Imprensa e Nova Confederação eleita

Na quinta-feira, 22, o evento foi noticiado no site do Senado (www.
senado.gov.br) e, durante todo o tempo da JuNaMe, as notícias foram
postadas no twitter e no site www.metodista.org.br. Muitas pessoas puderam acompanhar em tempo real tudo o que acontecia em Brasília. Uma
excelente equipe de filmagem, jovens voluntários que além de registrar
toda a JuNaMe nos brindaram com vídeos retrospectivos e divertidos no
final de cada dia de atividade.
Além de cultos, passeio, momentos de comunhão e capacitação, aconteceu também as plenárias do congresso de juvenis com o objetivo de rever
o estatuto e eleger a nova mesa diretiva para dar continuidade as atividades
da confederação de juvenis. A mesa eleita ficou assim definida:
Presidente: Franklin Leonardo de Figueiredo – 1ª Região – Igreja em Saracuruna
Vice-presidente – Felipi Gustavo Ferreira da Silva – 3ª Região – Igreja em
Rudge Ramos
Secretário de Atas – Vinicius Araujo da Fonseca – 4ª Região – Igreja em
São Mateus
Secretário de Comunicação I – Tiago Bitencourt Rocha – 5ª Região – Igreja
Central Ribeirão Preto.
Secretário de Comunicação II – Itassu Israel Porto – 5ª Região – Igreja 906
Norte.
Assessora Financeira – Aline Justo Gomes – 2ª Região – Igreja em Sarandi.
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Trabalho social é abordado durante evento
do projeto “Sombra e Água Fresca”

Passa a Macedônia
Arquivo: Quarta RE

Representantes do Estado do Rio de Janeiro participaram de
um encontro promovido pelo projeto “Sombra e Água Fresca” no
dia 10 de julho no Instituto Central do Povo no. A programação
abordou o trabalho social com crianças.
Os participantes puderam acompanhar cinco oficinas temáticas: “Acompanhamento escolar”, com Rosicler Ribeiro dos Passos,
Secretária Executiva do SAF; “Reforço Escolar - Fracasso Escolar:
Possíveis Causas e Consequências”, com a psicóloga Regina Camargo; “Esporte, Educação Física e Psicomotricidade - A importância
do esporte na prevenção a violência”, com Cristiane Magali de
Deus; e “Como Implantar o Projeto Sombra e Água Fresca na
Igreja Local”, com a pastora Rosinete Siqueira, coordenadora
do SAF na 1ª RE.
Segundo a coordenadora Rosinete Siqueira, o evento foi produtivo. “As pessoas saíram bastante animadas e querendo participar de outros eventos. Os temas foram bastante envolventes
e possibilitaram uma nova visão para um trabalho mais eficaz
dentro das igrejas locais, com crianças e adolescentes atendidas
pelos projetos no Rio de Janeiro”. Está previsto um próximo
encontro ainda este ano.
Informações: http://1re.metodista.org.br

O Projeto SOL-África (Solidariedade com a África), no qual
Estados Unidos e Brasil estão unindo esforços para a capacitação
teológica de estudantes africanos chega a sua quarta etapa. Nas
três primeiras, os estudantes de Angola e Moçambique estiveram
no Brasil assistindo as aulas na Faculdade de Teologia da Igreja
Metodista – FaTeo. Nessa quarta fase do projeto, os professores da
Fateo, Dr. Paulo Roberto Garcia e o Dr. José Carlos de Souza foram
ministrar aulas no Seminário Metodista Bispo Emílio de Carvalho
em Luanda, Angola, entre os dias 17 de junho e 2 de julho.
Com a agenda cheia por causa das programações e a receptividade preparada pelos estudantes, pastores das igrejas locais e
mais de 40 pastores e pastoras das várias regiões da conferência
oeste de Angola, os professores permaneceram em Luanda até o
dia dois de julho.
Os professores também participaram, dia 27 de junho, da
celebração na Igreja Emanuel, que celebrava o “Dia da Mulher
Metodista”. Lá, eles encontraram o Bispo da Igreja Metodista do
Angola, Gaspar Domingos. O professor Paulo Garcia conta que
“o bispo Gaspar estava viajando e ao chegar fez questão de nos
receber, almoçar conosco e, no encerramento da conferência das
mulheres, registrou a importância da Faculdade de Teologia e o
apreço pelo Prof. José Carlos de Souza, que foi seu professor na
FaTeo. Nas palavras dele ‘tudo que sei sobre metodismo, aprendi
com esse meu professor’, diz Paulo Garcia.
Na Igreja Ecolo e Bande, a maior de Luanda, eles puderam
reencontrar amigos. São pastores dessa Igreja, o ex-aluno da FaTeo
, Reverendo Kazombo e uma participante do Projeto SOL-África,
Revda. Lourdes. Nesta Igreja, os professores da FaTeo foram homenageados com as “camisas de honra”. “Elas representam que
chegamos como visitantes estrangeiros, mas saímos como africanos.
Somos acolhidos na família”, explica o prof. Paulo Garcia.
Informações do site da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista

Arquivo da Faculdade de Teologia

Projeto SOL-África chega a sua quarta etapa

Na foto, na Igreja Ecolo e Bande, a maior da Angola, o Rev. Kazombo (ex-aluno
da Fateo e a Rev. Lourdes, participantes do projeto Sol Africa, ladeado dos
professores, José Carlos de Souza (esquerda) e o professor, Paulo Roberto
Garcia (direita).

O que lhe vem à mente quando as palavras esporte, lazer,
teatro, assistência jurídica, médica, aconselhamento psicológico, artesanato, bazar beneficente, escola bíblica de férias,
evangelismo, são pronunciadas? Não, não estamos falando de
um projeto do governo, mas dos projetos missionários da Igreja
Metodista. São os “Julhos Pra Jesus” que acontecem no mês
de julho em várias partes do país. Na quarta região o projeto
chama-se “Passa a Macedônia” que chega este ano em sua 13ª
edição. O evento teve início dia 10 de julho às 14h com a chegada dos participantes, credenciamento e alocação em duas
escolas do distrito de Serra, ES. A abertura oficial do projeto
se deu no culto à noite com a palavra do Rev. Genildson, SD do
distrito. Na ocasião, o pastor trouxe uma oportuna reflexão sobre
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a caminhada da missão referindo-se ao texto da caminhada de
Emaús (Lc 24.13).
No dia 13/07, uma equipe de evangelismo e apoio jurídico,
composta pelo irmão Wesley e pelos clérigos Débora Blunck e
Lúcio Mendonça, visitou a Delegacia de Polícia Judiciária, onde
encontraram 21 detentos ocupando uma única cela. Foi ministrado um culto com cânticos e a Palavra de Deus. Um dos presos
cantou durante a devocional. No dia 15, a equipe compareceu
ao Presídio Novo Horizonte. Como era dia de visita, a equipe só
pode conversar com familiares dos detentos. Chamou a atenção
da equipe o fato de os familiares serem todas mulheres, conforme
determinação da cadeia, que restringia ainda as visitas de apenas
15 minutos. Para Nayla Carmo “o projeto significa ser instrumento
de Deus. É ajudar quem precisa rever valores e estar próximo de
Deus, é crescimento espiritual e pessoal”.
No domingo pela manhã, 14, todas as pessoas envolvidas no
projeto saíram em direção ao local em que será construído o
templo da Igreja Metodista, para o lançamento da pedra fundamental da nova igreja. O bispo Roberto Alves fez uma oração
consagrando esse momento (foto) e os pastores Sérgio e Tarcísio
depositaram vários pertences relacionados à história da igreja
atual no local onde foi colocada a pedra fundamental. Várias
mulheres, representantes dos jovens e juvenis foram convidadas
pelo bispo e tiveram participação com leituras bíblicas e orações
neste momento solene.
O Instituto Metodista Granbery participou ativamente do
Projeto Misssionário Passa à Macedônia, realizado na cidade de
Serra Dourada/ES, com sete discentes (Antônio Pedro, Cláudio
M. de Farias, Gladstone, Luiz Augusto, Nayla Carmo, Vivian e
Weseli Kenefer). Os granberyenses prestaram serviços nas áreas
de Direito, Música, Recreação Infantil, Comunicação, Evangelismo
e Serviço Social.
A comunidade de Serra recebeu o projeto com bastante
alegria e participação, sendo muito grande a expectativa pelos
resultados. De fato, espera-se que Deus permita a colheita de
abundantes frutos neste 13º Passa à Macedônia.
Informações do site do Diálogo Pastoral e Pr. Fábio Marchiori

Julho para Jesus em Ação – Sexta Região

Dia 25 de julho foi marcante para a Sexta Região Metodista.
Cerca de 290 missionários estiveram reunidos para participar da
abertura da 13ª edição do projeto “Julho Para Jesus”. A missão
deste ano? Reformar o templo da Igreja Metodista em Congonhinhas.
A mensagem foi ministrada pelo bispo João Carlos Lopes, que
enfatizou: “a missão começa na adoração; no clima de adoração
recebemos o chamado. Adorar e servir são o cumprimento dos
ministérios que Deus nos deu. Que aqui tudo seja feito em clima
de adoração, servindo em todas as áreas, pois Deus nos amou
mesmo quando fomos rebeldes”.
Durante o evento do projeto missionário, muitas atividades
foram realizadas, como por exemplo, cursos, aparência pessoal,
cabeleireiro, saúde e visitação domiciliar. A novidade para este
ano foi a inauguração de um trailer que foi usado como consultório odontológico pela área de saúde.
Informações do site da Sexta Região Eclesiástica.

Semana para Jesus teve a participação
de 500 voluntários
Em 2010 o projeto missionário “Uma Semana
Para Jesus”, da 3ª Região completou 10 anos
de existência. O trabalho tem por finalidade
cimentar na vida da Igreja uma visão missionária
envolvendo a totalidade da vida humana no contexto social.O município de Taubaté, localizado
no Vale do Paraíba foi o escolhido para sediar o
trabalho no mês de julho.
Cerca de 500 voluntários se dividiram para
servir a população da localidade. Segundo o
pastor Hamilton Wesley, da IM em Taubaté, esse
foi o maior recorde de pessoas trabalhando no
projeto missionário. O destaque foi tanto que
o jornal “Voz do Vale e Região Online” publicou
uma nota sobre o trabalho.
Também foram realizados atendimentos de
odontologia, prótese, medição de pressão, enfermagem, fisioterapia, podologia, manicure, exames
de colesterol, corte de cabelo e fonoaudiologia.
Outro serviço prestado foi a de doações
de cachorros, que ocorreu na escola Amador
Bueno da Veiga. Ainda foram realizadas oficinas
de reciclagem, teatro e estudo bíblico para as
crianças. Já para os adultos foram ministrados
cursos rápidos de artesanato.
Diana Gilli
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Jubileu de Prata da Pastoral do Racismo:
um depoimento
Igreja Metodista brasileira? Em 2008 fui indicado pela COREAM
(Coordenação Regional de Ação Missionária) para coordenar o
ministério regional de Combate ao Preconceito Racial na 5ª
Região Eclesiástica. É importante sublinhar que com todas as
limitações que a Igreja Metodista tem na implementação de
uma política missionária e eclesial que, contemple os desafios
atuais, ela tem sido uma igreja de vanguarda em várias frentes;
Pastoral da Terra, do Racismo, Ministério Pastoral Feminino,
Pastoral Carcerária, Pastoral Indígena e outros.
Considero um grande desafio para as igrejas, escolas e os
movimentos negros cristãos e não cristão no Brasil, a tarefa de
recontar a história da África e sua cultura, pois a história do negro no Brasil não começa em 1503 com a chegada das primeiras
“peças” (escravos). A
ignorância é a causa
de todo o tipo de discriminação. Ainda há
uma forte tendência
para a demonização
da “culinária” da “
arte” e da “cultura”
negra. Ainda há muitos sermões inspirados numa demonologia elaborada a partir
da teologia racista do
século XIX. É preciso
lembrar que o próprio
Jesus fora demonizado
pelos religiosos do seu
tempo, o cristianismo
originário também foi;
o próprio cristianismo
de viés católico demonizou os índios quando
da colonização; com
os afros descendentes
no Brasil não é diferente.
Na esperança de
que novos teólogos e
teólogas, homens e
mulheres, crianças e
jovens de nossas igrejas locais, releiam a
Bíblia na perspectiva da Graça de Deus
que não colonializa e,
tampouco reafirma a
discriminação e o preconceito de credo, etnia, sexo e classe social, me despeço com
as palavras do apóstolo Paulo:
“Doravante ninguém mais me moleste. Pois eu trago no
meu corpo as marcas de Jesus” Gl.6.17.
Arquivo pessoal

Há aproximadamente 174 anos os primeiros metodistas pisaram na “terra de Santa Cruz”, posteriormente chamada de
Brasil. É interessante lembrarmos que a missão metodista
chega aqui ainda durante a escravização dos negros, por volta
de 1870. Trezentos e setenta anos depois da chegada dos católicos, os protestantes não conseguiram ser tão diferentes face à
problemática do escravismo no Brasil. No caso dos metodistas,
mesmo considerando as clássicas declarações Wesleyanas contra
a escravização dos negros desde o século XVIII, de quase 140
anos de Igreja Metodista no Brasil, há apenas 25 anos iniciou-se
de forma sistemática a reflexão e a organização de uma Pastoral
sobre o racismo.
O mal do racismo foi a “argamassa” no processo de construção identitária do povo
brasileiro. O modelo de
organização da sociedade brasileira foi sempre
inspirado no dualismo;
“Senhores e escravos”.
Quinhentos anos de Brasil e somente 122 anos
de abolição da escravatura. E não acho que foi
alguma “princesa” que
promoveu isso; houve vários fatores para o episódio de 1888, dentre
eles, a luta dos próprios
negros e infelizmente o
interesse econômico do
senhorio nacional e internacional.
Filho de mestiço e
negra, nasci em 1964
sendo identificado como
“pardo” por 19 anos.
Como precisei tirar a segunda via do meu registro civil de nascimento,
ao receber o novo documento, eu já estava
identificado como “negro”. Pardo, negro-pardo
ou negro? Por um tempo
em algum lugar na minha
mente permanecia certa
indefinição étnica. Há 15
anos me descobri negro.
E só me descobri porque
admiti a realidade do racismo em todos os setores da sociedade. Como qualquer negro
consciente, tenho estado atento a todas as formas de discriminação e racismo, muitas vezes transvestido de “discurso teológico
e eclesiástico”.
Quero me associar a todos que celebram esses 25 anos de
luta contra o racismo no contexto metodista brasileiro. Fico
feliz com esse tempo de ação de graças, mas a Igreja Metodista
ainda precisa avançar muito nas questões raciais. A propósito,
qual é a quantidade de negros/as na membresia da Igreja Metodista? No Colégio Episcopal? Nas lideranças distritais? No corpo
docente e discente de nossas instituições de ensino e no corpo
pastoral? Onde estão os afrodescendentes na estrutura geral da

José Roberto Alves Loiola
Presbítero e Pastor Metodista no Distrito Federal
Coordenador do Ministério Regional de
Combate ao Preconceito Racial da 5ª RE
Professor na Faculdade Evangélica de Brasília
Mestrando em Ciências da Religião pela
Universidade Metodista de São Paulo
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Educação Cristã

Mobilização Social das Igrejas
Cristãs pela Educação

Desde o seu início a Igreja metodista sempre valorizou a
educação como um dos meios de transformação da pessoa e
da sociedade. Sua ação missionária reconheceu a educação e a
educação cristã como processos vitais para compartilhar o amor
de Deus em prol de uma sociedade mais justa.
Neste sentido, o Ministério da Educação e Cultura (MEC),
proporciona um espaço de ação por meio do Plano de Mobilização
Social Pela Educação (PMSE). Têm como fundamentos os direitos
humanos, a cidadania, a ética, a solidariedade, a inclusão e a
tolerância os quais são sintetizados na educação como direito
e dever das famílias. O Plano orienta e incentiva as lideranças
sociais para a realização de ações pautadas pelo Diálogo com
os públicos de interesse sobre a importância da educação, bem
como a sociedade civil (famílias, igrejas...). Dentre as frentes
de ação que o constitui uma delas é a Mobilização Social das
Igrejas Cristãs pela Educação que tem como texto bíblico base
Lamentações de Jeremias 3.21, Provérbios 22.6 e retomamos Tito
2.11-12. Das Igrejas cristãs que fazem parte da Mobilização a
Igreja Metodista é uma delas por entender ser este espaço mais
uma oportunidade de vivenciar o amor de Deus às pessoas e o
testemunho público da fé cristã.

Encontro de Lideranças da Mobilização – Brasília, DF

A Mobilização se reúne a partir do Encontro de Lideranças dos
Comitês Estaduais. Dois aconteceram este ano, um em Brasília e o
outro no Rio de Janeiro. Ambos convocados por Oroslinda Taranto
Goulart – MEC. O Encontro em Brasília foi realizado nos dias 27
e 28 de março de 2010 com a participação de 39 pessoas.

A Mobilização Social pela Educação Rumo à CONAE

Após este Encontro a Mobilização Social pela Educação segue rumo à Conferência Nacional de Educação CONAE realizada
nos dias 28 de março e 01 de abril de 2010, em Brasília – DF.
Com o tema: “Construindo o Sistema Nacional Articulado de
Educação: O Plano Nacional de Educação, diretrizes e Estratégias de Ação” teve a participação oficial de 3.500 pessoas.
Neste evento a Mobilização pela Educação realizou a Mesa de
Interesse, “Mobilização das Famílias pela Educação”, em que
a Igreja Metodista apresentou o tema “A Igreja Metodista e a
Mobilização Social pela Educação”.

Encontro de Lideranças da Mobilização
Rio de Janeiro, RJ
A Igreja Metodista participa da Mobilização pelo Conselho Latino Americano de
Igrejas (CLAI), Por meio da Coordenação Nacional de Educação Cristã (CONEC).
Da esquerda para a direita: a Secretária Para a Mobilização - MEC, Oroslinda
Goulart; o Secretário Executivo do CLAI, Darli Alves de Souza; Revda. Renilda
Martins Garcia; Bispo Assessor da CONEC, Josué Adam Lazier; a Redatora das
Revistas das Crianças – Escola Dominical, Telma Cezar da Silva Martins.

A lógica da Mobilização pela Educação consiste em garantir
o direito de aprender e a conquista deve ser um propósito de
todo/a cidadão/ã do Brasil. Por isso, a Mobilização pela Educação
é um espaço de realização de sonhos comuns, de pessoas que
desejam e querem construir uma vida melhor a partir do direito
de aprender. As Metas são as seguintes:
1. Alfabetizar as crianças, até, no máximo, os 8 anos de
idade;
2. Combater a repetência;
3. Combater a evasão;
4. Valorizar a formação ética, artística e a atividade física;
5. Estabelecer como foco a aprendizagem de cada
aluno/a;
6. Acompanhar cada aluno/a individualmente;
7. Promover a educação infantil;
8. Matricular o/a aluno/a na escola mais próxima de sua
residência;
9. Garantir o acesso e permanência das crianças com deficiência;
10. Manter programas de alfabetização de jovens e adultos.
Os Aventureiros em Missão aderiram a Mobilização social pela
educação. Veja na quarta capa deste Expositor Cristão.

Outro Encontro de Lideranças realizou-se nos dias 30 de junho
a 2 de julho de 2010, no Rio de Janeiro, RJ, e teve a participação
de 100 pessoas. Neste evidenciou-se a necessidade de organização
da Mobilização a partir de uma mesa diretiva (além da Comissão
de Memória e Comunicação já estabelecida) a fim de prosseguir
o movimento com uma representatividade da sociedade civil, das
Igrejas Cristãs, em prol da educação.
Para saber mais consulte o e-mail: www.metodista.org.br,
www.mse.mec.gov.br e no blog: www.familiaeducadora.blogspot.
com ou entre em contato: conec@metodista.org.br
Por uma Educação Cristã regada com muita esperança,
Revda. Renilda Martins Garcia
Coordenadora Nacional de Educação Cristã – CONEC
Bispo Josué Adam Lazier
Bispo Assessor da CONEC
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Entrevista

Confederação de Jovens: desafios e perspectivas

1. Há quanto tempo você é metodista,
conte-nos um pouco de sua história?
R - Nasci num lar católico, mas, aos seis
anos de idade, meus pais aceitaram a Jesus.
Assim, fui criado dentro da igreja, aprendendo os princípios bíblicos desde a classe
de crianças da escola dominical. Meus pais
me educaram nos caminhos de Cristo, eles
sempre foram envolvidos com os ministérios
dentro da igreja, o que me gerou muita
paixão pelo serviço desde a tenra idade.
Sempre fui envolvido nos ministérios da
igreja, sempre estava à procura de alguma
coisa para fazer. Sou grato pela vida dos
meus pais que me ensinaram tudo isto.
2. Qual sua experiência anterior com os
jovens na igreja local?
R - Desde os 18 anos fui envolvido no
trabalho com os jovens. Muitas vezes não
participei diretamente da diretoria da sociedade da igreja local,
mas era um membro atuante, sempre tive convicção do meu chamado para trabalhar com a juventude, independente de cargo. Na
verdade, nós não precisamos de cargo para servir à Igreja, basta
estarmos disponíveis. No ano de 2004 e 2005, servi à Federação
de Jovens da 6ª Região, como vice-presidente e de 2006 a 2009
atuei como presidente. Foi um período inesquecível, de muita
mobilização no meio da juventude do Paraná e Santa Catarina.
3. Você esperava ser eleito presidente da confederação de
jovens? Como você aceitou esse novo desafio?
R - Sinceramente não esperava, pois em todas as federações
sempre tem algum jovem com potencial para a presidência, então
seria natural a concorrência no processo eleitoral. Mas para minha
surpresa, todas as federações se uniram à minha candidatura, o
que muito me honrou. Aceitei este desafio, pois sei que a juventude metodista tem muito potencial, é só olhar para o trabalho que
elas fazem em suas regiões. Fiquei feliz, pois a mesa executiva
eleita no congresso está bem representada, com jovens extremamente competentes e que dão muitos frutos em suas federações.
Fico imaginando o quanto podemos fazer ao unirmos toda esta
força para servir a Deus e a Igreja Metodista.
4. Quais são as propostas e expectativas da nova Confederação?
R - Ficou claro neste congresso que a juventude precisa de
unidade para poder fazer mais para o Reino. Desta forma a nova
Confederação vai trabalhar em torno do Plano de Ação que foi
aprovado pelos delegados, pois ele é simples e objetivo, e en-

volverá toda a juventude nacional. A proposta de trabalho está
em 3 frentes: Capacitação, Mobilização e Comunicação. Nosso
planejamento será norteado nestes aspectos. A nossa juventude
tem garra, os jovens são talentosos. Considero que, com a garra e
o talento que a juventude tem, certamente poderemos contribuir
em nossa sociedade com manifestos, pronunciamentos, denúncias
nos órgãos governamentais, treinamento de liderança e ações
missionárias práticas. Esta é a nossa expectativa, pois o nosso
mundo exige praticidade e nós devemos corresponder a isto.
Queremos realmente envolver o jovem metodista na missão.
5. A primeira ação da nova Confederação foi de solidariedade
à Remne. Vocês emitiram uma nota oficial convocando todos
os jovens metodistas a contribuírem com uma oferta em prol
das pessoas que perderam suas casas
no Nordeste.Você sabe quantos jovens
se mobilizaram?
R - Não temos estes dados, mas sabemos que as sociedades e ministérios de
jovens das igrejas locais estão bastante
empenhados, contribuindo e orando em
favor das vítimas do Nordeste.
A nova Confederação de Jovens foi
eleita no Congresso Nacional de Jovens
na UMESP (Universidade Metodista de São
Paulo), entre os dias 03 e 05 de junho.
Para saber mais
Arquivo pessoal

A entrevista desse mês é com o Renato Oliveira, o novo Presidente da Confederação Metodista de Jovens. Ele é advogado,
membro da Igreja Metodista Central em Curitiba e integra a
COREAM da 6ª Região, na função de Secretário Executivo Regional de Expansão Missionária. Foi presidente da Federação de
Jovens da 6ª Região entre 2006 a 2009 e secretário de atas da
Confederação Metodista de Jovens entre 2004 a 2010. Ao conversar com a redação do Expositor, Renato expressou sua alegria
em trabalhar com os jovens metodistas: “Estou muito feliz em
ter esta oportunidade de trabalhar com os jovens metodistas
de nosso país. Minha oração é para que o Senhor capacite a
nova diretoria executiva e que possamos realmente ser servos
para que nossa juventude possa ser UMA em Cristo.” Confira o
restante da entrevista.

Contatos: renato332@hotmail.com;
renato@roadvocacia.com.br
MSN: renato332@hotmail.com
Pr. José Geraldo Magalhães Júnior

Presidente: Renato Oliveira . Advogado, é membro da Igreja
Metodista Central de Curitiba e integra a COREAM da 6ª Região
(também com a função de Secretário Executivo Regional de
Expansão Missionária). Foi presidente da Federação de Jovens
da 6ª Região entre 2006 a 2009 e secretário de atas da Confederação Metodista de Jovens entre 2004 a 2010.
Vice-presidente: Sinval Filho . Jornalista e especialista MBA em
comunicação corporativa, trabalha como Coordenador Executivo
da Associação de Editores Cristãos do Brasil. Foi presidente da Federação de Jovens na 3ª RE de 2006 a 2009. É membro da Catedral
Metodista de São Paulo e exerce a liderança do Programa Jovens
em Missão do CIEMAL na Coordenação da região Conesul.
Assessora Financeira: Simone Martins . Nascida e criada em
Cataguases (MG). Presidente da Federação Metodista de Jovens
da 4° Região (ES-MG). Atualmente trabalhando com gestão financeira e crédito. Estudante de sistemas de informação.
Secretário de Comunicação: Júlio Cesar Guimarães . Analista
de Sistemas, com atuação na área de TI. É carioca, membro da
Igreja Metodista em Jardim Novo (Realengo), atual secretário
de comunicação da Federação de Jovens na 1ª Região e participante de grupos e entidades de ação social. jcguimaraes@
gmail.com
Secretária de Atas: Ana Carolina Camargo. Congrega na Igreja
Metodista de Campinas, na cidade de Goiânia. É natural de São
Paulo, formada em Letras pela Universidade Federal de Goiás,
trabalha como professora de Português, Inglês e Francês básico.
Estudante de Pós - Graduação em Psicopedagogia. Evangelista
consagrada pela Igreja Metodista.
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Guardando a fé
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fotos: Divulgação

Timóteo 4.7: “Combati o bom combate, completei a carreira
e guardei a fé”.
Quem não gosta de um bom filme? Nesse mês de julho tive
a oportunidade de assistir com minha família um dos filmes que
foi anunciado nos outdoors americanos com as palavras ‘A-CREDI-TE’ e ‘LI-VRAI-NOS’ no início de maio. O protagonista, Denzel
Washington, é um dos mais bem sucedidos e respeitados atores de
Hollywood sendo vencedor de duas edições do Oscar (por Tempo
de glória em 1989 e Dia de treinamento em 2001). No entanto,
acima de todo o seu estrelato, ele é um cristão autêntico e leva
a sério os seus papéis que interpreta, mesmo que seja um pouco
violento como no caso do filme O Livro de Eli.
Denzel Washington é filho do pregador pentecostal, Mount
Vernon, New York, Washington, 55 anos, é membro ativo, há cerca
de 30 anos, da igreja West Angels Church of God in Christ. Ele lê
sua Bíblia todas às manhãs, e sempre que possível escolhe papéis
através dos quais ele pode direcionar uma mensagem positiva
ou até mesmo refletir a profundidade de sua fé pessoal. Essa
violência que o filme aborda tem uma explicação! Eli, personagem interpretado por Denzel Washington, é perseguido porque
somente ele tem a única Bíblia na Terra e, consequentemente, é
possível encontrar fé por todo lado nesse novo e pós-apocalíptico
que aborda momentos de fome e sede. Isso me lembra a profecia
de Amós (8.11-14) que diz:
11”
Eis que vêm dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome
sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as
palavras do S enhor . 12 Andarão de mar a mar e do Norte até ao
Oriente; correrão por toda parte, procurando a palavra do S e nhor , e não a acharão. 13 Naquele dia, as virgens formosas e os
jovens desmaiarão de sede, 14 os que, agora, juram pelo ídolo de
Samaria e dizem: Como é certo viver o teu deus, ó Dã! E: Como
é certo viver o culto de Berseba! Esses mesmos cairão e não se
levantarão jamais”.
Washington, interpreta o Eli, um portador da última Bíblia
na Terra e, para preservar a Palavra de Deus, ele faz de tudo
para cumprir cabalmente o seu ministério. Abaixo transcrevemos
parte da matéria publicada na site da Revista Cristianismo Hoje
(julho de 2010) sobre o filme.
Denzel Washington, como Eli, portador da última Bíblia
na terra.
No filme, Washington encena o papel de um misterioso viajante que se chama Eli, guiado por Deus para proteger a última
cópia da Bíblia que se encontra na terra, e para levá-la
para fora do oeste, enquanto vilões tentam tomá-la e
usá-la como ‘arma’ de controle (...).
Para Washington, ‘viver da Palavra de Deus’ é,
principalmente, caracterizado pelo amor e sacrifício.
A grande mensagem de Eli, segundo o ator, é: “Faça
mais pelos outros do que você faria por você mesmo”.
Foi uma mensagem apresentada a Washington quando
ele ainda era um garoto.
“Nós orávamos por tudo, todos os dias”, disse Washington aos membros da imprensa religiosa, em Los
Angeles. “E nós sempre terminávamos com ‘Amém,

Deus é amor’. Eu pensava que ‘Deus é amor’ fosse apenas uma
expressão. Levou um tempo até que eu entendesse o verdadeiro
significado daquelas palavras. Não me importo com o livro que
você lê, ou com suas convicções – se você não tem amor, se você
não consegue amar aqueles que estão ao seu redor, então você
não tem nada” (...).
“Creio que Jesus é o Filho de Deus”, ele afirma. “Fui certa
vez preenchido em meu coração com o Espírito Santo, e eu sei
que isso é real. Eu estava no meu quarto. Comecei a chorar
como um bebê, e assustar-me com tamanha realidade. Tentei
resistir, para ser honesto. Não entendia o que estava acontecendo. Foi uma experiência muito forte”, completou o astro de
Hollywood.
Sentado em sua casa recentemente, lendo a Bíblia (é a
terceira vez que ele lê a Bíblia de capa a capa), Washington se
deparou com uma passagem sobre sabedoria e entendimento em
provérbios 4, que o fez refletir sobre sua vida.
“Estou nessa casa enorme, com todas essas coisas”, ele disse a si mesmo. “Era como se algo estivesse me dizendo, ‘você
nunca viu coisas estonteantes seguindo um carro funerário, já?
Você não pode carregar todas estas coisas com você. Os egípcios
tentaram; eles foram roubados’. Disse a mim mesmo, ‘O que
você deseja, Denzel?’ Uma das palavras de minha devocional era
’sabedoria’. Então, eu comecei a orar sobre aquilo, Deus, me dê
uma porção de tua sabedoria. Não posso ser mais bem sucedido.
Mas eu posso ser alguém melhor. Posso aprender a amar mais, a
ser mais compreensivo, a obter mais sabedoria”.
A campanha de marketing inclui toda sorte de terminologia
religiosa.
Como seu personagem em O Livro de Eli, Washington acredita
em chamadas proféticas, e tenta fazer o máximo que pode para
cumprir o chamado de Deus em sua vida, através do trabalho
que Ele o deu para fazer (...).
“Tenho tentado atuar desta forma”, diz ele, “ainda nos piores papéis, como em Dia de treinamento“. A primeira coisa que
escrevi em meu script [para Dia de treinamento] foi ‘o salário
do pecado é a morte’. No script original, você pode ver que meu
personagem morre na televisão. E eu disse ‘Não, não. Para justificar a vida que ele viveu no pior dos estilos, ele deve morrer
também da pior forma possível. Ethan [Hawke] me joga para fora
do carro, e eu deslizo como uma cobra. Toda a vizinhança se vira
contra mim, e então eu tenho um trágico final”.
(...) Quase no fim de Eli, o personagem de Washington cita a
famosa passagem de 2 Timóteo 4.7: “Combati o bom combate,
completei a carreira e guardei a fé”.
É uma frase que combina com Washington. Ele é uma estrela
de Hollywood que, embora não seja perfeito, oferece um raro
exemplo de viver cristão em um lugar extremamente aclamado,
sem deixar que seu sucesso mexa com sua cabeça. Ao invés disso,
permanece firme na Bíblia e em sua aliança com Deus.
Em seus trinta anos de carreira, Denzel Washington tem lutado o bom combate e feito o que muitos não conseguem. Ele
tem guardado sua fé.
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