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Fé e Ação
Mike DuBose

É

com alegria que apresentamos esta edição
do Expositor Cristão!
Mais uma vez, um jornal missionário! Vivenciamos um
tempo importante, de semeadura para os metodistas em
todo o Brasil. Somos chamados a fazer a vontade de Deus,
não só com palavras! É hora de
ajustar o foco.
Que tal olharmos para Jesus? Ele é o nosso maior referencial quando se trata de missão. Um dos exemplos que Ele
nos deixou está no Evangelho
de João, capítulo 4. Ao conversar com uma mulher rejeitada, Jesus apresenta o Reino
de Deus e depois o testemunho dela contagia uma cidade
inteira. Em seguida, o mestre
aponta o caminho: “...levantai
os olhos e vejam os campos!
Eles estão maduros para a
colheita” (v. 35).
A família metodista está
desafiada a levantar os olhos!
Faça parte desta grande colheita! Apresentamos neste
Expositor Cristão, os projetos
nas regiões norte e nordeste
do país que serão beneficiados
pela Campanha Nacional de
Oferta Missionária. Mobilize
sua igreja e não se limite aos
alvos estipulados!
Conheça também as pessoas que Deus levantou para
trabalhar na ponta da missão.
Disponibilizamos os dados
pessoais de todos os missionários/as para que você possa entrar em contato e se aproximar
do trabalho. Deixe-se envolver
pela missão da Igreja Metodista! Levante os olhos e boa
leitura!

Acesse!
Fique por dentro!

Colégio Episcopal participa da Conferência Geral
da Igreja Metodista Unida nos Estados Unidos!

Colégio Episcopal publica devocionário para
pastores/as! Saiba mais!
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Assuntos mais comentados da edição de abril
Exemplo de John Wesley
“Realmente devemos voltar as origens,
ao primeiro amor. Se Wesley tinha esta
atitude, baseada na palavra e no Espírito Santo, creio que devo aceitá-la e
praticá-la, o que não será fácil. Esta recomendação, Cristo fez ao jovem rico.
“venda tudo e segue-me...”
Mario Baz Guimarães
Campanha Jovem Metodista
“É muito bacana ver que a nossa juventude metodista está saindo de dentro das quatro paredes para propagar o evangelho de
formas tão variadas e principalmente pensando no próximo!
Muitas igrejas fizeram ações diferenciadas e ao ver o pouquinho
que cada uma está fazendo, nos motiva cada vez mais para fazermos a nossa parte aqui em Campinas.” Tiago Bicudo
Missão Indígena
“Que Deus abençoe os povos indígenas do nosso Brasil, e que o
povo metodista continue nessa missão com amor a essas vidas.
Louvo a Deus por cada missionário! Oremos pela vida desses
filhos/as do Pai e para que venhamos a contribuir e investir financeiramente para que essa missão não pare! Anderson Luiz
“Parabéns pela excelente matéria sobre os povos indígenas.
Louvo a Deus por ter tido a oportunidade em pastorear missionários em aldeias do noroeste do Amazonas região de Eurinepé
e no norte de Roraima, povos macuxis. Deus esteja com todos!”
Nadir Cristiano de Carvalho

Colégio Metodista Centenário completa 90
anos! Festa no Rio Grande do Sul!

“A missão da igreja é ser canal de bênção na vida de todo povo,
língua e nação. Eu conheci o projeto com os índios na região
de Dourados-MS. É gratificante ver as realizações do povo de
Deus em meio a tantos desafios! Matéria excelente!” Antônio Cleber Zaquetto
Artigo Rev. Imaculada Costa
“Parabéns à Revda. Ima e ao Rev. Paulo pela dedicação ao serviço missionário. Que Deus os abençoe sempre. Força, companheiros! E que nossa Igreja continue fiel aos seus princípios
de missão, de testemunho pessoal e serviço.” Luiz Eduardo Prates
da Silva
@metodistabrasil
@jornalexpositor
@parceiroracao

Encontros Nacionais de Jovens e Juvenis! Confira as informações e faça sua inscrição!

Festa de origem:
Festa das setes semanas da colheita.

Igreja Metodista do Brasil

Período:
Cinquenta dias após a ressurreição.
Cor litúrgica:
Vermelho. Cor associada à alegria, ao
amor, ao poder (do Espírito).

Símbolos litúrgicos:
Tudo aquilo que lembre o ar, o fogo, o
vento e a pomba.
Leituras:
Dt 16.1-7; At 2.1ss; At 20.16; I Co 16.8

Tema básico:
Deus Pai, Filho e Espírito Santo manifesto entre nós. Capacitação para a missão.

Série ícones litúrgicos por Samuel
Fernandes. Usado com permissão.
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Nossa Fidelidade para com a
Missão de Deus
“Indo, fazei discípulos de todas as nações”.

U

m dos empecilhos para
o nosso envolvimento
na missão de “fazer discípulos de todas as nações” é a
falsa propaganda de que missão
é para super estrelas. Que o missionário é um gigante espiritual.
E pensamos em nomes como
Paulo, Hudson Taylor, Stanley
Jones.
Essa falsa propaganda nos
leva a acreditar que não somos
qualificados e que apenas pessoas muito capacitadas, com boa
oratória são qualificadas para
participar da missão.
É difícil acreditar que pessoas grandemente usadas por Deus
tiveram que lutar com problemas
iguais ou piores que os nossos.
Alguns anos atrás uma agência
missionária escreveu uma lista
das qualificações que um missionário precisaria ter: a força
de uma mula, a coragem de
um leão, a simplicidade de um
pombo, a docilidade de uma
ovelha, a visão de uma águia,
a perspectiva de uma girafa, a
disposição de um leopardo, a
resistência de um camelo, o estômago de um cavalo, a lealdade de um apóstolo, a fidelidade
de um profeta, o fervor de um
evangelista e a devoção de uma
mãe.
Em outras palavras, “se não
conseguir ‘andar sobre as águas’
não serve!”. Essa lista pode ter
sido escrita com humor, mas demonstra uma concepção errada
do que significa “fazer discípulos e discípulas”.
Em I Coríntios 1. 26-29 o
apóstolo Paulo nos dá uma
perspectiva bem diferente sobre
esse assunto. Ele diz que Deus
escolheu, de propósito, pessoas
comuns para que o mundo pudesse se engasgar e dizer: É inacreditável!

E em II Coríntios 4.7: “Temos esse tesouro em vasos de barro
para que a excelência do poder seja
de Deus e não de nós”. Deus teve
prazer em colocar o tesouro do
evangelho em um vaso de barro chamado ser humano. Pessoa
comum!
Deus decidiu limitar a proclamação do evangelho à garganta humana. A mesma garganta que fala de dúvidas e falta
de fé; que já usou palavras profanas; que fica em silêncio quando
deveria falar e fala quando deveria se calar.
A história conta que certa vez
a Inglaterra precisou fabricar
mais moedas para por em circulação. Mas faltava prata para
a fabricação das moedas. Então,
Oliver Crownwel mandou seus
homens saírem a procura de prata. Depois de algum tempo eles
voltaram com o seguinte relatório: “A única prata que achamos foi
na catedral, nas estátuas dos santos
que ficam encostados nos cantos da
catedral”. Ao que Oliver Crownwell respondeu: “Muito bem,
derretam os santos e coloquem-os
em circulação”.
Não podemos ficar nos cantos das igrejas, empoeirados.
Somos qualificados por Deus
e Ele quer nos colocar em circulação.
Não diga “eu não sou capaz”; “eu não sou suficientemente grande” ou “eu não sou
suficientemente bom”. O que
precisamos é ser suficientemente disponíveis. Não precisamos
ser grandes. O nosso Deus já
é grande! Não precisamos ser
fortes. O nosso Deus tem todo
poder! Não precisamos ser ricos.
Temos um Deus que nos supre!
“Não se glorie o sábio na sua
sabedoria, nem o forte na sua
força, nem o rico na sua riqueza

(...). Aquele que se gloriar glorie-se nisso: em saber que eu sou o
Senhor”.
Vejamos, no livro de Atos,
alguns santos que Deus colocou
em circulação:
Atos 8: Ao ler esse capítulo,
não fixe seu pensamento em Estevão ou Paulo. Isso é o óbvio do
texto. E o óbvio nem sempre é o
mais significativo.
v.1-4 – Eles foram espalhados
Eles quem? O povo da Igreja!
Exceto os apóstolos. De alguma
forma Deus manteve “os profissionais” em Jerusalém. Os leigos
foram a Judeia, Samaria, etc.
Não eram muito conhecidos,
mas foram em frente, cochichando o evangelho. Os santos
agora estavam em circulação e o
evangelho sendo proclamado.
v. 5 – No meio do grupo apareceu um homem chamado Felipe.
Não era um pregador profissional. Não era um apóstolo. Era
um diácono! Mas sentiu-se impulsionado a pregar em Samaria. E “as multidões atendiam,
unânimes, as cousas que Felipe
dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que fazia”.
Houve alegria na cidade.
Tudo por causa de um homem
comum que decidiu compartilhar as boas notícias de Jesus.
Atos 9: Outro homem comum
aparece aqui. Alguns dirão que
esse capítulo fala da conversão
de Saulo. Mas esse assunto ocupa apenas 9 versos. Os outros 34
versos falam sobre ANANIAS
e BARNABÉ. Homens leigos
que fazem um trabalho singular
depois da conversão de Saulo.
v.15 – Não encontramos muita coisa a respeito de Ananias na
Bíblia. O Senhor diz: “Vá Ananias”. Ele foi! E o que aconteceu foi maravilhoso. Quem era
Ananias? Homem comum!

“Deus teve
prazer em colocar
o tesouro do
evangelho em
um vaso de barro
chamado ser
humano.“
v. 26 – Barnabé - Anteriormente só lemos a respeito de
Barnabé no capítulo 4. Se não
fosse por ele, Paulo não teria
sido aceito no meio da comunidade cristã. As pessoas não
acreditavam em Paulo. Barnabé
arriscou seu próprio nome. Você
faria isso?
Alguém poderia dizer: “Eu
não tenho o Dom para evangelizar”. Espere! Não há nada na
Grande Comissão a respeito de
dons e habilidade. Obediência
à Grande Comissão não é uma
questão de habilidade. É uma
questão de submissão e fidelidade!
Obediência à Grande Comissão tem a ver: com paixão
por aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus,
com Santidade de vida, com
disposição para aceitar críticas,
com compromisso com o corpo
de Cristo e com disposição para
contribuir mesmo que sacrificialmente.
Enfim, tem a ver com disposição para dizer: “eis-me aqui,
envia-me a mim”.
Bispo João Carlos Lopes

Coração Aquecido
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O

24 de maio de 1738
Experiência do
Coração Aquecido

s irmãos João e Carlos Wesley, pastores anglicanos, embora muito bem intencionados,
fracassaram em sua viagem missionária aos
Estados Unidos que durou apenas 18 meses. Frustrado e deprimido, João Wesley exclamou: “fui à
América evangelizar os índios, mas quem me converterá?”.
Durante uma grande tempestade na travessia
do Oceano Atlântico, João ficou profundamente impressionado com a confiança e tranquilidade
demonstradas por um grupo morávio de cristãos
pietistas que alegremente cantavam e louvavam ao
nome de Jesus diante da perspectiva da morte. Tal
atitude contrastava com os sentimentos de medo da
morte e do juízo final. Tais experiências são o início
de uma crise que o levará a uma grande descoberta!
O problema é que eles não conheciam a graça de
Deus. Quando Carlos Wesley ficou doente a ponto
de quase morrer, foi interrogado sobre aquilo em
que depositava confiança para a vida eterna. Sua
resposta foi: “Tenho empregado meus melhores
esforços para servir a Deus.” Como o amigo que
fizera a pergunta parecesse não ficar completamente satisfeito com a resposta, pensou Carlos: “Pois
quê? Não são meus esforços razão suficiente para a
esperança? Despojar-me-ia de meus esforços? Nada
mais tenho em que confiar.” (Vida do Rev. Carlos
Wesley, de João Whitehead, p. 102).
Embora vivessem uma vida de rigorosa renúncia
em busca da santidade que lhes garantisse o favor
divino, por esta via, João e Carlos jamais alcançaram
a paz e a alegria oriundas da certeza da salvação.
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Foi somente no dia 24 de
maio de 1738, numa pequena
reunião, ouvindo a leitura de um
antigo comentário escrito pelo
reformador Martinho Lutero
sobre a Carta aos Romanos, que
João Wesley sentiu seu coração
aquecer-se de modo sublime,
por haver compreendido perfeitamente a essência do Evangelho de Cristo, renunciando toda
confiança em suas próprias obras
e passando a confiar inteiramente no Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo.
Após esta maravilhosa experiência, Wesley continuou se esforçando para agradar a Deus em
tudo, porém não como um meio
de se alcançar a salvação, mas
como produto da fé e como resultado da graça; não como raiz,
mas como fruto da graça santificadora. Nossos frutos são frutos
do Espírito que opera graciosamente em nossos corações!
Esta chama acesa no coração
de Wesley não foi fogo de palha!
Tal experiência produziu uma
verdadeira revolução e mudou
sua perspectiva do Evangelho e
da missão da Igreja. Wesley tornou-se um pregador fervoroso e
incansável da justificação pela fé
na cruz de Cristo e do poder do
Espírito Santo para transformação e santificação de indivíduos
e comunidades inteiras.
Nos 50 anos que se seguiram, ele pregou uma média de
três sermões por dia; a maior
parte deles ao ar livre. Milhares se converteram e passaram a
trilhar o caminho da santidade.
Um avivamento se deu de modo
a afetar positivamente toda a
sociedade, produzindo a abolição dos escravos, reformas educacionais, reformas no sistema
prisional, reformas nas questões

trabalhistas, de modo que historiadores chegam a atribuir ao
movimento metodista o mérito
da Inglaterra não ter padecido
os horrores de uma revolução
sangrenta como a que aconteceu
na França.
O metodismo também foi um
movimento missionário. Missionários foram enviados para
diversos países. Depois da experiência do Coração Aquecido, o
metodismo conquista o coração
do povo americano. Em 1776 os
metodistas representavam 2,5%
da população religiosa nos Estados Unidos. Em 1850 os metodistas já representavam 34,2%!
Em outras palavras, enquanto
em 1776, 1 em 40 americanos
eram metodistas, já, em 1859,
eram 1 em cada 3! E nenhuma
outra denominação chegava ao
menos perto do número de metodistas naquela ocasião. Em segundo lugar vinham os batistas
com 20,5%. (The Churching of
America, 1776-2005: Winners
and Losers in Our Religious
Economy, Revised and Expanded Edition; Autores: Roger
Finke e Rodney Stark).
A grande família metodista
possui hoje cerca de 80 milhões

de membros e está presente em
140 países. Nos últimos 10 anos,
igrejas de linha de santidade se
tornaram cada vez mais conscientes do seu patrimônio único
e de seu potencial para ministrar
com relevância as necessidades
desta sociedade pós-moderna.
Com ênfase na graça de Deus,
transformação, e vida íntegra e
autêntica diante de Deus e de outras pessoas, a mensagem de santidade é cada vez mais atraente
para uma ampla gama de pessoas
de todas as tradições religiosas.
Sentem necessidade de rearticular a mensagem de santidade de
modo a fazer jus ao seu legado
histórico, a medida que também
buscam evitar as armadilhas de
dois extremos: legalismo, de um
lado, e evangélicos genéricos sem
transformação de vida, de outro. Portanto, estão se unindo no
propósito de reformar a nação,
particularmente a Igreja, a fim de
espalhar a santidade bíblica sobre
toda a terra.
A mensagem que o mundo mais precisa hoje em dia é
exatamente esta mensagem de
santidade enfatizada por João
Wesley. As igrejas precisam de
uma mensagem autêntica e clara

que substituirá o “santo graal”
de métodos como o foco de sua
missão. Nossa mensagem é nossa missão!
Além do mais temos sido
inundados por líderes que se tornaram prisioneiros de uma mentalidade de sucesso numérico e
influência programática. Eles se
tornaram tão preocupados sobre
“como” administrar a igreja que
negligenciaram o aspecto mais
importante que tem a ver com
“o que” a igreja declara. Nós
inundamos o “mercado” com esforços metodológicos para fazer
a igreja crescer. Neste processo,
nossos líderes perderam a capacidade de liderar.
Eles não conseguem liderar
porque não tem nenhuma mensagem autêntica para transmitir, nem uma visão autêntica de
Deus, nem uma compreensão
transformadora da alteridade de
Deus (Deus: o totalmente Outro). Eles sabem disto e desejam
encontrar o poder centralizador
de uma mensagem que faça a
diferença. Mais que nunca desejam banhar-se em uma profunda compreensão do chamado
de Deus pela santidade - vida
transformada. Estão cansados
de confiarem em métodos. Querem uma missão. Querem uma
mensagem!
As pessoas hoje estão buscando um futuro sem terem
uma memória espiritual. Elas
suplicam aos cristãos por uma
palavra generosa e integrante
que faça sentido e faça a diferença. Temos a obrigação de deixar
claro que Deus é relevante para
a vida das pessoas. Nós temos de
nos livrar de nossa obsessão por
uma linguagem verborrágica, de
expectativas embaraçosas e de
nossos padrões intransigentes.
Qual é o âmago, o centro, a essência do chamado de Deus? Eis
aí nossa mensagem, eis aí nossa
missão!
Fraternidade Wesleyana de Santidade
http://santidadeeunidade.org
http://santidadeeunidade.blogspot.com

Campanha
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Oferta Missionária

impulsiona metodismo no norte e nordeste

Marcelo Ramiro

Nordeste

Na Remne – Região Missionária do Nordeste, o valor arrecadado irá contribuir com a
Congregação Metodista em
Parnamirim-RN. A intenção
fortalecer o processo de emancipação da igreja, previsto até o
final deste ano.
“Nossa congregação em
Parnamirim ainda paga aluguel para residência pastoral. A
compra de uma residência permitirá que o valor do aluguel se
reverta para a obra missionária. Assim mais pessoas serão
alcançadas para Jesus (proclamação da Palavra), serão preparadas para exercer a liderança
(governo) e poderão assumir
maiores responsabilidades com
o seu autossustento financeiro”,
explica a bispa da Remne, Marisa de Freitas Ferreira.

“Prossigo para o alvo...”
Filipenses 3:12

R

io Grande do Norte é marcado pelas belezas das suas
praias: Pipa, Genipabu, Pirangi, Timbau e muitas outras.
Sem contar a maravilha que é o maior Cajueiro existente. Estas belezas são sinais visíveis da grandeza de Deus. Louvado seja o Senhor por isto. Mas não nos contentamos com
esta beleza natural. Estamos empenhados/as em presenciar
a beleza da vida humana transformada pelo poder de Deus,
em Cristo Jesus.
Ainda não temos uma igreja local emancipada em todo
este estado. Porém temos esta certeza: a semente que tem
sido plantada dará os seus frutos. Deus está manifestando o
seu poder e as vidas têm sido alcançadas. Há um alvo claro estabelecido: até o final deste ano nossa congregação,
na cidade de Parnamirim-RN, alcançará sua condição de
igreja local.
Por um tempo o valor da oferta missionária nacional era
usada, na REMNE, para socorrer mais de um local. Entretanto o plano regional missionário mostrou que é melhor
investir em projetos (de governo, de proclamação da palavra e de sustento financeiro) que estejam o mais próximo
possível da sua emancipação (de congregação passar a
igreja local). Desta forma esta igreja local será mais uma
agência para expandir as tendas do cristianismo metodista
no nordeste.
Por isto mesmo contamos com o auxílio do povo metodista no Brasil. Nós prosseguimos para o alvo da soberana
vocação de Deus em Cristo Jesus: anunciar o evangelho que
liberta o mundo de tudo aquilo que é obra do pecado.
Marisa de Freitas Ferreira
Pastora no exercício do episcopado

Arquivo Ex positor

“Nossa congregação
em Parnamirim
ainda paga aluguel
para residência
pastoral. A compra
de uma residência
permitirá que o
valor do aluguel se
reverta para a obra
missionária. Assim
mais pessoas serão
alcançadas para
Jesus (proclamação
da Palavra), serão
preparadas para
exercer a liderança
(governo) e poderão
assumir maiores
responsabilidades
com o seu
autossustento
financeiro”

Cristão

E

stá chegando o dia! A
família metodista se
mobiliza para a Oferta
Missionária 2012. No terceiro domingo de maio, dia 20, as
Igrejas em todo o Brasil estarão
unidas para alcançar o alvo: R$
500 mil. O valor será revertido
para o avanço missionário nas
regiões Norte e Nordeste.
“A motivação na Oferta
Missionária não se reduz a ‘tijolos’, vai bem mais além: testemunhar e vivenciar estilo de
vida exemplar em termos de
paixão missionária – quanto
mais você doa mais você abençoa!”, ressalta a Revda. Joana
D’Arc Meireles.

Campanha

Igreja Metodista em Cujubim-RO receberá R$ 15 mil para construção de um muro e reparos no templo de madeira.
Cristão

Na Região Missionária da
Amazônia - Rema, o investimento será diversificado. A
Igreja Metodista em Cujubim-RO receberá R$ 15 mil para
construção de um muro e reparos no templo de madeira. Os
membros e o pastor local estão
entusiasmados. “Passamos por
momentos difíceis e retomamos
o trabalho. Estamos animados
e todos querem contribuir com
a Oferta Missionária para que
outras igrejas também sejam
agraciadas”, conta o Pr. Leondes Francisco da Silva.
A Congregação Metodista
em Jaru-RO, irá receber R$ 40
mil. O Pr. Pedro Jorge Gonçalves Magalhães conta que o
dinheiro será usado para iniciar
a construção de um templo.
“Muita gente será agraciada
com a oferta. Hoje nós temos
quase 100 pessoas na Congregação e todo domingo muitas
ficam para o lado de fora, pois o
local é pequeno. Iremos começar um novo tempo”, se alegra
o pastor.
Parte da Oferta também
será investida na Igreja Metodista do bairro Nova Israel
em Manaus-AM para reforma
de um salão multiuso e à realização do Projeto Missionário 3
Dias para Jesus. Ao todo serão
destinados R$ 30 mil para Manaus. Os metodistas em Ariquemes-RO vão poder concluir
a construção da casa pastoral.
Lá serão investidos R$ 15 mil.
Em Porto Velho-RO a Igreja
no Jardim Eldorado irá receber
R$ 50 mil para a compra de um
terreno.

Pr. Leondes da Silva

Norte

Avanço Missionário na Rema

A

Região Missionária da Amazônia
ocupa aproximadamente 43% do
território brasileiro (Região Norte do
Brasil), que inclui seis estados: Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima.
São mais de três mil Metodistas espalhados por essa extensa e rica região do
nosso país. Ao longo da história, no início
como campos missionários do Norte e Noroeste – CMNN e atualmente Região Missionária da Amazônia – Rema, possuímos
28 igrejas, 6 congregações e 42 missionários. Nossa missão tem sido alavancada
com recursos financeiros da Oferta Missionária Nacional.

Inúmeros templos e casas
pastorais foram adquiridos.
Hoje a Rema tem uma boa
estrutura de templos e dependências, fruto do investimento missionário da
oferta do 3º domingo de maio.
Agora novos desafios se apresentam:
Novas frentes missionárias, treinamento de
obreiros e obreiras, especialmente leigos e
leigas (evangelistas). Agradecemos ao povo
do Coração aquecido, que fielmente e com
paixão missionária tem semeado nos Campos Missionários da Amazônia – Rema.
Carlos Alberto Tavares Alves
Bispo Missionário – Região Missionária da Amazônia.

Campanha

A Oferta Missionária Nacional foi criada no ano de 1995,
quando surgiu a idéia de estimular cada membro metodista
a ofertar para os trabalhos missionários no Norte e Nordeste
brasileiro. Nesses 17 anos as
Igrejas em todo o Brasil participam ativamente, ofertando e
orando no terceiro domingo de
maio.

O Alvo Nacional é de R$ 500 mil e os alvos regionais são:
1ª Região

2ª Região

R$
R$
138.000,00 23.000,00

3ª Região

4ª Região

5ª Região

R$
100.000,00

R$
78.000,00

6ª Região

REMNE

REMA

R$
R$
R$
R$
75.000,00 46.000,00 23.000,00 17.000,00

A Aplicação e Distribuição da Oferta Missionária 2012
Remne

Rema

Social

Missionária

Emergências

Divulgação

35%

35%

10%

10%

5%

5%

Arquivo Ex positor
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Investimentos da Oferta Missionária 2011
Cacoal-RO
Projeto 3 Dias Pra Jesus (R$ 14.350,00)
Término da construção templo (R$ 35 mil)
Arquivo Expositor Cristão

Arquivo Expositor Cristão

Ji-Paraná-RO
Reforma do templo (R$ 50 mil)

“Com essa injeção de ânimo a Igreja terminou a construção do
templo, que se estendia por vários anos. O Projeto Missionário
também foi tremendo e muito importante para a comunidade.
Tais eventos e obras somente foram possíveis pela benção que
é a Oferta Missionária Nacional. A todos que contribuíram, a
nossa gratidão!” Pr. Fábio Cachone dos Santos.

“O templo vai caber 600 pessoas! A previsão é terminar a reforma no final do ano! A Oferta Missionária nos deu um ânimo
enorme. Agora vamos levantar toda a parte de trás do templo e
vamos começar o acabamento!” Pra. Elizângela Lima da Silva Hifran
Paragominas-PA
Início da Construção do templo (R$ 10 mil)
Arquivo Expositor Cristão

Arquivo Expositor Cristão

Marabá-PA
Início da Construção do templo (R$ 10 mil)

“Fizemos o laje e o piso da igreja. Ainda há muito para ser feito, mas a oferta foi o nosso marco. Esta campanha é tremenda!
Já estamos fazendo nosso culto na laje, ao ar livre. Foi realmente uma bênção” Pr. Edmar Leonardo da Silva

Arquivo Expositor Cristão

Campina Grande-PB (Jardim América)
Compra casa pastoral (R$ 165 mil)

“Tínhamos um templo de madeira e já estava todo corroído.
O dinheiro era para reforma, mas, nós preferimos construir
outro. Agora, cabem quase 500 pessoas! Já estamos fazendo
culto lá dentro! A proposta é encher este lugar! Esta oferta missionária motivou muito!” Pr. Zé Maria Marques da Silva

Quanto mais você doa
mais você abençoa!

“Com a chegada da oferta, compramos a nossa casa pastoral,
alcançamos o autossustento da Igreja local e abrimos outras
frentes missionárias. Sinto-me agradecido e feliz, e muito mais
encorajado para fazer a missão, pois a cada dia entendemos que
somos um só corpo.” Pr. Frederico Emmerich

Bradesco
Ag. 2818-5
Cc 14.251-4
Associação da Igreja Metodista
Cnpj 33.749.946/0001-04

Marcelo Ramiro

Se você estiver fora do Brasil
e quiser colaborar,
anote os dados!
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Igreja Metodista em Missão
Adote um missionário ou missionária!
Ore e contribua! Essa missão também é sua!
Pastores

Missionários da Região Missionária da Amazônia – Rema

Bispo Carlos Alberto
Tavares Alves
Aniversário: 17/03
Ilva Alves
Aniversário: 14/06
Porto Velho – RO
Rua Rio de Janeiro, 4170 Apt. 13
Bloco 02. Bairro Nova Porto Velho.
CEP: 76800-000
Tel: (69) 8433 3179 / (69) 3222 4079
cat_alves@yahoo.com.br

Adalberto Alves
da Silva
Aniversário: 05/07
Maria Madalena R. Pinheiro
Aniversário: 19/12
Manaus – AM
Rua Juruá, 41. Bairro Santa
Etelvina. CEP: 69059-570
Tel: (92) 9142 5588 /
(92) 3228 1369
igrejametodista@hotmail.com

Alencar
Moura da Silva
Aniversário: 24/12
Maria Aparecida Paulino C. Silva
Aniversário: 11/12
Porto Velho – RO
Rua do Cravo, 2819 Bairro Cohab.
Jardim Eldorado. CEP: 76 800-00.
Tel: (69) 9283 1478 /
(69) 8456 7091 / (69) 8484 7210
pr_alencar@ibest.com.br

Cidelci Ferreira
Aniversário: 18/10
Tânia Mara da Costa Dutra Ferreira
Aniversário: 19/05
Rio Branco – AC
Rua Cel. Sebastião Dantas, 60
Estação Experimental.
CEP: 69907-450
Tel: (68) 3226 1251 /
(68) 8117 1531 / (68) 9211 0463
cidelciferreira@hotmail.com

Claudir Dutra
Aniversário: 22/03
Elisangela da Silva Lemes Dutra
Aniversário: 17/02
Ouro Preto Oeste – RO
Rua dos Seringueiros, 1236
Bairro: Jardim Tropical.
CEP: 76.920-000
Tel: (69) 3461 2167 /
(69) 9209 6963 / (69) 8449 2107
revdutrafilhota@hotmail.com

Darci Faustino
de Souza
Aniversário: 06/10
Dalva Maria de Oliveira Ribeiro
Aniversário: 02/01
Porto Velho – RO
Rua Angico, 4160. Bairro
Conceição. CEP: 76808-272
Tel: (69) 3227 4975 /
(69) 9225 2477
prdarcifaustino@hotmail.com

Deonisio Agnelo dos
Santos
Aniversário: 08/10
Wanderci Cachone dos Santos
Aniversário: 12/10
Vilhena – RO
Av. Brasil, 6358 Setor 4
Bairro Jardim Eldorado.
CEP: 76980-000
Tel: (69) 8147 6028 /
revdeonisio@hotmail.com

Dimarães da Silva
Aniversário: 25/09
Damiana da Silva
Aniversário: 13/06
Porto velho – RO
Av Amazonas 4272, Agenor de
Carvalho. CEP: 76800-000.
Tel: (69) 8428 4888
dimaraesmetodista@hotmail.com

Dimanei da Silva Lisboa
Aniversário: 19/12
Claudete Barbosa Lisboa
Aniversário: 24/11
Boa Vista – RR
Rua Alferes José Agostinho, 284
Bairro Mecejana.
CEP: 69304-440
Tel: (95) 3624 5906/
9116 6440
dimanei@hotmail.com

Edna Maria
Albuquerque Leal
Aniversário: 13/02
Cabixi – RO
Av. Tamoio, 4786 - Centro
CEP: 76994-000
Tel: (69) 3345 2281 /
9911 4289 / 8468 7389
ednalbuquerqueleal@hotmail.com

Edinaldo Alves Duarte
Aniversário: 27/10
Macapá – AP
Rua: José Antonio Siqueira,
n° 387
Bairro: Laguinho
Cep: 68908-194
Tel: (96) 3223 6223 /
9967 1816
edi_rema@hotmail.com

Edmar Leonardo
da Silva
Aniversário: 14/01
Patrícia Jangles de Souza Leonardo
Aniversário: 13/08
Marabá – PA
Folha 22, quadra 04, lote 246.
Bairro Nova Marabá.
Cx Postal: 113
CEP: 68505-065
Tel: (94) 3321 9017 /
8133 7279 / 8129 1452
pr.leonardo@hotmail.com

Elizângela L. da Silva
Hifran
Aniversário: 06/08
Paulo César Hifran
Aniversário: 01/06
Ji-Paraná – RO
Rua Teresina, 694, Esq. com
a T 05
Bairro Nova Brasília.
CEP: 76900-000
(69) 3421 5859 / 3421 3906
/ 9204 4145 / 8110 4768
revdaelizangelalima@hotmail.com

fabio Cachone dos
Santos
24/03
Penélope Daniela de S. G. dos Santos
Aniversário: 04/08
Cacoal - RO
R. Marechal Deodoro da Fonseca,
2345
Bairro Jardim Clodoaldo
CEP: 76960-000.
Tel: (92) 8106 0800 /
(69) 8414 3454
fabiocachone@yahoo.com.br

Gerinivaldo A.
Oliveira Leite
Aniversário: 03/11
Marizete Vettorazi
Aniversário: 09/12
Rolim de Moura – RO
Rua Barão do Melgaço sub
esquina Belo horizonte. Bairro
Centro
CEP: 76940-000
Tel: (69) 9221 5622 /
gere_opo@hotmail.com

João Coimbra Filho
Aniversário: 06/11
Deise Peres Coimbra
Aniversário: 24/08
Belém – PA
Rua Nova Passagem Marinho, 10
Bairro Sacramenta.
CEP: 66083-495
(91) 3254 7499 / 3236 0307
/ 8202 5036 / 8164 3995
coimbra_rema@hotmail.com
deisecoimbra@hotmail.com

José Maria Marques
Maria Joerta Landin da Silva
Aniversário: 07/09
Paragominas – PA
Rua Caramuru, 259
Bairro Jaderlândia
CEP: 68625-000
Tel: (91) 8215 1822
pr.jose_maria@yahoo.com.br

Pra. Kátia Maria
Oliveira do Carmo
Aniversário: 17/03
Asinelson Souza do Carmo
Aniversário: 17/03
Manaus - AM
Rua 39 Quadra 155 casa 56
Bairro Amazonino Mendes
CEP: 69099 180
Tel: (92) 3641 2660 /
9188 9719

Luiz Rodrigues
Barbosa Neto
Aniversário: 30/11
Lilia Raquel Torres Barbosa
Aniversário: 22/01
Porto Velho – RO
Rua Pe. Ângelo Cerri, 2248
Bairro Liberdade
CEP: 76803-780
Tel: (69) 3221 6978 / 9995 8529
santidah@yahoo.com.br

Luiz Augusto Cárdias
Filho
Aniversário: 15/10
Márcia Monteiro Cárdias
Aniversário: 12/09
Manaus - AM
Rua 114, quadra 216 numero 48
Bairro Núcleo XII Cidade Nova II
CEP: 69096-450
Tel: (92) 8152 1448 /
3082 3591 / 8216 5787
cardiasmetodista@hotmail.com

Luiz Carlos Silva
Marques
Aniversário: 20/02
Ana Célia Trindade M. Marques
Aniversário: 10/12
Altamira – PA
Rua Otaviano Santos, 2080
Bairro SUDAM I. CEP: 68371-250
Tel: (93) 3515 1767 / 91498160
diamantenegro431@hotmail.com

Missionários

Lunalva Lucia Ribeiro
Aniversário: 30/12
Teresópolis/RJ
Rod. BR 116 km 46,5
Serra do Capim
CEP: 22985-001
Tel: (92) 8196 7646

Marcelo dos Santos
Almeida
Aniversário: 06/11
Deomara Mendes de Almeida
Aniversário: 26/02
Rua Cruzeiro do Sul nº 186,
Mauro Bittar, Bairro Floresta,
CEP: 69907211
Rio Branco
Tel: (68) 32251323/99852833
prmarcelo2004@hotmail.com

Marcos Antonio Julião
Aniversário: 20/08
Mauren G. F. Julião
Aniversário: 02/01
Manaus - AM
Rua Barão do Rio Branco, 733.
Bairro São Jorge
CEP: 69033-431
Tel: (92) 3213 4722 /
9434 2090
marcos.juliao@rema.metodista.org.br

Maria Rosa Conrado
Aniversário: 04/08
Jaciara – MT
Rua Moema, 649, Santa Rita
CEP: 78.820-000
Tel: (66) 3461 4596 /
9954 98 42
rosafemme@hotmail.com

Marinice Hifran
Aniversário: 15/06
Ariquemes - RO
Rua Minas Gerais, 4004
Setor 05 Caixa Postal 102
CEP: 76870-000
Tel: (69) 3536 4041 / 8415 9140
pmhmetodista@hotmail.com

10
Maria do Carmo Prata
dos Santos
Aniversário: 29/07
Rua Raimundo de Moraes, 653-A
São Jorge – Manaus /AM
CEP: 69033-130
carmem_brazil@yahoo.com.br

Missionários

Luciana Soares Rêgo
Aniversário: 10/03
Kylson do Carmo Pedroso
Aniversário: 07/12
Ji-Paraná – RO
Av. 2 de Abril, 566 - Bairro Urupá
CEP: 76900-000
Tel: (69) 3421 5059 /
3422 4671 / 8454 7216
luciana.metodista@hotmail.com
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Pedro Jorge Gonçalves
Magalhães
Aniversário: 06/06
Miriam Fontoura Dias Magalhães
Aniversário: 16/02
Jaru – RO
Rua Minas Gerais, 2361 Setor 5.
CEP: 76890-000
Tel: (69) 3521 3091 /
8433 4785 / 9292 9854
revpedroshofar@hotmail.com

Raimundo Vieira
Tavares Filho
Aniversário: 11/05
Racy Cardoso Tavares
Aniversário: 16/12
Manaus-AM
Rua Boa Sorte, 17. Colônia Terra
Nova, Novo Israel.
CEP: 69015-578
Tel: (92) 3342 3026 / 9139 1877
prtavaresfilho@hotmail.com

Raimundo Francisco de
Souza
Aniversário: 23/06
Nair Rocha de Souza
Aniversário: 20/06
Ariquemes – RO
Rua das Safiras, 1205
Bairro Parque das Gemas
CEP: 76870-000
Tel: (69) 3535 5560 /
9970 1023

Sung Jeon Lee
Aniversário: 20/09
Sin Sook Lee: 10/04
Manaus – AM
Rua Vila Amazonas, 32 N.S. das
Graças Caixa Postal 1634.
CEP: 69057-240
Tel: (92) 3642 5597 /
3642 1593
boaleelee@hanmail.com

EVANGELISTAS

Nilda Maria Amorim
dos Santos
Aniversário: 26/03
Abraão Adolfo da Silva
Aniversário: 29/04
Av Macapá, 2081
Bairro Hernandes Gonçalves
CEP 76 916 -000
Tel: (69) 3471 2778 /
9208 6911 / 92671689
nilda-metodista@hotmail.com

Márcia S. Suzuki
Aniversário: 30/03
Edson Massamiti Suzuki
Aniversário: 08/07
Brasília - DF
ATINI- SCRN 714/715 Bloco F
Loja 18
CEP: 70 761-660
Tel: (61) 8116 1595
suzukiemarcia@gmail.com

Expedito de Souza
Pereira
Aniversário: 22/04
Maria do Socorro de Souza
Pereira
Aniversário: 30/09
Rio Branco - AC
Rua Pe.Cícero, 181. Bairro da Paz.
CEP: 69906-000
Tel: (68) 3227 4659 /
8411 3051

Edmilson de Souza
Bezerra
Aniversário: 04/10
Capanema – PA.
Rua Apinagés, 32, Bairro São
Pio X
CEP: 68702-010
Tel: (91) 8468 7389

Maria Betânia Dantas
Medeiros
Aniversário: 28/12
Boa Vista - RR
Av. Vereador Estácio Pereira de
Melo, nº 84
Bairro Mecejana
CEP: 69304-640
Tel: (95) 812 5522 / 3624 3424

Eva de Souza Bezerra
Aniversário: 13/03
Salinópolis – PA
Rua Nilza de Castro, Bairro São
Tomé S/N
Próximo a Modinha Confecções
CEP: 68721-000
Tel: (91) 8183 2359

Leondes Francisco da
Silva
Aniversário: 11/09
Elizélia Augusto Costa da Silva
Aniversário: 09/02
Cujubim – RO
Av. Canário, 1874 – Bairro
Setor 01
CEP: 76864-000
Tel: (69) 92873884

Ezimar Alves Nogueira
Aniversário: 10/01
Angelita Pereira Nogueira
Aniversário: 05/08
Parauapebas – PA
Rua Mato Grosso nº 222, Bairro
da Paz.
CEP: 68515-973
Tel: (94) 9265 8106 /
8154 8570 / 3346 9800

Rogéris Mota dos
Santos
Aniversário: 17/11
Thaylane Lima dos Santos
Aniversário: 09/03
Porto Velho – RO
End: Rua Buenos Aires nº 2250.
Bairro Embratel.
CEP: 76820-858
Tel:(69) 9239 6235
rogeris_jaru2010@hotmail.com

Valmir Tognon Muniz
Aniversário: 05/07
Andrea Dias Vieira Muniz
Aniversário: 08/06
Porto Velho-RO
Rua América do Norte, 3087
Quadra 31 Lot. Vitória Régia
Bairro Três Marias
CEP: 76812-698
Tel: (92) 9253 3384
valmir.a@hotmail.com

Cize Manduca
Aniversário: 02/06
Rua Alferes José Agostinho, 284
Bairro Mecejana
69304-440 Boa Vista – RR
Tel: (95) 3625 4068 /
(95) 4400 7257 / (95) 9116 5800
/ (95) 3686 8764

Região Missionária da Amazônia (REMA):
Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia
e Roraima.
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Pastores

Missionários da Região Missionária do Nordeste – Remne

Marisa de Freitas
Ferreira
Aniversário: 16/10
Recife – PE
Rua Afonso Celso, 191/601,
Tamarineira
CEP: 52060-110
bispamarisa@metodistanordeste.
org.br

André Luiz de Carvalho
Nunes
Aniversário: 26/08
Salvador – BA
Av. Joana Angélica, 1508/301
Bl 01. Edifício San Remo - Nazaré
CEP:40050-002
Tel: (71) 3326.3561 /
9216.4714 / 3330-1566 (ig.)
alvignus@bol.com.br /
alvignus@yahoo.com.br

Antônio Cesimar
Ferreira
Aniversário: 07/12
Mossoró – RN
Avenida Brigadeiro Salema, 741
Bairro Alto de São Manoel
Residencial portal da resistência,
bloco 1 - apartamento 202
CEP:59628-030
Tel: (84) 3312-1955/
8854-6951(oi) / 96566401(tim)
pastorcesimar@hotmail.com

Antônio do Rego
Monteiro
Aniversário: 27/04
Araçoiaba/PE
Rua João Pessoa Guerra, 57 A,
Centro
CEP: 53690-000
Tel: (81) 9503-3668 / 3227.0951
/ 8593-1811
antoniomonteiro@gmail.com

Augusto Piloto Silva
Júnior
Aniversário: 30/04
Aracaju – SE
R: Armando Barros, 81/1101
bloco B – Cond. Flamboyant
- Luzia.
CEP: 49045-080
Tel: (79) 3217-2260 (Resid)
3241-4467 (Ig.) 9816-8619
(TIM) 8807-0868 (OI)
prpilotto@gmail.com.br

Davi dos Santos
Almeida
Aniversário: 12/02
Bahia – BA
Rua Aurora, 05
Centro, Aporá
CEP: 48530-000
Tel: (75)3441-2140 /
9837-7240
filhodejoão@hotmail.com

Davi Fenner
Aniversário: 07/09
Vitória da Conquista – BA
Av Deraldo Mendes, 836
CEP: 45051-115
Tel: (77) 3084-6353/
8824-1122
davifenner@hotmail.com

Dilson Soares Dias
Aniversário: 01/03
Vitória da Conquista – BA
R: João Norberto, 40/103
Alto Maron
CEP: 45045-040
Tel: (77) 3084.5715 /
8102.2797 / 3424.2617 (ig)
prdilsonsdias@bol.com.br

Edison Davi Oliveira
Ramos
Aniversário: 01/02
Campina Grande – PB
R: Elizabete Arruda, 255
Bodocongó
CEP: 58108-190
Tel: (83) 3333.4330 /
(83) 3333 9686 (ig) /
(71) 8225-9455 / 8225-9456
edisondavi@uol.com.br

Emanoel da Silva
Bezerra
Aniversário: 16/12
Teresina – PI
Conjunto Saci, quadra 69 casa
24. Bairro Saci. CEP: 64020-380
Tel: (86) 8853-4585 / 32183503 (ig) / 9414-5522 /
3227-8357
emanuel_bezerra@yahoo.com.br
/ teocajw@hotmail.com

Fernando Corrêa Pinto
Aniversário: 27/06
Recife – PE
Rua José Bonifácio, 246 –
Ap. 202
Madalena
Cep: 50710-000
Tel: (81) 8531-8314
família.correa@ig.com.br

Francisco Jonas
Fernandes da Silva
Aniversário: 26/01
Fortaleza – CE
R: Luiz Torres, 374 – Maraponga
CEP: 60710-700
Tel: (85) 3495.1123 / 87211123 / 3453-4877 (trab.)
fco.jonas@hotmail.com

Francisco Porto de
Almeida Júnior
Aniversário: 26/04
Recife – PE
R: João de Deus, 225/1001
Edf. Jardim dos Girassóis
Torre
CEP: 50710-400
Tel: (81) 3039-6255 / 8893-6569
juniorporto10@hotmail.com

Frederico Franz
Emmerich
Aniversário: 24/04
Campina Grande – PB
Rua: Sargento Edson Sales. Nº
657. Bairro: José Pinheiro.
Cep. 58407385.
Tel: (83) 3322.3285 /
8832-5455/ 9133.2915
franz_emmerich@yahoo.com.br

Lucília Fernandes dos
Santos
Aniversário: 27/09
R. Benjamim Maranhão, 35 –
Centro
Belém – PB
CEP: 58255-000
Tel: (83) 9623-9124/ 3261-2160
prlucilia@hotmail.com

Makiko Koinuma
Aniversário: 09/06
Recife – PE
Rua João Fernandes Vieira,367
Bloco-C apt.601. Boa Vista
CEP: 50050-200
Tel: (81)81402749
paraisoshalom@yahoo.co.jp

Mara Ferreira de
Araújo Pedro
Aniversário: 26/05
Salvador – BA
Av. Amaralina, 110, ap. 08,
Amaralina
Cep: 41900-020
Tel: (71) 3036-3192/
9649-6949 (vivo)
p.marapedro_@hotmail.com

Maria Raimunda Lopes
Monteiro
Aniversário: 17 /04
Parnamirim – RN
Avenida Brigadeiro Everaldo
Breves,129- Bairro Boa Esperança
CEP:59140-650
Tel: (84) 99600488 / 88506064
pramari@yahoo.com.br

Carlos da Silva
Aniversário: 03/05
Salvador – BA
Travessa Vila da Mata, 64,
Engenho Velho da Federação
CEP: 40243/970
Tel: (71) 3283.5850 /
8762-8085
carlosiv@ufba.br

Cícero Batista de
Freitas
Aniversário: 01/09
João Pessoa – PB
Rua Caetano Figueiredo, 735
Cristo Redentor.
Cep: 58070-520
Tel: (83) 8855-5262 /
8718-5209 / 3223-7214
cícero_batista@hotmail.com

Emanoel Rodrigues
Almeida
Aniversário: 05/10
Fortaleza – CE
R. Fronçois Teles de Menezes, 50,
apt 201, bl 01
Condomínio Recanto das
Acácias III
CEP: 60415-110
Tel: (85) 85952334
emanoel.rodrigues@uece.br

Emerson Valente de
Oliveira
Aniversário: 08/11
Fortaleza – CE
R: Agamenon, 207
Parque São José
CEP: 60730-200
Tel: (85) 3296.4019 /
4005-4221(trab.)/8795-0540/
8855-9906
emersonvoliveira@yahoo.com.br

Gilmara Michael Silva
Souza Oliveira
Aniversário: 11/05
Recife – PE
Av. Engenheiro Agamenon Magalhães Melo 241/512. Tamarineira
CEP: 52110-000
Tel: (81) 9937-4112
pra.gilmara@hotmail.com/
maramichael2000@yahoo.com.br

Ivan Carlos Costa
Martins
Aniversário: 24/01
Olinda – PE
R: Evalênia, 36
Caixa d’Água
CEP: 53210-330
Tel: (81) 8829.3751
rev.martins@gmail.com

Izaías Melquíades
da Silva
Aniversário: 27/11
Muribeca – SE
Rua Gracco Cardoso, 190 - centro
CEP: 49780-000
Tel: (79) 9606-2945 (vivo) /
9606-2954
izapraise@hotmail.com

Milton Antônio do
Rego Barros
Aniversário: 13/09
Olinda – PE
R: Álvaro da Boa Vista Maia,
344/104
Jardim Atlântico
CEP: 53140-200
Tel: (81) 3432.7615/ 8797-7909
milbarros@yahoo.com.br

Misael Gomes da Cruz
Aniversário: 25/12
Salvador – BA
Rua: da Inconfidência, 114 - rua
nova de Pirajá – Bairro do Pirajá
CEP-41295-270
Tel: (71) 8788-5245/
81063072/ 3211-7120
misa252009@hotmail.com

Paulo Bezerra de
Almeida
Aniversário: 21/08
Fortaleza/CE
R: Raimundo Belmiro Evangelista,
46. Edson Queiroz
CEP: 60.811-710
Tel: (85) 3239.2794 /
8661-1936
paulobez31@hotmail.com

Missionários

Ricardo Pereira da
Silva
Aniversário: 05/04
Recife - PE
Rua Coronel Roberto Pessoa
Ramos, 272/302
Edif. Renata Maria, Boa Viagem ,
CEP. 51130-160
Tel: (81) 8794-4771/3461-4099
ricardo19sbc@yahoo.com.br /
ricardo.cuidar@hotmail.com

Tarciso Lopes Monteiro
Aniversário: 17/05
Fortaleza – CE
Silva Paulet ,3003
CEP: 60.120.021
Tel: (85) 3247-2090 /
3269-9568 / 8507-6930 /
8689-6385
prtarcisomonteiro@oi.com.br

Walter Teixeira
Aniversário: 17/07
Itabuna – BA
Rua Washington Santos, 142 –
Bairro Santo Antônio
CEP: 45.602-415
Tel: (73) 3212-9880 (Resid.) /
8881-8025 (Celular)
walter-ipiau@uol.com.br /
walter_ipiau@hotmail.com

Rosely Vieira Aguiar
Veiga
Aniversário: 03/03
Vitória da Conquista – BA
R: João Norberto, 40/103
Alto Maron
CEP: 45045-040
Tel: (77) 8839-0555
rozelipromessa@gmail.com

Rui Sérgio Santos
Simões
Aniversário: 02/11
Porto Seguro – BA
Rua Pararaná, 36 - Alto Do
Mundaí
CEP: 45810-000
Tel: (73) 3679-2171 / 8885-0955
pr.ruisergio@gmail.com

Samuel Luiz da Silva
Aniversário: 23/04
Jaboatão dos Guararapes – PE
R: Amaro Soares Andrade, 71
Aptº 102, Edf. Escuna. Piedade
CEP: 54420-340
Tel: 3203-3619 / 8842-4472 /
8616-8943
eribom@ig.com.br /
elianeesamuel@yahoo.com.br

Sílvio Rocha Oliveira
Aniversário: 22/06
Campina Grande – PB
José do Ó, 925 – Residence Alto
Branco I Aptº 202 – Bairro Alto
Branco
CEP: 58.401 - 411
Tel: (83) 8780-7808/
3322-6567(ig) / 3322-4748
prsilviopedra@bol.com.br
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Stuart Oliver Júnior
Aniversário: 20/03
Alagoinhas – BA
Parque Residencial Jardim das
Acácias Rua A 82
Conjunto Vila Flor
CEP: 48.000.000
Tel: (75) 34210017 /
91275611 (vivo) / 99242424
stuartmetodista@hotmail.com /
stuart@simonassinordeste.com.br

EVANGELISTAS

Pedro Alves de Paula
Aniversário: 27/07
Fortaleza – CE
R: Rosita, 49 – Barroso
CEP: 60862-810
Tel: (85) 3274-6109/ 3366-7655
(trab.) / 8898-9534
palvesp@yahoo.com.br

Expositor Cristão
Maio de 2012
www.metodista.org.br

Henrique Jorge
da Costa
Aniversário: 16/02
Att. Lílian Sena
São Luis – MA
R. Aririzal, S/N - Coama,
Condomínio Ditaly 04
Bl 4, AP. 103
Tel: (98) 8205-4289
amvjorge@hotmail.com

Maria do Carmo
Aparecida Souza dos
Santos
Aniversário: 23/11
Vitória da Conquista – BA
Av. Filipinas, 354 – Jardim
Guanabara
CEP: 45030-000
Tel: (77) 3088-3555

Maria do Socorro F. de
Sá Vasconcelos
Aniversário: 15/05
Recife – PE
Rua Telesphoro Fragoso, 83
San Martim
CEP: 50761-030
Tel: (81) 3227-2817/
8422-2541/9886-6595
m.socorro.freire@hotmail.com

José Alves da Silva
Aniversário: 16/05
Vitória da Conquista/BA
Av. Alagoas, 1379
Santa Cruz
CEP: 45000-000
Tel: (77)3422-4022

Claudete Costa
da Cruz
Aniversário: 23 /10
Acaraú/CE
Rua Vigário Xavier, 376
Outra Banda
CEP: 62580-000
Tel: (88) 9608-1481
claudete.cruz@3re.metodista.org.br

Lucival Souza
Andrade
Aniversário: 05/02
Camaçarí – BA
Av. Concêntrica, 279, Camaçarí
D/Dentro,
CEP:42806-040
Tel: (71) 8125-2752
lucicar2008@hotmail.com

DIACONISA

Gilmar Cândido
Medeiros
Aniversário: 22/05
Alagoinhas – BA
Urbis I – Caminho 5 – Quadra 17
– Casa 18 – Jardim Petrolar
CEP: 48030-680
Tel: (75) 3421-9286 /
3182-5000
gilmar@simonassinordeste.com.br

Adenilson Xavier dos
Santos
Aniversário: 07/12
Vitória da Conquista – BA
Av. Filipinas, 354 – Jardim
Guanabara
Cep: 45030-000
Tel: (77) 3088-3555

Jane Menezes
Blackburn
Aniversário: 24/06
Olinda/PE
Av. Dr. José Augusto Moreira,
66/202. Casa Caiada
CEP: 53.130-410
Tel: (81) 3432.6193 /
3221.0508 / 8806.8475
janeblackburn77@hotmail.com

Elisete Ferreira
Cardoso
Aniversário: 19/11
Recife – PE
R: Inhamuns, 98
Bairro Campo Grande
52031-160
Tel: (81) 3241-4821 / 3426-2340
geraldocardoso.embala@gmail.
com

Georg Emmerich
Aniversário: 22/11
Natal – RN
Rua Epitacio de Andrade n.
320, Edificio Montana II bloco B
- apto 201
CEP: 59022-405
Tel: (84) 8823-9815/
9675-3322
emmerichgeorg@hotmail.com

Geraldo Felipe da Silva
Aniversário: 12/10
Trairi –CE
R: Vila Nova, 374
Distrito de Mundaú
CEP: 62695-000
Tel: (88)3351-9158 /
(85) 8890-7584

Região Missionária do Nordeste (REMNE):
Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe e
Rio Grande do Norte.
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Missionários Internacionais

Jorge Domingues
Aniversário: 02/02
Rosangela Oliveira: 18/07
Nova Iorque, Estados Unidos
330 Haven Avenue - Ap. 2-D
New York 10033
Tel: (212) 795-9502

Luiz Fernando Cardoso
Aniversário: 02/03
St Martin’s, Guernsey
The Manse, La Grande Rue
Tel: 00xx44 - 1481 – 239144
00xx44 - 7781 - 414305
metodistaluiz@hotmail.com

Luciano Pereira da
Silva
Aniversário: 19/10
Lima, Peru
Jiron Huascar, 2020 apartamento, 23 . Jesus Maria.
mariafer1710@hotmail.com

Herbert Junker
Aniversário: 04/11
165 South Avenue
New Canaan, Estados Unidos
CT 06840
Tel: (203) 966 2666
(203) 972 1222 – Fax

Juarez Gonçalves
Aniversário: 12/10
Clauri Gonçalves
Aniversário: 14/10
MA – 01906, Estados Unidos
11, Daiane - Dr Saugus
Tel: (781) 521-9468 /
233-0825

Lorenz Richard Kock
Aniversário: 05/07
1205 Geneva, Suíça
5, Rue Henri Christiné
Tel: +41(22)321-0867 /
(79)427-3633

Mércio N. Meneguetti
Aniversário: 30/12
Ines Simenone: 16/08
Montevideo, Uruguai
Callen San Jose - 1466 ap 102
Tel: (5982) 411-5635
mercines@adinet.com.uy

Maísa Gomes de
Oliveira
Aniversário: 05/12
Maputo, Moçambique
Rua Dom Francisco Barreto
nº 229
Caixa 2640
maisaafrica@gmail.com

EVANGELISTAS

Lourdes Teixeira
Magalhães
Aniversário: 26/05
Nova Jersey 07029, Estados
Unidos
405, Harisson
Av. Harisson
Tel: 0015 1(973)484-9818

Ricardo Oliveira
Canfield
Aniversário: 30/11
Setubal, Portugal
Rua da Electricidade 3, 3º c,
Tel: (351) 309847171
ricanfield@hotmail.com

Hugo Pereira Filho
Aniversário: 17/08
San Martin, Peru
JR Manco Capac, 491, int.210
Morales-Tarapoto
Tel: (43) 9622-176
hugo.p.f@hotmail.com

Kéren Wesley Cascione
Aniversário: 05/04
09130 Chemnitz, Alemanha
Zeißigwaldstr.101
Tel: (49) 0371-92094481
kerencascione@gmail.com

Genilma Boehler
Aniversário: 10/12
San Jose, Costa Rica
Apartado Postal 901 - San Jose,
1000, Costa Rica.
Tel: (506) 2283 8848
genilma@ubila.net

Gordon Greathouse
Aniversário: 28/09
Teca Greathouse
Aniversário: 18/11
Belo Horizonte-MG, Brasil
Rua Bahia nº 2577 - ap. 401
CEP 30160-012 Tel: (31)3264-0936
tecagreathouse@terra.com.br

Fotos do trabalho dos Missionários pelo mundo.

Robert Stephen
Newnum
Aniversário: 06/12
Maria S. Newnum: 05/10
Maringá – PR, Brasil
Rua Neo Alves Martins nº 1688 Centro. CEP: 87013-060
Tel: (44)3025-1521

Marilia Schuller
Aniversário: 13/03
Rio de Janeiro – RJ, Brasil
Rua Barata Ribeiro, 181, apto
506. Copacabana
CEP: 22.071-000
Tel: (21) 2530-2762 / 9489-2526
marilia@koinonia.org.br

História
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Missão Metodista
Arquivo pessoal

Marcelo Ramiro

Esperança nos Estados Unidos

D

“O pastorado
aqui é diferente
que no Brasil.
Nós precisamos
atuar como um
pai. Levamos a
pessoa ao hospital,
acompanhamos de
perto, discipulando,
pois elas estão
longe da família e
precisam de alguém
para ajudar. Tem
sido um grande
desafio! Estou
reaprendendo a ser
pastor”

Rev. Juarez e Revda. Clauri Gonçalves lideram a Missão Metodista em Boston desde 2001

de serviços à comunidade brasileira. Organizada em células, a
igreja desempenhava um papel
de referência.
Em janeiro de 2009, o Rev.
Estevão Canfield, faleceu depois de quase dois anos de luta
contra um câncer. Na época, o
Colégio Episcopal designou o
bispo Richard Santos Canfield,
pai do pastor Estevão, para assumir provisoriamente o trabalho em New Canaan. Cerca de
um ano e meio depois a Igreja
recebeu um novo pastor, Rev.
Hebert Junker, que foi designado pela Igreja Metodista para
atuar nas igrejas New Canaan
em Kearny e Freehold, New
Jersey.
O Rev. Hebert Junker é casado com Rosane Junker e pai
de dois filhos, Talitha e Pedro
Henrique Junker. Atualmente a
New Canaan tem cerca de 250
pessoas, a maior parte inserida
nos grupos pequenos. “O pastorado aqui é diferente que no
Brasil. Nós precisamos atuar
como um pai. Levamos a pessoa
ao hospital, acompanhamos de
perto, discipulando, pois elas estão longe da família e precisam
de alguém para ajudar. Tem sido

Arquivo pessoal

ia 19 de junho de 1997.
Data marcante para o
metodismo brasileiro.
Foi quando aconteceu o primeiro culto em língua portuguesa
da Igreja Metodista Unida, nos
Estados Unidos. Um grupo pequeno se reuniu na cidade de
Elizabeth, New Jersey. A missão recebeu o nome de New
Canaan e se instalou na cidade
de Kearny anos mais tarde.
Sob liderança do Rev. Estevão Canfield, o trabalho teve
uma expansão notável. Em
2004, era uma das primeiras
igrejas de língua estrangeira em
crescimento da região norte de
New Jersey. Contava com cerca
de 400 participantes e com um
intenso trabalho de prestação

Revda. Lourdes na cantata de Páscoa 2012 na Missão Metodista em Harrison

um grande desafio! Estou reaprendendo a ser pastor”, conta o
Rev. Hebert.

“Foi a realização de um sonho. Tive a convicção de que
era parte dos planos de Deus
para mim na área missionária”,
Missão em Harisson
conta a pastora. A Igreja MeBem perto de New Canaan, na todista de Harisson tem hoje
cidade vizinha Harisson, fun- cerca de 60 membros. Muitos
ciona outro trabalho missionário são brasileiros, mas pessoas
da Igreja Metodista brasileira. com origem hispânica também
As atividades começaram há 11 frequentam os cultos. “Este é
anos com o Rev. Jorge Cruz, do um desafio, porque temos que
Rio de Janeiro-RJ. Anos depois, falar até três idiomas durante
o Rev. Marcos Gomes Torres, nossas reuniões. Mesmo sentambém do Rio de Janeiro, as- do uma igreja direcionada para
sumiu a missão. Hoje, quem está brasileiros, a tendência é que
à frente do trabalho é a Revda. o culto seja trilíngue”, explica
Lourdes Teixeira Magalhães. Lourdes.
Ela foi nomeada para New JerA pastora agradece o apoio
sey em 2008.
que recebeu da Igreja Metodis-

História

Rev. Hebert em batismo de brasileiros na Igreja Metodista New Canaan

ta no Brasil durante estes quase nos Estados Unidos. A cidade
cinco anos de trabalho nos Es- escolhida foi Boston, que apretados Unidos. Conta que não senta uma das maiores concenfoi fácil deixar os familiares, trações de brasileiros. As ativimorar sozinha no exterior e ser dades começaram em abril de
responsável por uma igreja com 2001. O casal de pastores Rev.
outra cultura. “Já pensei em vol- Juarez e Revda. Clauri Gonçaltar, mas em todos estes momen- ves e os três filhos (Guilherme,
tos senti a voz de Deus falando Samuel e João Marcos) aceicomigo: filha eu te chamei para taram o desafio. As primeiras
esta obra e Eu vou cuidar de reuniões foram em casa. Hoje,
você!”, lembra.
a igreja é autônoma, tem cerca
Para Lourdes, a certeza do de 60 membros e administra um
chamado é o que fala mais alto prédio de três andares com giem todos os momentos. Por isto, násio de esportes.
ela ainda sonha em voltar a pas“Viemos para ficar três anos,
torear uma igreja no Brasil para estamos até hoje. Deus fez muiencorajar jovens metodistas a se tos milagres aqui e estamos feenvolverem com missões. “Nós, lizes por fazermos parte desta
como metodistas, precisamos obra”, declara a Revda. Clauri.
despertar para a necessidade da A igreja Metodista para brasievangelização do mundo. Este leiros em Boston trabalha com
é o propósito de nossas igrejas”, diversos projetos sociais. As
conclui.
crianças, filhas de brasileiros,
frequentam durante a semana,
Missão Metodista
um programa de preservação
em Boston
cultural, onde aprendem mais
Há 11 anos a Igreja Metodista sobre a língua e as tradições do
no Brasil iniciou outro impor- Brasil. Os imigrantes também
tante trabalho com brasileiros receberem ajuda para adqui-

“Foi a realização de um sonho. Tive a
convicção de que era parte dos planos de
Deus para mim na área missionária”
rirem o seguro de saúde que o mas, há tradução simultânea para
governo americano oferece.
o inglês. Há também um trabalho específico para a juventude,
Missão
chamado Impacto Jovem.
A igreja Metodista em Boston
é parceira em um projeto que Obstáculos
oferece, via internet, três cur- Em outubro do ano passado, a
sos universitários. Em 2011, família passou por um dos maiocomemoramos a formatura da res desafios no ministério. O fiprimeira turma com cerca de lho do meio, Samuel, na época
40 alunos. “Nós somos hoje um com 23 anos, faleceu. O jovem
refúgio para quem vem do Bra- lutava contra um câncer e deisil em busca do chamado sonho xou muitas lições que mudaram
americano. Muitos encontram o rumo do trabalho missionário.
na igreja uma família e este é
“Pudemos experimentar o
sempre o nosso maior desejo: amor de Deus de maneira conproporcionar momentos de co- creta por meio dos irmãos e irmunhão para essas pessoas”, ex- mãs nos Estados Unidos, no
plica o Rev. Juarez.
Brasil e até mesmo em outros
Com o passar dos anos, a países com mensagens, ligações
família Gonçalves recebeu de e ofertas que nos deram suporDeus estratégias para atrair os te neste momento difícil. Por
brasileiros. Os horários dos cul- todos aqueles que nos apoiaram
tos, por exemplo, tiveram de ser em oração, palavras de ânimo e
adaptados por causa do inverno ajuda financeira somos imensarigoroso. As reuniões na igreja de mente agradecidos”, declara a
Boston são feitas em português, Revda. Clauri. n

“Pudemos experimentar o amor de Deus de
maneira concreta por meio dos irmãos e irmãs
nos Estados Unidos, no Brasil e até mesmo em
outros países com mensagens, ligações e ofertas
que nos deram suporte neste momento difícil.”

sxc.hu

New Canaan
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Discipulado metodista

pela América Latina e Caribe
Arquivo Pessoal Rev. Luciano Lima

Rev. José Geraldo Magalhães

A

Estratégia

Pensar em consolidar um projeto
wesleyano é uma das prioridades
para o bispo Morales. “Definitivamente queremos que a Igreja
consolide um projeto com raiz
metodista e necessitamos acompanhar todo o processo. Não

Apresentação cultural na abertura do seminário sobre discipulado metodista no Peru

necessariamente com as novas
Igrejas, mas com aquelas que já
estão estabelecidas no processo
de liderança na missão. O desafio está no discipulado!”, diz.
O presidente do Colégio
Episcopal da Igreja Metodista
no Brasil, Adonias Pereira do
Lago, afirma que os bispos e
presidentes que representaram
os 17 países no evento estão bastante otimistas com a iniciativa.
“Há interesses de implantar o
discipulado, pelo menos vários
bispos mostraram isso, tanto é
que Peru já está bem mais avançado. Equador também está
dentro da perspectiva do discipulado tendo como modelo
Cristo Jesus”, diz.
Para o bispo Adonias há uma
motivação por parte da liderança da Igreja Metodista na América Latina e Caribe em relação
ao crescimento qualitativo e
quantitativo. “Há uma inquietação dos bispos e presidentes
para que a Igreja Metodista volte a crescer e, todos nós enten-

Rev. José Geraldo Magalhães

Igreja Metodista brasileira se posiciona como
referência para outros
países quando o assunto é discipulado. No encontro do Comitê
Diretivo e Conselho de Bispos
do Ciemal – Conselho de Igrejas Evangélicas Metodistas da
América Latina e do Caribe,
planejamentos estratégicos foram compartilhados para fortalecer a visão.
Para o presidente do Conselho de Bispos do Ciemal, bispo
Pablo Morales, as Igrejas estão
passando por um período de
transformação. “Estamos com
determinação de ter algo novo na
Igreja para responder os desafios
do início do século 21”, declara o
bispo do Panamá. O diferencial
metodista neste contexto está relacionado ao discipulado.
A Igreja Metodista brasileira tem trabalhado a temática no
modelo de Jesus. Para este biênio (2012-2013), a Carta Pastoral: Discípulas e discípulos nos
caminhos da missão cumprem o
mandato missionário de Jesus, tem
como uma de suas prioridades o
discipulado. “Todos os membros
das nossas Igrejas, inclusive o
ministério pastoral, serão incentivados a se vincular a uma classe
wesleyana (grupo de discipulado,
célula, equipes, etc), sob orientações metodológicas do Colégio
Episcopal, a fim de dar unidade
a este projeto”, diz o documento
disponível para download no site
nacional (p.14).

Bispo Pablo Morales, do Panamá e bispo Adonias do Lago, no Encontro do Ciemal

Estratégia
Rev. José Geraldo Magalhães

Secretaria de Eventos Fateo
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Comitê Diretivo do Ciemal na Faculdade de Teologia da Igreja Metodista

Líderes de 17 países da América Latina e Caribe se reuniram em São Paulo

demos que o discipulado é uma
das estratégias ricas, metodistas,
wesleyanas e cristocêntricas para
serem aplicadas na vida das igrejas”, conclui o bispo.

No Equador são 20 igrejas
metodistas e, por enquanto, uma
desenvolve o discipulado. “Queremos entregar um novo plano estratégico e temos uma ordem episcopal para começar a produção
de material sobre o discipulado”,
anuncia o Rev. Rodolfo Lemos.

Arquivo pessoal bispo Pablo Mora

O Comitê Diretivo e Conselho de Bispos do Ciemal se
reuniu entre os dias 10 e 12 de
março na Faculdade de Teologia, em São Bernardo do Campo. Ao todo, líderes metodistas
de 17 países participaram do encontro. n

Metodismo no Paraguai traça estratégia para investir no discipulado
Arquivo pessoal Rev. Rodolfo Lemos

do na região andina”, conclui o
bispo da 6ª Região.
“Iniciamos um trabalho missionário em Lima e Callao, mas
o Senhor foi abrindo as portas
através de convites para ir às
Exemplo
províncias, interior do Peru. Fui
A Igreja Metodista brasileira descobrindo coisas que realmentem desenvolvido parcerias em te não tinha ideia que existiam,
prol da expansão da estratégia. pessoas, culturas, costumes tão
“O tema do discipulado tem diferentes dos nossos. O desafio
mexido em nossos corações. é buscar dentro da realidade deVamos colocar isso em prática les suas próprias formas e, a paragora. Vai haver mudanças! A tir delas, aplicar a visão do disIgreja do Paraguai é muito gra- cipulado.”, afirma o missionário
ta pelas orações e apoio que nos Rev. Luciano Pereira.
tem dado. Queremos que a Igreja Metodista brasileira continue Iniciativa
sendo nossa parceira”, diz o bis- O bispo da Rema – Região Missionária da Amazônia, bispo
po do Paraguai, Pablo Mora.
No Peru um trabalho foi de- Carlos Alberto Tavares Alves,
senvolvido depois do contato do quer fortalecer o trabalho de
bispo peruano, Jorge Bravo Ca- discipulado e caminhar com paballero e o bispo da 6ª Região, íses vizinhos. “Descobrimos que
João Carlos Lopes. O Rev. Lu- todos da América Latina estão
ciano Pereira foi enviado como trabalhando ou começando a
missionário no início de 2011 trabalhar com o discipulado. Na
para implantar uma igreja no Rema fazemos fronteira com
modelo do discipulado. “Hoje, a Bolívia e vamos estar juntos.
o Rev. Luciano é o Coordena- Conversei com o bispo boliviador Nacional do Discipulado no no Rev. Javier Rojas Terán”, diz
Peru e já está com umas 40 pes- o bispo que tem visita marcada
soas. Ele começou do zero! Para à Bolívia.
O pastor da Igreja Evangélia Amazônia peruana enviamos
o missionário Hugo com a fa- ca Metodista no Equador, Rev.
Rodolfo Lemos, diz que a immília”, diz o bispo.
O modelo deu tão certo que plantação do discipulado é uma
o Rev. Luciano Pereira já esteve resposta de Deus. “Estávamos
no Equador fazendo um con- orando acerca das novas diretrigresso de discipulado. “É uma zes que necessitamos na Igreja
parceria com o Peru sim, mas, do equador para um crescimensobretudo, um avanço da Igreja to há mais ou menos um ano e
Metodista brasileira participan- meio”, diz o pastor equatoriano.

Pastor metodista brasileiro ministra curso de discipulado no Equador
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“Nossas Raízes... Nosso Cotidiano!”

ais de cinco mil pessoas participaram do
5o Encontro de Mulheres Metodistas à Distância.
O evento aconteceu no dia 14
de abril, inspirado no texto bíblico do Salmo 78.3-4. Foram
abordados os temas Metodismo
e Família. “Tivemos um dia maravilhoso de crescimento na fé e
na comunhão. Agradecemos a
Deus por essa iniciativa!”, disse
Sumair Paulina de Freitas, de
Ibiporã, na 6ª Região.
A transmissão nos estúdios
da Umesp – Universidade Metodista de São Paulo começou
com a uma palavra de saudação
da bispa Marisa de Freitas e da
Presidente da Confederação de
Mulheres, Sônia Palmeira. Em
seguida, ocorreram os estudos
ministrados pelo Prof. José Carlos de Souza e pela Profa. Margarida Ribeiro. Os /as participantes enviaram perguntas que
foram respondidas ao vivo.
“Quero expressar minha gratidão a Deus por esta iniciativa,
em nos oferecer estes cursos a
distância. Foi uma benção! Participaram 25 mulheres da minha
igreja e elas já se comprometeram em participar do próximo
encontro!”, conta Maria Aparecida de Araújo Cata Preta, de
Uberlândia, na 5ª Região.
No período da tarde, houve uma palavra de saudação do
Rev. Paulo Garcia, Reitor da
Faculdade de Teologia da Igreja
Metodista, do Prof. Márcio de
Moraes, Reitor da Umesp, e da
Revda. Amélia Tavares, editora da Revista Voz Missionária.
Depois, foi ministrada a palestra
Nosso cotidiano... família cristã,
pela Psicóloga Janice Bicudo.
No Brasil e no exterior, aproximadamente 5.300 pessoas
participaram, reunidas em 102
lugares diferentes. O Encontro
é uma parceria do Centro Otília Chaves — coordenado pela
Revda. Margarida Ribeiro e
Revda. Suely Xavier dos Santos,

Faculdade de Teologia/Umesp
e a Confederação Metodista de
Mulheres. O próximo Encontro
de Mulheres Metodistas à Distância já tem data marcada: 25
de Agosto de 2012. n

“Ficamos alegres
ao tomarmos
conhecimento de
tantas mulheres
metodistas no
nosso Brasil que
assumiram a
missão de levar a
vida abundante
de Cristo a tantos
lugares pequenos e
esquecidos, é motivo
de ânimo para nós.”
Sônia Palmeira, Presidente da Confederação Metodista de Mulheres

Centro Otília Chaves

Mulheres metodistas conectadas

Mulheres em Aracaju-SE acompanharam o encontro em tempo real

Mulheres do distrito Norte Novo, 6a Região, reunidas na igreja central de Londrina

Artigo

Dia da denúncia contra o racismo
13 de maio
Diná da Silva Branchini
Referência Nacional Pastoral de Combate
ao Racismo, Coord, Ministério AA-AFRO-3RE
da Igreja Metodista.

N

este ano o Dia das Mães
e o Dia da Denúncia
Contra o Racismo serão comemorados no dia 13 de
maio, segundo domingo do mês.
O Dia das Mães, em geral, é
comemorado com muita festa
e presentes para aquela que desempenha o papel de mãe, que
dá afeto e cuidado para filhos/as.
O Dia da Denúncia contra o
racismo mostra o lado cruel da
sociedade. É a manifestação de
inconformismo com o racismo
estruturante da sociedade brasileira. E nós cristãos/ãs somos
chamados/as a ser voz profética
contra este mal que está incorporado na nossa cultura, conforme
a orientação de Paulo em Romanos 12.2: “Não vos conformeis com
este mundo, mas transformai-vos

renovando a vossa mente a fim de
poderes discernir qual é a vontade
de Deus, o que é bom, agradável e
perfeito”. Indignar-se é uma atitude própria das pessoas sensíveis às injustiças.
O racismo existe como instrumento de dominação de um
grupo sobre outro/os por meio da
desvalorização a partir da aparência física. É uma ideologia que
foi construída durante os séculos
XVIII/XIX na Europa e disseminada pela elite intelectual e política brasileira no final do século
XIX e início do século XX.
A ideia central era de superioridade de um grupo humano, no
caso os arianos (brancos, loiros,
de olhos azuis) sobre os demais
grupos, tendo na outra extremidade de uma escala de valores,
os povos indígenas, africanos,
como atrasados, feios, inferiores
mental, moral e espiritualmente. Estes eram considerados raças inferiores.
Também foram forjadas as falsas teologias
europeias, durante os séculos da escravização, as
quais consideravam que
negro não tinha alma,
que a África era o inferno,
que as crenças e valores
dos povos africanos eram
do Mal, e, promoveu a
invisibilidade da África
e africanos no contexto
bíblico. Hoje vivemos na
ambiguidade: a ciência
tardiamente comprovou
o que já era óbvio, que
somos uma raça humana. Mas as desigualdades
raciais, os preconceitos e
discriminações permanecem como se existissem
várias raças.
Vivemos uma cultura
racista que se expressa
de forma natural em to-

das as áreas: nas relações pessoais, grupos, espaços públicos, escolas, igrejas, etc: Preto/a tem que
se colocar no seu lugar ( inferior); o
pecado é preto; quero ser mais alvo
que a neve; e os negros batalhões?
Ele/ela é negro/a (preto/a), mas
até que é bonito/a; é um preto/a de
alma branca... E a lista negra? E o
denegrir, fazer negrice? E o cabelo
ruim? As manifestações racistas
são públicas, explícitas, mascaradas, sutis; são conscientes e
inconscientes.
No ano passado ficou conhecido o caso da estagiária em uma
renomada universidade de São
Paulo que processou a instituição por sentir-se vítima de racismo pela forma como foi advertida por causa de seu penteado
- cabelo (crespo), solto, estética
afro. Mas, esta chefia diz que
não é racista, e que a questão é
apenas disciplinar: obrigatoriedade de usar cabelos presos. Seu
cabelo incomodou.
Enfim cabelo de negra é para
ficar preso, ser alisado ou receber uma escova progressiva. Se
ficar solto ao natural, ou numa
estética afro, é um cabelo ruim,
rebelde, “sujo”, “despenteado”,
que incomoda por contrastar
com o ideal de cabelo imposto
pelo padrão estético dominante:
liso e loiro. Símbolo de cabelo
penteado, arrumado.
Outra forma de racismo violento que tem crescido é o racismo religioso, ou a intolerância
religiosa, contra as religiões de
matrizes africanas por parte de
evangélicos. A teologia racista,
uma das colunas de sustentação
do racismo anti-negro/a ainda
prevalece no contexto das igrejas
que reproduzem a ideia de que
as crenças, a espiritualidade, os
valores culturais africanos são
relacionados com o demônio e
com o diabo.

Marcelo Ra
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A mídia tem noticiado com
frequência casos de violência
praticada por evangélicos contra
seguidoras/es destas religiões,
o que tem gerado separações
familiares doenças e mortes. E
muitas vezes nossos preconceitos são maiores que nosso amor,
que o senso de justiça e testemunho cristão.
Neste Dia das Mães de 2012,
não podemos esquecer o sofrimento de muitas mães negras
separadas de seus filhos/as pela
morte prematura e violenta dos
mesmos/as. Mães que choram a
perda de seus filhos para as organizações criminosas e para as
drogas. Mães que estão separadas de seus filhos por causa de
opção religiosa.
Neste Dia de Denúncia Contra o Racismo não podemos esquecer as mães negras que lutam
contra todas as circunstâncias
desfavoráveis geradas pelo racismo, preconceitos e discriminações, e, ainda acham em si
forças para um sorriso, de um
afeto, um cuidado para com os
filhos/as que não são seus/suas.
Mães que, em sua maioria,
assumem sozinhas o sustento
da família – filhos/as e netos/
as. Minha oração é que a Graça
de Deus renove as forças da vida
e sacie de plena alegria, amor,
misericórdia as mães, independente da sua cor de pele, trabalho, religião, classe social; que a
Igreja de Cristo goze da Graça
da sabedoria e do acolhimento.
Que este 13 de maio seja pleno de indignação contra toda e
qualquer manifestação de racismo, e, de felicidade pela existência daquelas e daqueles que
incorporam o amor materno de
Deus.

