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Igreja em Malvinas...

Uma década e a conquista da autonomia!

Saia do túmulo: “a 
morte não é apenas a física, 
mas também a da apatia frente 
a morte da alma, do bem, do 
amor, enfim, de tudo aquilo 
que Deus pôs neste mundo e 
que é sinal da vida que Ele 
deu”, reflete a bispa Marisa.

Conheça estratégias para 
capacitar e fortalecer 
mestres/as e discípulos. 
Uma delas é o TDM, que 
estimula o povo metodista 
em Pernambuco.

Saiba qual o objetivo, os 
projetos e as ações do 
Departamento Nacional de 
Música e Arte, que pretende 
dar suporte aos segmentos 
musical e artístico

Palavra episcopal

Pag. 02

Discipulado Musica e Arte na Igreja
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Um quadro bonito de se ver

Patrícia Monteiro - Editora

Esta edição do Compartilhar Pastoral 
está marcada por expressões que marcam o 
povo chamado metodista: discipulado, 
herança missionária, ação social. Em sua 
palavra, a bispa Marisa nos dá a ideia de 
estarmos diante de um álbum fotográfico, 
marcado por imagens de morte, no cotidiano. 
No entanto, temos a vida (a ressurreição de 
Cristo) como inspiração para criar novas 
fotografias. E as notícias desta edição são 
como novas pinturas no retrato de uma 
sociedade carente e necessitada de sinais 
do amor de Deus.

O trabalho dos/as Voluntários/as em 
Missão ergue pontes de possibilidades em 
locais que precisam de reforma ou 
construção. E eles/as vão além da estrutura 
física, preocupando-se em edificar vidas. 
Nesta edição você vai conhecer as missões 
programadas para este ano.

Grupos de discipulado se multiplicam 
pela Região, sinalizando um retorno às 
origens do movimento metodista, que 
lembra, em 24 de maio, a “experiência do 
coração aquecido”.

Com o coração em chamas, muitos/as 
abrem as portas de casa para a pregação da 
Palavra. E o resultado é o crescimento da 
obra, como você verá na reportagem 
especial desta edição, que destaca mais 
uma igreja autônoma na Remne, localizada 
no bairro das Malvinas, em Campina Grande, 
na Paraíba.

Como se percebe, não faltam imagens 
que demonstram sinais de vida. Quando o 
povo de Deus se dispõe para o serviço, abre 
passagem para um tempo de renovação da 
fé, da esperança e do amor. Tem quadro 
mais bonito de se ver?

Para ver, ouvir 
e divulgar...

Oferta 
Missionária

Juname 2012

Creche Gente Nova 

- Vídeo produzido 
pela área geral sobre 
a Campanha 
Nacional de 

www.metodista.org.br

- Mensagem da bispa 
Marisa de Freitas 
sobre a 
www.youtube.com/metodistane

- Vídeo institucional da 
(instituição do Centro Comunitário Metodista, 
CCM) - www.youtube.com/metodistane

www.youtube.com/metodistane
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Na pastoral do bimestre anterior retomamos a dessas pessoas. 
mensagem crucial do evangelho: a cruz que Cristo Claro que viu. Elas 
assumiu por amor a nós. Desta vez trataremos do único estão por toda 
remédio que age contra a morte: A RESSURREIÇÃO. parte. Vou só 

colocar algumas 
1 - Que cheiro é este? delas aqui:

Algumas situações ao nosso redor podem ser a - Jovem dirige 
comparados a odores. Se fechamos os olhos e alcoolizado em 
pensamos em algo, aquilo pode parecer tão bom que, São Paulo e 
se exalasse cheiro, seria certamente aquele que nos atropela mãe e 
agrada. Vem até aquela vontade de inspirar duas crianças. 
profundamente e ficar ali para sempre, apreciando Mãe e um filho sobrevive e garota morre a caminho do 
aquele odor. Por outro lado há situações que nos hospital. 
parecem tão ruins que é como se cheirassem muito mal. b - Jovem da cracolância morre após crises de 
Como se delas exalassem desagrados, desafetos, desnutrição e 
incômodo, tristeza, mágoa, dor... E nada disto nos overdose;
“cheira” bem. Se perguntássemos: “este cheiro exalado c - Torcedores rubro-negros e alvi-rubros se enfrentam 
lembra a vida ou a morte”. Responderíamos: morte. após jogo, deixando feridos/as graves, com 

possibilidade de morte.
2 - Por falar em morte... d - “Três diálogos captados pela Polícia Federal indicam 

Se se fala em morte logo alguém pensa em que o senador Demóstenes Torres (ex-DEM) negociou 
cemitério. Para quem mora no Brasil (e no mundo para que a Prefeitura de Anápolis pagasse R$ 20 
ocidental como um todo) cemitério não é lá um lugar milhões à empreiteira Delta.” (Folha de S Paulo, 22 de 
agradável. Sempre lembra perda, choro, desgosto, abril de 2012, Caderno A, p 12);
sofrimento. Alguns se lembram de enfermidades, e - Apresentado o projeto Sombra e Água Fresca para 
violência, agressões. Outros/as se recordam de uma comunidade local, líder diz: “não quero saber disto. 
tragédias, de mortes súbitas, de traumas. Outros/as de Aqui não gastaremos tempo com crianças que não 
filhos/as que se foram antes dos/as genitores/as. E sejam da Igreja...” (depoimento de uma coordenadora 
alguns/as outros, que são exceção, podem até ver o local de SAF);
cemitério como um lugar de paz, de sossego, de f - Jovem se converte no domingo à noite,em uma igreja 
despedidas boas... local,  mas não há quem se prontifique a ser seu/sua 

Cemitério é, na verdade, uma constatação da discipulador/a.
inevitável realidade humana: todos/as chegaremos a um 
fim único: a morte. A morte nos faz sentir que não 5 - Este álbum fala
somos assim tão poderosos/as quanto nos imaginamos. Quando você vê este álbum de fotos, tem 
Seja rico/a ou pobre, alto/a ou baixo/a, nordestino/a ou vontade de levá-lo para casa? Gostaria de colocá-lo 
sulista, todos/as nos encontraremos, um dia, a sete num porta-retrato bem bonito? Junto a outras fotos da 
palmos abaixo da terra. Ai, ai ,ai... Quem gosta disto? família, ou de amigos/as, ou do dia da sua profissão na 

Igreja? 
3 - Morte em vida Acredito que não. Estas “fotos”, se bem 

Gostando ou não, a morte nos aguarda. Porém, “olhadas”, revelam a presença do ser humano dominado 
enquanto ainda estamos vivos/as, ainda temos que nos pelo pecado. E não só do ser humano, mas também de 
deparar com outra morte: aquela de quem está vivo/a, organismos ou estruturas grandes como: a política: 
mas na verdade já está morto/a. Como assim?  Xente! É escândalo envolvendo um senador, um “bicheiro” e uma 
tão visível: são situações ou pessoas que, embora em grande construtora. O pecado não é o de uma única 
meio aos/às vivos/as, nos lembram o cemitério e seus pessoa, mas de várias organizações que têm muitas 
cheiros. Olhamos para aquelas situações ou pessoas e pessoas. O pecado, neste caso, não é individual; ele é 
junto com olhar vem um “cheirinho” de institucional. E ele é tão arraigado que há quem diga: 
desmoronamento, de decomposição, cores indefinidas, “mas é assim mesmo. Todo mundo faz...” Estranho, 
sinais de violência (vivida ou praticada), de injustiça, de não? É como se a humanidade já estivesse acostumada 
escravidão, de ódio, de indiferença, de ... Cheiro de com o “mau cheiro” de toda esta “foto” de pecados. 
morte. Embora esteja tudo bem bonitinho na aparência, Portanto os danos ficam ainda mais sérios: o cheirinho 
aquele “cheiro” denuncia que há ALGO ERRADO ALI. da morte está em quem está envolvido com o pecado 
Tem cheiro de domínio do pecado. como também com quem se conforma em ser vítima do 

mesmo (eu não cometi o ato, mas aceito e fica tudo por 
4 - Vendo as fotos isto mesmo.). Isto não se parece com atitudes de 

Tenho certeza de que você já viu inúmeras fotos mortos-vivos? Com zumbis? 

Saia do túmulo!
(Mt 28:1-10)

Maio/Junho 2012
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PALAVRA EPISCOPAL

Estes álbuns falam mesmo que a morte não 
é apenas a física, mas também a da apatia frente a 7 - Saia do túmulo!
morte da alma, do bem, do amor, da justiça, da E você? Ainda está no túmulo? Já se 
solidariedade, da vida longa, do respeito – enfim, de acostumou com o cheiro que a morte deixa neste 
tudo aquilo que Deus pôs neste mundo e que é sinal mundo? Ou tem olhado para Jesus e tem caminhado 
da vida que Ele deu ao mesmo. em direção à vida e vida eterna? 

É hora de sair do túmulo. Não só sair dele, 
6 - Tem jeito prá morte? mas fechá-lo para que ninguém mais entre. E sair 

Jesus não ficou morto. Ele ressuscitou. faxinando tudo ao redor para que saia aquele cheiro 
Aqueles/as que o condenaram entenderam que ruim de quem está tomado de sujeira de morte. 
haviam adquirido a vitória sobre Jesus. Pensaram Chega de morte. Agora é semear a vida. É ir em 
que ao enterrarem Jesus também estavam busca de túmulos pra convidar a quem está lá: “Saia 
enterrando tudo que Jesus pregara, tudo que Ele daí. Jesus já chegou e o Reino Dele é o seu lugar. 
profetizara, tudo que Ele denunciara... Parecia que Venha para fora”. 
não sofreriam mais incômodos do Filho de Deus, Assim é que, junto a Jesus e no poder do 
que ficava falando de criancinhas, de dízimo, de Espírito Santo, seremos tidos/as como aqueles/as 
acolher pessoas arrependidas dos seus pecados, de que vivem pelo que crêem e não pelo que vêem. E 
não ser tropeço para quem busca a Deus, de resistir que jamais se conformam com a existência da 
ao/a inimigo/a sem praticar violência, de perdoar funerárias espirituais. Não trabalhamos para 
pecados, da hipocrisia da religião, de não apedrejar funerárias. Trabalhamos para Aquele que se decidiu 
a adúltera... Morria Jesus e com Ele tudo que por gerar “novos céus e novas terras”?
ensinara. Que alívio. Túmulos? Sem chance. 

Mas Jesus não permaneceu morto. Agora 
que morrera é que estava vivo pra sempre. Ele saira Marisa de Freitas- pastora no exercício do 
do túmulo, deixando lá a morte. E inaugurava o episcopado. Em tempos de Páscoa.
tempo de vida eterna. Aleluia

IGREJA METODISTA
Região Missionária do Nordeste - REMNE

“Cada Metodista um/a missionário/a cada lar uma igreja”
Rua Desembargador Góes Cavalcante, 331 - Parnamirim – 
CEP- 52.060-140 – Recife-Pernambuco – Brasil Fones: 
3202-3050 – Fax: 55 81 3202-3061 – 
sede.ne@metodistanordeste.org.br

ATO DE DESIGNAÇÃO

No uso das minhas atribuições canônicas e regimentais, 
designo o evangelista Wilson José dos Santos, de tempo 
parcial, sem ônus, para o ponto missionário em Limoeiro, 
circuito 1 do Distrito  missionário NE II, sob a supervisão 
do SD Rvdoº Samuel Luis da Silva.
Em Cristo, orando por nosso trabalho missionário no 
semi-árido pernambucano, despeço-me.

Recife, 10 de abril de 2012.

Marisa de Freitas Ferreira
Pastora no exercício do episcopado.
REMNE – Região Missionária do Nordeste.

IGREJA METODISTA
Região Missionária do Nordeste - REMNE

Recife, 07 de abril de 2012
SRNE 006/2012

Prezados/as irmãos e irmãs
Saudações em Cristo.

Informo que, no período de licença 
maternidade da irmã Raquel Magalhães 
(COORDENADORA REGIONAL DO 
TRABALHO COM CRIANÇAS), a irmã 
Amparo Barbosa assumirá as suas funções 
(esta irmã já faz parte da coordenação regional, 
junto com a Raquel). 

Por favor pastoras, pastores, evangelistas e 
missionários/as designados/as: PASSEM ESTE 
INFORME À MEMBRESIA DA IGREJA 
LOCAL. 

Em Cristo,
Marisa de Freitas
Pastora no exercício do episcopado. 

Maio/Junho 2012
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DISCIPULADO

Uma ferramenta para dinamizar 
o discipulado, capacitando mestres e 
discípulos/as. Esta é a base que 
inspira o Treinamento de Discípulos e 
Mestres, o TDM. O primeiro módulo do 
treinamento ocorreu dia 14 de abril e 
reuniu 74 pessoas no Distrito II 
(Pernambuco). O encontro foi no Pólo 
da Universidade Metodista, em Recife. 

“O TDM tem a duração de nove 
meses e é uma estratégia de 
multiplicação, onde líderes e mestres 
serão levantados para gerar e 
capacitar novos discípulos e líderes”,  
explica o Pr. Fernando Corrêa, da 
Igreja Metodista no Cordeiro, em 
Recife. O primeiro módulo foi 
ministrado pelo pastor da Igreja 
Metodista de Valão do Barro (RJ), 

participantes. “Foram momentos de muito Clinger Campos. Foram discutidos 
aprendizado. A igreja do Senhor no Nordeste foi temas como “restauração", “confiança e 
treinada, motivada, ministrada e restaurada, expectativas”. Esse modelo de curso teve início 
além de ter sido desafiada a continuar a tarefa na 1ª Região Eclesiástica e já tem percorrido 
dada por Jesus de ser e fazer discípulos”, disse, outras regiões. O curso termina em dezembro 
motivado, o pr. Fernando.deste ano, com a formatura dos/as 

Discipulado inspira crescimento e capacitação 
das igrejas na Remne 

Patrícia Monteiro

Distrito II implanta o Treinamento de Discípulos e Mestres (TDM) 

Maio/Junho 2012
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DISCIPULADO

“O investimento feito pela Remne ao paradigmas; 2) visão; 3) transição; 4) formação 
enviar pastores e evangelistas à IBC-BH de novos/as discípulos/as.  “A dimensão da 
contribuiu para um despertar apaixonante quanto escola de líderes é importante porque trata a 
ao discipulado”.  Estas palavras foram pessoa que é membro não como um mero 
compartilhadas pelo evangelista Claudiano membro, mas como um/a líder”, disse o pr. 
Jardim, acerca do que viu e ouviu durante o Emanoel Bezerra.
Seminário sobre Discipulado, na Igreja Batista “O treinamento baseia-se em um modelo 
Central de Belo Horizonte (MG). de crescimento da igreja, o DNA, que significa: 

Além de Claudiano (DNE III, Tremedal- Desafiar, Nutrir e Apoiar”, explicou Georg 
BA), a Remne foi representada pelos Emmerich. 
evangelistas Jorge Henrique (São Luís) e Georg Para o evangelista Jorge Henrique, o 
Emmerich (Natal), e pelos pastores Tarciso seminário foi um estímulo para o trabalho 
Monteiro (SD NE 1), Emanoel  Bezerra desenvolvido na igreja em São Luís. “Foi uma 
(Teresina) e Cícero Freitas (DNE IV, João confirmação de Deus ao meu ministério. Tenho 
Pessoa). falado sobre a visão do discipulado com a igreja 

O evento ocorreu dia 17 de março. O dia e em agosto começaremos o Curso de 
foi marcado por quatro palestras: 1) colheita e capacitação ministerial”, afirmou.

A IM Central em Aracaju comemora a plena atuação de 10 grupos de grupos de discipulado, reunindo 
85 pessoas de várias idades em diversos bairros. Para marcar a 1ª reunião com todo o grupo, um almoço 
cheio de comunhão reuniu discípulos e mestres dia 25 de março. 

“Alguns grupos, como o dos jovens, cresceu tanto que precisou multiplicar, ou seja, um novo líder, 
assumindo novas vidas”, compartilhou a irmã Lucy Matsuo, do ministério de Comunicação.

Aracaju realiza 1º Encontro dos Pequenos Grupos 

Pastores e evangelistas da Remne participam de 
Seminário sobre Discipulado em BH

Maio/Junho 2012
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OFERTA MISSIONÁRIA

local, para a glória de Deus”, 
comenta Maria Monteiro, 
pastora da congregação e 

Metodistas de todo o Brasil estão SD do distrito IV 
empenhados/as na expansão e edificação do Reino (RN/PB).
de Deus. E, para isso, uma data especial transforma Na Rema, o 
esta motivação em atitude: é o terceiro domingo de valor da oferta será 
maio, que tradicionalmente marca a Campanha da destinado para 
Oferta Missionária Nacional. Este ano o alvo trabalhos e ações 
nacional é R$ 500 mil, distribuído por todas as diversas, como já 
regiões eclesiásticas e missionárias. A Remne deve ocorreu na 
levantar R$ 23 mil. Remne, em 

Quem contribuir estará ajudando a Remne e anos anteriores. 
a Rema (Região Missionária da Amazônia) nos A bispa Marisa 
desafios de avanço da obra missionária. Parte da explica que o 
oferta é destinada a projetos sociais, fundo direcionament
missionário, divulgação e emergências. o da oferta 

A Congregação Metodista em Parnamirim, no para um 
Estado do Rio Grande do Norte, vai receber a parte único alvo 
da oferta destinada à Remne. Um dos ônus da igreja (na Remne) está apoiado no Plano Missionário 
é o pagamento de aluguel para residência pastoral. Regional, com vistas à emancipação da Região. “O 
Com a oferta, a congregação vai adquirir casa Plano regional missionário mostrou que é melhor 
própria e utilizar a renda do aluguel para a expansão investir em projetos de governo, de proclamação da 
do trabalho. “A Campanha vai fortalecer nossa palavra e de sustento financeiro que estejam o mais 
caminhada rumo à autonomia. No distrito IV já temos próximo possível da emancipação. Esta igreja local 
4 igrejas de auto-sustento, mas nenhuma delas é no (em Parnamirim) será mais uma agência para 
Rio Grande do Norte. Nosso desejo é que, até o final expandir as tendas do cristianismo metodista no 
de 2012, Parnamirim passe de congregação a igreja nordeste”, afirma a bispa. 

Alvo da Remne é de R$ 23 mil; veja por que é 
importante contribuir

Congregaçaõ em Parnamirim vai 
receber oferta missionária nacional

Congregação em Parnamirim - RN

Maio/Junho 2012
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REPORTAGEM ESPECIAL

Maio/Junho 2012

Patrícia Monteiro

Da garagem de casa 
para um templo lotado. 
Passaram-se 10 anos desde 
que o casal Ferreira e Zenilda 
abriu as portas de casa para a 
pregação do Evangelho, no 
bairro das Malvinas, em 
Campina Grande. “As pessoas 
iam se achegando, cada vez 
que o número aumentava, o 
nosso coração se alegrava. 
Chegamos a ter mais de 80 
pessoas na garagem de nossa  
casa”, lembra a irmã Zenilda, 
que se converteu na igreja 
Central e, em seguida, 
começou a reunir amigos/as, 
parentes e irmãos/ãs em seu 
lar. No final de semana em que as nossas tendas para que outras comunidades 
celebrou 10 anos de vida e missão (dias 13,14 e metodistas possam receber de nós o suporte 
15 de abril), a então congregação nas Malvinas necessário para que também cheguem à sua 
conquistou o título de “igreja de auto-sustento”. autonomia”, afirma.

A celebração da autonomia teve a 
pregação da Palavra da bispa Marisa de Freitas, Crescimento da obra
no domingo (15). Um momento que tem sido muito A Igreja em Malvinas tem 215 membros e 
festejado pela membresia e pelo pastor Edison um ponto missionário, localizado na cidade de 
Davi, que assumiu a liderança da igreja em Queimadas. “No domingo de aniversário da igreja 
fevereiro de 2012, e está motivado com os frutos batizamos quatro pessoas, para a glória de Deus”, 
que virão da autonomia. “Agora nossa meta é destaca o pr. Edison Davi. Antes dele, passaram 
consolidar tudo aquilo que conquistamos e alargar pela igreja o pastor Samuel Luiz (foi o primeiro 

pastor, chegou em 2002) e o 
pr. Sílvio Rocha (no período de 
2003 a 2011), que ministrou a 
palavra no culto de abertura 
das festividades de 10 anos da 
igreja.

Quem também esteve 
presente na celebração de 
aniversário foi a SD do distrito 
IV, pra. Maria Monteiro. “É uma 
alegria vermos mais uma 
igreja emancipada em nosso 
distrito. Isso é fruto de um 
esforço muito grande da igreja 
e do corpo pastoral. 
Certamente o povo em 
Malvinas, junto com o seu 
pastor, ganha um novo ânimo 
para continuar essa grande 
obra”, destaca a SD.

Da garagem de casa à igreja autônoma: Malvinas 
celebra 10 anos com frutos da missão

Bandinha das mulheres



Patrícia Monteiro

O nome é diferente, a proposta 
é ousada: “Adoração Extravagante”. 
Isso mesmo. O título já diz tudo. A 
ordem é dançar, pular, fazer o nunca 
feito, com liberdade, na presença de 
Deus. O grupo é formado por 10 jovens 
metodistas que “nada temem, a não ser 
o pecado” e que têm conduzido uma 
geração de meninos e meninas, 
homens e mulheres, aos pés do 
Senhor, tendo a música e a adoração 
como instrumentos afinados.

Bastante conhecida em 
Campina Grande , a banda da Igreja 
Metodista nas Malvinas participa de 
eventos evangélicos na cidade e virou 
referência. “Temos um repertório com 

primeiro CD e a realização do primeiro composições próprias e de outros cantores. A 
Congresso de Louvor e Adoração nossa banda só tem avançado porque nós 
Extravagante”. Acha pouco? Ousadia e visão vivemos uma vida de consagração e temos 
essa turma tem de sobra. Para contatos e escolhido estar mais perto do Senhor”, diz o 
informações: adextravagante@live.com; líder e vocalista da “Adoração Extravagante”, 
facebook.com/ExtravaganteAdoracaoArthur Lima. Entre os sonhos, a gravação do 
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De acordo com o pastor local, a igreja está sintonizada com as 
ênfases regionais. “Na visão de auto-sustento a meta é trabalhar para 
que cada metodista seja um/a dizimista e ofertante fiel. Na auto-
proclamação o alvo é dar suporte ao ponto missionário em Queimadas 
e no auto-governo queremos capacitar a liderança para que os 
ministérios locais possam dar frutos dentro de cada área de atuação”, 
explica o rev. Edison Davi.

No começo do trabalho 
nas Malvinas, o casal 
Zenilda e Ferreira tinha o 
apoio do pastor da igreja 
Central (na época, o pr. 
André Nunes) e de 
leigos/as que ajudavam na 
condução dos cultos, até 
que vieram os primeiros 
pastores. De lá para cá, 
uma caminhada de muitos 
frutos que enchem o 
coração da irmã que levou 
a sério a herança 
wesleyana de transformar 
cada lugar em templo. “Da rua onde nós moramos até a rua onde a 
igreja está localizada atualmente, você conta dez casas e nove são 
de evangélicos. Tudo isso é fruto da igreja metodista nas 
Malvinas”, comemora Zenilda.

Música e Juventude: cordas afinadas na igreja em Malvinas 

Pr. Edison Davi e a irmã Zenilda

Recepção de novos membros

Banda Adoração Extravagante

REPORTAGEM ESPECIAL
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FEDERAÇÕES

São Luís, Teresina, Aracaju, Salvador, Fortaleza, 
Aporá, Vitória da Conquista. Mulheres metodistas destas sete 
cidades nordestinas se encontraram dia 14 de abril para 
acompanhar, ao vivo, os estudos ministrados diretamente da 
Universidade Metodista de São Paulo (Umesp). O 5º Encontro 
de Mulheres à Distancia foi transmitido para 102 pólos, que 
reuniram mais de 5 mil pessoas no Brasil e no exterior. 

O tema "Metodismo: nossas raízes e nosso cotidiano” 
foi desenvolvido por meio de explanação do professor José 
Carlos de Souza e da profa. Margarida Ribeiro. Antes do 
estudo, a bispa Marisa e a presidente da Confederação de 
Mulheres, Sônia Palmeira, saudaram as participantes. 

Na IM da Promessa, em Vitória da Conquista, Bahia, 
68 mulheres participaram do encontro, organizado pela SD, 
Edna Rocha de Oliveira e a Pastora Rosely. Em Aracaju, o 
encontro reuniu as irmãs das igrejas Central, Marcos Freire, 
Santos Dumont e Muribeca. Em Aporá (BA) 17 irmãs 
assistiram a mensagem. Em todos os polos houve comunhão, 
alegria e muito aprendizado. O 6º EAD será dia 25 de agosto.

“Raízes do metodismo” em tempo real: tema 
foi desenvolvido no 5º EAD 

Metas da Federação de Mulheres

A 1ª reunião do ano da mesa da Federação e 
secretárias distritais de mulheres, ocorrida em março, na 
Sede Regional, foi marcada por devocional, capacitação 
e decisões importantes. “Decidimos que em todo distrital 
realizado neste ano de 2012 haverá a presença de 
algum(a) membro(a) do Núcleo de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas , para que toda Remne tome 
conhecimento deste grande mal que nos assola”, afirmou 
a presidente da Federação, Almerinda Frota. Outra 
questão social que mobiliza as mulheres da Remne é a 
ampliação da creche Gente Nova, em Olinda (PE). “Será 
retirada uma oferta de R$ 1,00 (um real) por sócia a 
cada reunião mensal para ser enviada à creche. Na 
reunião da mesa retiramos uma oferta para a creche e a 
Federação de Mulheres fez sua doação também”, disse 
Almerinda.

Mulheres da Remne acompanharam a 
transmissão ao vivo

São Luís - MA

Aracaju - SE

Aporá - BA

Vitória da Conquista- BA

Parque São José - Fortaleza- CE

Maio/Junho 2012
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O culto que marcou os oito anos de 
caminhada missionária da congregação 
metodista no bairro do Bessa, em João 
Pessoa, teve direção do pr. Cícero Freitas 
e pregação da palavra com o pr. Sílvio 
Rocha, da igreja Central de Campina 
Grande-PB, dia 15 de abril. Nos dias 21 e 
22 a igreja Central comemorou 41 anos 
com culto festivo. Uma das apresentações 
foi a do grupo de crianças. A bispa Marisa 
ministrou a mensagem bíblica do dia 21, 
sábado.

Por Lucy Matsuo, Ministério de Comunicação
A comemoração de 46 anos da Igreja Central de Aracaju 

aconteceu de 16 a 18 de março. Tivemos a presença do Pastor Izaías 
Melquíades , da Igreja de Muribeca (SE) trazendo mensagens cujo 
tema era: “Discípulos e discípulas nos caminhos da missão cumprem o 
mandato de Jesus”. Fomos exortados a gerar novas vidas para Jesus, 
a obedecer, a perdoar, a buscar intimidade com Deus para vermos 
milagres e ter o Espírito Santo dominando nossas vidas para 
cumprirmos o tema proposto para o biênio. Tivemos a participação do 
Conjunto Perfeito Louvor (CPL) e dos grupos de dança Danuta e 
Corpus Dei, e no domingo de manhã a igreja saiu pelas ruas do bairro 
com carro de som anunciando o Evangelho. A programação terminou 
no culto da noite, com grande festa e alegria.

Por Eliane M. Silva
No último dia 10 de Abril,  na cidade de Limoeiro 

(PE), a Bispa Marisa de Freitas e o superintendente  distrital 
(NE II),  Rev. Samuel Luiz, estiveram na Igreja para a 
consagração e designação do irmão Wilson Santos a 
evangelista. Estiveram presentes o pastor Moisés, ao qual o 
evangelista considera como um pai. A Igreja de Limoeiro 
estava feliz por este momento. Esperamos em Deus que Ele 
esteja neste novo momento da vida ministerial do nosso 
amado Wilson Santos.

Por Claudiano Jardim, evangelista

Em seu 19º aniversário a Igreja Metodista em 
Tremedal - BA celebra grande festividade durante todo o 
mês de abril.  No domingo 15 foram recebidos 14 novos 
irmãos por profissão de fé e batismo. Louvado seja 
Deus!

Central em Aracaju celebra 46 anos

Recepção de novos membros marca 
aniversário da igreja em Tremedal

Consagração e designação do irmão 
Wilson Santos, em Limoeiro

Em João Pessoa, Central e Congregação do Bessa celebram aniversário

Central de João Pessoa Congregação do Bessa
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O primeiro encontro de Peniel realizado no 
distrito II (Pernambuco) ocorreu de 27 a 29 de 
abril. A iniciativa foi da Igreja em Guararapes. 
O evento teve a coordenação do pastor local 
e SD do distrito, Samuel Luís, reunindo 
irmãos/ãs de diversas igrejas metodistas de 
Pernambuco.

A Páscoa Missionária mobilizou cerca de 60 
metodistas do Ceará. A congregação em Tauá recebeu os/as 
irmãos/ãs para um fim de semana de evangelização e impacto 
missionário. Evangelização nos bairros, cultos ao ar livre, 
ministração da Palavra e ceia marcaram os dias de ação. O 
pastor da igreja em Tauá e SD do distrito NE I, Tarciso 
Monteiro, disse que o impacto foi muito positivo. “É uma forma 
da igreja sair do templo, num período em que as pessoas 
realmente precisam ouvir sobre o amor de Cristo”, comentou.

Os/as irmãos/ãs metodistas no Vale do Acaraú (que 
reúne o campo missionário em Acaraú, Juritianha e Olhos 
D'Água) receberam, com alegria, a equipe do Projeto 
Missionário de Férias, da 1ª Região. O grupo participou dos 
cultos, conheceu de perto as necessidades dos locais por onde 
passou e promoveu ações missionárias, fortalecendo o povo 
metodista na região. “Recebemos também a visita de Rev. 
Selma Antunes da Costa, que como parceira na missão, veio 
visitar o campo e perceber as possibilidades nesta terra”, disse 
a missionária Claudete Costa, designada para a missão no Vale 
do Acaraú.

Pela segunda vez a 
IM em Teresina 
realizou o Peniel, 
também no período 
de 27 a 29/04. 
Segundo o pastor 
Emanoel Bezerra, 103 
encontristas foram 
edificados/as pelas 
ministrações do 
“Encontro com 
Deus”.

A bispa da Remne, Marisa de Freitas, foi 
umas das delegadas brasileiras da Igreja Metodista 
na Conferência Geral 2012, na cidade de Tampa, 
estado da Flórida nos Estados Unidos. A IM foi 
representada, ainda, pelo bispo Adonias Pereira do 
Lago e o Dr. Roberto Lima Bruhn. A Conferência 
ocorreu de 24 de abril e 4 de maio. 

Páscoa Missionária em Tauá, Ceará

Projeto Missionário de Férias faz 
impacto no Vale do Acaraú (CE)
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Bispa Marisa ora pelo Bispo Adonias em culto da 
Conferência Geral, nos Estados Unidos

Bispa na Conferência da Igreja 
Metodista Unida

REGISTRANDO A CAMINHADA DA IGREJA
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Além da visita, o grupo 
de 12 pessoas (representando 
seis distritos do estado da 
Virgínia, Estados Unidos) Eles/as não medem 
colocou as “mãos na massa”. distância, recursos, nem disposição. 
“Eles realizaram atividades Os chamados “voluntários em 
como pintura de portas e salas missão” carregam a marca da 
de aula. Também doaram uma paixão por Cristo e pelas vidas. Para 
geladeira para a creche, pois há isso, deixam seu país, família e 
20 anos não tínhamos uma”, conforto por alguns dias em troca de 
comentou a pastora Gilmara total envolvimento com a obra. É 
Michael, diretora do CCM.bonito de se ver quando esses/as 

Levantar paredes, jovens e idosos/as norte-
carregar tijolos, além de edificar americanos/as estão em ação! Para 
vidas por meio de mensagens o ano de 2012, quatro missões já 
bíblicas e ação social são estão programadas no Nordeste 
tarefas de um/a voluntário/a em brasileiro. Será nos Estado de 
missão. De acordo com a Pernambuco (distrito II) e Ceará 
coordenadora regional do (distrito I), segundo a coordenadora 
Programa, não é exigida regional do VEM, Andressa Rélica. 
experiência prévia para se Dos quatro trabalhos já 
voluntariar, mas é necessário agendados, três têm como destino a 
confirmar a participação através reforma e ampliação da Creche 
do email Gente Nova, uma instituição do 
vem@metodistanordeste.org.br.Centro Comunitário Metodista. “No 

Os grupos de ano passado um grupo da 
missionários/as dos Estados Conferência de Virgínia enviou uma 
Unidos estarão no Brasil entre equipe pra conhecer de perto a 
os meses de junho a outubro, causa missionária! Para ser creche. Eles/s já se tornaram 
em períodos já definidos (veja a voluntário/a só precisa estar parceiros, ajudando com ofertas e, 
Agenda). Confira as datas e agende disposto/a a servir: um chamado de este ano, vão enviar duas equipes 
em seu coração o compromisso de Cristo para todos/as que o seguem. de voluntários/as para ajudar na 
orar, contribuir e participar dessa construção”, disse Andressa.

Agenda do VEM contempla 
quatro missões na Remne

Paixão pela obra: Voluntários em Missão edificam 
templos e vidas no Nordeste

26 de junho a 09 de julho de 2012 em Olinda/PE 28 de julho a 05 de agosto de 2012 em 
Fortaleza/CE

18 a 27 de julho de 2012 em Olinda/PE 12 a 20 de outubro de 2012 em Olinda/PE

Parceria: Igreja Metodista Unida - Conferência de 
Indiana (UMC Indiana Conference) Parceria: Igreja Metodista Unida - Conferência de 
Local: Centro Comunitário Metodista (CCM) Virginia (UMC Virginia Conference)
Missão em foco: construção das instalações da Local: Ponto Missionário em Aerolândia
sede do CCM com ampliação da Creche Gente Missão em foco: pintura e acabamento do piso 
Nova, EBF, evangelismo e ação social superior, EBF, evangelismo e ação social. 

Parceria: Igreja Metodista Unida - Conferência de Parceria: Igreja Metodista Unida - Conferência de 
Virginia (UMC Virginia Conference) Virginia (UMC Virginia Conference)
Local: Centro Comunitário Metodista (CCM) Local: Centro Comunitário Metodista (CCM)
Missão em foco: construção das instalações da Missão em foco: construção das instalações da 
sede do CCM com ampliação da Creche Gente sede do CCM com ampliação da Creche Gente 
Nova, evangelismo e ação social Nova, evangelismo e ação social. 

Patrícia Monteiro

Agenda 2012 – VEM 

Maio/Junho 2012
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A Creche Gente Nova está 
localizada num bairro da periferia da cidade 
de Olinda, em Pernambuco. O trabalho 
metodista atende mais de 90 crianças e tem 
um terreno para ampliar as instalações, o 
que requer muitas parcerias. Para o mês de 
outubro, a Coordenação Regional de Ação 
Missionária (Coream) aprovou que as 
ofertas do domingo, dia 14, sejam 
destinadas à Creche Gente Nova. Para 
conhecer mais sobre esse projeto de 
cuidado com crianças e atenção às famílias, 
assista ao vídeo institucional da Creche 
Gente Nova, disponível em 
www.youtube.com/metodistane

ESCOLA DOMINICAL

“Um olhar para o nosso sertão a partir do 
Evangelho: carente e necessitado”. Com estas palavras 
o pastor Tarciso Monteiro definiu seu sentimento diante 
dos desafios apresentados no Congresso Nacional de 
Evangelização no Sertão Nordestino. O evento ocorreu 
em Juazeiro do Norte, em março. Entre os quase 1000 
líderes de diversas denominações evangélicas estavam 
a bispa da Remne, Marisa de Freitas, e os/a 
superintendes distritais.

O pastor Dilson Soares tentou definir o 
“tamanho” do desafio. “Temos duas realidades bem 
distintas no Nordeste, as cidades litorâneas/zona da 
mata com suas belezas naturais e riquezas, e o sertão 
com pouca beleza (com exceção, o povo) e muita 
pobreza. Nas grandes cidades do Nordeste o índice de 
evangelização é praticamente igual às demais regiões 
do Brasil (ultrapassa os 20% de evangélicos), mas no 
sertão  temos dezenas de cidades com menos de  1 % 

(um por cento ) de evangélicos”, explicou o SD do 
distrito III, na Bahia.

O desafio colocado pela coordenação do 
Congresso consiste na implantação de 10.000 novas 
Igrejas em 10 anos, no sertão. Os/a SDs e a bispa 
saíram de Juazeiro do Norte motivados/as a contribuir 
com o avanço do Evangelho nessa importante região 
do Nordeste brasileiro. “É preciso atender a este 
chamado. São milhares de pessoas vivendo sem Deus, 
envolvidas com idolatria e superstições. Fomos 
desafiados/as a mudar esta realidade”, destacou o pr. 
Tarciso. “É o momento de darmos as mãos, abrirmos o 
bolso e nos colocarmos à disposição do Senhor para 
alcançarmos o/a sertanejo/a”, completou o pr. Dilson.

Creche Gente Nova vai receber oferta especial

Equipe do VEM em visita à creche Gente Nova - Julho 2011

Esperança para o sertão: evangélicos/as se 
mobilizam para semear o Evangelho 

REGISTRANDO A CAMINHADA DA IGREJA
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MINISTÉRIOS

Por Edison Davi, coordenador do Departamento 
Regional de Música

Criado no XVI Concílio Regional da 
REMNE em 2009, o Departamento Regional de 
Música e Arte atende as orientações da área 
nacional que em seu 18º Concílio Geral também 
criou o Departamento Nacional de Música e Arte. 
Estas ações visam atender o clamor da igreja que 
necessita de uma atenção especial para esta 
área de atuação ministerial que se vê atualmente 
um tanto que desorientada diante de tantos 
ventos de doutrinas que a contemporaneidade 
tem criado e que, de certa forma, os meios de 
comunicação de massa têm divulgado.

A princípio a visão do Departamento 
Nacional e Regional é de conseguir abarcar todos 
os meios de expressão artística que são 
utilizados pela igreja, a saber: música, expressão 
corporal, dança, poesia, teatro, etc. e essa tarefa 
pode até parecer um tanto que difícil, 

Departamento. Em âmbito nacional, o Departamento principalmente em uma região com dimensões 
Regional de Música está representado pelo pr. Edison geográficas como a REMNE. A saída será trabalhar 
Davi que, em sua participação na última reunião em por etapas.
São Paulo (14 e 15 de março de 2012), tomou parte A princípio a ênfase será alcançar os 
das definições de trabalho em nível nacional, a saber:ministérios de música espalhados nas igrejas através 

1)Elaboração de um programa oficial de da formação de equipes de trabalho. Na REMNE a 
educação musical, através das seguintes frentes: estratégia será realizar, neste biênio, encontros 
construir uma cartilha sobre a importância da distritais de música e nestes eventos escolhermos 
Formação musical; incluir a Formação musical no um/a representante de cada distrito que comporá 
currículo da Faculdade de Teologia da Igreja Metodista juntamente com o Coordenador do Departamento 
(FATEO); implementar o Programa de “Escola de Regional de Música (atualmente o rev. Edison Davi 
Música Sacra Distrital”.Oliveira Ramos) a equipe regional que tentará dar 

2) Projeto do Hinário Metodista Brasileiro suporte aos eventos realizados na REMNE. A escolha 
através da formação das comissões de trabalho; 3) dos/as representantes deverá ser realizada através de 
Elaboração de um site do Departamento Nacional de indicação do Coordenador Regional de Música e Arte 
Música e Arte e 4) Encontro Nacional de Música e após consulta feita a cada Superintendente Distrital e 
Arte, de13 a 16 de setembro de 2012 na UMESP, em respectivos/as pastores/as locais.
São Paulo. O objetivo é pedagógico, no sentido de Ainda este ano será elaborado um 
impactar os/as participantes quanto à importância da questionário que deverá ser aplicado em cada 
música e arte na Igreja. Como se vê, o projeto é ministério de música local e que servirá de suporte 
grande e contamos com as orações de todos/as.para os trabalhos a serem desenvolvidos pelo referido 

ESCOLA DOMINICAL

Departamento Regional de Música e Arte - uma realidade

Da redação

O rev. Edison Davi tem 20 anos de envolvimento no 
campo musical. A profissionalização ocorreu em 2006, 
quando concluiu o curso de bacharelado em Música, com 
habilitação em canto, pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN). Tem quatro CDs gravados 
enquanto coralista. É especialista na área de regência, na 
qual destaca o trabalho de dois anos como regente de coral 
do hospital São Lucas, em Aracaju (SE). Participou da 
primeira montagem da ópera La Traviata (de Giuseppe 
Verdi), em Aracaju. Como tenor, foi solista em importantes 
concertos. 
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JUNAME 2012
Os/as juvenis da Remne estão contando as horas para a 
Juname 2012. Campanhas e iniciativas diversas mobilizam as 
igrejas da Região. Em vídeo, a bispa Marisa faz um convite 
especial para a turma, lideranças locais e pastores/as. Veja em 
www.metodista.org.br/remne
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Davi Calebe Magalhães 
Melquiades, filho do pr.Izaías 
Melquiades e de Raquel, 
nasceu dia 25 de Abril, em 
Propriá (SE).

NOSSA FAMÍLIA METODISTA

“Herança do Senhor são os filhos...” (Sl 127.3)
Pastores/a da Remne comemoram o crescimento da família:

Nicollas Fernandes dos Santos 
Xavier Dantas, filho de Susana 
e Thiago, nasceu dia 19 de 
fevereiro, na cidade de 
Alagoinhas (BA). Susana é filha 
da pra. Lucília Fernandes.

Sofia Bezerra, filha do pr. 
Emanoel Bezerra e de Thaís, 
nasceu dia 04 de abril, na 
cidade de Teresina (PI).

Maio – mês da família
O mês de maio é considerado pelos/as 
metodistas o mês da família. O 
Departamento Nacional de Escola 
Dominical elaborou atividades para 
celebrar a data. Acesse em 
http://ed.metodista.org.br

Celebração do Coração Aquecido – 24 de maio
Marco no movimento metodista, a experiência de João Wesley, 
ocorrida em 24 de maio de 1738, inspira metodistas no mundo 
inteiro até hoje. A chamada “experiência do coração aquecido” se 
deu enquanto Wesley ouvia a leitura de um comentário do 
reformador Martinho Lutero sobre a Carta aos Romanos, e sentiu 
seu coração aquecer-se de modo sublime, por haver 
compreendido perfeitamente a essência do Evangelho de Cristo. 

ENCONTRÃO DE JOVENS
Mais informações com a mesa da 
Federação de Jovens. O e-mail do 
presidente, Henrique Barbosa, é: 
h_rique@hotmail.com

Calendário
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NOSSA FAMÍLIA METODISTA

AGENDA EPISCOPAL

ANIVERSARIANTES DE JUNHO

05 – Osias Inácio da Silva (filho do pr. João Ribeiro) (79) 3342-1056
08 – Luana Gondim Anastácio (filha do evangelista Geraldo Felipe) (88)3351-
9158
09 – Makiko Koinuma (pastora da REMNE) 81.8140-2749
10 – Consuelo de Castro Costa (filha da missionária Marly Castro) (27) 9967-
7180
11 - Rebeca Virna de Sá Vasconcelos (filha da evangelista Socorro) 81.8422-
2541
14 – Ângela Gondim da Silva (filha do evangelista Geraldo Felipe) (88)3351-
9158
16 – José Alves Silva (evangelista da REMNE) (77) 3422-4022
17– Isabelle Barbosa de Freitas (Presidente da federação de juvenis) (83)3223-
7214
18 – Diana Fernandes (filha da pastora Lucília e José) – 83.3261-2160
18 – Ruhama Nunes Fonseca (filha de Mirtes, secretária episcopal) 81.8893-
4545
19 – Mirtes Nunes de Aguiar Fonseca (secretária episcopal) 81.8893-4545 
19– Maria Zuleide Gondim da Silva (esposa do evangelista Geraldo Felipe) 
88.3351-9158
22 – Naara Nunes Fonseca (filha de Mirtes- secretária episcopal) 81.8893-4545
22– Sara Edwirgens Barros Silva (filha do pr. José Honorato e Edwirgens) - (81) 
9911-6769.
22 – Sílvio Rocha Oliveira (pastor REMNE) - (83)8780-7808
23 – João Ribeiro da Silva (pastor REMNE) – (79) 3342-1056
24 – Jane Menezes Blackburn (diaconisa, assessora de projetos) (81)3432.6193
25 – Gabriel Bezerra Martins (filho do pastor Ivan Carlos) - (81)8829-3751.
26 – Andressa Rélica (Esposa do pr. Edson Davi e coordenadora do VEM) 
(83)9337-6242
26– Daniel Franz Emmerich (filho do pastor Frederico Franz) - (83)3322-3285 / 
8750-6915
27 - Fernando Corrêa Pinto (pastor REMNE) - 81.8531-8314
29 – Pedro Paulo de Oliveira (filho de Elizabeth – Coord. de discipulado – 
REMNE) (85) 3067-6556

ANIVERSARIANTES DE MAIO

01 – Hadassa Silva de Oliveira (filha da pastora Gilmara) 81.9937-4112
01– Ismael Moreira Sanil dos Santos (filho do casal Pra.Maria e Pr. Edelício) 71.3244-
4602
02 - João Wesley Barbosa de Freitas (filho do pr. Cícero e Maria do Amparo) 83.3223-
7214
03 – Carlos da Silva (pastor da REMNE) (71) 3283.5850 / 8762-8085
04 - Georg Roberto Emmerich Filho (filho de Jane e Georg) 84-8823-9815
09– Gabriel Campos Sousa Nunes (filho do Pr. André Nunes e Virgínia) 71.3326-3561
11 – José Geraldo Cardoso (esposo da diaconisa Elisete Cardoso. 81 3426-2340
11 – Gilmara Michael Silva Souza Oliveira (pastora REMNE) 81.9937-4112
13 – Francineuda Nunes Alves (esposa do pastor Pedro Alves) 85.3274-6109
13 – Maria Irani Cavalcanti da Silva (esposa do pastor Francisco Jonas) 85.3495-
1123.
14 – Izaak Ferreira Almeida (filho de Esmaelite e pastor Emanoel Almeida) 85.8899-
2334.
14 –Thalyta Kelly Viana Oliveira (filha do casal Tereza e pastor Sílvio) – 83.3322-4748 
14 – Mariana de Castro Costa (filha da missionária Marly Castro) 88.3667-1611
15 – Maria do Socorro F. de Sá Vasconcelos (evangelista da REMNE) 81.8422-2541
17 – Tarciso Lopes Monteiro (pastor REMNE) 85.3247-2090
18 – Dinha -Maria de Lourdes G.dos Santos- (filha da bispa Marisa) 82.8836-8959
18 – Ana Glória Prates Gris da Silva (pastora) – 19.3433-3907
19 – Priscila Almeida dos Santos (pastora REMNE) 85.8621-2087
21 – Mara Ferreira de Araújo Pedro (pastora REMNE) – 71.3036-3192
22 - Gilmar Cândido Medeiros (evangelista da REMNE) - 75.3421-9286
25 –Maria do Amparo B. de Freitas (Vice–presid. da fed. de mulheres- REMNE) 
83.3223-7214
28 – Edelício José Sanil dos Santos (pastor REMNE) 71.3244-4602
28 – Priscila Gomes de Souza Ferreira (esposa do pastor Cesimar) 84.3312-1955
31 – Mariluse Helena Maia (esposa do bispo Adriel Maia -3ªRE) 11. 3467-1619

MAIO:
01 – 09 

10 
11
12 

13

14 
15 e 16 
16

17 e 18

19 
20 e 21

22 a 24

25 
26

27 
28
29 a 31

JUNHO:
01
02

03
04 a 06
07

08 a 10

11
12 a 13 
14 a 17

18
19
20 a 24

25
26
27 a 29 
30

– Tampa – Flórida 
(EUA) – Concílio da Igreja 
Metodista 

– Chegada ao Brasil
 – Sede Regional
– Aconselhamento de 

noivos
 – Guararapes – Culto do 

mês da família
– Descanso

– Sede Regional
 – Reunião virtual de SD’s e 

coordenações regionais
 – Fortaleza – Reunião 

de pastores/as
– Recife

 – Vila Maria  - São 
Paulo – Conferência 
missionária

 – Semana Wesleyana 
– FATEO

– Recife
 – Concentração metodista 

– Distrito NE II
– Visitas pastorais
 - Descanso

 – Sede Regional

 - Sede Regional
 – Preparação de sermões 

e estudos
 – Visitas pastorais

 – Sede Regional
 – Viagens para o Rio de 

Janeiro
 – Encontrão Nacional 

de jovens – Teresópolis
 – Descanso

– Sede Regional
 – Reunião de SD’s e 

COREAM – PDCA
 – Descanso
 – Sede Regional

 – Retiro do Colégio 
Episcopal

 – Retorno a Recife
 – Descanso

– Sede Regional
 - Mossoró.

Maio/Junho 2012


