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Igreja no lixão
É isso. Igreja no lixão. Não pensei em outro 

título para escrever este editorial e o título 
da capa. Não me refiro à Igreja instituição, 

mas a Igreja Corpo de Cristo em nós. Recebi ne-
nhuma sugestão de pauta no mês passado sobre 
o tema. Entrevistamos a metodista que coordena 
o Ministério em Obras. Lá eles/as não levantam 
uma bandeira denominacional, mas defendem 
a vida das pessoas que encontram no 
lixão, em Itaperuna/RJ, o seu meio 
de sustento familiar. 

São mais de cem voluntá-
rios e voluntárias que dei-
xam suas denominações 
e vão, em nome de Jesus, 
fazer missão. São mem-
bros de várias igrejas, 
entre elas, a Metodista, 
a Segunda Igreja Batis-
ta e Assembleia de Deus 
Vitória em Cristo. Um 
verdadeiro testemunho 
cristão que mereceu a capa 
desta edição.

Segundo dados do Instituto 
de Pesquisa Aplicada (Ipea), são 
mais de 221 mil pessoas em situação 
de rua no último ano, mas o número au-
mentou consideravelmente durante a pandemia. 
Entre elas estão aquelas que ficaram desempre-
gadas e os pequenos empreendedores. Enquanto 
não há emprego suficiente para a população, a 
Igreja segue seu caminho fazendo a missão acon-
tecer por meio de seus membros.

No mês em que a área nacional lançou a Cam-
panha Nacional para a Oferta Social, nós nos 

deparamos com situações degradantes em que 
várias instituições carecem de doações para se 
manter. É o caso da Escola Metodista O Semea-
dor, localizada no grande ABC Paulista. 

A missão pode acontecer ao lado de sua casa ou 
da sua igreja, no seu bairro ou na sua cidade, mas 
também pode acontecer bem distante de nós. A 

UMCOR - United Methodist Committee on 
Relief (Comissão Metodista Unida de 

Alívio) é um exemplo disso. Com o 
terremoto de magnitude 7,2 que 

abalou o Haiti em 14 de agos-
to, a organização entrou em 

ação e já enviou os primei-
ros recursos para os mais 
de 12 mil feridos/as. O 
terremoto, que afetou 
particularmente as re-
giões sul e oeste da ilha, 
deixou mais de 2,2 mil 
mortos/as.

Como metodistas, so-
mos fortes, nos identifica-

mos com essa Igreja por ser 
fundamentada nos pilares da 

educação, ação social e missio-
nária. Dá para ser um missionário 

ou missionária de onde estivermos. Às 
vezes penso que é preciso rever esses pilares que 
sustentam nossas bases institucionais e abraçar 
mais as causas humanitárias. A vida deve estar 
sempre em primeiro lugar. Assim faria Jesus!

Que Deus nos ajude!

Pr. José Geraldo Magalhães 
Editor-chefe | Expositor Cristão

OPINIÃO | SOLIDARIEDADE

"Minha vida mudou quando comecei a 
observar o que poderia ser feito para as 
pessoas em situação de rua. O Padre Júlio de 
Lancellotti da pastoral de rua de São Paulo 
foi mais uma das fontes de inspiração para 
o meu chamado a fim de atuar com esse 
ministério tão carente.”

Fabiano Bastos Chaves | Itaperuna/RJ

“Não sabemos quantas pessoas estão em 
situação de rua, mas com a pandemia é 
algo que nos salta aos olhos. O número é 
expressivo, inclusive, de crianças nos sinais 
pedindo dinheiro. Basta ir à rua e ver.”

Veridiana Machado | Ciamp-Rua 

“Na cidade, temos pontos de coleta em 
algumas empresas e comércios. Semanalmente 
arrecadamos doações nas casas. Muitas vezes 
atravessamos a cidade para buscar um litro de 
óleo, por exemplo, mas não é só esse um litro 
de óleo, buscamos o amor e podemos levar 
uma parte daquela pessoa e deixar uma palavra 

de bênção.”    

Jullyana Miranda de Sousa Padua | Vinhosa/RJ
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Ênfases missionárias da Igreja Metodista

 Estimular o zelo 
evangelizador na vida 
de cada metodista, de 
cada igreja local;

Revitalizar o carisma 
dos ministérios clérigo 
e leigo nos vários 
aspectos da missão;
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Promover o discipulado 
na perspectiva da 
salvação, santificação 
e serviço;

Fortalecer a identidade, 
conexidade e unidade 
da igreja;

Promover maior 
comprometimento e
resposta da igreja ao
clamor do desafio urbano.

Implementar ações que 
envolvam a igreja no 
cuidado e preservação 
do meio ambiente;
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Nos caminhos da missão
servem com integridade
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"Minha primeira ação foi no lixão de nossa 
cidade. Um lugar de extrema carência, 
impróprio para qualquer ser humano habitar, 
mas ali estão catadores/as que trabalham 
revirando o lixo, que transformam a reciclagem 
em sustento para suas famílias. Lugar de 
mau cheiro, montanhas de lixo, moscas e 
urubus, mas também é um lugar onde há vidas 
carentes que necessitam de amparo social.”

Sabrina de Assis Canto de Melo | ADVEC

Capa
Foi boa e inspiradora a capa da 
edição passada. Muitas pessoas em 
crise, necessitadas, que precisam do 
amparo divino. Tema relevante que 
vai ajudar muitas vidas a superarem 
os conflitos e perdas no último ano. 

Bruna Aparecida Campos 
Brasília/DF

Episcopal
Os pontos abordados na Palavra 
Episcopal de agosto me fizeram 
refletir que devemos estar preparados 
para os bons e maus momentos. 
Todas as pessoas que estão debaixo 
da vontade de Deus, mesmo em 
tempos difíceis, irão superar para 
sorrir quando vier a bonança.

Rosangela da Silva Soares 
Londrina/PR

Eddie Fox
Que perda tivemos com a morte do 
Rev. Eddie Fox, mas que contribuição 
ele deixou na missão no mundo, 
principalmente para nós, metodistas. 
Tive o privilégio de participar 
do Seminário Internacional de 
Evangelização em São Paulo. Foi 
um grande aprendizado onde pude 
compartilhar a minha fé. 

Pedro Romero Rêgo 
Rio de Janeiro/RJ

Memorial
Rev. Olímpio de Sant’Ana deixou 
saudades, além de marcas profundas 
no combate ao racismo. Um 
verdadeiro militante contra o racismo 
no país, nas igrejas. Um homem que 
deixou exemplo a ser seguido por 
todo bom metodista que luta pelas 
causas sociais.

Denis Roberto de Magalhães 
Porto Alegre/RS

DEVIDO À PANDEMIA, A SEDE ESTÁ 
TEMPORARIAMENTE FECHADA. 
FAVOR ENVIAR E-MAIL PARA 
EXPOSITORCRISTAO@GMAIL.COM
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A proposta aqui é pensarmos na 
perspectiva da intimidade, do 
relacionamento e da comu-

nhão com Deus, utilizando a ideia 
do caminho. O caminho precisa ser 
trilhado e, à medida que a pessoa vai 
andando, vai tendo revelação da rea-
lidade da caminhada que se propôs 
fazer. Jesus é especialista em rela-
cionamento, amizade, comunhão. 
Permitamos Jesus nos ensinar neste 
momento sobre intimidade na nossa 
espiritualidade cristã. 

Olhando com as lentes do Novo 
Testamento, principalmente para 
a vida de Jesus, Ele nos ensina, nos 
inspira que o caminho da 
intimidade com o Pai é pos-
sível. Convido você a refle-
tir sobre uma vida humana 
com os pés no chão, porém 
dando passos no caminho 
da intimidade aqui na ter-
ra com fé, afeto e amizade 
com Deus.

A Bíblia é assertiva em 
nos chamar, nos orientar e 
nos inspirar através de personagens 
bíblicas sobre o lugar e a relevância 
de um relacionamento profundo 
com Deus.

Deus chama a sua igreja 
para viver a comunhão 
com o seu filho Jesus
“Fiel é Deus, pelo qual fostes 
chamados à comunhão de seu Filho 
Jesus Cristo, nosso Senhor”  
(I Coríntios 1.9)

 
Todos nós fomos chamados/as 

para a comunhão de Jesus Cristo 
nosso Senhor. No texto original gre-
go, a frase “chamados à comunhão” 
é mais forte e mais clara porque diz 
que fomos chamados/as “para den-
tro” da comunhão com o filho. Não 
é apenas comunhão com o “Filho”, 
mas a comunhão “do Filho”. Comu-
nhão é uma palavra também signifi-
cativa no original grego: “koinonia”. 
Essa palavra grega vai além do rela-
cionamento externo de comunhão, 
ela fala de “dois se tornando um”. Na 
Bíblia encontramos este significado: 
“dois se tornando um”, quando se re-
fere à comunhão da trindade: Deus 
Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo.

O texto bíblico credencia a impor-
tância de o/a cristão/ã, a igreja viver 

um estilo de vida espiritual embasa-
da na comunhão com Deus. Todos/
as os/as cristãos/ãs têm a vocação 
para experimentar mais de Deus na 
oração, na meditação da Palavra, no 
jejum, adorando o Senhor em todo 
tempo porque o sangue redentor e 
purificador de Jesus nos transfor-
mou em novas criaturas, mudando, 
assim, nossa natureza. Jesus vive em 
nós (“Cristo em vós, esperança da 
glória”, Cl 1.27b). 

O desejo que você sente de ter mais 
de Deus, de estar em um lugar a sós 
com Ele, de abrir a Bíblia no seu 
quarto e ler, dobrar os joelhos e der-

ramar seu coração na presença dEle, 
tudo vem do próprio Deus. Ele está 
dentro de você, habitando em seu es-
pírito transformado!

Jesus nos ensina e nos 
inspira sobre o caminho 
da intimidade com Deus
“Ter fé e simplesmente orar” 
(Martinho Lutero)

Jesus é o nosso maior modelo, 
referencial, no quesito intimidade 
com Deus Pai. Este é um caminho 
maravilhoso, impactante, transfor-
mador que revolucionou a vida de 
Maria Madalena, a vida de Zaqueu, 
a vida da mulher samaritana, a vida 
dos apóstolos. A vida do ser humano 
vai ter o sentido completo numa ca-
minhada de entrega ao autor da vida 
Jesus Cristo.

“De madrugada, em meio à escu-
ridão, Jesus levantou-se, saiu da casa 
e retirou-se para um lugar deserto, 
onde ficou orando.” Marcos 1.35.

 O relacionamento com Deus exi-
ge investimento de tempo por aqui-
lo que Deus é, e não somente por 
aquilo que Ele pode oferecer. Aqui a 
pauta do relacionamento é a comu-
nhão, num entendimento de amiza-
de, amor, intimidade com o seu Pai 

(“Naqueles dias, retirou-se para o 
monte, a fim de orar, e passou a noite 
orando a Deus.” Lucas 6.12).

A Bíblia nos ensina a 
buscar a Deus com o 
coração
“Buscar-me-eis e me achareis 
quando me buscardes de todo o vosso 
coração” (Jeremias 29.13)

As páginas das escrituras sagra-
das nos informam que Deus é amor. 
Como você vê Jesus na perspectiva 
do relacionamento? Os evangelhos 
são incisivos nas suas narrativas 

em dizer que Jesus foi fer-
voroso, contagiante no seu 
relacionamento com as 
pessoas e perseverante num 
profundo relacionamento 
com o seu Pai, na oração. O 
amor exige uma expressão 
que combina com o cora-
ção. 

“Encontre a porta de seu 
coração: e você descobrirá 

que esta é também a porta do reino 
de Deus.” João Crisóstomo.

Assim como vivemos sob a lei da 
gravidade: se damos um salto, somos 
atraídos/as para o chão por causa da 
força do centro da gravidade, assim 
há dentro de nós um centro de gravi-
dade espiritual, o Espírito Santo, que 
nos atrai para o centro onde Deus 
está! Somos atraídos/as para aqui-
lo que será o nosso destino: nossa 
união perfeita com Deus.

Quando buscamos a Deus de todo 
coração, nosso relacionamento com 
Ele é aperfeiçoado, desenvolvido, 
multiplicado. Esse é o poder que esse 
centro de gravidade gera em nós, 
quando nos deixamos ser atraídos/
as por ele. 

O Espírito Santo quer nos levar 
para um nível profundo de amizade 
espiritual. Jesus ensinando aos seus 
discípulos disse: “a fim de que todos 
sejam um; e como és tu, ó Pai, em 
mim e eu em ti, também sejam eles 
em nós; para que o mundo creia que 
tu me enviaste.” João 17.21. 

Deus nos chama para uma vida de 
comunhão, de relacionamento, de 
amizade espiritual profunda com o 
seu santo Espírito. Que Deus conti-
nue nos abençoando com o seu infi-
nito amor e graça de Cristo Jesus. 

NACIONAL
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PALAVRA 
EPISCOPAL

Bispo Fábio Cosme da Silva
Presidente da Rema

O caminho da intimidade

“Nós podemos levantar uma geração que 
saiba cantar, tocar, dançar e pregar muito 
bem; porém, se não soubermos levantar 

uma geração que saiba orar, seremos um 
povo sem a presença de Deus”

John Wesley

“E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus 
verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste” (João 17.3)

91 anos de 
autonomia 
da Igreja 
Metodista 
no Brasil

Organizar a Igreja no Brasil, tornan-
do-a autossustentável, com minis-
tério próprio e autopropagação, 

sem perder a união com os/as metodistas 
de outras partes do mundo, era o objetivo 
do movimento. A autonomia da Igreja Me-
todista foi proclamada após uma intensa 
mobilização do chamado "Movimento Lei-
go", organizado por volta de 1911, que tinha 
o slogan: "ninguém ocioso na Igreja".

Muitas pessoas ofertaram seus dons, 
habilidades, orações, recursos financeiros 
e vida. Doaram-se, comprometeram-se, 
trabalharam e testemunharam para que 
pudéssemos ser hoje parte desta história.

A Igreja cresceu, estabelecendo-se no 
Rio de Janeiro e, posteriormente, em ou-
tros estados e municípios brasileiros. Até 
1929, a Igreja Metodista era uma missão 
americana.

Num memorial dirigido à Igreja Mãe, 
além de outros pleitos, era claramente pe-
dida a eleição de John William Tarboux 
como bispo da Igreja Metodista do Bra-
sil e o envio de um bispo para fazer a sua 
consagração no Brasil. Uma comissão de 
pastores e leigos viajou aos Estados Uni-
dos para entregar pessoalmente o pedido 
de Autonomia.

Reunida na cidade de Dallas, Texas, Es-
tados Unidos da América, a Conferência 
Geral da Igreja Metodista Episcopal do 
Sul, no mês de maio de 1930, estudou, cui-
dadosamente e com oração, o memorial 
apresentado pelos delegados do Brasil e 
decretou: “(...) que os membros e minis-
tros da Igreja Metodista Episcopal do Sul 
no Brasil passam, por este ato, a ser mem-
bros e ministros da Igreja Metodista do 
Brasil; que a Igreja Metodista Episcopal 
do Sul deixa de existir no Brasil, e que a 
Igreja autônoma, por esta proclamação, 
fica constituída. Cidade de São Paulo, 2 de 
setembro de 1930”.

Este ano, comemoramos 91 anos de auto-
nomia da Igreja Metodista em terras brasi-
leiras. Chegamos até aqui, servindo a Deus 
com dedicação e visão missionária. 
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CONHEÇA A SÉRIE VIVER COM DEUS
Esse é o tema da nova edição das revistas de Escola Dominical. 
Em tempos de distanciamento social, perdas e lutos, convidamos 
as pessoas a se aproximarem de Deus, de si mesmas e da missão. 
Neste exercício relacional, a espiritualidade é fortalecida, a vulnera-
bilidade humana é reconhecida e respeitada e a chama missionária 
de anunciar as boas notícias da Graça é reacendida. Esta edição é 
uma excelente ferramenta para que a Igreja, renovada pelo amor de 
Deus, siga testemunhando a esperança e a salvação em Jesus Cristo. 

FEDERAÇÕES 
DE HOMENS 
REALIZAM 
CAPACITAÇÃO 
NACIONAL
Dia 25 de setembro, às 15 
horas, ocorrerá a 1ª Capaci-
tação Nacional de Secretários 
Distritais (SDs) das Federações 
de Homens de todo o Brasil. O 
tema que norteará o encontro 
será Impactando Gerações. O 
objetivo da capacitação é ofe-
recer ferramentas ao público, 
para que gerem a missão com 
os homens e se desenvolvam.

A capacitação será realizada 
pela Confederação Metodista 

de Homens do Brasil, que desde 
2020 tem trabalhado, através 
de lives, o tema da Restauração 
da Hombridade, desenvolvendo 
temas para alinhamento dos 
homens que desejam se firmar 
no propósito de Deus. 

Disponibilizaremos materiais 
didáticos digitais (PDF), que 
poderão ser impressos ou 
arquivados.

Será disponibilizado o link na 
plataforma “Zoom” para acesso 
à capacitação.

Para mais informações, por 
favor procure o Presidente da 
Federação Metodista de Ho-
mens da sua Região Eclesiásti-
ca ou Missionária.

Inscreva-se na capacitação voltada para pais, pastores/as, 
líderes, responsáveis ou pessoas que sejam envolvidas 
de alguma forma no mistério com crianças, que pos-

sam levá-las a ter uma vida com Jesus. Devemos ajudar as 
crianças a entender o alvo a ser alcançado (Reino de Deus).

Precisamos investir amor e tempo, para trabalharmos 
juntos/as com o Espírito Santo, através da Palavra. Será um 
tempo bom de muito aprendizado e conhecimento, sobre 
as crianças e o propósito de Deus para cada pessoa. Junte-
-se a nós, você não pode perder essa oportunidade, faça sua 
inscrição. 

28º Encontro 
Nacional de Pessoas 
que Trabalham 
com Crianças ou 
querem trabalhar
“… Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para 
as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio 
do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus…” (Filipense 3.13b-14).

CONFIRA A 
PROGRAMAÇÃO 
ABAIXO:
9h - 9h15  
Abertura e Orientações 

9h15 - 10h15  
Prossigo para o Alvo – Bispa Hideíde 

10h15 - 11h15  
Formando Crianças para Liderança – 
Pra. Wilzy Adorno 

11h15 - 12h15  
Autoridade e Disciplina sobre a Vida 
da Criança – Mara Albuquerque 

12h15 - 13h15  
Almoço 

13h25 - 14h25  
Ensinando a Palavra de forma criati-
va – Laura Melo 

14h25 - 15h25  
Crianças são Flechas, como atingir o 
alvo? – Pr. Lucas Hayashi 

15h25 - 16h25  
Crianças são Herança, como inves-
tir? – Pra. Jackeline Hayashi 

16h30 - 17h 
Encerramento
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Chorando pelos/as que 
sofrem - Quando não 
se encontra quem pos-

sa chorar pelos/as perdidos/
as, nem o/a profeta, nem o/a 
sacerdote/a, nem o/a pastor/a, 
mas somente um/a copeiro/a, 
somente pescadores/as, somen-
te um/a sapateiro/a. Sim, falta 
mais sensibilidade. O sofrimen-
to dos outros está banalizado, 
não nos comove. Neemias cho-
rava por sua nação, pelo povo 
que sofria sem recursos e pela 
Sião de Deus, a casa de Deus 
que estava destruída. Sim, ele 
queria a restauração do taber-
náculo e da cidade santa. O 
que nos falta? Falta-nos um 
verdadeiro avivamento que tra-
ga quebrantamento e intenso 
compromisso missionário. Fa-
lamos de avivamento, mas não 
o temos; temos sim animação, 
mas não avivamento. Com avi-
vamento, teríamos um mover 
de santidade e contrição. Temos 
muitos/as donos/as da verdade, 
mas falta a VERDADE JESUS 
nas relações.

Faltam mais profetas em nos-
so meio, com francas denúncias 
contra o pecado, chamando ao 
arrependimento e à santificação, 
e dizendo: “Assim diz o Senhor!”.

Festas e Estratégias
Sim, muita música, às vezes, 

muito barulho, luzes, danças e 
nenhuma lágrima de arrepen-
dimento, nenhuma contrição. 

Não aguento mais ouvir sobre 
estratégias. É igreja em célula, 
igreja com propósito, doutrina 
da prosperidade, entronização 
da arca; é apóstolo, é patriarca, 
é rabino. Chega! Quero só Jesus, 
quero o poder do Espírito San-
to. Quero ver o fogo de Deus. 
Estratégias são meios; o fim é 
Deus, sua glória, seu poder.

São muitos atalhos, poucas 
pessoas querem pagar o preço 
do jejum, das orações, do que-
brantamento.

Enxergando a 
necessidade

Ninguém chora sem um de-
funto, ninguém se enternece 
sem uma visão de compaixão. 
“Quando ia chegando, vendo a 
cidade, chorou e dizia: Ah! Se 
conheceras por ti mesma, ainda 
hoje, o que é devido à paz! Mas 
isto está agora oculto aos teus 
olhos. (Lc 19.41-42).

Nós perdemos as lágrimas. 
Mulheres são violentadas e 
espancadas, crianças assassi-
nadas, jovens morrem com as 
drogas, e nós seguimos sem 

Uma lição de compromisso 
com Deus e o povo “Eles me responderam: Os restantes 

que ficaram do cativeiro, lá na 
província estão em grande aflição e 
opróbrio; também está derribado o 
muro de Jerusalém, e as suas portas 
queimadas a fogo. Tendo eu ouvido 
estas palavras, sentei-me e chorei, e 
lamentei por alguns dias; e continuei 
a jejuar e orar perante o Deus do céu, 
e disse: Ó Senhor, Deus do céu, Deus 
grande e temível…” (Neemias 1.3-5)

chorar. Jerusalém em ruínas fez 
Neemias chorar. O pecado e o 
juízo sobre o povo fizeram Jesus 
quebrantar-se.

O que nos quebrantará? Os 
milhares e milhares de pesso-
as sem Cristo, e outros tantos 
abandonados, frutos da violên-
cia institucionalizada, precisam 
nos fazer chorar e clamar.

Quando o  
copeiro chorou

Os/as sacerdotes/as não cho-
raram, arrumaram um acordo 
com os/as invasores/as. Con-
tinuaram louvando a Deus, 
mas estava tudo desabando. O 
culto era uma real alienação. 
Apesar dos nossos louvores e 
cultos abençoados, o mundo 
está desmoronando à nossa vol-
ta, e muitos/as de nós estamos 
ficando insensíveis. Cada vez 
nos tornamos mais silenciosos/
as. Transigimos com as leis de 
Deus. Na minha aposentado-
ria e enfraquecido, recuso-me 
a isso, estou tentando incutir 
essa insatisfação com o “status 
quo” nos/as meus/as alunos/as e 
quando prego. Mas é pouco. 

Angústia ou 
preocupação

Precisamos ser tomados/as de 
angústia profunda, não preocu-
pação que dá e passa, mas in-
quietante angústia que se trans-
forme em amor profundo pelos/
as perdidos/as, pelos/as que so-
frem todo tipo de violência.

Para isso, não existe alívio, há 
sim a alegria da salvação ao ver 
Deus agir com seu braço forte. 
Não faço apologia da tristeza, 
mas de um sentimento de in-
satisfação com o mundo onde 
vivemos, preservando a alegria, 
mas mantendo a angústia pro-
fética, que é inimiga da acomo-
dação, da resignação e da displi-
cência.

Dizendo como Paulo em 2 Co-
ríntios 6.10: “entristecidos, mas 
sempre alegres, pobres, mas en-
riquecendo a muitos, nada ten-
do, mas possuindo tudo”.

Onde está a  
Igreja do Senhor

Estou escandalizado de como 
se divide a Igreja do Senhor. Pou-
cos atendem à oração de Jesus: 

“a fim de que todos sejam um; 
e como és tu, ó Pai, em mim e eu 
em ti, também sejam eles em nós; 
para que o mundo creia que tu 
me enviaste. Eu lhes tenho trans-
mitido a glória que me tens dado, 
para que sejam um, como nós o 
somos; eu neles, e tu em mim, a 

fim de que sejam aperfeiçoados 
na unidade, para que o mundo 
conheça que tu me enviaste e os 
amaste, como também amaste a 
mim” (Jo 17.21-23).

Ou mesmo o clamor de Paulo: 
“Esforçando-vos diligente-

mente por preservar a unidade 
do Espírito no vínculo da paz; 
há somente um corpo e um Es-
pírito, como também fostes cha-
mados numa só esperança da 
vossa vocação; há um só Senhor, 
uma só fé, um só batismo; um só 
Deus e Pai de todos, o qual é so-
bre todos, age por meio de todos 
e está em todos” (Ef 4.3-6).

Temos preferido existir como 
facção, desprezando a Palavra 
do Senhor. A arrogância no 
nosso meio chega a limites into-
leráveis: igrejas do poder, igre-
jas dos milagres, igrejas e célu-
las, igrejas da arca, igrejas do 
altar, e por aí vai. Desprezam os 
critérios de juízo de Jesus. 

“Então, dirá o Rei aos que 
estiverem à sua direita: Vinde, 
benditos de meu Pai! Entrai na 
posse do reino que vos está pre-
parado desde a fundação do 
mundo. Porque tive fome, e me 
destes de comer; tive sede, e me 
destes de beber; era forasteiro, e 
me hospedastes; estava nu, e me 

vestistes; enfermo, e me visitas-
tes; preso, e fostes ver-me” (Mt 
25.34-36). E todos os salvos pela 
graça mediante a fé em Jesus.

Isso nos mostrou que não são 
só os milagres que vão nos levar 
ao céu, mas o amor, a graça, a 
misericórdia e a compaixão.

Todos/as têm uma solução 
¨revelada ,̈ tentam atrair para 
o seu “modelo ,̈ e isso divide o 
Corpo de Cristo: a Igreja. Mui-
tos modelos são legítimos, mas 
não é isso que nos faz discípu-
los/as, e sim a unção de Deus e 
o amor com que nos amamos 
uns/as aos/às outros/as. E como 
discípulos/as maduros/as, fruti-
ficamos a medida de 100 por 1.

Entre a Igreja show e a 
Igreja Missionária

A esse respeito temos trope-
çado na tendência do mundo 
moderno. Temos visto mais 
show e entretenimento. Os tem-
plos precisam de poltronas que 
nem teatro. O louvor precisa de 
instrumentos mais modernos, a 
iluminação põe refletores sobre 
os músicos ou sobre o pastor-
-animador, é imprescindível a 
coreografia, querem mais, e há 
até fumaça e outros artifícios. 

Cuidado para não cairmos no 
tipo de culto que o profeta Isaias 

denunciou: “Quando vindes 
para comparecer perante mim, 
quem vos requereu o só pisardes 
os meus átrios? Não continueis 
a trazer ofertas vãs; o incenso é 
para mim abominação, e tam-
bém as Festas da Lua Nova, os 
sábados, e a convocação das con-
gregações; não posso suportar 
iniquidade associada ao ajunta-
mento solene” (Is 1.12-13).

Já sei que muitas pessoas já 
estão desconfortáveis, é exagero 
do bispo, mas eu sinto falta da 
confissão de pecados, do anún-
cio do Juízo de Deus, da denún-
cia profética contra os pecados, 
adultério, pornografia, sexo fora 
do casamento, mentiras, fofoca. 
Precisamos de pregadores/as 
que chamem o povo à santidade 
denunciando os pecados. Preci-
samos de um culto que ofereça 
comodidade ao rebanho, mas 
que o leve a comparecer peran-
te a face de Deus. Que promova 
conversão e mudança de vida.

O povo anseia não por ouvir 
palavras de ordem repetidas vá-
rias vezes, mas da Palavra do 
Deus Vivo, de pastores/as e pre-
gadores/as que peguem fogo no 
púlpito por meio dos quais flui a 
Palavra de Jesus. Amém e amém! 

Bispo Emérito Paulo Lockmann
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Historicamente a campa-
nha se inicia no tercei-
ro domingo do mês de 

agosto e segue até novembro, 
mês em que é celebrado o Dia de 
Ação de Graças. Neste ano será 
realizada de 15 de agosto até o 
dia 25 de novembro de 2021.

A Festa da Família Metodis-
ta, como é tradicionalmente co-
nhecida a Campanha da Oferta 
para Ação Social, atenderá a 20 
projetos sociais que têm feito a 
diferença no Brasil, diante das 

Campanha da Oferta 
para Ação Social

A Festa da Família Metodista

DOE AGORA
Banco: Bradesco  
Agência: 2818-5  
C/C: 14.251-4

ASSOCIAÇÃO DA IGREJA 
METODISTA  
CNPJ 33.749.946/0001-04 
Chave PIX (e-mail):  
sede.nacional@metodista.org.br

DOE PELO PAYPAL

Acesse www.doacoes.metodista.
org.br/doe-agora e digite o valor 
de sua doação e escolha Ação 
Social para realizar a sua doação!

ponsabilidade social como uma 
das prioridades da Igreja. A se-
guir seguem alguns trechos do 
documento que você pode con-
ferir na íntegra no site www.
metodista.org.br. 

Cremos em Deus, Criador de 
todas as coisas, Pai de toda a fa-
mília humana.

Cremos em Jesus Cristo, 
Deus Filho, que se fez humano 
por cada um de nós: caminho, 
verdade e vida.

Cremos no Espírito Santo, 
que ajuda, consola, sensibiliza 
e empodera para que o mundo 
creia em Jesus Cristo, Senhor, 
Salvador e Resgatador de toda 
a criação.

Cremos no Reino de Deus e 
sua Justiça, que envolve a totali-
dade da vida.

Cremos que o Evangelho, 
encarnado em Jesus de Na-
zaré, filho de Maria e José, o 
carpinteiro, é o poder de Deus 
que liberta completamente to-
das as pessoas e que não existe 
nenhum valor acima da pessoa 
humana, criada à imagem e se-
melhança de Deus. Cremos que 
toda a vivência em sociedade 
precisa ser à luz dos valores do 
Reino de Deus.

Cremos que o metodismo é 
baseado nas Sagradas Escritu-
ras, por isso aceita completa e 
totalmente as doutrinas fun-
damentais da fé cristã, enun-
ciadas nos Credos promulga-
dos pelos Concílios da Igreja 
dos primeiros quatro séculos 
da Era Cristã.

Cremos que hoje Deus chama 
e capacita como fez aos primei-
ros missionários e missionárias 
metodistas em terras brasileiras.

Por isso, tudo em que cremos 
é que também temos fé na espe-
rança, nas mãos dadas, no co-
ração aberto, na solidariedade 
e no encontro que promove sal-
vação e vida abundante para to-
das as pessoas e toda a criação.

Assim sendo, nos empenha-
remos em reformar a nação, 
especialmente as Igrejas, e es-
palhar a santidade bíblica por 
toda a Terra. Amém.

dificuldades sociais que o país 
tem vivenciado devido à pande-
mia de covid-19.

Anteriormente, a festa trazia 
o nome de Susana Wesley, mãe 
de John Wesley, que iniciou o 
movimento metodista. Ela foi 
um exemplo de mulher, que lu-
tou para levantar recursos e aju-
dar nos desafios da missão.

O objetivo é arrecadar uma 
grande doação nacional, para 
apoiar os projetos sociais sele-
cionados pelas Regiões Eclesi-

ásticas e Missionárias da Igreja, 
além de fortalecer projetos so-
ciais de cada igreja local.

Participe
1. Faça o evento de arrecada-

ção para a Oferta Social até 25 
de novembro.

2. Envie 50% do valor arreca-
dado para ser distribuído entre 
os 20 projetos selecionados pela 
campanha e invista 50% do va-
lor nos projetos sociais locais da 
sua Igreja.

3. Você também pode doar 
individualmente a qualquer mo-
mento através do site, utilizando 
seu cartão de crédito ou PayPal. 
Acesse: doacoes.metodista.org.
br/campanha-acao-social

Credo Social Metodista 
O último Credo Social da 

Igreja Metodista, publicado 
pela ocasião dos 150 anos da 
missão no Brasil, ressalta a res-

“O objetivo é 
arrecadar uma 
grande doação 
nacional, para 

apoiar os 
projetos sociais 

selecionados 
pelas Regiões 
Eclesiásticas e 
Missionárias 

da Igreja, além 
de fortalecer 

projetos sociais 
de cada igreja 

local”
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História
Desde 2016, além de 

arrecadar as ofertas pre-
sencialmente nos even-
tos promovidos pelas 
igrejas locais, a Área Ge-
ral da Igreja Metodista 
também recebe doações 
por meio do seu site do-
acoes.metodista.org.br, 
possibilitando que mais 
pessoas se comprome-
tam com o propósito de 
impulsionar 20 projetos 
desenvolvidos nas oito 
Regiões Eclesiásticas e 
nas duas Regiões Mis-
sionárias da Igreja.

Este ano, em que as 
orientações para manter 
o distanciamento social 
permanecem, mesmo 
com o avanço da vaci-
nação no país, contamos 
com a sua ajuda para 
impulsionar o formato 
de doação eletrônica.

Os valores arrecada-
dos por meio eletrônico 
são distribuídos direta-
mente para os projetos. 
Já as somas arrecadadas 
nas comunidades de fé 
são divididas em duas 
partes iguais: 50% para 
a igreja local investir na 
ação social da própria 
comunidade; 50% dis-
tribuído entre os proje-
tos selecionados pelas 
Regiões.

Em breve você conhe-
cerá todos os projetos se-
lecionados e poderá par-
tilhar com seus amigos e 
amigas nas redes sociais 
como a missão metodis-
ta tem transformado re-
alidades no Brasil.

Acesse o Menu PRO-
JETOS e selecione a 
Região desejada para 
conhecer os projetos be-
neficiados este ano. 

“Em breve 
você conhecerá 

todos os 
projetos 

selecionados 
no site 

acaosocial.
metodista. 

org.br
Fique atento 

e faça sua 
doação!”



Cerca de cem pessoas de várias denominações se alternam nos trabalhos do Ministério em Obras.
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Pr. José Geraldo Magalhães

Pessoas que fazem do lixão 
de Itaperuna/RJ seu sus-
tento, coletando materiais 

recicláveis para sobrevivência, 
vêm tendo a companhia de mis-
sionários e missionárias que se 
voluntariam para estar com es-
sas pessoas, mesmo durante a 
pandemia da covid-19. Não há 
uma bandeira denominacional 
a ser defendida. Ali eles/as de-
fendem a vida! Entre as igrejas 
representadas estão Metodista, 
Batista, Assembleia de Deus, 
entre outras. Ao todo são mais 
de cem pessoas nessa missão.

A metodista Jullyana Miran-
da de Sousa Padua, 37, membro 
da Igreja Metodista em Vinho-
sa, Itaperuna/RJ (7ª Região 
Eclesiástica), é seminarista do 
Instituto Paulo Lockmann e co-
ordena o Ministério Em Obras 
(MEO). Ela destaca, em entre-
vista ao Expositor Cristão, que 
dezenas de pessoas fazem parte 
dessa missão.

“Temos em nossa diretoria 
dez integrantes que são mobi-
lizadores missionários. Apro-
ximadamente cem pessoas são 
voluntárias, sem mencionar 
aquelas que participam espora-
dicamente, pois somos abertos/
as ao voluntariado como meio e 
interação social para uma expe-
riência cristã”, disse.

Fabiano Bastos Chaves, 36, é 
membro da Segunda Igreja Ba-
tista de Itaperuna e voluntário 
do MEO. O chamado para a 
atuar nessa missão veio em 2016 
ao acompanhar os antigos coor-
denadores, Pastor Mauro Sér-
gio e Pastor Maurinho. “Minha 
vida mudou quando comecei 
a andar com o Pastor Mauri-
nho nas ruas de minha cidade, 
e pude ver na liderança dele o 
chamado de Cristo para a co-
ordenação do Madrugada com 
Cristo, este ano. O Padre Júlio 
de Lancellotti da pastoral de rua 
de São Paulo foi mais uma das 
fontes de inspiração para o meu 
chamado”, disse. 

Sabrina de Assis Canto de 
Melo é outra voluntária. Ela é 
membro da Igreja Assembleia 
de Deus Vitória em Cristo de 
Itaperuna (ADVEC). O teste-
munho da metodista Jullyana a 
impactou a tal ponto de querer 

fazer parte do MEO. “Há seis 
meses, em um Culto de Mulhe-
res numa Igreja, a missionária 
Jullyana Miranda ministrou a 
Palavra naquela noite e falou 
sobre esse ministério. Eu não 
sei explicar como que os teste-
munhos que ela falava penetra-
vam tão forte em mim. No fim 
daquele culto, eu fui até ela e 
disse que gostaria de fazer parte 
dessa grande obra. Minha pri-
meira ação foi no lixão de nossa 
cidade. Um lugar de extrema 
carência, impróprio para qual-
quer ser humano habitar, mas 
ali estão catadores/as que tra-
balham revirando o lixo, que 
transformam a reciclagem em 
sustento para suas famílias. Lu-
gar de mau cheiro, montanhas 
de lixo, moscas e urubus, mas 

Pessoas em situação de 
rua são acolhidas por 
voluntários em lixão

Ipea aponta que mais 
de 221 mil pessoas 
vivem em situação 
de rua no último ano

também é um lugar onde há vi-
das carentes que necessitam de 
amparo social”, disse ao Expo-
sitor Cristão.

O MEO tem transformado 
vidas; não apenas das pessoas 
que são acolhidas, mas das pró-
prias pessoas que fazem parte 
do ministério. A própria Sabri-
na dá o testemunho disso. “É 
meu trampolim motivacional 
para lutar todos os dias para vi-
ver. Ele faz eu me sentir útil no 
mundo. Faz-me perceber que 
posso fazer algo pelo próximo, 
além do que minhas limitações 
emocionais me faziam crer. Me 
emociono toda vez que falo des-
se Ministério em posts ou com 
pessoas, porque ele tem trans-
formado a forma como eu en-
xergo a vida”, finalizou Sabrina.

Pesquisa
De acordo com a represen-

tante do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), 
Tatiana Dias, a estimativa entre 
fevereiro e março do ano pas-
sado, momento de eclosão da 
pandemia, era de 221 mil pes-
soas em situação de rua. Tudo 
indica que o número aumentou, 
como reforça Veridiana Macha-
do, representante do Comitê In-
tersetorial de Acompanhamen-
to e Monitoramento da Política 
Nacional para a População em 
Situação de Rua (Ciamp-Rua). 
“Não sabemos quantas pessoas 
estão em situação de rua, mas 
com a pandemia é algo que nos 
salta aos olhos. O número é ex-
pressivo, inclusive, de crianças 
nos sinais pedindo dinheiro. 

Basta ir à rua e ver”, destacou.
Para o pesquisador do Núcleo 

de População em Situação de 
Rua da Fiocruz Brasília Marcelo 
Pedra, o agravamento da situa-
ção econômica e social no país 
traz um novo perfil das pessoas 
em situação de rua e alerta para 
a necessidade de ações muito 
mais céleres a fim de evitar que 
elas fiquem mais tempo nas 
ruas e tenham menor adesão às 
ofertas e ações públicas. Já para 
Vanilson Torres, que passou 27 
anos nas ruas de Natal e hoje é 
representante do Movimento 
Nacional da População em Si-
tuação de Rua, esse novo perfil 
é de pessoas pertencentes à clas-
se trabalhadora que não conse-
guem mais pagar o aluguel e 
contas e estão indo para as ruas 



O grupo de voluntários/as realiza outros trabalhos missionários na região.

Voluntários e voluntárias de várias denominações vão pelo menos uma vez ao mês ao lixão de Itaperuna.

Cestas básicas e kits de higiene são entregues aos catadores e catadoras do lixão.
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AÇÕES DO 
MINISTÉRIO EM 
OBRAS
Café com Cristo no Lixão – Proje-
to realizado no lixão de Itaperuna 
com trabalhadores/as catadores/
as. Uma vez ao mês é realizado 
um café da manhã reforçado 
com momento de oração, louvor 
e palavra de Deus. Há entrega de 
cestas básicas, kits de higiene e 
limpeza. Sempre há brindes com 
uma mensagem evangelística 
relacionada a alguma data co-
memorativa, por exemplo, no Dia 
dos Pais, quando os missionários/
as entregaram um nécessaire 
masculino contendo produtos 
de higiene pessoal, destacando 
o autocuidado e a autoestima, 
referentes também ao cuidado 
do Pai (Deus) com eles.

MADRUGADA COM CRISTO

Esse projeto nasceu na SIBI 
(Segunda Igreja Batista) e teve 
como idealizador o Pastor 
Mauro Sérgio da Silva Ribeiro. 
Atualmente tem a participação 
de várias igrejas em trabalho 
ecumênico e seu coordenador 
é Fabiano Bastos Chaves, que é 
também voluntário e membro 
da diretoria do ministério Em 
Obras. Uma vez por semana o 
grupo dá assistência às pessoas 
em situação de rua ou vulnerável 
durante a noite e a madrugada, 
levando uma refeição completa 
com sobremesa, café, suco, kit 
de higiene e proteção contra a 
covid. Também são entregues 
agasalhos e mantas térmicas, 
cobertores e roupas. Tudo isso 
com uma palavra e oração. 

IMPACTO INFANTIL

Eventos evangelísticos de impac-
to nas comunidades do município 
e região com teatro, louvor, 
dança, palavra, distribuição de kit 
lanche infantil (leite, achocolata-
do e biscoito) e brinquedos.

/// Com informações: Pesquisa Ipea 
e Fio Cruz Brasília

em busca de alimento, mas per-
manecem por não terem mais 
como se manter.

Os dados apresentados pelo 
psicólogo sanitarista Marcelo 
Pedra confirmam. De acordo 
com a pesquisa realizada pela 
Prefeitura do Rio de Janeiro, 
31% das pessoas estão na rua há 
menos de um ano, sendo 64% 
por perda de trabalho, moradia 
ou renda. Destes, 42,8% afirma-
ram que se tivessem emprego 
sairiam das ruas. Ele apresen-
tou ainda dados de cadastro de 
serviços do SUS, que mostram 
um aumento de 35% das mulhe-
res em situação de rua.

Como formas de lidar com a 
situação, o pesquisador destaca 
a ampliação das ofertas de aco-
lhimento institucional e abrigo 
na perspectiva de baixa exigên-
cia, ampliação da estratégia de 
trabalho e renda e a construção 
de estratégias de habitação e 

moradia, como o aluguel social.
Para Kelseny Medeiros, repre-

sentante da Clínica de Direitos 
Humanos Luiz Gama, a dificul-
dade de transparência e acesso a 
dados fez com que o governo e 
a sociedade civil não estivessem 
preparados para receber essa 
população e interpretar como a 
pandemia a atingiu. Ela realizou 
uma pesquisa em São Paulo e 
afirmou que os gargalos são co-
muns a outros estados: as maio-
res dificuldades encontradas 
foram na realização de testes de 
covid-19 para identificar os/as 
infectados/as, falta de transpa-
rência e de acesso a dados.

Vacinação
A população em situação de 

rua entrou como grupo priori-
tário no Programa Nacional de 
Imunização (PNI) do Ministé-
rio da Saúde, mas ainda não foi 
contemplada em alguns estados 
e municípios. O pesquisador da 
Fiocruz Brasília Marcelo Pedra 
defendeu a ampliação da vacina 
com a estratégia de busca ativa 
pelas equipes dos Consultó-
rios na Rua. “Temos que fazer 
com que essas doses da vacina 
cheguem à população, em uma 
parceria com a Rede SUS e com 
as instituições da sociedade ci-
vil”, disse.

Já Vanilson, representante do 
Movimento Nacional da Popu-
lação em Situação de Rua, criti-
cou a burocracia de alguns mu-
nicípios para a vacinação dessa 
população. “É inadmissível que, 
diante de uma crise sanitária e 
financeira, quando mais pesso-
as estão indo para as ruas, há 
lugares que dificultem a vacina-
ção, exigindo que a população 
apresente uma comprovação 
de que está nas ruas. É preciso 
pensar em estratégias para fa-
cilitar. Nós, da população em 
situação de rua, também somos 
do SUS! Uma população que 
não tem casa, não tem água, 
não tem segurança alimentar 
e nutricional e que não tem da-
dos epidemiológicos, é preciso 
pelo menos garantir a vacina-
ção”, ressaltou.

O MEO
“Sem fins lucrativos, sua ver-

ba e sustento vêm em primeiro 
lugar da provisão de Deus. Por 
muitas vezes testemunhamos 
milagres, o último desafio foi a 
compra de uma panela de pres-
são de 22 litros para a produção 
da comida entregue às pessoas 
em situação de rua, e consegui-
mos alcançar o alvo em menos 
de duas horas”, disse a coorde-
nadora Jullyana. 

O ministério é mantido por 
doações financeiras e materiais 
de recursos para as ações nas 
frentes missionárias. A dire-
toria do MEO presta conta às 
pessoas de forma individual e 
coletiva e por meio de relató-
rios semestrais. Essa responsa-

bilidade fica com a tesouraria, 
assim como seus registros de 
gastos e arrecadações. 

“Somos abençoados/as por 
toda a comunidade da cidade 
de Itaperuna e região, por pes-
soas que amam ajudar o próxi-
mo. Não temos uma instituição 
mantenedora e até o momento 
não contamos com doadores/as 
fixos. Na cidade, temos pontos 
de coleta em algumas empresas 
e lojas. Semanalmente arreca-
damos doações nas casas. Mui-
tas vezes atravessamos a cidade 
para buscar um litro de óleo, por 
exemplo, mas não é só esse um 
litro de óleo, buscamos o amor e 
podemos levar uma parte daque-
la pessoa e deixar uma palavra 
de bênção”, finalizou Jullyana, 
coordenadora do MEO. 

“A população 
em situação de 
rua entrou como 
grupo prioritário 
no Programa 
Nacional de 
Imunização (PNI) 
do Ministério
da Saúde, mas 
ainda não foi 
contemplada em 
alguns estados e 
municípios”
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IGREJA E SOCIEDADE

A pandemia da covid-19 desestabilizou vários seto-
res da economia, entre eles estão o pequeno em-
preendedor e a educação. A escola metodista O Se-

meador, fundada em 1978, em São Caetano do Sul, é um 
dos atingidos por ser mantida por doações, mas é possível 
reverter esse quadro e você pode ajudar a fazer isso com 
doações da Nota Fiscal Paulista – caso more no estado de 
São Paulo – ou via depósito bancário, se preferir.

 Atualmente a escola atende 71 alunos/as maiores de 
quinze anos sem limite superior de idade, no período das 
13h às 17h30, com deficiência intelectual associada à defi-
ciência visual, auditiva ou física. Oferece também atendi-
mento a alunos/as com Transtornos do Espectro Autista.

No final desta página, você vai encontrar o passo a 
passo para direcionar os valores da Nota Fiscal Paulis-
ta para a escola O Semeador.

Sobre O Semeador 
A Associação Metodista de Ação Social (AMAS), 

mantenedora da Escola Metodista de Educação Es-
pecial O Semeador, é uma instituição fundada pela 
Igreja Metodista em São Caetano do Sul no ano 1974. 
O objetivo da escola é prestar serviços à comunidade 
com assistência social para as pessoas com deficiência, 
uma vez que, com a ausência do atendimento escolar 
e profissionalizante para esse público, as instituições 
escolares especializadas desligavam seus/as alunos/as 
a partir dos quinze anos naquela época. Diante desse 
quadro, em 1977 iniciou-se um trabalho de recreação 
realizado por voluntários/as duas vezes por semana .

Motivados/as e preocupados/as com a realidade 
existente, em 1978 criou-se a Escola Metodista de Edu-
cação Especial O Semeador, para atender alunos/as 
maiores de quinze anos sem limite superior de idade. 
Atualmente são mais de 70 alunos/as que fazem parte 
dessa escola.

A Escola Metodista O Semeador é uma instituição 
privada de caráter beneficente. Ela oferece Atendimen-
to Educacional Especializado (AEE) aos/às alunos/
as com deficiência física, visual, intelectual, múltipla 
e TEA (transtorno do espectro autista) no segmento 
do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) e atendimen-
to socioassistencial para pessoas acima de 30 anos de 
idade, ambos no período das 13h às 17h30 de segunda 
a sexta-feira. 

O Projeto Político Pedagógico segue o currículo da 
escola regular com componentes da base comum dos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do 1º ao 5º 
ano do Ensino Fundamental. Ressaltamos que o cur-
rículo é adaptado às necessidades individuais de cada 
aluno/a. 

A parceria com as famílias é de primordial impor-
tância e todos/as têm a oportunidade de receber apoio 
e orientações da equipe, pois a Escola também conta 
com um Projeto mensal denominado "Traçando Ca-
minhos", coordenado pelo setor de Psicologia. 

O prédio escolar está adaptado para proporcionar 
autonomia de locomoção aos alunos/as com deficiên-
cia física, visual ou com mobilidade reduzida. 

Rosicler Ribeiro dos Passos
Diretora da Escola Metodista Especial 
O Semeador

Ajude a semear
“O Semeador é uma instituição fundada 
pela Igreja Metodista em São Caetano do Sul 
no ano 1978. O objetivo da escola é prestar 
serviços à comunidade com assistência 
social para as pessoas com deficiência”
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COMO FAZER SUA 
DOAÇÃO?
NOTA FISCAL PAULISTA
Existem várias formas de você semear! Uma delas é doar sem 
colocar a mão no bolso. Basta se cadastrar ou fazer o login no 
link https://bit.ly/nf-paulista e favoritar a AMAS - Associação 
Metodista de Ação Social para receber as doações das notas 
fiscais por meio de suas compras ao informar seu CPF no ato da 
compra.

Em menos de três minutos, você se cadastra e automaticamen-
te, sem trabalho, suas compras geram doações todos os meses 
para a AMAS! 

Passo a Passo

1) Acesse https://bit.ly/nf-paulista - faça seu login e cadastre 
seu CPF 

2) Selecione "Doação Automática de Cupons com CPF"

3) Pesquise a AMAS - Associação Metodista de Ação Social pelo 
CNPJ (48.569.263/0001-42) e a selecione como sua favorita 

Pronto! Suas compras estão revertendo doação automatica-
mente para que possamos continuar nossos atendimentos.

DEPÓSITO BANCÁRIO
Banco do Brasil - Agência: 2898-3 - C/C: 260-7 
Razão Social: Associação Metodista de Ação Social - CNPJ: 
48.569.263.0001/42 
Você pode enviar o recibo do depósito das seguintes formas:

PELO SITE
Basta acessar o site http://escolaosemeador.com.br/lp/ e esco-
lher o valor a ser doado e clicar em enviar. A escola entrará em 
contato com você para lhe agradecer e passar mais detalhes!

PELO IDOAÇÕES METODISTA  
DA ÁREA NACIONAL
Basta acessar o link abaixo e escolher o projeto O Semeador ou 
Ação Social e fazer sua doação. https://doacoes.metodista.org.
br/doe-agora O valor será repassado para a Escola Metodista O 
Semeador pela área nacional da Igreja Metodista.

Venha nos visitar!
Rua dos Meninos, 555 | São Caetano do Sul-SP 
Cep: 09580-300 

Fone: (11) 4238-3100 / (11) 4238-1070

Conheça nossa escola  
e nos siga nas redes sociais
www.escolaosemeador.com.br 

  metodista.osemeador

  Escola Metodista O Semeador  

  osemeador@3remetodista.org.br

Ajude a semear

“O Projeto Político 
Pedagógico segue 
o currículo da 
escola regular 
com componentes 
da base comum 
dos Parâmetros 
Curriculares 
Nacionais (PCN) 
do 1º ao 5º 
ano do Ensino 
Fundamental”
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Afinal, nestes tempos po-
liticamente agitados, 
o que é e o que não é 

cristão e constitucional? Preci-
samos saber separar as "coisas" 
para não nos envolvermos em 
causas que não são nossas nem 
são cristãs. Como também para 
não nos calarmos nem nos omi-
tirmos quando for preciso gri-
tar. Um texto que humildemen-
te pretende ser uma vacina de 
prudência e sobriedade.

Uma coisa é defender a liber-
dade de expressão, de opinião, 
de religião, etc. Isso é cristão e 
constitucional. 

Outra coisa é usar a liberda-
de de expressão para defender 
ou apoiar incitaçōes à violência, 
ao uso de armas por razões ide-
ológicas e políticas, a ataques 
físicos aos poderes da República 
ou a magistrados e governantes. 
Isso não é cristão nem constitu-
cional.

Uma coisa é defender a liber-
dade de expressão, de manifes-
tação do pensamento, a liber-
dade de reunião, de religião, e 
outras liberdades. Isso é cristão 
e constitucional. 

Outra coisa é usar essa li-
berdade para insultar, ofender, 
caluniar, injuriar, destratar ou 
agredir pessoas que pensem 
contrariamente a nós. Isso não 
é cristão nem constitucional.

OLHARES 
JUVENIS
Olhares Juvenis, como o próprio 
nome diz, é um programa para 
o público adolescente. Realizado 
em parceria com a Confederação 
de Juvenis, ele surge como um 
desdobramento do Programa 
Olhares e tem o objetivo de reunir 
adolescentes para partilhar seus 
olhares sobre as lições da revis-
ta Flâmula Juvenil para a Escola 
Dominical. A primeira temporada 
reúne episódios relacionados à 
revista Crescer: sobre fé, matu-
ridade e relacionamentos. São 23 
conversas muito interessantes 
disponíveis em vídeo e em pod-
cast. Nosso objetivo é colaborar 
com a formação do público ado-
lescente, mas também partilhar 
com a Igreja a riqueza de refle-
xão dessa galera que, na sua re-
lação com Deus e com a Missão, 
tem testemunhado a Graça divi-
na. Confira e compartilhe nossa 
nova experiência.

/// Acesse: www.metodista.org.br/
olhares-juvenis

Uma 
coisa 
é uma 
coisa…

Uma reflexão 
para o contexto 
brasileiro atual

"Sede sóbrios, vigiai…"  
(I Pedro 5.8)

Uma coisa é lutar pela famí-
lia, pela família judaico-cristã, 
pela moral cristã, pela santida-
de bíblica, pelos ensinos da fé 
evangélica, pelo que se acredita. 
Isso é cristão e é constitucional.

Outra coisa é humilhar, des-
respeitar ou ofender pessoas 
que discordem desses princí-
pios morais, que pensem dife-
rentemente e pratiquem seus 
estranhos princípios morais. 
Isso não é cristão e não é cons-
titucional.

Uma coisa é ter e defender 
o partido político ou ideologia 
com os quais me identifico. Isso 
é constitucional e até cristão. 

Outra coisa bem diferente é 
não respeitar o direito do ou-
tro de ser do partido ou ideolo-
gia que quiser e não aceitar sua 
opção política. Isso não é nem 
cristão nem constitucional.

Uma coisa é eu não me ma-
nifestar política e publicamen-
te, tenho esse direito. É cristão, 
é constitucional.

Outra coisa é condenar, jul-
gar ou ofender o/a irmão/ã que 
se posiciona e se manifesta po-
liticamente. Isso não é cristão 
nem constitucional.

Uma coisa é se manifestar 
politicamente, marchar na 
rua ou em praça pública. Isso 

é constitucional e não fere a fé 
cristã. 

Outra coisa é destruir e que-
brar patrimônios públicos ou 
privados ou, ainda, sujar ruas 
e praças enquanto me expres-
so. Isso não é cristão. Isso não é 
constitucional. 

Uma coisa é exigir e lutar 
por meus direitos. Isso é bom, é 
constitucional.

Outra coisa é esquecer com-
pletamente que eu também te-
nho deveres! Isso não é cristão, 
não é constitucional. 

Uma coisa é exigir e lutar 
por justiça. Isso é cristão, isso é 
constitucional. 

Outra coisa é querer fazer 
justiça com as próprias mãos. 
Isso não é cristão, também não 
é constitucional. 

Uma coisa é ter minha opi-
nião, convicção e fé, lutar por 
ela, me unindo aos/às que pen-
sam como eu. Isso é cristão, é 
constitucional. 

Outra coisa é me afastar dos/
as irmãos/ãs que têm outra opi-
nião. Isso não é cristão. 

Essa lista não teria fim, mas 
penso que já deu para nos lem-
brarmos da amplitude e dos 
limites de nossas liberdades 
cristãs, legais e dos limites da 
democracia. 

Bispo Anderson Caleb
Igreja Metodista Wesleyana

outra 
coisa é 

outra 
coisa!
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A resposta da UMCOR - 
United Methodist Com-
mittee on Relief (Comis-

são Metodista Unida de Alívio) 
ao terremoto de magnitude 7,2 
que abalou o Haiti em 14 de 
agosto está em andamento. O 
terremoto, que afetou particu-
larmente as regiões sul e oeste 
da ilha, deixou mais de 2,2 mil 
mortos/as e 12 mil feridos/as.

Vários hospitais foram dani-
ficados ou destruídos. Os que 
ainda estão abertos se encon-
tram completamente lotados, 
sem pessoal suficiente nem su-
primentos médicos. A UMCOR 
já concedeu subsídios para for-
necer suprimentos médicos de 
necessidade urgente. A primei-
ra doação, para a Église Métho-
diste d'Haiti (Igreja Metodista 
no Haiti), em coordenação com 
médicos/as e enfermeiros/as lo-
cais, fornecerá suprimentos mé-
dicos a duas clínicas, em Gebeau 
e Les Cayes. A segunda, para o 

Service Chrétien d'Haiti (SCH), 
fornecerá ao Hospital Geral Les 
Cayes. Esses subsídios permi-
tirão a aquisição de curativos, 
gaze, fluidos IV, antibióticos e, 
dada a contínua pandemia de 
coronavírus, Equipamentos de 
Proteção Individual. O acesso 
às áreas afetadas é limitado de-
vido aos extensos danos e, infe-
lizmente, à violência das gan-
gues, mas o governo haitiano e 
altos funcionários das Nações 
Unidas negociaram o acesso 
humanitário para comboios de 
socorro.

“A UMCOR tem uma longa 
história de trabalho com par-
ceiros no Haiti para aliviar o 
sofrimento e promover a espe-
rança e a cura. Nossa resposta 
continuará com doações adi-
cionais para parceiros na região 
que fornecem ajuda humanitá-

Redação EC

Cerca de vinte igrejas e 
organizações religio-
sas estadunidenses 

enviaram uma carta ao pre-
sidente Joe Biden para pedir 
o fim das sanções que estão 
sufocando os/as cubanos/as.

As associações se referi-
ram à escassez de medica-
mentos, alimentos e outros 
materiais vitais na ilha em 
meio à pandemia de co-
vid-19, como resultado das 
restrições de Washington, 
entre outras questões.

“Pedimos que seja dada 
prioridade ao bem-estar do 
povo cubano, independen-
temente de considerações 
políticas, com medidas hu-
manitárias imediatas e a 
suspensão das disposições 
que impedem a chegada de 
assistência ao povo cubano”, 
declara a carta. Da mesma 

Moradores caminham em uma estrada danificada em Rampe, Haiti, na quarta-feira, 18 de agosto 
de 2021, quatro dias depois que um terremoto de magnitude 7,2 atingiu a parte sudoeste do país.

UMCOR envia primeiros 
subsídios para ajuda ao Haiti

Líderes religiosos dos 
EUA pedem levantamento 
das sanções contra Cuba

forma, os/as líderes religiosos/as 
apontam o bloqueio econômico 
estadunidense como o principal 
fator de agravamento da situa-
ção no país caribenho, um cer-
co unilateral intensificado pela 
administração do ex-presidente 
Donald Trump (2017-2021), que 
acrescentou 243 novas sanções.

Especificamente, eles/as pe-
dem ao presidente para elimi-
nar o limite de remessas, evi-
tar a burocracia para facilitar 
doações de produtos essenciais 
e restabelecer os serviços con-
sulares na embaixada de Wa-
shington em Havana.

Eles/as também insistem que 
Biden levante as restrições às 
transações bancárias e finan-
ceiras associadas à entrega de 
ajuda humanitária, bem como 
que permita a entrada em Cuba 
de suprimentos médicos com 
mais de 10% de componentes 
fabricados nos EUA.

Entre os 24 signatários da car-

ta estão o Conselho Nacional de 
Igrejas, a Igreja Episcopal, a 
Igreja Evangélica Luterana na 
América, a Igreja Presbiteriana, 
a Igreja Metodista Unida – Jun-
ta Geral de Igreja e Sociedade e 
o Escritório de Washington na 
América Latina.

Essa mensagem chega quan-
do a administração Biden insis-
te em uma política agressiva em 
relação à ilha e na manutenção 
do bloqueio econômico, comer-
cial e financeiro imposto há seis 
décadas, apesar de uma pro-
messa eleitoral de reverter essa 
estratégia.

No mês passado, mais de 400 
artistas, políticos, intelectuais e 
ativistas de todo o mundo tam-
bém fizeram uma petição a Bi-
den, pedindo o fim das sanções 
que tão duramente atingiram 
Cuba, especialmente durante a 
pandemia. 

/// Com informações Pátria Latina

ria. Como sabemos de tragédias 
anteriores, a recuperação terá 
os seus desafios e demorará, e 
a UMCOR está preparada para 
ajudar na recuperação a longo 
prazo, tal como fez no passado”, 
disse Roland Fernandes, secre-
tário-geral dos Ministérios Glo-
bais e da UMCOR.

O terremoto de 2010 no Haiti 
foi devastador e tirou a vida de 
230.000 pessoas, incluindo dois 
executivos dos Ministérios Glo-
bais, o Rev. Sam Dixon, que li-
derou a UMCOR, e o Rev. Clin-
ton Rabb, diretor do escritório 
de Voluntários da Missão. A 
resposta a esse desastre reuniu 
recursos da UMCOR, outros 
grupos humanitários, igrejas 
locais e equipes de voluntários/
as para a reconstrução. Naquela 
época, a UMCOR também esta-
beleceu um escritório de campo 
que dirigiu a implementação do 
programa local por vários anos. 
Mais recentemente, a UMCOR 
apoiou vários projetos no Hai-
ti, com foco na reconstrução, 
sustentabilidade ambiental, de-
senvolvimento econômico das 
mulheres, educação, segurança 
alimentar e água, saneamento e 
higiene (WASH).

“A Depressão Tropical Graça 
só contribuiu para a tragédia 
que se desenrola no Haiti”, co-
mentou o Bispo Thomas J. Bi-
ckerton, presidente da UMCOR. 
“Continuaremos a orar e apoiar 

aqueles que foram feridos, que 
perderam entes queridos ou es-
tão sem comida e abrigo, bem 
como aqueles que estão no ter-
reno coordenando e apoiando 
os esforços de socorro.”

Como braço de ajuda hu-
manitária e desenvolvimento 
da Igreja Metodista Unida, a 
UMCOR ajuda os Metodistas 
Unidos e as igrejas a envolve-
rem-se globalmente no minis-
tério direto às pessoas necessi-
tadas. Os/as interessados/as em 
apoiar a resposta da UMCOR 
no Haiti podem fazer doações 
on-line em https://umcmission.
org/advance-project/982450/ 
ou por meio de cheques en-
viados a Global Ministries / 
UMCOR, PO Box 9068, New 
York, NY 10087-9068, com Ad-
vance nº 982450 anotado na li-
nha memo. 

Ministérios Globais
Traduzido e adaptado 
por Sara de Paula

“A resposta a 
esse desastre 
reuniu recursos 
da UMCOR, 
outros grupos 
humanitários, 
igrejas
locais e equipes de 
voluntários/as para 
a reconstrução”
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CGCJ: A Comissão 
Geral de Constituição 
e Justiça (CGCJ), 
com sede em São 
Paulo/SP e jurisdição 
em todo o território 
nacional, publicou 
em sua página suas 
últimas decisões. A 
CGCJ é composta 

de um membro de cada Região Eclesiástica e 
Missionária, garantida a presença de clérigos/as 
e leigos/as, sendo pelo menos três bacharéis em 
Direito. 

ORAÇÃO: Com o objetivo de mobilizar pesso-
as a orar semanalmente e diariamente pelos pro-
pósitos selecionados pela área nacional da Igreja 
Metodista, convidamos você a participar da cam-
panha EM ORAÇÃO. O versículo que conduz a 
campanha lembra a importância da oração para 
fazer qualquer coisa: “(…) porque sem mim nada 
podeis fazer” (João 15.5b).  
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EC DE AGOSTO
Trouxemos na matéria de capa uma abordagem para 
tentar ajudar as pessoas a superarem as aflições. 
Atualmente nos deparamos com várias situações de 
crises nos relacionamentos, crises financeiras e em vários 
outros campos da sociedade. A pandemia da covid-19 
não foi a única responsável por determinadas situações 
de estresse, de crises depressivas na vida das pessoas, 
mas, certamente, ela contribuiu significativamente para 
o agravamento das dificuldades vivenciadas pelo povo 
brasileiro, sejam cristãos/ãs ou não.  

PALAVRA EPISCOPAL
Prepare-se para os dias difíceis! 
Podemos desenvolver resiliência, achar 
consolo, acolher os ensinos, compartilhar 
os aprendizados e sair disso fortalecidos/
as como Igreja. Trecho da Palavra 
Episcopal da edição de agosto escrito 
pela Bispa Hideíde Brito Torres. Leia 
essa e mais matérias no Expositor 
Cristão de agosto. Acesse gratuitamente 
em nosso site!  

O QUE FOI 
DESTAQUE 
NO PORTAL 
EXPOSITOR 
CRISTÃO

W W W.EXPOSITORCRISTAO.COM.BR

GIRO DE Expositor
Cristão

NOTA DE PESAR
O Colégio Episcopal da Igreja Metodista (CE) emitiu uma 
nota de pesar pela morte do Rev. Eddie Fox. Na nota, 
o CE intensifica que "Fox será sempre lembrado como 
sinônimo de evangelismo mundial e grande colaborador e 
parceiro da Igreja Metodista no Brasil" e solidariza-se com 
os/as familiares. Fox já esteve algumas vezes no Brasil. 
Em 2013, ele concedeu uma entrevista ao Expositor Cris-
tão, que você pode ler em nosso site.  

DNTC
O Departamento Nacional de Pes-
soas que Trabalham com Crianças 
abriu inscrições para a capacitação 
voltada para pais, pastores/as, líderes, 
responsáveis ou pessoas que sejam 
envolvidas de alguma forma no 
ministério com crianças, que possam 
levá-las a ter uma vida com Jesus. O 
encontro será no dia 25 de setembro.  

CAPACITAÇÃO  
No dia 25 de setembro ocorrerá a 1ª 
Capacitação Nacional de Secretários 
Distritais (SDs) das Federações de 
Homens de todo o Brasil. A capacita-
ção será realizada pela Confederação 
Metodista de Homens do Brasil, que, 
desde 2020, por meio de lives, tem 
trabalhado o tema da Restauração da 
Hombridade, desenvolvendo temas 
para alinhamento dos homens que de-
sejam se firmar no propósito de Deus. 

AS MATÉRIAS MAIS ACESSADAS NO PORTAL EXPOSITOR CRISTÃO

RÁPIDAS

MAIS LIDAS

NOTÍCIAS

A Bíblia é assertiva em nos chamar, nos orientar e nos inspirar 
através de personagens bíblicas sobre o lugar e a relevância de 

um relacionamento profundo com Deus
BISPO FÁBIO COSME DA SILVA – PRESIDENTE DA REMA 
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ARTIGO: CELEBRE O DIA INTERNACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS EM SUA COMUNIDADE LOCAL. PÁGINA 11

TENDE 
BOM 

ÂNIMO!
Página 8

Como superar as aflições

OLIMPÍADAS      
Tóquio registra 
alta de casos de 
Covid-19.  
Página 12

MEMORIAL      
Olímpio 
Sant'Anna e 
Eddie Fox. Um 
legado deixado 
por esses dois 
homens de Deus. 

Páginas 4 e 5

ESCOLA 
DOMINICAL 
CRIA 
PAPERCRAFT 
AVENTUREIROS 
EM MISSÃO
O Departamento Nacional de 
Escola Dominical da Igreja Me-
todista traz um novo material 
de apoio para você que utiliza 
os personagens dos Aventu-
reiros em Missão. Agora você 
pode produzir cada um/a deles/
as em Papercraft (bonecos de 
papel)! Conte histórias, utilize 
nas aulas de Escola Dominical, 
dê de presente às crianças da 
sua Igreja e use a sua criativi-
dade para aplicar o material. 
Você pode partilhar suas ideias 
com o Departamento Nacional 
de Escola Dominical através do 
e-mail escoladominical@me-
todista.org.br ou marcando o 
Departamento no Facebook e 
Instagram.

SOBRE OS 
AVENTUREIROS  
EM MISSÃO

Os/as personagens 
"Aventureiros em Missão" 
são fruto das Oficinas de 
histórias promovidas em 2003 
pelo Departamento Nacional 
de Trabalho com Crianças 
(DNTC) sob a coordenação da 
irmã Rosete de Andrade. A 
turma, originalmente formada 
por cinco crianças – Ian, 
Rebeca, Talita, Zeca e Luca 
– foi acrescida de mais uma 
personagem em outubro de 
2007, a Açucena, que quer dizer 
“singela e branca flor”. Essa 
“criançada” esteve presente, 
ao longo desses anos, nas 
principais publicações da Igreja 
Metodista como representantes 
genuínos/as de todas as nossas 
crianças, partilhando suas 
aventuras e descobertas e 
nos propondo brincadeiras e 
desafios. 
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Deus nos ensina a 
amar nosso próximo!

Na parábola do Bom Sama-
ritano, Jesus ensina quem é 
nosso próximo.

Demonstrar amor ao próximo é 
ter empatia, ou seja, se colocar no 
lugar da outra pessoa, entender suas 
dificuldades e oferecer ajuda. Resu-
mindo, amar ao próximo é agir para 
o bem daquela pessoa sem esperar 
nada em troca.

Praticar amor ao próximo é uma 
maneira de diminuir a dor do outro, 
uma ajuda que faz bem para quem 
recebe, mas que também pode contri-
buir para a sociedade como um todo. 

Para ensinar à criança que Deus é 
amor, podemos narrar nossas expe-
riências e incentivá-las a esta expe-
riência pessoal de muitas maneiras. 
Da mesma forma é ensinar a amar o 
próximo. Desde pequenos/as somos 
acostumados/as a seguir exemplos, 
imitando as atitudes dos/as adultos/
as com quem convivemos. E, assim, 
vão sendo construídos os nossos há-
bitos e maneiras de agir. 

A criança aprende por meio da ob-
servação, os/as filhos/as não apren-

dem através do que é falado, mas do 
que é praticado! Daí a importância 
de que as ações dos/as responsáveis 
sejam condizentes com seus discur-
sos. A ação de falar em economizar 
água ou sobre não mentir, por exem-
plo, não surtirá qualquer efeito se os/
as próprios/as adultos/as não colo-
carem em prática aquilo que dizem. 
Portanto, não se esqueça de praticar 
o amor ao próximo! Mostre para os/
as pequenos/as através de suas ati-
tudes. A melhor maneira de formar 
pessoas capazes de transformar o 
mundo é educar pelo exemplo.

Existem muitos projetos sociais 
em que você pode envolver as crian-
ças para participar. 

/// Equipe DNTC

“Amados, amemos uns aos outros, pois o amor 
procede de Deus… Quem não ama não conhece 

a Deus, porque Deus é amor” (1 João 4.7-8)
 “Amados, visto que Deus assim nos amou,  

nós também devemos amar-nos uns aos 
outros” (1 João 4.11)
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