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REGIONAIS EM AÇÃO

AGOSTO
PAULO CESAR VARELLA – 1
RAPHAEL FERNANDO DA SILVA PEREIRA – 03
NEUZA MARIA DE MORAIS CONCEIÇÃO - 4
WALDYR ANTUNES DA SILVA - 8
ELERSON MARQUES PORCINO – 12
ADRIANO BAPTISTA ARGENTE – 20
MARIA THEREZA R.DA MATTA AMARAL - 21
ELIANE ROSA MITCHELL DA SILVA - 25
JORGE COSTA BORGES - 18
LUCIANO SANTOS DA SILVA - 20
SUELI VASCONCELOS DUARTE -20

No dia 24 de julho o Pastor Marco Antonio
de Sá e Souza, 1º Vice Presidente da IMO e
Superintendente da IV Região, esteve, na
companhia do Pastor Carlos Frederico da Silva,
Superintendente do 9º Distrito, na IMO Macaé, pastoreada
pelo amado Pastor Jorge Nei Teixeira Rodrigues onde
participaram de uma reunião distrital tratando de assuntos
dos próximos passos para na jornada que Deus traçou para
nós após esse incidente.
É tempo de caminhar “Olhando para Jesus, autor e
consumador da fé”. Deus abençoe os amados cooperadores
nessa missão.
No dia 31 de julho, o pastor Moacir da Cruz Barbeitas,
Superintendente da I Região, na companhia dos pastores
Marco Antonio de Sá e Souza e Roberto Carlos de Lima,
estarão em Juiz de Fora para uma reunião do 14º Distrito,
sob a Superintendência do Pastor Valmir Inocêncio Couto;
onde ministrarão a consagração de pastores, cujos nomes
serão publicados no próximo Shalom.
Louvamos a Deus pela boa atuação dos nossos
Superintendentes.

Presbitério Deliberativo
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“Mas a sabedoria que do alto vem é,
primeiramente pura, depois pacífica,
moderada, tratável, cheia de misericórdia e
de bons frutos, sem parcialidade e sem
hipocrisia. Ora o fruto da justiça semeia-se
na paz, para os que exercitam a paz” (Tiago
3,17-180.
Esse preceito das Escrituras nos
ensina que a sabedoria para ser de Deus tem
que ser exercida nas duas dimensões
infinitas: Vertical: Que vem do alto.
Horizontal: Quando aplicada na direção dos
nossos semelhantes. Fora disso é
meramente humana.
Bispo José Francisco da Silva

SERVOS, NÃO INTÉRPRETES DE DEUS
Amados,
quando
escrevo
a l g u n s
textos em
nível mais contundente não
viso exortar os leitores sobre
aquele assunto, nem jogar
carapuça sobre ninguém;
mas, indicar pontos de
reflexão sobre a vida e a
postura de todos nós, visando
o crescimento espiritual em
Deus. Por isso que, antes de
escrever eu faço duas coisas:
1ª) Busco a inspiração do
Espírito Santo, desde a
inspiração do tema até a
elaboração do conteúdo. 2ª)
procuro, com temor, me achar
dentro do contexto por mim
escrito.
Dito isto, quero
convidá-los a refletir comigo
sobre o seguinte ponto: Nós
não temos que entender tudo
de Deus para obedecê-lo;
afinal, somos servos, não
intérpretes da Sua vontade
como se pudéssemos
conhecer a sua mente, ou
rejeitar algo que Ele decidisse.
Jó, na sua aflição de
PENSAMENTO
espírito, tentou argumentar
com Deus sobre seu estado
de aflição, e a suposta
“injustiça” que na sua visão
aquilo representava; Deus
permitiu até que ele
desabafasse e fosse um tanto
arrogante nas suas
colocações; depois, o chamou

na conversa e começou a
perguntar: “Onde estavas tu
quando eu fundava a terra?
Fa z e - m e s a b e r, s e t e n s
inteligência”, e desencadeou
uma série de perguntas para
as quais Jó não teve resposta;
(Jó 38.4). Com isso, o Senhor
mostrou o seu senhorio e a
sua majestade sobre tudo e
sobre todos. E ainda desafiou
a Jó dizendo: “Porventura o
contender contra o Todopoderoso é ensinar? Quem
assim argui a Deus, responda
estas coisas” (Jó 40.2).
Como todos os mortais,
Jó não entendia o que estava
lhe acontecendo e nem a
realidade daquilo que Deus
estava permitindo; mas, no
final ele reconheceu e disse:
“Com os meus ouvidos eu
ouvia falar de ti, mas agora os
meus olhos te vêm. Por isso
me abomino e me arrependo
no pó e na cinza”. (Jó 42.5-6).
Amados, infelizmente
os servos de Deus são a única
categoria de servo que
questionam o seu Senhor,
porque nesse mundo, se um
servo fizer o que fazemos com
Deus, questionando, muitas
vezes blasfemando contra Ele,
certamente morreríamos.
Mesmo com toda
misericórdia, o Senhor diz em
(Malaquias 1.6): “O filho honra
o pai, e o servo ao seu senhor;
se eu sou Pai, onde está a
minha honra? E se sou Senhor,

onde está o meu temor? Diz o
Senhor dos Exércitos...”. Isso
indica que mesmo nos
tolerando, Deus não se agrada
quando agimos assim.
Um risco maior
acontece quando nos
revoltamos com uma situação
que estamos vivendo, e Deus
não resolve como nós
queremos, nem diz o porquê; é
comum nesses casos, para
proteger a nossa imagem,
inventarmos subterfúgios,
pretextos em nome Dele, e
depois chegamos ao ponto em
que Jó chegou quando
entendeu o propósito de Deus
no seu caso dizendo “eu me
abomino”.
Amados, segundo
Jesus falou, a condição de
filhos de Deus é dada aos
servos que conseguem servir
como instrumentos nas Suas
mãos, sem se intrometer nos
mistérios do Senhor e
Mestre; é a esses que Ele faz
questão de revelar tudo, sem
precisar de especulação e
sem aceitar questionamento.
Servos de Deus fiéis Jesus
chamou de amigos, e o
Espírito os testifica como
filhos.

Bispo José Francisco da Silva

NESTA EDIÇÃO
Palavra do Bispo
Editorial
Nota
COMPOSIÇÃO REGIONAL
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IRMANDADE METODISTA ORTODOXA

SHALOM
EDITORIAL

PRINCÍPIOS PRECEITOS E MÉTODOS
Entenda-se como princípios o
início da existência de alguma coisa,
aquilo que serve de base para um
formato, o alicerce de sustentação
de um projeto a ser desenvolvido.
Princípios são compostos de valores
específicos inerentes àquilo que se pretende
construir, é o DNA de um ser ou de um
projeto.
Como extensão dos princípios vêm os
métodos, que são formados por regras para
a execução e conduta de forma a manter a
essência e a qualidade do que construímos, e
os preceitos são as orientações pedagógicas
definidas e sólidas, que garantem a essência
e as qualidades dos princípios, de forma a não
permitir adulteração de qualidade e de
manter a semelhança com o seu original.
Deus quando cria algo, seja um
ministério, um projeto, ou uma vida, insere
neles todos os ingredientes necessários
para que o fim seja resultado exato dos
princípios, e tudo Ele faz para que não haja
alteração nesse DNA, por isso a palavra de
ordem nos projetos de Deus são
OBEDIÊNCIA e SUBMISSÃO, que significa
estar debaixo (subordinado) aos princípios
que originaram.
O homem, na sua ignorância, gosta de
fazer experiências com os princípios de Deus,
inventando métodos, mudando rotas,
trocando princípios por metodologias
filosóficas, e até substituindo o espiritual
pelo psicológico; de tal forma que no final o
projeto original de Deus fica mais parecido
com ele de que com o próprio Deus que o
criou.
Lamentavelmente os homens são
assim; mas, bem-aventurados são os que
com paciência e resignação preferem
esperar no Senhor; e com humildade encaixar
as pecinhas do projeto, no tempo de Deus, e
no lugar que combinam com seu original. É
impossível adotar conceitos humanos sem
se afastar dos princípios de Deus.
A Irmandade Metodista Ortodoxa
pensa assim, crendo que: “Se o Senhor não
edificar a casa, em vão trabalham os que a
edificam” (Salmo 127.1). .
Bispo José Francisco da Silva
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NOTA DO PRESBITÉRIO
Amados pastores e líderes, com estranheza e
decepção, comunicamos que no dia 05/07/2021 o pastor
Pablo Ramalho comunicou a esta presidência, em ata assinada
por parte do seu ministério local, o desligamento da IMOBE
(Igreja Metodista Ortodoxa do Bairro do Engenho) da
Irmandade Metodista Ortodoxa.
No dia 08/07/2021 o Presbitério Deliberativo da IMO, em
reunião extraordinária, decidiu cancelar a credencial de
pastor da IMO, do Pastor Pablo Ramalho, e de todos os
assinantes da referida ata membros do seu ministério, tendo
em vista não pertencerem mais a esta denominação.
A ata de desligamento foi assinada por 54 membros do seu
ministério, mais cerca de 400 membros.
Enfatizamos que, todos os membros que não concordarem
com essa decisão, poderão se manifestar, em qualquer
tempo, e caso desejem procurar a IMO para se reintegrar a
ela.
Para essa decisão o Pastor Pablo alegou motivos de cunho
pessoal que não nos cabe publicar por questões éticas; e que
segundo o pastor, são coisas que estão no seu coração.
Lamentamos o fato, mas a jornada continua, e não pode parar.
Na sua natureza original, a IMO não sabe trabalhar
com base no contra ou a favor, valorizando uns em detrimento
de outros; seja esses fortes ou fracos, certos ou errados,
enquanto estiverem conosco teremos o dever de abraçar e
ajudar, independente do que alguém acha, sugere, ou tenta
impor.
Somos uma Irmandade, Ortodoxa, principalmente
quando se trata de convivência com nossas diferenças
individuais; cremos que o nosso Deus é Poderoso para
estabelecer e moldar o perfil dos seus ministros sem que
apontemos defeitos alheios ou forcemos qualquer mudança
para agradar uns em detrimento dos outros; o que Jesus nos
ensinou através da formação do Seu próprio ministério.
Vamos em frente, Deus é conosco.
Com alegações semelhantes, se desligaram também o
Pastor Júlio Cesar Martins, da IMO Brisamar, Itaguaí; e o
Pastor Eliandro Oliveira Pontes da IMO em Santa Maria
Madalena; ambos da mesma Região eclesiástica; aos quais
serão aplicadas as mesmas medidas válidas para a IMOBE.
Quanto a nós, o PD, embora tristes e surpresos estamos
certos de que: “Estamos fazendo uma grande obra, por que
pararíamos para atender reclamações particulares que não
edificam a obra como um todo? Não podemos descer.
(Neemias 6.3).
Presbitério Deliberativo

NOVA COMPOSIÇÃO REGIONAL
Em virtude dos desligamentos já comunicados, o
pastor Pablo não ser mais Superintendente Regional, e não
termos de imediato um substituto, a III Região foi
redistribuída na I, II, e IV Regiões; essa nova composição já foi
comunicada aos Superintendentes Distritais afins que
aceitaram de bom grato o critério acolhedor com que foi
adotado.
Louvamos a Deus pela compreensão e facilidade de
adequação dos nossos Distritais; nada mais importante de
que o estabelecimento da paz no arraial do Israel de Deus. O
Senhor abençoe e recompense a todos.

Bispo José Francisco da Silva

Bispo José Francisco da Silva

PROBLEMAS E DIMENSÕES

RESUMO HISTÓRICO DA: IRMANDADE METODISTA ORTODOXA

A vida nos ensina que
os problemas existem, sejam
com causa justificável ou
não; porém, a dimensão
deles, somos nós quem
fazemos: supervalorizando,
divulgando, cogitando em
grupos, entrando em pânico
etc. ou ficando na dimensão
do que Deus pode fazer para
solucioná-lo. O diabo por
vezes rastejando sopra os
nossos pés, se tremermos
ele ataca, se dialogarmos
com ele perdemos, mas se
nos sujeitarmos a Deus, ele
fugirá de nós. (Tiago 4.7).
Portanto amados, não
supervalorizemos os
problemas, ao percebê-los, a
primeira providência é
recorrer ao Senhor, se
tivermos culpas na questão,
nos rendamos à Sua Palavra,
mas se for artimanha do
diabo, resistamos em Deus,
e ele fugirá.
Devemos ter cuidado
com as seguintes frases:
“Me disseram”, “estão
dizendo”, “ouvi dizer”, “tem
gente falando” etc. elas
representam o diabo
farejando, tentando através
de pessoas maldosas que não
tem coragem para se
identificar procurando achar
fraqueza em pessoas
incautas e curiosas que se
deixam atrair facilmente por
novidades. Lembramos que
essa curiosidade é a que fez
Eva estragar toda a criação
de Deus. (Gêneses capítulo
3). Deus nos guarde de tal
veneno.

O nome Metodista nasceu despretensiosamente
em virtude de hábitos adotados e uma conduta
organizada e firme, de um homem de Deus chamado
John Wesley, que embora tenha sido por causa dele, ele
mesmo foi para a glória sem que tomasse conhecimento
de uma denominação com esse nome, Metodista; para ele, os seus
métodos rígidos eram o seu natural, e somente muito depois da partida é
que os continuadores do seu ministério registaram esse nome. (Ler a
história do metodismo).
John Wesley foi um homem zeloso ao extremo, principalmente na
oração, na evangelização, na lealdade, na pontualidade, e com os métodos
definidos e corretos extraídos dos princípios bíblicos; sendo também,
radicalmente fiel à doutrina dos apóstolos. Por essa razão, depois da sua
partida foi dado aos frutos do seu ministério o nome METODISTA.
A nossa Irmandade é Metodista como uma extensão da doutrina
pregada por John Wesley, e defensora dos métodos que marcaram a sua
vida e o seu ministério, tendo o ORTODOXA como sinal de fidelidade aos
princípios bíblicos desde 1934, quando por motivação não justificada a
Igreja Metodista americana fez alteração no conteúdo teológico, em
pontos cruciais das Escrituras, modificando itens fundamentais da
doutrina bíblica que era ensinada no Seminário Metodista em Juiz de
Fora.
Da discordância dessas alterações, nasce a Irmandade
Metodista, que adotou a palavra Ortodoxa como marco da manutenção
da doutrina bíblica original, pregada e vivida por John Wesley. Mais tarde,
foi adotado por nós o lema: “Estamos incumbidos da defesa da pureza do
Evangelho” com base em Filipenses 1.16.
Assim, sempre estivemos na defesa da fidelidade e da lealdade.
Na década de 80, Deus usou o saudoso Bispo Samuel Henriques da
Matta para nos abençoar com a compilação resumida das doutrinas
básicas pregada pela IMO, no manual intitulado “O que nós cremos”, um
resumo doutrinário que está publicado no site oficial da IMO.
A base de sustentação eclesiástica da IMO é firmada em uma
aliança formada de princípios que exigem um comportamento espiritual
de comprometimento com a comunhão, onde Deus, o Senhor, é o fiador;
por isso, quem literalmente entra para a IMO, não deixa de congregar
nela em virtude de diferenças individuais; pois, nos ajustar nesse aspecto
com a Palavra de Deus é a essência da ortodoxia que pregamos; pois a
IMO não nasceu para ser uma mera denominação, mas um mover de Deus
que age no nosso interior, e nos leva a ser parte de um todo. Por ser a IMO
de natureza espiritual definida, ninguém aguenta ser mais ou menos por
toda vida; pois tudo que é espiritual permanece para sempre.
IMO tem como missão única satisfazer a Deus para bênção de todos.
Na sua essência, a IMO não vê ninguém maior ou menor, os que são
aliançados crescem como se pequenos fossem, e os “pequenos”
trabalham como se grandes fossem; afinal, o nosso Deus não avalia como
os homens; entre nós, “grandes e pequenos” todos dependem
exclusivamente da graça de Deus para existirem, e do Seu cuidado para
se manter de pé.
Na IMO, a fidelidade a Deus, e a lealdade entre seus líderes e
liderados são os valores que a identificam, e sustentam a sua base
espiritual e eclesiástica como projeto de Deus e para glória Dele. Aleluia!

Bispo José Francisco da Silva
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