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Ao 44 o Concílio Regional da Igreja Metodista na Terceira 
Região Eclesiástica – Palavra do Bispo Presidente 

 

Golden Park Hotel Sorocaba 
Sorocaba, 21 de novembro de 2019 

 

Amados e amadas conciliares 
Graça e paz! 

 

“Ouvi, SENHOR, a tua palavra, e temi; aviva, ó SENHOR, a tua obra no meio dos 
anos, no meio dos anos faze-a conhecida; na tua ira lembra-te da misericórdia” 
– Habacuque 3.2. 

Há um clamor nas palavras de Habacuque para que o Senhor avivasse o povo 
israelita. Ele sentia a miséria que estava sobre sua gente. O povo estava 
sofrendo com a violência; vivia envolvido em contendas e litígio; quem deveria 
cuidar da justiça não agia corretamente; por isso, ele diz que a justiça era 
distorcida e que os justos padeciam com este tipo de ação. 

Estamos vivendo dias semelhantes aos vividos por Habacuque. Oramos e 
clamamos a Deus para que Ele aja em nosso meio avivando a sua Igreja para 
que ela seja sal da Terra e Luz do mundo, como Jesus disse aos seus discípulos e 
discípulas. 

A Igreja de Cristo, em suas diversas denominações, tem envergonhado o 
evangelho, levando muita gente ao descrédito em relação à Igreja. As pessoas 
aceitam o Jesus que pregamos, mas não aceitam o Jesus que a Igreja vive. 
Intrigas, contendas e litígio. 

Espero que durante o 44o Concílio Regional possamos viver dias em que a 
missão da Igreja Metodista, dada a ela pelo nosso Senhor, seja reavivada. Que 
deixemos de lado as possíveis diferenças e possamos nos irmanar deixando o 
Espírito Santo conduzir a Igreja, revelando a nós o que devemos realizar como 
ação missionária e como podemos honrá-lo por nosso intermédio. 

Acredito que podemos viver um momento histórico na Terceira Região 
Eclesiástica. Para isso, necessitamos tomar posição em relação a nossa missão 
como povo de Deus: “Reformar a nação, particularmente a Igreja, espalhando a 
santidade bíblica por toda a terra”. Para espalhar santidade pressupõe-se que a 
tenhamos em nós, como a espalharíamos sem tê-la? Por isso, clamo: aviva sua 
obra Senhor! 
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Os desafios que temos, por estarmos localizados na maior cidade do Brasil e da 
América Latina, o seu contingente é muito grande, como também é grande o 
desafio que temos pela frente. Grande também é o Deus que servimos e Ele há 
de escutar o nosso clamor se nos arrependermos, deixando de andar em 
caminhos que lhe desagradam e buscá-lo com todo o nosso coração, com todo o 
nosso entendimento e com toda a nossa força. A missão de Deus confiada a nós 
é viável. Eu creio nisso. 

Que discirnamos bem o querer de Deus para não pecar contra Ele.  

Continuo tendo como expectativa conduzir um Concílio voltado à missão. 
Relembro, mais uma vez, que tudo na Igreja Metodista deve ser orientado para 
a missão (Cânones 2017 – p. 57). O nosso Plano para a Vida e a Missão da Igreja, 
letra B – Entendendo a vontade de Deus, orienta-nos que a missão de Deus no 
mundo é estabelecer o Seu reino (p. 61). 

Que possamos aproveitar bem os dias que passaremos em Concílio, para pensar 
a missão na qual estamos envolvidos e envolvidas e que possamos encontrar o 
melhor modo para sustentá-la. 

Convido os conciliares e as conciliares para se colocarem em oração antes de 
qualquer decisão que forem tomar, para fazê-la de acordo com a vontade do 
Senhor. Que ponham vigia em suas bocas ao fazer qualquer pronunciamento 
para que tenhamos um clima de respeito e, assim, os debates sejam marcados 
pelo respeito e consideração para com o irmão ou irmã que pensa diferente. 

Minha oração é no sentido de que as decisões deste 44o Concílio Regional 
expressem o que se encontra no coração do nosso Senhor. 

Que nos quatro dias de reunião deste Concílio tenhamos paz e que o 
companheirismo seja a expressão do amor de Deus que emana de nossa vida. 

Desejo um bom Concílio a cada um de vocês. Coloquemos-nos sob a graça do 
Senhor. 

“A tua graça alcançou-nos afinal; o teu perdão deu-nos vida nova em ti; o teu amor nos uniu 
num só ideal, e como Igreja reunimo-nos aqui”. Que assim seja. Amém. 

 

José Carlos Peres 

Bispo Presidente da Igreja Metodista na Terceira Região Eclesiástica 

  


