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PALAVRA EPISCOPAL 

 

Aos irmãos e irmãs metodistas da 2ª RE 

Graça e Paz! 

“Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a 

fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em 

ocasião oportuna”. (Hebreus 4.16) 

 

ORAÇÃO PELA PÁTRIA 

A data de 07 de setembro, neste ano de 2022, celebra os 200 anos da 

Independência de nosso País da Monarquia de Portugal. Esta data 

celebrativa remonta aos primórdios da colonização e da instalação, 

posterior, da monarquia no Brasil; que permaneceu até 15 de novembro de 

1889, quando é extinta com o advento da Proclamação da República do 

Brasil.  

Estes fatos históricos, marcados por tantas contradições e narrativas, 

ensejam, de algum modo, que tenhamos, no simbolismo da Independência, 

um tempo para que nós, como cristãos/as metodistas, reflitamos sobre o 

desafio permanente de orarmos pelo povo brasileiro. 

Povo este constituído pelos nossos povos indígenas nativos, pelos 

povos africanos trazidos para cá; e sua imensa descendência; dos próprios 

portugueses, que em 21 de abril de 1500 aqui aportaram para tomar posse 

da terra; como colônia da Coroa portuguesa; além de tantos outros povos e 

etnias que, pelas mais diversas razões fizeram deste nosso imenso território 

nacional, a sua Nação, até os dias de hoje; ultimamente com a imigração de 

povos refugiados. 

Como cristãos e cristãs metodistas, neste tempo de jejum e oração, 

desejamos as bênçãos de Deus sobre todo o povo brasileiro e as pessoas 

estrangeiras, que aqui vivem; e que fazem parte, em nossa visão wesleyana 

histórica, a nossa paróquia. 

Neste ato de jejum e oração, reconhecemos e defendemos a separação 

entre Igreja e Estado, considerando que nenhuma forma de governo, grupo 

ou de pessoas, alçadas à condição de governantes representativos/as da 
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sociedade civil, possam reivindicar mandato divino, tampouco serem 

consideradas como legítimas e exclusivas representantes da vontade de 

Deus; constituindo uma verdadeira teocracia divina, legitimada por 

discurso político e ideológico. 

Assim, como metodistas, oramos a favor de todas as autoridades 

constituídas legitimamente, à luz do que estabelece a Constituição Federal 

e Leis que regulamentam esta matéria, bem como oramos pela harmonia 

entre os poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário; para que 

exerçam seus mandatos e suas funções constitucionais de forma 

republicana, justa, íntegra, imparcial e com equidade, visando o bem 

comum de todos os cidadãos e cidadãs. 

 Oramos para que todas as autoridades, nos diferentes âmbitos de 

governo e de administração pública, pautem-se pelo respeito a Constituição 

do País e na defesa do Estado Democrático de Direito, assegurando a todo/a 

e qualquer cidadão e cidadã, a igualdade perante a Lei e no cumprimento 

dos deveres do Estado para com todas as pessoas. 

Como cristãos e cristãs metodistas, nesta semana da Pátria, 

reafirmamos o nosso compromisso vocacional com o cuidado pastoral das 

pessoas e com a verdade do Evangelho que conduz à santidade pessoal e 

social. 

Como povo do “Coração Aquecido”, estamos comprometidos/as com 

o anúncio de Boas Novas de Salvação, com a integridade do caráter da 

Missão de Jesus Cristo. Como discípulos e discípulas de Jesus estamos 

empenhados/as em buscar a santidade bíblica pessoal e social; que pode 

transformar todo ser humano e a sociedade, à luz dos valores do Reino de 

Deus, revelados em sua Palavra. 

Como cristãos e cristãs metodistas, no exercício de nossa cidadania, 

somos a favor do voto livre, universal e indevassável; como condição 

necessária ao exercício pleno da democracia e à alternância do poder, sob 

o sufrágio do voto universal e soberano de cada eleitor/a, de acordo com a 

sua consciência. 

Como povo chamado metodista, oramos e somos favoráveis a uma 

cultura de relacionamentos interpessoais que privilegiem a paz, o diálogo, 

o entendimento, à liberdade de opinião e de expressão, a verdade, a 

liberdade religiosa, a garantia dos direitos fundamentais à pessoa humana 

e o respeito às diferenças.  Assim, nos posicionamos contrários e contrárias 

a todas as formas de violência que atentam contra a vida e a inviolabilidade 
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do corpo das crianças, das mulheres, das pessoas idosas, de jovens 

negros/as, indígenas e quilombolas; que têm sido perpetuadas e estão 

latentes em nossa sociedade, de forma institucional.  

Como metodistas entendemos a necessidade urgente de preservação 

da Natureza, da proteção das reservas naturais, reservas indígenas, e de 

uso sustentável das riquezas naturais; como expressão de nossa mordomia 

cristã e de compromisso com a sobrevivência das gerações futuras. 

Assim, como metodistas, homens e mulheres, oferecemos a Deus este 

tempo de oração e jejum pela nossa Pátria, orando para que todos/as 

possamos viver em Um País constituído de uma sociedade pacífica, 

democrática, socialmente justa, acolhedora, solidária e fraterna.  

 

 

 

                                                       

   Bispo Luiz Vergílio Batista da Rosa 

Presidente da 2ª RE 

 

 

Porto Alegre, 1º de setembro de 2022. 

 

 

 

 


