
Um Modo de Vida Metodista
O chamado da Igreja Metodista é o de agir de acordo com o 

Evangelho de amor em Cristo e viver no discipulado de culto e 
missão.

Na medida do possível, através do amor de Deus nos comprometemos a:

Culto
  Orar diariamente
  Adorar a Deus em comunidade regularmente
  Buscar e ouvir a Deus nas escrituras e no mundo em que vivemos

Aprendizagem e Cuidado
  Cuidar de nós mesmos e daqueles ao nosso redor
  Apronfundar o conhecimento de nossa fé
  Exercitar hospitalidade e generosidade

Serviço / Auxílio
  Auxiliar as pessoas de nossas comunidades e de comunidades vizinhas
  Cuidar da criação e de todos os dons de Deus
  Desafiar a injustiça

Evangelismo
  Falar do amor de Deus
  Viver de maneira que inspire outros a se aproximarem de Jesus
  Partilhar nossa fé em sociedade

Que sejamos uma benção dentro e fora da Igreja de Deus,  
para a transformação do mundo.
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Um Modo de Vida Metodista

Um Modo de Vida Metodista nos incentiva a crescer juntos e criar 
oportunidades para discutir periodicamente essas questões.

Culto
  Qual é o rítmo de sua vida de oração?
  Pra você, orar é fácil ou dificil?
  Há algo que lhe chamou atenção durante o ato de culto ou na Biblia?
  Você se sentiu próximo ou distante de Deus recentemente?

Aprendizagem e Cuidado
  Como você tem exercitado generosidade desde o nosso último encontro?
  Como você tem demonstrado hospitalidade ao próximo nos últimos 
tempos?
  Como você tem cuidado de si mesmo?
  Como e o que você tem aprendido atualmente?

Serviço / Auxílio
  Como você tem buscado servir ao próximo em sua comunidade e no 
mundo?
  O que tem sido útil ou obstáculos em seu ministério de auxílio ao próximo?
  Como você tem cuidado da criação de Deus?
  Como você tem utilisado os dons de Deus (incluindo seus próprios 
recursos financeiros)?
  Quais injustiças tem preocupado você no momento? O que você tem feito 
a respeito?

Evangelismo
  Quando foi a última vez que você pôde falar sobre Deus?
  Descreva as oportunidades que você teve para partilhar sua fé desde o 
nosso último encontro?
  Como você reagiu as oportunidades que teve para partilhar sua fé?
  Você tem alguém em mente que você poderia convidar para refletir sobre 
a fé cristã? 
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