
Ministério AA-Afro - Sede Regional da Igreja Metodista na 3ª Região Eclesiástica 
Rua Dona Inácia Uchoa, 303, Vila Mariana, São Paulo - SP - CEP 04110-020 

http://3remetodista.org.br | ministerio.afro@3remetodista.org.br 
Contato: (11) 5904-6060 

 

Ministério Regional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ministério AA-Afro - Sede Regional da Igreja Metodista na 3ª Região Eclesiástica 
Rua Dona Inácia Uchoa, 303, Vila Mariana, São Paulo - SP - CEP 04110-020 

http://3remetodista.org.br | ministerio.afro@3remetodista.org.br 
Contato: (11) 5904-6060 

 

Ministério Regional AA-Afro 

1 

SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO _________________________________________________ 2 

BREVE HISTÓRICO ________________________________________________ 3 

CONTEXTUALIZAÇÃO _____________________________________________ 6 

O MINISTÉRIO ____________________________________________________ 8 

Missão, Visão e Valores __________________________________________ 9 

Missão _______________________________________________________ 9 

Visão ________________________________________________________ 9 

Valores______________________________________________________ 10 

Dos Objetivos _________________________________________________ 10 

Objetivos Principais ____________________________________________ 10 

Outros Objetivos ______________________________________________ 11 

Datas e Programações __________________________________________ 12 

Datas Importantes ____________________________________________ 12 

21 de Março - Dia Internacional de Combate ao Racismo_______________ 12 

13 de Maio - Dia da Denuncia contra o Racismo ______________________ 12 

25 de Julho - Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha
 ____________________________________________________________ 13 

5 de Agosto - Aniversário do AA-Afro ______________________________ 13 

20 de Novembro - Dia Nacional da Consciência Negra, em Referência a morte 
de Zumbi dos Palmares _________________________________________ 13 

CONCLUSÃO ____________________________________________________ 14 



 

 

 

Ministério AA-Afro - Sede Regional da Igreja Metodista na 3ª Região Eclesiástica 
Rua Dona Inácia Uchoa, 303, Vila Mariana, São Paulo - SP - CEP 04110-020 

http://3remetodista.org.br | ministerio.afro@3remetodista.org.br 
Contato: (11) 5904-6060 

 

Ministério Regional AA-Afro 

2 

APRESENTAÇÃO 

Apresentamos nesta oportunidade as Diretrizes Ministeriais de Ações 

Afirmativas para Afrodescendentes da Igreja Metodista na 3ª Região 

Eclesiástica, em conformidade com o Plano Regional Missionário 2016/2017, 

Plano para Vida e Missão da Igreja Metodista, Credo Social da Igreja 

Metodista, Carta Pastoral do Colégio Episcopal sobre o Racismo, Carta 

Pastoral 2018: Discípulas e discípulos nos caminhos da missão servem com 

integridade, Cânones da Igreja Metodista e principalmente à luz da Bíblia 

Sagrada.  

 

O principal objetivo, e direcionar e instruir cada membro da Igreja 

Metodista na 3ª Região sobre o Pecado do Racismo, e como combatê-lo 

enquanto Igreja de Cristo. Bem como trazer informações claras sobre a 

posição da Igreja Metodista sobre o tema e despertar em cada um de nós, 

agentes de combate permanente de todas e quaisquer praticas racistas ou 

discriminatórias dentro ou fora de nossas Igrejas 
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BREVE HISTÓRICO 

O Ministério  foi criado em 5 de agosto de 2005 com a missão de atuar 

na construção de uma relação étnico/racial justa, com ênfase na população 

afrodescendente, não buscando separação, mas inclusão e diálogo com as 

diferentes instâncias da Igreja Metodista e sua membresia. 

 

O objetivo inicial do Ministério era disponibilizar e capacitar líderes para 

trabalhar com a temática da inclusão e diversidade com a formação de 

ministérios locais de Ações Afirmativas Afrodescendentes. 

 

As chamadas Ações Afirmativas Afrodescendentes, são atuações que 

objetivam o incentivo, o respeito e a inclusão da população Afro-brasileira de 

forma mais igualitária, haja vista os números discrepantes que assolam esta 

população. 

 

John Wesley, fundador do metodismo, se colocava contra a escravidão e 

a Igreja Metodista é uma das pioneiras no desafio da inclusão no Brasil. Os 

documentos sociais enfatizam a necessidade de ações afirmativas, por 

exemplo: "é injusto aumentar a riqueza dos ricos e o poder dos fortes 

confirmando a miséria dos pobres e oprimidos. Os programas para aumentar 
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a renda nacional precisam criar distribuição equitativa de recursos, combater 

a discriminações, injustiças econômicas e libertar o ser humano da pobreza" 

(Credo Social da Igreja Metodista); 

 

"Há necessidade de apoiar todas as iniciativas que preservam e 

valorizam a vida humana [...] a missão acontece quando a Igreja sai de si 

mesma, envolve-se na comunidade e se torna instrumento da novidade do 

Reino de Deus. À luz do conhecimento da Palavra de Deus, em confronto 

com a realidade, discernindo os sinais do tempo presente, a Igreja trabalha, 

assumindo os dramas e esperanças do nosso povo" (Plano para a Vida e 

Missão da Igreja). 

 

A Igreja Metodista reconheceu com a criação deste importante Ministério 

Regional, que precisamos avançar na nossa proposta evangelística dentro 

dos desafios de uma comunidade que inclui, especialmente, por conta do 

elevado índice de negros e negras que vivem à margem da sociedade. 

 

Por isso o Ministério AA-Afro se propôs a ser um espaço de valorização 

da cultura à luz dos valores do Reino de Deus e também um espaço 

educativo, a fim de que a Igreja, como sinal do amor de Deus, seja exemplo 

de inclusão, de Paz, de justiça social, de solidariedade e principalmente de 

combate ao racismo e discriminação em todas as suas formas à população 

Afrodescendente. 

 

Por fim, nas palavras do metodista Nélson Rolihlahla Mandela (1918-

2013): "Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por 

sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas precisam 

aprender, e se podem aprender a odiar podem ser ensinadas a amar". 

 

A Composição Ministerial do AA-Afro em sua fundação em 2005 contava 

com a Coordenação da Irmã: Diná da Silva Branchini, e participação dos 

demais membros: Carla Walquíria, Vieira Pinheiro, Juliana de Souza, Lenir 
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Maria Soares, Lídia Maria de Lima, Luciara Soledad Silva Gabriel, Lucilene 

Santana Camuçatto, Neusa Cezar da Silva, Márcia Aparecida Gomes 

Raimundo, contando com o apoio dos Pastores/as: Dilene Fernandes de 

Almeida, Edson Cezar da Silva, Eliad Dias e Wellinton Pereira. 

 

O Ministério tinha como objetivo principal, desenvolver na Igreja 

Metodista um olhar crítico para dentro de si e para a sociedade, para se 

tornar uma Igreja missionária de transformação social, assumindo um 

posicionamento claro sobre o racismo, adotando políticas de ações 

afirmativas compensatórias aos grupos étnicos mais discriminados 

historicamente em nosso país e com forte presença na 3ª Região como 

afrodescendentes e indígenas. 

 

Uma das metas principais na formação inicial do Ministério também era 

a sua própria implantação no prazo de  3 (três) anos na 3ª Região 

Eclesiástica da Igreja Metodista, construindo para tanto um Grupo Regional 

de Trabalho  e a partir deste definir as ações prioritárias. 

 

 Outra meta importante era o investimento na Capacitação do grupo de 

trabalho para que a partir das disponibilidades e potencialidades de cada 

membro o Ministério fosse solidificado na região, e assim, promover o 

Assessoramento ao bispo e as demais lideranças regionais nas necessidades 

e oportunidade relacionadas à temática do Ministério AA-Afro, desenvolvendo 

políticas e programas de ações afirmativas, bem como propondo ações 

concretas para eliminação de formas de discriminação racial no âmbito da    

Igreja. 

 

Outra função importante do Ministério para a 3ª Região, era representa-

la na rede de movimentos sociais em defesa da Igualdade Racial e fóruns 

correlacionados ao tema, se colocando como um centro de referência no 

combate as praticas discriminatórias e racista da sociedade. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO 

A população afrodescendente tem sido historicamente vitimizada pelo 

crime e pecado do racismo, que produziu e continua produzindo a exclusão 

social e o domínio da cultura branca europeia impondo padrões de 

pensamento, de religiosidade, de cultura e de tantos outros aspectos que 

negam e desvalorizam demais  grupos étnicos, tratando-os como uma 

segunda categoria de pessoas. 

 

Com o passar dos anos, buscando inserir-se socialmente, o povo negro 

passou por um processo de adaptação forçada do seu modo de ser. Muita 

das vezes, os negros abandonaram por completo a cultura, costumes, as 

vestimentas e tudo mais que tem a aparência de negritude. 

 

A Igreja neste processo, por ser um reflexo da sociedade na qual está 

inserida, também passou a ter em seus cultos, liturgias e pensamentos o 

domínio da cultura religiosa europeia e norte-americana, de grande população 

branca, seja em razão do seu próprio surgimento na Inglaterra e expansão 

para Estados Unidos da América. Neste aspecto, historicamente, o jeito de 

ser Metodista pode ter gerado ao longo do tempo uma exclusão silenciosa e 

invisível dos negros e afrodescendentes de seus objetivos práticos como 
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Igreja. A Igreja Metodista Brasileira neste aspecto, distancia-se de uma 

população socialmente excluída, e deixa assim de cumprir o seu Plano para 

Vida e Missão, bem como deixa de observar seu próprio Credo Social. 

 

Ao tempo da criação do Ministério AA-Afro, o Estado de São Paulo, 

contava com  40.000.000 de habitantes, com uma população majoritariamente 

branca (77,3 % de brancos, 21 % de negros - pretos e pardos). No entanto 

vale ressaltar que, segundo o Censo de 2.000 do IBGE, é o estado que 

abriga, em termos absolutos, o maior contingente de negros do Brasil, com 

10,1 milhões de afro descendentes; destes, 47,4% estão abaixo da linha de 

pobreza. 

 

Em 2010, no estado de São Paulo, 63,9% dos habitantes paulistas se 

declararam brancos, 34,6% pardos e pretos (Fonte: IBGE. Censo 

Demográfico 2010 - resultados preliminares - Fundação Seade). 

 

Nos últimos anos segundo o IBGE divulgado em 24 de novembro de 

2017, houve um aumento de 14,9% entre 2012 e 2016 o numero de 

brasileiros que se autodeclararam pretos, seja por conta da maior numero de 

fecundidade ou do próprio reconhecimento das pessoas de se reconhecer na 

cor preta. E ao ponto que cada individuo, devidamente valorizado por quem 

ele é, se reconhece preto, e tal afirmativa deixa de ser ônus e passa a se 

tornar um fator de orgulho, determinados grupos passam a deixar a herança 

negativa, de modo que enxergamos um cenário de ascensão 

socioeconômica, educacional, cultural e religiosa dessas pessoas. E ao ponto 

que esta população cresce e a Igreja Metodista deixa de refletir a identidade 

cultural destas, automaticamente outras denominações e até mesmo outras 

religiões que possuem aspectos culturais e de identidade negra ou de matriz 

africana passam a se tornar opções mais evidentes de sua aceitação. 

  

  

 



 

 

Ministério AA-Afro - Sede Regional da Igreja Metodista na 3ª Região Eclesiástica 
Rua Dona Inácia Uchoa, 303, Vila Mariana, São Paulo - SP - CEP 04110-020 

http://3remetodista.org.br | ministerio.afro@3remetodista.org.br 
Contato: (11) 5904-6060 

 

Ministério Regional AA-Afro 

8 

O MINISTÉRIO 

O Ministério Regional AA-Afro é composto por um Coordenador, 

nomeado pelo Revmo. Bispo Presidente da Igreja Metodista na 3ª Região 

Eclesiástica. A liderança do ministério será composta por indicações deste 

coordenador ao próprio Bispo presidente após sua nomeação para sua 

ciência homologação pastoral, desde que, aqueles(as) que integrem a 

respectiva lista, tenham testemunho cristão pessoal condigno as propostas 

deste ministério. 

 

A liderança nomeada, após reunida em ato ordinário, se dividirá com 

qualquer critério escolhido nas seguintes funções: 1 - Sub Coordenação, 2 - 

Secretaria Geral, 3 - Assessoria para Assuntos Internos, 4 - Assessoria para 

Assuntos Externos, 5 - Assessoria de Parcerias Institucionais e 6 - Relações 

Públicas. 

 

Quaisquer outros membros ou congregados de Igrejas Locais, bem 

como os clérigos da Igreja Metodista na 3ª Região podem participar de forma 

efetiva das atividades, reuniões e deliberações do Ministério, podendo 

exercer seu direito a voz e voto, sendo que todos aqueles que não compões 

as funções acima descritas e desejarem compor o ministério AA-Afro deverá 
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entregar sua ficha de solicitação e carta de recomendação pastoral a 

liderança, tornando-se representante de sua Igreja Local junto ao Ministério. 

 

O Coordenador Regional poderá nomear Coordenadores Distritais entre 

aqueles representantes de Igrejas Locais compõem o Ministério AA- Afro para 

um melhor desenvolvimento dos trabalhos nos distritos, bem como para maior 

integração entre as Igrejas Locais pertencentes aos distritos. 

 

 

Missão, Visão e Valores 

Missão 

Ao exemplo do próprio Cristo, que amou, sem distinção alguma a 

humanidade, sem qualquer preconceito ou discriminação de raça, condição 

social, gênero, idade ou cultura, nós Metodistas na 3ª Região, como seus 

discípulos e discípulas, devemos exercitar de forma integral este Amor, 

combatendo o racismo e praticas raciais discriminatórias e exclusivas de 

nossa sociedade. 

Visão 

Contribuir com a missão da Igreja Metodista na 3ª Região Eclesiástica 

para a construção das ações afirmativas para valorização da sua membresia 

afrodescendente criando em nossas comunidades locais um espaço aberto 

para o debate das questões raciais de nossa sociedade e servir ao Reino de 

Deus como referência de acolhimento e cuidado integral de vítimas de 

discriminação ou praticas racistas  
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Valores 

 

Nós Metodistas buscamos servir com Integridade a um Deus cujo a 

própria essência é o Amor. A luz do nosso Credo Social (1971) que justifica a 

consciência de responsabilidade social da Igreja Metodista baseada no 

testemunho histórico de John Wesley e na confiança no Reino de Deus e na 

sua Justiça, chamando todos os homens e mulheres a se receberem como 

irmãos e irmãs, sabemos que o amor reconciliador de Deus, em Jesus Cristo, 

vence barreiras e destrói toda a forma de discriminação. É neste 

entendimento, que nós Metodista na 3ª Região, a partir de cada um de nós e 

de nossas Igrejas Locais, buscamos realizar as mudanças estruturais em 

nossa sociedade que permitam a inclusão social de indivíduos, grupos e 

populações marginalizadas.  

 

Dos Objetivos 

Objetivos Principais 

 

Promover a missão integral, reconhecendo a Igreja Local como principal 

agente do combate a quaisquer tipos de discriminação racial, seja contra seus 

membros ou na localidade onde está inserida. 

 

Levantar a discussão, estimular e contribuir para a reflexão sobre o tema 

do racismo e sua realidade no contexto brasileiro e nos locais onde a Igreja 

Metodista está inserida. 

 

Promover ações afirmativas para a superação do preconceito e do 

racismo no contexto das igrejas locais e na sociedade na qual esta inserida, 

despertando a consciência crítica dos membros a fim de consolidar a unidade 

do Corpo de Cristo na perspectiva de testemunhar os sinais da Graça e amor 
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incondicional a todas as pessoas, principalmente a inclusão social de 

indivíduos, grupos e populações marginalizadas pelas praticas racistas e 

discriminatórias.  

 

Apontar possibilidades de melhorias na qualidade de vida da população 

Afrodescendente, seja  no âmbito individual ou comunitário, buscando sempre 

direciona-la para melhor compreensão e utilização de políticas publicas 

oferecidas pelos governo Estadual, Federal e Municipal. 

 

Apoiar a Igreja Metodista local, na sua atuação no combate ao racismo 

em todas as suas formas, promovendo ações culturais e produção de 

materiais para valorização dos membros Afrodescendentes. 

 

Outros Objetivos  

 

Assessorar ao bispo e à liderança regional nas necessidades e 

oportunidade relacionadas à temática do Ministério AA-Afro, para promoção 

conjunta de ações de valorização da membresia Afrodescendente, bem como 

resgatar a cultura Afro brasileira para suas liturgias e programações, de forma 

a resgatar aspectos de identidade e cultura para seus membros.   

 

Desenvolver, propor e coordenar quando necessário a implantação de 

políticas e programas de ações afirmativas na 3ª Região Eclesiástica, com 

ações concretas para eliminação de formas de discriminação racial no âmbito 

da Igreja ou fora dela. 

 

Representar a Igreja Metodista na rede de movimentos sociais em 

defesa da Igualdade Racial e fóruns correlacionados ao tema, se colocando 

como um centro de referência no combate as praticas de exclusão e 

discriminação racial.  
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Datas e Programações 

Datas Importantes 

21 de Março - Dia Internacional de Combate ao Racismo 

Esta é uma importante data que reforça a luta contra o preconceito racial 

em todo o mundo. A luta contra a discriminação racial só começou a se 

intensificar no Brasil após a Constituição Federal de 1988, que incluía o 

crime de racismo como inafiançável e imprescritível. 

 

A eliminação de qualquer tipo de discriminação é um dos pontos centrais 

da Declaração Universal das Nações Unidas: 

 

 “Discriminação Racial significa qualquer distinção, 
exclusão, restrição ou preferência baseada na raça, 
cor, ascendência, origem étnica ou nacional com a 
finalidade ou o efeito de impedir ou dificultar o 
reconhecimento e exercício, em bases de 
igualdade, aos direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos campos político, econômico, 
social, cultural ou qualquer outra área da vida 
pública” (Artigo I da Declaração das Nações Unidas 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial). 

 

13 de Maio - Dia da Denuncia contra o Racismo 

O Ministério AA-Afro anualmente debate no mês de Maio, em memória a 

Lei Imperial n.º 3.353, sancionada em 13 de maio de 1888, os Reflexos de 

uma Abolição Inacabada, pois este foi o diploma legal extinguiria a escravidão 

no Brasil, mas a realidade até os dias de hoje demonstram a precariedade de 

uma população que vive em condições de inferioridade. Não se trata de uma 
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data comemorativa, mas de uma data importante para refletir nos dias atuais 

os reflexos desta lei ao longo da história.  

25 de Julho - Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana 

e Caribenha 

O Ministério AA-Afro anualmente Celebra o dia de sua criação em Ações 

de Graça a Deus por permitir que nós como membros da Igreja Metodista na 

3ª Região possamos servi-Lo na busca de seu Reino de Justiça e de Amor. 

5 de Agosto - Aniversário do AA-Afro 

O Ministério AA-Afro anualmente Celebra o dia de sua criação em Ações 

de Graça a Deus por permitir que nós como membros da Igreja Metodista na 

3ª Região possamos servi-Lo na busca de seu Reino de Justiça e de Amor. 

 

20 de Novembro - Dia Nacional da Consciência Negra, em 

Referência a morte de Zumbi dos Palmares 

O Dia da Consciência Negra é comemorado em todo o território 

nacional. A data faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares. Ele 

foi um dos maiores líderes negros do Brasil que lutou para a libertação do seu 

povo e contra o sistema escravista. Nós como Metodistas também temos uma 

posição clara sobre a escravidão histórica e sobre o Racismo, tanto que 

Colégio Episcopal da Igreja Metodista lançou em 2011 a Carta Pastoral: 

“Racismo: Abrindo os Olhos para ver e o coração para acolher”, e nesta data, 

o Ministério tem a oportunidade de expandir dentro e fora da Igreja Metodista 

na 3ª região sua posição sobre o tema.  
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CONCLUSÃO 

O problema do racismo não é problema somente das pessoas negras, 

mas sim de toda a sociedade e de toda a Igreja. Há um clamor da população 

afro-brasileira por justiça frente ao racismo, por posturas de arrependimento e 

por medidas reparatórias e de valorização étnico-racial. Com este foco, o  

Ministério Regional AA-Afro, se coloca como uma ferramenta pratica para a 3ª 

Região Eclesiástica, para promover a discussão e debate sobre o tema, bem 

como para realizar ações para valorização da membresia Afrodescendente, e 

nortear as Igrejas Locais para o cumprimento de sua Missão Integral à pessoa 

humana se colocando como um centro de referência no combate as praticas 

de exclusão e discriminação racial individual, coletiva, institucional, 

governamental, sistemáticas ou generalizadas, mas que machucam e ferem a 

alma. 

 

Nos Cânones, a palavra discriminação aparece duas vezes: uma 

afirmando que o amor de Deus é “reconciliador em Jesus Cristo, vence 

barreiras entre irmãos e irmãs e destrói toda forma de discriminação entre os 

homens e as mulheres” em outra parte, afirma a necessidade de criar 

programas nacionais que combatam, entre outras coisas, a discriminação. 

Como Metodistas, temos o compromisso com as lutas que visam eliminar 
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lutas que visam a eliminar a pobreza, a exploração e toda a forma de 

discriminação. O racismo, os preconceitos e as discriminações são as vezes 

tratados nas Igrejas e nas instituições como tabu e com restrições. Queremos 

promover o dialogo, incentivar o combate a essas praticas, promover a Paz o 

Amor e a Igualdade. 

 

Queremos tornar a Igreja Metodista um espaço de inclusão e vivência 

fraternal cristã entre as diferentes etnias, num ambiente de respeito e de 

consideração, pois assim fundamentam seus documentos oficiais bem como 

própria Bíblia Sagrada e o testemunho pessoal de Cristo.  

 

 

23 de Agosto de 2018 
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