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PALAVRA 
EPISCOPAL 

 O 42o Concílio Regional aprovou o presente Plano Regional de Ação Missionária 
(PRAM) e o colocamos nas mãos da Igreja para que seja conhecido de todos os seus 
membros. Esperamos que as ações missionárias da Igreja se oriente primeiramente por 
revelação de Deus por meio de Sua Palavra, a Bíblia, e depois por este PRAM.  

 A COREAM entendeu que não deveria alterar significativamente o plano anterior 
e que assim poderíamos dar seguimento no andamento regional encorpando mais as 
ações que estão em execução. Neste sentido, pastores/as e leigos/as assumem papel 
importante para se atingir os objetivos propostos no PRAM. 

 Pastoralmente, tenho para a Igreja e para o corpo pastoral três objetivos a serem 
alcançados: Santidade, Avivamento e Crescimento da Igreja. Estes objetivos não são 
abstratos e sim concretos e serão mensuráveis através do testemunho de vida e das 
estatísticas regionais. Para esta finalidade, aponto os marcos que servirão de guia para 
nossa caminhada no período 2016/2017: 

 Tema Geral da Igreja Metodista: “Igreja Comunidade Missionária a Serviço do 
Povo - Espalhando a Santidade Bíblica Sobre Toda a Terra”44. 

 Tema para o Biênio: “Discípulos e Discípulas nos Caminhos da Missão Produzem 
Frutos de Uma Vida Santificada”2. 

 Visão Para a Expansão Missionária da Terceira Região: “Colocar-se sob a 
orientação de Deus, pela ação do Espírito Santo, participando na expansão do Reino3 e 
vivendo a integralidade do Evangelho, a fim de espalhar a santidade bíblica nos distritos 
da região eclesiástica”. 

 Nossa Missão Enquanto Terceira Região: “Testemunhar o Evangelho 
(evangelizar) a partir da Missão Integral4. Em todas as oportunidades confrontar pessoas 
com o Evangelho de Cristo e desafiá-las a aceitar a salvação oferecida pela graça do Pai. 
Sempre procurar meios de envolvê-las na comunidade de fé, a fim de nutri-las e fortalecê-
las na fé. Na medida do possível, como exercício da fé, levá-las a vivenciar os dons e 
ministérios, experimentando a plenitude da vida cristã”. 

 Vivendo e realizando a missão de Deus conforme as orientações contidas na 
Bíblia, em nossa herança wesleyana e em nossos documentos, podemos contribuir de 
modo significativo para formar um povo santo, missionário, que honra e glorifica a Deus 
pelos frutos que produz. 

José Carlos Peres 

Bispo Presidente da Igreja Metodista na Terceira Região Eclesiástica 

 
 

 
44  Plano Nacional Missionário 2012/2016, p. 63; 2. Ibid., p. 64; 3. Ibid., p. 73; 4. Conforme nosso Credo Social. 
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APRESENTAÇÃO 
 

O planejamento descentralizado, democrático e participativo para a Ação 
Missionária é um fundamento para a atuação da Igreja Metodista. A visão é sempre 
buscar o crescimento da Igreja, em todos os sentidos, a partir do fortalecimento e da 
expansão, baseados na Palavra de Deus e no comprometimento com o Evangelho.  

 Ser missionária é uma questão essencial para a vida da Igreja e de seus membros, 
o que inclui o evangelismo, atos de misericórdia e atos de piedade. A fé gera mudanças 
pessoais e no contexto onde os cristãos se encontram. O Espírito Santo anima, direciona, 
consola e realiza a Sua obra por intermédio de nós, em uma clara opção de Deus para 
alcançar todos os rincões da Terra. 

 A tradição e a vida da Igreja Metodista são fontes quase inesgotáveis de exemplos 
a serem seguidos, doutrinas a serem anunciadas e elementos da identidade que nos 
tornam aptos a buscar a transformação do mundo pela ação missionária.  

 É preciso garantir que todas as gerações de membros tenham plena consciência 
da riqueza que herdamos como cristãos metodistas, dessa história que se faz presente e 
da multivariada comunidade, nacional e internacional, da qual fazemos parte, no sentido 
da conexidade e do fortalecimento mútuo. 

 O Plano Regional de Ação Missionária 2016 – 2017 da Terceira Região Eclesiástica foi 
elaborado em harmonia com o Plano Nacional Missionário e o Plano para a Vida e a 
Missão, conforme delimitam os Cânones da Igreja Metodista. 

 Para relembrar, a proposta da Coordenação Regional de Ação Missionária 
(COREAM) para o Concílio Regional, realizado em 2013, foi prorrogar por mais um biênio 
a aplicação do  

“PLANO DE GESTÃO REGIONAL E PLANO DE AÇÃO PASTORAL: DISCÍPULOS E 
DISCÍPULAS NOS CAMINHOS DA MISSÃO CUMPREM O MANDATO MISSIONÁRIO 
DE JESUS”. Tal encaminhamento se fundamentou no fato que as diretrizes estratégicas, 
ações, atividades e projetos previstos no documento continuavam atuais e em plena fase 
de desenvolvimento nos diversos segmentos da Igreja na 3a Região Eclesiástica. 

 A COREAM também apresentou, na mesma ocasião, um anteprojeto com objetivos, 
metas, enfoques especiais e prioridades que serviram como subsídios ao Plano Regional 
de Ação Missionária 2016–2017, conforme determina o inciso II do artigo 85 dos Cânones 
da Igreja Metodista. 

 O processo de planejamento regional prevê que, após aprovado o anteprojeto 
proposto pela COREAM, o/a Bispo/a Presidente se assessorasse do Ministério de Ação 
Episcopal para receber os seguintes planos de ação, que foram preparados ao longo do 
primeiro semestre de 2014: 

• Planos de ação das igrejas locais e os respectivos planos de ação dos/das pastores/as; 

• Planos de ação distritais; 

• Planos de ação das instituições e ministérios regionais. 
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 A elaboração desses planos nos mais diversos níveis de organização da Igreja é 
uma obrigatoriedade estabelecida pelos Cânones.  

 O presente documento é o texto proposto para o Plano Regional de Ação 
Missionária 2016 – 2017, em consonância com os planos de ação citados, a liderança 
episcopal e a sensibilidade da liderança regional para com as diferentes demandas e 
necessidades. 

 O Plano Regional de Ação Missionária 2016–2017, devidamente aprovado pelo 
Concílio Regional em 2015, fundamenta o Orçamento-Programa correspondente, à luz do 
Plano para a Vida e a Missão e do Plano Nacional Missionário.  

 A diversidade presente na Terceira Região Eclesiástica da Igreja Metodista inclui 
a maior área metropolitana do País, o que por si só aponta cenários de ampla 
complexidade, bem como o interior do Estado de São Paulo, que contempla cidades muito 
urbanizadas e, ao mesmo tempo, municípios em zonas de características nitidamente 
rurais. Diante dessa realidade, o planejamento regional missionário deve servir como 
instrumento de unidade no estabelecimento da direção do trabalho, ainda que objetivos 
e metas possam se desdobrar de formas diferenciadas, a depender da realidade em que 
atuam os ministérios, órgãos, instituições regionais, distritos, pastores, pastoras e igrejas 
locais.  

 A partir das ênfases e diretrizes aqui estabelecidas é possível e fundamental 
estabelecer um diálogo participativo dos projetos, atividades e recursos para o 
cumprimento das linhas de ação. 

 No horizonte das Igrejas Protestantes Históricas brasileiras há dois grandes 
movimentos de atuação missionária na atualidade, a saber: 

• Estabelecimento de novas igrejas – também conhecido como “plantação de novas 
igrejas”, tais como as iniciativas “Conexão Atos 17”, “Centro de Treinamento de 
Plantadores de Igrejas” e “City to City”.   

• Revitalização de igrejas. A partir do diagnóstico sobre a comunidade e as necessidades 
do local, desenvolver um plano de ação de longo prazo. Inclusive para recomeçar o 
trabalho, se for necessário. 

 Há um anseio para que todos os municípios da 3a Região Eclesiástica tenham pelo 
menos uma igreja metodista em funcionamento, sadia e capaz de gerar frutos.  

 O alvo missionário é que seja ultrapassado o número de 20 mil membros 
arrolados, ativos e comprometidos com o Evangelho.  

 Mais importante do que os números e os prazos, é fundamental que os objetivos 
e as ênfases missionárias sirvam como inspiração para que pastores/as e líderes assumam 
uma posição missionária, baseada no estar consciente e na responsabilidade. A vida cristã 
amplia o clamor pelo testemunho e o agir perante um mundo com profundas carências, 
marcado pelo desespero, a injustiça e a violência. Será preciso desenvolver as habilidades 
correspondentes ao olhar amoroso e interessado na salvação e na restauração de vidas. 

 As experiências recentes demonstram que a atuação pastoral e das lideranças deve 
ser pautada em realizar bem, e de forma constante, o que sempre foi a marca do 
comprometimento com as vidas sob o pastoreio. O altar será vitalizado pelos 
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relacionamentos e visitas que acontecem durante a semana. A oração surtirá mais efeito 
quando eivada de empatia, trazida pelo ouvir, pela atenção, com a verdadeira fé que 
nasce da comunhão e da partilha.  

 Ser pastor/a ou líder significa estar disposto a sentir, a perceber, a prestar atenção 
ao que acontece e estar presente, única maneira de fazer contato consigo mesmo, com o 
outro e com a relação possibilitada pela fé em Cristo. Diminuir os bloqueios que limitam 
a expressividade, sair dos lugares sem espontaneidade, acolher, conter e apoiar o outro 
em sua necessidade, com respostas misericordiosas amparadas na Bíblia.   

 

Luciano Sathler 

Coordenador do Plano Regional de Ação Missionária 2016 2017 ׀ 
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1. Objetivos do Plano Regional 
de Ação Missionária 2016 2017 ׀ 

 

 Os objetivos aqui propostos partem do pressuposto que, para a Igreja Metodista, 
não há uma dicotomia entre o crescimento numérico, em termos da quantidade de 
membros arrolados e fiéis no cumprimento da missão, e o desenvolvimento qualitativo 
das pessoas e comunidades, tanto pelo discipulado quanto pela santificação. 

 Pelo contrário, como atesta João 15.8, a vida do/a discípulo/a implica em dar 
muitos frutos, que se manifestam na sua própria caminhada e nas vidas dos que o/a 
cercam. O Plano Regional é, sobretudo, o agrupamento das expectativas, esperanças e 
disposição de construir juntos/as uma Região que encarne o lema metodista de ser 
comunidade missionária a serviço do povo. 

 A opção do planejamento regional é ressaltar ênfases que priorizam o 
fortalecimento das “árvores mais novas, cujas sementes foram há pouco plantadas” – 
Lucas 8.15, tais como Pontos Missionários, Congregações e igrejas que iniciaram sua 
caminhada em tempos mais recentes e, ao mesmo tempo, reerguer comunidades que 
sofreram algum tipo de problema que tenha gerado um esvaziamento, que não se explica 
diante das dinâmicas das comunidades nas quais se inserem. O que pede um recomeço. 

 O Plano Nacional Missionário 20122016׀ orienta que “cada Plano de Ação 
Missionária – em acordo com as competências e responsabilidades do nível a que 
pertence – tem que considerar as realidades, características e possibilidades dos demais 
âmbitos. Tanto o Plano Regional de Ação Missionária como o Plano Local têm que 
considerar e acompanhar os direcionamentos, prioridades e compromissos expostos 
neste Plano Nacional Missionário. Cada Plano de Ação, no nível em que estiver, apresente 
com clareza quanto à forma e a quem cabe a responsabilidade do seu acompanhamento, 
tendo em vista obter-se efetiva realização de programas, projetos e atividades nele 
propostos”. 

 Foram mantidos os objetivos do planejamento regional de biênios anteriores, por 
terem sua atualidade comprovada diante da realidade da Igreja, e acrescentados alguns 
a partir do estabelecido pelo Plano Nacional, a saber:  

a. Colaborar para que as igrejas locais, distritais e ministérios regionais da Igreja 
Metodista na 3a Região Eclesiástica fortaleçam seu protagonismo missionário, por meio 
de diretrizes, ênfases e práticas que permitam o crescimento numérico e qualitativo da 
membresia. 

b. Reforçar a identidade metodista como fundamento para o crescimento quantitativo e 
qualitativo da membresia. 

c. Promover o discipulado como formador do caráter cristão, fortalecendo o compromisso 
do testemunho e da prática de fé em todas as dimensões da vida, sinalizando o reino, 
propagando o evangelho e alcançando novas vidas.  
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d. Animar líderes leigos e pastores metodistas da 3a Região Eclesiástica na busca de 
melhor organização do trabalho, com vistas ao crescimento numérico e qualitativo da 
Igreja. 

e. Disseminar estratégias e práticas que colaborem com o crescimento numérico e 
qualitativo da Igreja, incentivando o laicato ao trabalho missionário. 

f. Ampliar a integração da comunidade de líderes e pastores/as dispostos a cooperar uns 
com os outros para que o crescimento da Igreja aconteça de forma equânime por toda a 
3a Região Eclesiástica. 

g. Fortalecer a estrutura regional como uma fonte de apoio e articulação capaz de apoiar 
iniciativas de igrejas locais que visem o crescimento.  

h. Desenvolver esforços no intuito de preservar a identidade e a unidade da igreja 
metodista nos limites da 3a Região Eclesiástica, bem como garantir e estimular o seu 
avanço missionário.  

i. Cumprir suas diretrizes missionárias à luz do Plano Nacional Missionário. 

j. Reavivar e consolidar as comunidades locais no território da 3a Região Eclesiástica por 
intermédio do anúncio do evangelho, participação nos meios de graça, compromisso 
missionário e gestão racional dos recursos de que dispomos. 

k. Estabelecer e consolidar a presença metodista nas áreas consideradas estratégicas para 
a 3a Região Eclesiástica, como cumprimento do Ide de Jesus Cristo, buscando estabelecer 
um plano de crescimento incentivando o zelo evangelístico, constituindo novas fronteiras 
missionárias dentro do território regional. 

l. Irmanar-se com as igrejas, atuando como apoio solidário referencial em suas áreas de 
fragilidade como instrumento da unidade. 

m. Animar, oferecer subsídios e diretrizes que oportunizem as igrejas a efetivação dos 
seus planos de trabalho. 

n. Apresentar diretrizes que, compartilhadas pelas lideranças clériga e leiga na esfera 
local, possam entusiasmar as comunidades da 3a Região Eclesiástica na tarefa de anúncio 
do evangelho, na prática do discipulado e na participação dos meios de Graça. 

o. Incentivar a gestão racional dos recursos de que dispomos, não apenas orçamentários, 
mas também no que tange à multiplicidade de dons e talentos dos membros leigos e 
clérigos de nossa Região. 

p. Incentivar a multiplicação dos dons e ministérios na vida da Igreja, estimulando o 
ministério leigo a ordenança do Ide de Jesus. 

q. Capacitar efetivamente todos os ministérios, nos diversos níveis de órgãos regionais.  

r. Valorizar a pluralidade de ênfases como sinal da multiforme graça de Deus e incentivar 
a unidade na diversidade buscando realizar os desafios da missão. 
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2. Ênfases  
Missionárias 

 

 As ênfases propostas para o anteprojeto ao Plano Regional de Ação Missionária 
2016–2017 fundamentam-se na SANTIDADE, no AVIVAMENTO e no CRESCIMENTO. O 
pressuposto é que uma Igreja sadia produz frutos visíveis, conforme Mateus 7.20. 

 As ênfases missionárias derivam dos fundamentos missionários apresentados no 
Plano Nacional, a saber: 

a. Evangelização e Expansão Missionária. 

b. Missão, Igreja e Discipulado. 

c. Missão, Igreja e Meio ambiente. 

d. Missão, Igreja e o Clamor do Desafio Urbano. 

e. Missão, Identidade e Confessionalidade. 

f. Missão e Igreja Local. 

g. Missão, Igreja e Ministério Pastoral. 

h. Missão, Igreja e Ministérios de Leigos e Leigas. 

i. Missão, Igreja e Ministério Diaconal. 

j. Missão e Renovação da Experiência Religiosa. 

k. Missão e Comunicação. 

l. Missão e Educação Musical e Artística. 

m. Missão, Culto e Liturgia. 

n. Missão e Educação. 

o. Educação Cristã e Escola Dominical. 

p. Educação Teológica. 

q. Educação Secular. 

r. Educação e Pluralidade Étnico-racial. 

s. Missão e Santidade. 

t. Missão e Dimensão Pública. 

u. Missão e Cidadania. 

v. Missão e Política Nacional. 

w. Missão e Política Antidrogas. 
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x. Missão e Ação Social. 

y. Missão e Escatologia. 

z. Missão, Igreja e o Clamor dos Povos do Campo. 

 O planejamento regional assume para a 3a Região Eclesiástica as mesmas ênfases 
e respectivas orientações gerais do Plano Nacional Missionário 2012 2016 ׀, conforme 
expostas a seguir, como orientação para o desenvolvimento de atividades, projetos e 
programas aplicados ao contexto regional ou local, o que permite alcançar resultados em 
unidade na diversidade. 

 

2.1. Ênfase 1: Estimular o zelo evangelizador na vida 

de cada metodista, de cada igreja local 

 

 A Igreja, em função do seu chamado divino, sempre é missionária. O fundamento 
da missão é a obra reconciliadora de Jesus. Por isso, colocar esta ênfase como prioridade 
absoluta significa reafirmar que somente a missão justifica a presença da Igreja no mundo. 

 

Ações recomendadas: 

I. Treinar sistematicamente a liderança leiga na Escola Dominical e oferecer subsídios 
para uma liderança ministerial de acordo com Dons e Ministérios. 

II. Conscientizar cada membro da Igreja Metodista de seu chamado missionário a 
testemunhar a graça salvadora de Jesus Cristo. 

III. Ampliar as ações missionárias, uma vez que há muitas frentes a serem atendidas, há 
muitas feridas que precisam ser curadas com disciplina e amor. Há muitos espaços vazios 
a ocupar, em todos os setores da sociedade, nos quais o amor de Deus precisa ser 
partilhado. 

IV. Unir e consolidar os trabalhos missionários existentes, bem como abrir novas frentes 
missionárias, em nível local, distrital e regional. 

V. Mapear todos os municípios da Região ainda sem a presença da Igreja Metodista e 
organizar projetos que possam implantar o desafio de ter, ao menos, uma Igreja Metodista 
em cidades estratégicas para a expansão missionária. 

VI. Estabelecer um cronograma para implementação de igrejas nessas cidades. 

VII. Criar fundos missionários em todos os âmbitos, considerando-se que a evangelização 
implica investimento financeiro. 

VIII. Proporcionar melhor capacitação missionária para a membresia clériga e leiga. 

IX. Convocar cada membro e cada igreja local a vivenciar estilo de vida exemplar, em 
termos de paixão missionária. 
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X. Gerar um crescimento quantitativo, qualitativo e orgânico na vida da Igreja Metodista. 
Há clareza de que o crescimento da igreja é obra do Espírito Santo, no entanto, a expansão 
em todas as direções, conforme Mateus 28.18-20, “Indo, fazei discípulos”, é de nossa 
responsabilidade. 

 

2.2. Ênfase 2: Revitalizar o carisma dos ministérios 

clérigo e leigo nos vários aspectos da missão 

 

 “O ministério pastoral da Igreja Metodista é a categoria eclesiástica clériga na qual 
reconhece, dentre os seus membros, homens e mulheres vocacionados para o exercício do 
pastorado e, após sua formação e experiência probatória, os consagra para a Missão” 
(Cânones Art.34 – edição 2007).  

 Igualmente, os documentos pastorais definem com muita clareza o papel do 
ministério ordenado na Igreja Metodista, que tem o seu espaço bem definido na legislação 
da Igreja, bem como seus contornos próprios. 

 O Plano Nacional Missionário 2012–2016 destaca: “O ministério pastoral é entendido 
na visão protestante como um ministério especial, chamado e preparado para zelar pela pura 
pregação da Palavra, ministrar corretamente os sacramentos, zelar pelas marcas essenciais da 
Igreja e ainda cuidar da comunidade missionária como um todo, tudo isto como um mandato da 
Igreja [...] O carisma pastoral não é apenas individual. Ele precisa de reconhecimento e sua 
integração ao carisma da Igreja como uma dimensão de sua apostolicidade. Esse fato é assinalado 
de modo visível quando a Igreja ordena para o ministério pastoral. Para isso, a tradição protestante 
reconhece no ministério pastoral um mandato da Igreja e não apenas individual. No ministério 
pastoral, não se pode sobrepor carismas ou qualidades pessoais ao carisma ministerial da Igreja”. 

 A Igreja Metodista sempre optou por uma eclesiologia focada no Sacerdócio 
Universal de Todos os Crentes e, por isso, reafirma a importância de uma Igreja 
configurada nos Dons, Ministérios e Frutos, entendendo que todas as pessoas são 
chamadas, vocacionadas e enviadas para a missão. Recoloca-se perante os membros o 
conteúdo da nossa prática ministerial: “Todos os membros da igreja, pelo fato de pertencerem 
ao povo de Deus por meio do batismo, são ministros do Evangelho, são chamados por Deus, 
preparados pela Igreja para, sob a ação do Espírito Santo, cumprir a missão, em testemunho, serviço 
e evangelização”. 

 

Ações recomendadas: 

I. Realizar trabalho de despertamento e capacitação junto ao corpo pastoral para que este 
possa estimular a prática das igrejas locais de acordo com o Plano Regional Missionário. 

II. Fortalecer o núcleo do ministério pastoral, à luz da nossa tradição: “zelar pela pura 
pregação da Palavra; ministrar corretamente os sacramentos; zelar pelas marcas essenciais da 
Igreja; cuidar da comunidade missionária como um todo”. 

III. Revitalizar a dinâmica da vocação pastoral no ambiente da Igreja de Dons e 
Ministérios. 
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IV. Aprofundar o “pastoreio de pastores e pastoras”, considerando-se a importância do 
cuidado pastoral. 

V. Fortalecer, a partir do pastorado e do laicato, a identidade da Igreja em suas marcas 
balizadoras. 

VI. Promover espaços de capacitação e atualização para o pastoreio, tais como cursos, 
seminários etc., à luz das demandas e desafios da contemporaneidade e da urbanização. 

VII. Imprimir no pastorado uma mística evangelística e, consequentemente, um zelo 
evangelizador, a partir do Plano de Ação Pastoral. 

VIII. Repassar ao pastorado as linhas norteadoras do discipulado na vida da Igreja, a fim 
de que a membresia da Igreja vivencie o estilo de discipulado focado no ministério de 
Jesus Cristo. 

IX. Fortalecer a dimensão da conexidade metodista a partir dos ministérios clérigo e leigo 
como “característica fundamental e básica para a sua existência, tanto como movimento 
espiritual quanto como instituição eclesiástica”. 

X. Fortalecer a unidade da Igreja a partir do testemunho pastoral. “No essencial, unidade; 
no não essencial, liberdade; em tudo, caridade”. 

XI. Reafirmar a importância do laicato na vida e ministério da Igreja Metodista em termos 
de Dons, Ministérios e Frutos. 

XII. Fortalecer a identidade de metodista e seus valores em termos de vida e missão na 
vida de cada membro. 

XIII. Imprimir, em cada metodista, um zelo evangelizador no exercício do discipulado 
cristão. 

XIV. Superar possíveis tensões entre o ministério ordenado e o ministério leigo, uma vez 
que são complementares no ambiente de uma igreja ministerial. 

XV. Implementar a prática do discipulado na vida de cada leigo e de cada leiga em 
consonância com as orientações da Igreja Metodista. 

XVI. Dar maior atenção aos grupos societários – crianças, juvenis, jovens e adultos, 
mulheres e homens –, a fim de que esses grupos sejam espaços fertilizadores da presença 
do ministério leigo em termos da vitalidade missionária. 

XVII. Incentivar o surgimento de novos ministérios com a presença leiga tendo 
ressonância no testemunho interno e externo. 

XVIII. Recolocar a fundamental importância da capacitação dos nossos membros, a fim 
de que possam exercer com ousadia os atos de piedade e misericórdia. 

XIX. Promover lideranças focadas no modelo do serviço à semelhança do ministério de 
Jesus Cristo (Filipenses 2.5-11). 

XX. Incentivar a participação dos membros em encontros de fortalecimento da vida cristã 
e renovação espiritual, à luz do conselho do Apóstolo Paulo (Romanos 12.1-2). 

XXI. Resgatar e incentivar a participação leiga no ministério da palavra. 
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XXII. Dar atenção especial à produção de materiais para o crescimento e maturidade cristã 
de seus membros.  

XXIII. De igual modo, ações pastorais serão dinamizadas para a maior presença leiga em 
todas as áreas de vida e ministério da Igreja Metodista, em uma perspectiva de 
evangelização e testemunho da graça de Deus. Entende-se que haverá necessidade de um 
equilíbrio nos investimentos tanto do ministério clérigo como do ministério leigo. 

XXIV. Implementar a formação de lideranças serva em todos os veículos de formação de 
liderança na vida da Igreja. 

 

2.3. Ênfase 3: Promover o discipulado na perspectiva 

da salvação, santificação e serviço 

 

 “O Discipulado, à luz do próprio Cristo, fundamenta a comunhão, a convivência, 
a comunicação e a formação do caráter das pessoas relacionadas com o Senhor e com sua 
comunidade”. 

 O discipulado precisa ser compreendido como um modo de ser igreja. Assim 
sendo, não é um programa para atender um “modismo eclesiástico”. Ao contrário, 
mergulhando nos estudos do Evangelho, vamos perceber que o discipulado é uma 
condição para que as pessoas possam seguir o caminho aberto por Jesus Cristo. Ser 
discípulo e discípula de Jesus é uma exigência.  

 No início do seu ministério terreno, Jesus formou um grupo de discípulos e, 
igualmente, preparou essas pessoas (formando uma comunidade), para viver a 
radicalidade do projeto do Reino de Deus, produzindo frutos de fé, misericórdia, 
compaixão, justiça e amor, à luz do desafio do mandamento do Senhor. 

 Por isso, o evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus, Marcos, Lucas e João, 
é a base do projeto de discipulado, ou seja, viver como Jesus viveu, perdoar como Jesus 
perdoou, sentir como Jesus sentiu, intervir como Jesus interveio, caminhar como Jesus 
caminhou, em obediência aos preceitos do Pai. 

 No caminho do discipulado, Cristo confere identidade a cada discípulo ou 
discípula. Do mesmo modo, transmite as instruções acerca dos desafios e das 
oportunidades para segui-Lo com alegria e singeleza de coração. Também o movimento 
wesleyano impõe uma prática do discipulado focada na salvação, na santificação e no 
serviço em nossa caminhada cristã. 

 “As classes, como recriação da comunidade de fé, foram o segredo da implantação 
do movimento metodista”. As classes produziram uma Igreja inserida em sua realidade 
utilizando uma estrutura de testemunho, mútuo amparo e instrução. Elas tornaram 
possível o crescimento, não apenas em termos numéricos, mas em qualidade e estilo de 
vida pessoal e comunitário. 

 Wesley dizia não conhecer religião que não fosse social. Nessa direção, três 
movimentos estão sendo conduzidos no discipulado metodista:  
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• Estilo de vida em que Cristo é o modelo, ou seja, “caminho, verdade e vida”, à luz dos 
valores da fé cristã e na perspectiva do Reino de Deus;  

• Método de pastoreio no qual o pastor e a pastora dedicam maior atenção aos grupos 
pequenos e promovem dessa forma, relacionamentos mais fraternos e pastoreio mútuo;  

• Estratégia para o cumprimento da missão visando a Evangelização e o Crescimento. 
Nos termos do ensino de Jesus, enviando os seus discípulos (Mateus 10), o discipulado é 
integrado à Missão da Igreja, mantendo-se sempre a perspectiva da salvação, santificação 
e serviço. 

 

Ações recomendadas: 

I. Compreender que o discipulado se inicia na obra redentora de Jesus Cristo, à luz da 
graça salvadora. Reforçar que o discipulado metodista encontra seu conteúdo na graça 
santificadora, pela busca de um “estilo de vida visando à perfeição cristã”, tanto para a 
vida pessoal como comunitária. “Reformar a nação, particularmente a Igreja e espalhar a 
santidade bíblica sobre toda a terra”. 

II. Ressaltar que o discipulado centrado na graça redentora de Jesus e fundamentado na 
santificação desembocará no serviço. 

III. Reforçar que, na visão metodista, o discipulado está focado no ministério serviçal de 
Jesus Cristo, nos termos do Seu seguimento, assumindo a Cruz. 

IV. Fortalecer a experiência do discipulado por meio das classes wesleyanas, objetivando 
o crescimento espiritual, nutrição, apoio mútuo e evangelização. 

V. Incentivar projetos de revitalização da experiência do discipulado cristão, a partir de 
retiros, grupos de oração, visando à consagração dos membros das nossas igrejas, para a 
missão. 

VI. Desenvolver um estilo de vida cristã evangelizadora e produzir os frutos de uma vida 
santificada. 

VII. Fortalecer na prática do discipulado as marcas essenciais da nossa tradição 
wesleyana. 

VIII. Dinamizar o testemunho do discipulado cristão como um forte enraizamento na 
igreja local no exercício dos dons e ministérios concedidos pelo Espírito Santo, a partir da 
realidade de cada comunidade. 

IX. Criar classes para toda a igreja – grupo de discipulado, célula, equipe etc. –, e 
ministério pastoral, sob orientações metodológicas do Colégio Episcopal, a exemplo do 
movimento wesleyano. 

X. Fortalecer e promover o processo de educação, reafirmando a Escola Dominical como 
principal agente na vida da Igreja. 

XI. Desenvolver uma campanha permanente de valorização e dinamização da Escola 
Dominical, como o principal agente educacional na vida da Igreja, inclusive com objetivos 
e ações definidas pela Câmara de Educação Cristã. 
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XII. Oferecer capacitação sistematizada de lideranças e professores para a Escola 
Dominical, com o apoio dos veículos de comunicação da Igreja, inclusive Informativo 
Conexão, Conexão Online, site regional e redes sociais.  

 

2.4. Ênfase 4: Fortalecer a Identidade, 

a Conexidade e a Unidade da Igreja 

 

 É importante deixar claro quem somos e para que existimos, isto é, a nossa 
identidade. Tal definição deve ser conhecida, acima de tudo, pela comunidade interna. 
Toda pessoa metodista precisa saber, compreender, praticar e vivenciar essa lição. As 
pessoas são, em grande número, levadas por “todo o vento de doutrina”, “agitadas de 
um lado para outro”. Na verdade, há uma busca intensa de algo que traga esperança e 
vida. No meio de toda essa situação, corre-se o risco de perder a configuração de nossa 
identidade e o sentido de nossa finalidade – a vocação para a qual fomos chamados/as. 

 Como parte de nossa identidade, no que diz respeito à conexidade e unidade da 
igreja, é preciso estabelecer caminhos e condições para cumprir o que Jesus pediu ao Pai 
pelos seus discípulos: “E peço que todos sejam um” – João 17.20-23. Também o que Paulo 
solicita em sua palavra à comunidade localizada na cidade de Éfeso: “Preservai a unidade 
do Espírito no vínculo da paz” – Efésios 4.3. 

 Seja o primeiro sinal do Espírito a nossa comunhão em acolhimento, amor e 
tolerância em nossa vivência fraterna e missionária, como Igreja Metodista. Que a Graça 
do Senhor Deus, nosso Pai, possa conceder mais de Cristo à Sua Igreja, oxigenando o 
nosso ser, de um autêntico sentimento e vivência em amor.  

 Portanto, é necessário restaurar a compreensão e interpretação do princípio 
bíblico-teológico da unidade a partir da Palavra de Deus que destaca o valor do outro e a 
diversidade que resulta na aceitação, respeito, diálogo, responsabilidade com a criação. 

Da mesma forma é preciso reafirmar o princípio wesleyano da conexidade como marca 
fundamental do ser metodista. 

 

Ações recomendadas: 

I. Fortalecer a identidade metodista e seus valores em termos de vida e missão na vivência 
de cada membro. Fortalecer a dimensão da conexidade metodista a partir do ministério 
pastoral como característica fundamental e básica para a sua existência, tanto como 
movimento espiritual quanto como instituição eclesiástica. 

II. Fortalecer o processo comunicacional na vertente interna para proporcionar a unidade, 
firmar a conexidade, aprimorar a circulação de orientações e informações. E também 
doutrinar, educar, disseminar entre o povo metodista a sua forma denominacional de 
vida e missão como Igreja. 

III. Elaborar e implantar metodologias e estratégias de trabalho para que o tema unidade 
da igreja, tanto na sua forma interna quanto externa, seja discutido não apenas como uma 
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influência ou impressão pessoal, mas de toda comunidade de fé com base em princípios 
bíblicos, teológicos e históricos a partir da visão e tradição wesleyana. 

IV. Promover estudos sobre as bases bíblico-teológicas que são referências para a Igreja 
Metodista sobre o tema unidade. 

V. Reafirmar a unidade como ferramenta de ruptura de disputas e o fortalecimento do 
diálogo como forma de aprendizado para superar a falta de unidade interna e externa da 
Igreja Metodista. 

VI. Promover encontros, fóruns e debates para aprofundamento dos temas Identidade, 
Conexidade e Unidade visando ao estabelecimento de pactos de mútua cooperação 
missionária entre os Distritos e igrejas locais. 

VII. Estabelecer um processo de estudo da carta pastoral “Para que todos sejam um” em 
todos os segmentos da Igreja. 

VIII. Incluir os temas Identidade, Conexidade e Unidade no programa de discipulado e 
Escola Dominical. 

IX. Preservar e cuidar para que os elementos e valores que mantêm a identidade 
metodista sejam minimamente definidos, cumpridos e manifestados pelas instâncias 
competentes, nas diversas áreas de ação, tais como cúltica, litúrgica, visual, prática. 

X. Utilizar literatura e material de apoio metodista nas agências de educação cristã como 
um dos elementos da preservação da identidade metodista. 

 

2.5. Ênfase 5: Implementar ações que envolvam a Igreja 

no cuidado e preservação do meio ambiente 

 

 Considerando a deterioração das condições de vida no planeta Terra, a atuação 
missionária, em sua vertente social, também deve apoiar, incentivar e participar das 
iniciativas em defesa da preservação do meio ambiente. 

 Trata-se de denunciar os pecados cometidos contra o meio ambiente e de defender 
a natureza como parte da criação de Deus – Gênesis 1. Deve-se, portanto, como Igreja, 
apoiar e promover ações no sentido da valorização da biodiversidade e da 
implementação do desenvolvimento sustentável em nosso país. 

 

Ações recomendadas: 

I. Criar pauta de discussão a partir da Palavra de Deus e da Herança Wesleyana que 
fortaleça a consciência ambiental e gere responsabilidade pessoal e comunitária. 

II. Apoiar organizações que estejam voltadas a programas de sustentabilidade, bem como 
as iniciativas educativas em favor do planeta. 

III. Desafiar o homem e a mulher a exercerem o seu papel de mordomos da criação à luz 
do desafio bíblico do Salmo 24.1. 
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IV. Enfatizar nos documentos da Igreja, revistas da Escola Dominical e estudos bíblicos 
que o projeto de Deus não é individualista, mas coletivo, envolvendo toda a criação. 

V. Conscientizar cada metodista do compromisso com o meio ambiente. 

VI. Canalizar para o foco educacional a preservação ambiental e da vida. 

VII. Promover a evangelização na perspectiva de denúncia contra a exploração da 
natureza. 

VIII. Implementar ações práticas que possam ser trabalhadas nos Planos Missionários da 
Igreja tanto em nível distrital e local para atender à demanda ecológica. 

IX. Disseminar ações pastorais junto às igrejas locais para que as mesmas incorporem 
projetos de sustentabilidade como redução do consumo de água, energia e reciclagem de 
itens. 

X. Elaboração de estudos bíblicos e estudos para Escola Dominical para todas as faixas 
etárias, como forma de colocar na pauta da Igreja uma consciência ambiental que possa 
gerar responsabilidade pessoal e comunitária. 

 

2.6.  Ênfase 6: Promover maior comprometimento 

e respostada Igreja ao clamor do desafio urbano 

 

 Sem dúvida, a concentração urbana traz no seu bojo os mais variados problemas 
estruturais e, consequentemente, sociais. Grandes problemas afetam a população urbana 
em setores essenciais, por exemplo, saúde, educação, habitação, transporte. A dignidade 
do ser humano, cada dia mais, é ameaçada pela violência estrutural, conjuntural e 
pessoal, presente nas diversas esferas deste contexto. Verifica-se, ainda, o crescimento de 
bolsões de pobreza nos centros urbanos de nosso país.  

 Essa rápida consideração é suficiente para alertar sobre a urgente necessidade de 
uma evangelização que possa focar os seus olhares para a realidade urbana. Ou seja, uma 
mensagem da boa notícia do amor de Deus para a realidade da cidade com seus desafios 
e oportunidades.  

 Há necessidade de uma pastoral urbana marcada pelo acolhimento e pelo 
comprometimento com os dramas do nosso povo, que experimenta as rachaduras de um 
sistema excludente e sem acesso aos bens fundamentais para uma sobrevivência digna, 
em consonância com os valores do Reino de Deus. Como povo com uma missão, é preciso 
desenvolver pela cidade o mesmo amor e compaixão que foram vivenciados por Jesus, 
que chorou ao constatar a perversidade dos seus habitantes – Lucas 13.14. Viver na cidade 
não significa absorvê-la nem cruzar os braços diante dos seus gigantescos problemas, mas 
entendê-la, e ao participar de suas redes de criação e relacionamentos, ser o seu sal e a 
sua luz – Mateus 5.13-16. 

Espera-se que esse eixo missionário possa gerar nas igrejas locais um testemunho 
vigoroso da graça de Deus em termos de evangelização, testemunho e serviço diaconal, à 
semelhança de Jesus: “vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam 
aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor” – Mateus 9.36. 
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Ações recomendadas: 

I. Desafiar a criação de projetos na área urbana no contexto de uma Igreja de Dons e 
Ministérios. 

II. Desafiar as igrejas a elaborar projetos pastorais fortalecendo a vida familiar, abrindo 
os espaços dos lares para oração, comunhão, partilha, evangelização e serviço. 

III. Conscientizar sobre os novos desafios com relação à família, orçamento doméstico, 
violência contra a mulher e trabalho infantil que precisam ser trabalhados pela Igreja, 
analisando o contexto social onde a igreja está inserida, desenvolvendo projetos de 
acolhida, transformação social e evangelização. 

IV. Desafiar a igreja a fazer uma leitura de conjuntura e estar atenta aos sinais dos tempos. 

V. Alertar sobre a urgente necessidade de uma evangelização que possa focar os seus 
olhares para a realidade urbana do nosso país. 

VI. Aproveitar os espaços das igrejas locais, edifícios de educação cristã, salas, salões, 
terrenos, etc., a fim de que essas instalações tenham um uso missionário, à luz das 
demandas dos desafios urbanos, em termos da proposta do Evangelho de Jesus Cristo. 

 A partir das diretrizes emanadas pelo Plano Nacional Missionário e respectivas 
ações sugeridas, complementam-se na 3a Região Eclesiástica mais cinco ênfases a serem 
priorizadas nos diferentes níveis, em articulação com a Estrutura Regional, a saber: 

 

2.7. Ênfase 7: Priorizar o apoio à igreja local como o principal espaço 

onde a missão acontece, especialmente por meio da capacitação e da comunicação. 

 

 Um dos desafios missionários do povo de Deus é proclamar o amor e ajustiça de 
Deus conforme expressam as Escrituras: “Abre a tua boca em favor do mundo e pelo 
direito de todos os desamparados” Provérbios 31.8. 

 O Plano para a Vida e Missão afirma a necessidade da Igreja anunciar de maneira 
efetiva a Graça de Deus em meio aos dramas de nosso tempo: “A missão acontece quando 
a Igreja sai de si mesma, envolve-se com a comunidade e se torna instrumento da 
novidade do Reino de Deus (Mateus 4.16-24; 2.18-20). À luz do conhecimento da Palavra 
de Deus, em confronto com a realidade discernindo os sinais do tempo, a Igreja trabalha, 
anunciando os dramas do nosso povo”. 

 Que as igrejas locais se envolvam de maneira efetiva na vida das cidades nas quais 
estão inseridas, conhecendo os agentes sociais e manifestando a graça de Deus nos 
espaços democráticos e movimentos sociais, com vistas a contribuir para que a justiça, o 
bem estar e a emancipação do ser humano, almejadas pelas Escrituras, sejam vividas em 
nossas cidades, mediante as ações descritas a seguir. 
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Ações recomendadas: 

I. Incentivar às igrejas locais a se pronunciarem perante as autoridades civis e atuarem 
em situações nas quais a dignidade humana e os direitos humanos sejam negados. 

II. Estimular a participação de pastores/as, missionários/as, leigos/as nos espaços de 
gestão participativa das cidades: conselhos tutelares, conselhos gestores de unidades 
básicas de saúde, escolas, juventude e outros conselhos municipais, câmaras municipais, 
associações, audiências públicas e demais espaços participativos. 

III. Fortalecer o exercício pleno da cidadania pelos membros da Igreja e pastores/as, bem 
como que exerçam o voto na cidade em que residam ou atuem em seu ministério. 

IV. Proporcionar condições para o despertamento de vocações na área política.  

 

2.8. Ênfase 8: Apoiar o maior protagonismo dos Distritos em seu papel de articulação 

e integração, como apoio às igrejas locais e realização de ações em nível regional. 

 

 O papel dos nossos distritos é de relevante importância para a Missão da Igreja 
Metodista na 3a Região Eclesiástica e tem o papel de integrar, articular e promover a ação 
missionária das Igrejas locais. 

 O distrito é o local onde a conexidade entre nossas igrejas tem o maior potencial 
para acontecer de uma forma orgânica e direcionada rumo a um crescimento qualitativo 
e quantitativo da Igreja Metodista.  

 Portanto, o protagonismo dos distritos na organização Institucional da Igreja 
Metodista com certeza facilitará e promoverá articulação e integração das igrejas locais 
sob sua competência territorial, o que promove uma maior colaboração entre as igrejas 
locais, troca de experiências, bem como, apoio mútuo na realização da missão. 

 

Ações Recomendadas: 

I. Encontros periódicos do/a Superintendente Distrital com os/as pastores/as do distrito, 
visando o discipulado de pastores, o pastoreio mútuo, dentre outras pautas 
administrativas e de necessidade do distrito. 

II. Encontro anual com as lideranças das igrejas locais (Coordenações Locais de Ação 
Missionária – CLAM’s), objetivando a troca de experiências e o convívio entre os líderes e 
capacitações determinadas pelos/as Superintendentes Distritais. 

III. Encontro anual de Celebração visando a participação de todas as igrejas do Distrito, 
para maior integração e proximidade das igrejas locais. 

IV. Encontro anual com as famílias pastorais, visando uma maior proximidade e 
intimidade ente as famílias pastorais do Distrito. 

V. Dentro da dinâmica de implantação do discipulado, promover o Encontro de 
Renovação Espiritual. 
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2.9. Ênfase 9: Promover a renovação pessoal da experiência religiosa como parte 

fundamental à piedade cristã metodista, na forma de uma espiritualidade 

que assume a prática da oração, da santidade e dos atos de misericórdia. 

 

 “No começo do século XVIII, quando um grupo de estudantes da Universidade 
de Oxford, sob a liderança dos irmãos e professores John e Carlos Wesley, passaram a se 
reunir para o cultivo da piedade cristã, através da leitura da Bíblia, da prática da oração, 
do jejum, da visita aos presos e aos enfermos. João Wesley iniciou o Metodismo com o 
intuito de fortalecer e renovar o espírito cristão daqueles que comungavam junto à 
religião oficial Anglicana. Esse grupo, conhecido inicialmente como “Clube Santo”, 
marcou sua identidade pelo método: dias fixos para praticar o jejum, hora certa para a 
leitura da Bíblia e oração, dia de visitar os presos, etc... Por causa dessa organização, esse 
grupo foi “apelidado” de Metodistas, quer dizer, aqueles que têm método. 
Profundamente comprometido com os fundamentos da fé Cristã, John Wesley dedicou 
todos os dias de sua vida aos estudos da Bíblia, relacionando-os a sua própria experiência 
com Cristo. Por isso sua teologia é uma experiência de Deus, antes de um “entendimento” 
deste. Para ele o amor e a misericórdia são inseparáveis do viver santo. 

“O evangelho de Cristo não conhece religião, que não seja religião social; Não conhece 
santidade, que não seja santidade social.”. (John Wesley)“ 

http://portal.metodista.br/pastoral/reflexoes-da-pastoral/john-wesley-e-o-movimento-metodista em 22/03/16 

 

 Assim, para promovermos a renovação pessoal da experiência religiosa, seguindo 
a prática de Wesley, precisamos incentivar a leitura bíblica, a prática da oração e do jejum. 
Desta forma pode-se alcançar um novo mover do Espírito em nossas vidas. “Uma das 
pressuposições de Wesley foi que as grandes verdades de Deus, mais que lindas teorias, são coisas 
que se podem experimentar, e que a experiência confirma e esclarece a Revelação. Eis a razão porque 
a célebre experiência de João Wesley à Rua Aldersgate no dia 24 de maio de 1738 é de tão grande 
importância para a compreensão da doutrina wesleyana.” Estudos Doutrinários do Metodismo – 
Em Marcha Série e Volume 2. Pg.6-1988 Imprensa Metodista. 

 A partir da experiência pessoal, desenvolver uma prática da oração, da santidade 
e dos atos de misericórdia, passa a ser algo natural na vida do crente. Pois entendemos 
que “o metodismo requer vida de disciplina pessoal e comunitária, expressão do amor a Deus e ao 
próximo, a fim de que a resposta humana à graça divina se manifeste por meio do compromisso 
contínuo e paciente do crente com o crescimento em santidade. A santificação do cristão e da Igreja 
em direção à perfeição cristã é proclamada pelos metodistas em termos de amor a Deus e ao próximo 
e se concretiza tanto em atos de piedade (participação na Ceia do Senhor, leitura devocional da 
Bíblia, prática da oração, do jejum, participação nos cultos, etc.) como em atos de misericórdia 
(solidariedade ativa junto aos pobres, necessitados e marginalizados sociais). Os metodistas, como 
Wesley, creem que tornar o cristianismo uma religião solitária, é, na verdade, destruí-lo.”  Plano 
para Vida e Missão3ªed. 2001 – Ed. Cedro pág. 11 
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Ações Recomendadas: 

I. Incentivar a comunidade a conhecer o metodismo e suas práticas originais. Isso através 
de classes da Escola Dominical, ou classes únicas no espaço da Escola Dominical; 
divulgação e estimulo da leitura dos livros sobre o povo chamado metodista. Inserção de 
citações em nossos blogs/sites/boletins (de Igrejas locais, região e federações) e a 
produção/reedição de material de divulgação da história da Igreja Metodista para 
utilização nas igrejas locais. 

II. Fortalecer a experiência pessoal com Deus. Isso pode acontecer em momentos 
específicos onde possa existir liberdade para isso, tanto do Espírito como da própria 
pessoa; através do ensino, do discipulado e dos Encontros com foco na Espiritualidade; 
Favorecer momentos de Confissão, entrega, adoração, em liturgias dinâmicas; – 
Incentivar à pratica de realizações de Vigílias locais, bem como, participação nas Vigílias 
em âmbito Distrital e Regional. 

III. Despertar a comunidade a leitura bíblica sistemática, bem como a meditação e estudo 
da mesma. Cantar, orar e Pregar a partir da Bíblia; através do estímulo à vida devocional, 
a partir da realização e participação em reuniões de oração – Vivenciar a vida de oração 
pessoal e comunitária. 

IV. Apresentar à igreja a história do metodismo, sua influência e experiência na sociedade 
bem como compartilhar as experiências espirituais dos metodistas, através do estímulo 
ao testemunho em nossos momentos cúlticos. 

 

2.10. Ênfase 10: Estabelecer a comunicação como eixo de fortalecimento 

da identidade metodista, tanto no âmbito interno quanto externo 

aos diversos níveis da Igreja. 

 

 E ́ inegável que a comunicação se tornou um gigante em movimento, ou seja, não 
é mais possível pensar em ações comunicacionais sem levar em conta o dinamismo 
caracterizado por mudanças constantes, especialmente em relação aos meios e à forma de 
se comunicar. As estratégias de ontem, necessariamente, já não valem para hoje e nem 
para amanhã. 

 Evidentemente, no entanto, há pressupostos que se mantém ao longo dos anos e 
que servem de conceito básico capaz de pautar o trabalho de comunicadores.  Esse 
panorama afeta a Igreja Metodista que compreende a comunicação como uma 
necessidade estratégica para o cumprimento de sua missão. 

 A diversidade de grupos presentes em nossas comunidades  exige da igreja  uma 
elaboração e execução de abordagens que respondam às necessidades desses segmentos 
e que comuniquem o evangelho eterno de modo inteligível para eles. 
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 Dessa forma, as tecnologias atuais favorecem o surgimento de grupos de interesse 
bem específicos e diferenciados no interior de um mesmo país, estado, cidade ou bairro. 
Por isso, as pessoas estão cada vez menos dispostas a dar atenção a discursos de massa, 
que não dialoguem especificamente com a realidade do seu segmento ou grupo de 
interesse. 

 Diante desse contexto, ao conceber estratégias de comunicação para o público 
interno e externo, a Igreja precisa adotar abordagens segmentadas. Isso significa:  

 

1. Utilizar metodologias adequadas para identificar os públicos que a denominação 
pretende alcançar;  

2. Adaptar a abordagem às respectivas necessidades deste segmento e;  
3. Avaliar o impacto dessas ações, para então julgar se mantém, descarta ou 

redireciona essas iniciativas.  

 

 O ato da comunicação na igreja metodista em terras da  3a Região  não representa, 
entretanto, mudança de princípios. Cremos que o evangelho eterno responde às 
necessidades de todas as pessoas, em qualquer tempo e lugar. Portanto, é preciso 
contextualizar a abordagem sem comprometer a integridade da mensagem. Cremos 
também que os métodos humanos podem facilitar e potencializar o avanço da missão, no 
entanto, eles são limitados e não podem nem devem substituir a direção do Espirito Santo 
neste processo. 

 A visão da comunicação na Igreja Metodista  é construir e manter a imagem e 
reputação positivas da Igreja. Como ponte entre a Igreja e a sociedade, ela deve contribuir 
para o reconhecimento de que os valores, crenças, estilo de vida e missão metodistas,  são 
relevantes para seu contexto social. 

 Para tanto, a Igreja deve ser apresentada como uma organização que é 
fundamentada na Bíblia, ativa, humanitária, responsável, respeitável, amiga, global e de 
ajuda pessoal. Em nível interno, a assessoria regional de comunicação  visa a atuar como 
agente impulsionador da missão, contribuindo para potencializar o impacto das ações 
dos ministérios de comunicação das igrejas locais. 

 

Ações Recomendadas: 

I. Utilizar os meios de comunicação disponíveis, sejam denominacionais ou seculares, 
para transmitir ao mundo o evangelho eterno. 

II. Servir aos líderes, secretarias, ministérios e federações na promoção de seus respectivos 
programas de acabo e projetos. 

III. Assessorar e capacitar as igrejas locais para a elaboração de estratégias de 
comunicação e produção de conteúdo para as mídias. 

IV. Auxiliar os líderes na produção e propagação dos materiais de divulgação de suas 
atividades. 
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2.11. Ênfase 11: Promover a prática da ação social que vá além do assistencialismo e 

colabore para que a pessoa torne-se protagonista de sua própria vida. 

 

 Antes de definir Ação Social, é importante destacar que há outros termos que são 
constantemente confundidos, como sendo sinônimos. Assistência social e Serviço social, 
por exemplo, tem definições próprias e não podem ser confundidos ao conceito essencial 
de Ação Social. 

 A ação beneficente deve ser analisada em três níveis: Assistência social, Serviço 
social e Ação social. Pode-se explicar isto numa breve ilustração bem antiga, que não se 
sabe quem é o autor. Assistência social é dar um peixe a alguém, Serviço social é ensinar-
lhe a pescar e Ação social é despoluir o rio para que nunca falte peixes para a pescaria. 

 Quanto ao Serviço Social, são os projetos que vão além do pão para cada dia. 
Iniciativas comunitárias, projetos assistenciais, cooperativas que visam ao crescimento, 
restauração e recuperação do ser humano. Atuar na área de educação, condições de 
documentação, enfim, tudo que possa ajudá-la a se ajudar. 

 O Serviço social objetiva solucionar as mais graves necessidades humanas, dando-
lhe condições de redirecionar sua trajetória pessoal. 

 A Igreja nunca chega com postura de dona da verdade, mas com a disposição de 
trocar conhecimentos e experiências. A Igreja se propõe a ser parceira da comunidade na 
caminhada que jutas pretendem trilhar. A comunidade participa ativamente de todo o 
processo na tomada das primeiras decisões, no planejamento, na execução, no 
acompanhamento dos resultados. 

 Por fim, a Ação Social procura ir às causas da violência, desigualdades sociais, 
desrespeito aos direitos humanos, desemprego, concentração de terras, rendas, e tudo 
que colaborar com a miséria social e econômica. 

 Jesus ensinou claramente isso a toda humanidade, como um princípio: imutável e 
inquestionáveis: “Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu 
coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande mandamento. 
E o segundo, semelhante, a este, é: “Amarás ao teu próximo como a ti mesmo”(Mateus 
22.37-39). 

Ações Recomendadas: 

I. Realizar Assistência Social por intermédio das AMAS, após o cumprimento das 
orientações regionais no caso de abertura de novas AMAS. 

II. Implantar o projeto Sombra e Água Fresca e projeto de alfabetização de adultos. 

III. Implantação de projetos de preservação do ambiente, estudo e divulgação da Cartilha 
Ser Cristão é Ser Sustentável. 

IV. Atenção para que todas as pessoas sintam-se acolhidas através do cuidado com a 
acessibilidade adequada e inclusiva: rampas, marcação para deficientes visuais, espaço 
para amamentação e cuidados com o bebê, adequação de som e luz, tradutor para libras, 
etc. 
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3. Sobre a diversidade no estabelecimento de 
estratégias e objetivos para o biênio 2016 2017 ׀ 

 

 Estabelecer nas igrejas objetivos, por meio de estratégias, que envolvam clérigos e 
leigos não é tarefa fácil. Afinal, sabemos que, para Deus, a restauração de uma só vida é 
motivo de festa no céu. E não é possível, nem recomendável, igualar igrejas a empresas, 
dentro de uma lógica mercantilista, baseada exclusivamente em números e linguagem 
marcada pelo chamado “managerialismo”, ou seja, a importação de termos da gestão 
corporativa sem nenhuma crítica ou avaliação quanto aos maneirismos que fazem mais 
mal do que bem. 

 A materialização das ações propostas se reflete nos objetivos, com prazos e 
quantidades bem definidos. Podem servir para motivar as pessoas a perseguirem alvos 
missionários, desde que não se tornem uma tirania e a única forma de avaliar o 
desenvolvimento da igreja. 

 As ênfases missionárias já apresentadas podem ajudar a cada igreja local, distrito 
e ministério a estabelecerem suas prioridades, a partir do contexto no qual se encontram, 
para então definirem algumas ações concretas, alvos missionários, que sirvam como 
balizas para as ações planejadas. 

 Objetivos devem ser elaborados e metas priorizadas de forma criativa, a partir do 
contexto local, distrital e regional. Um exemplo é a importância crescente do Ministério 
com Crianças como atividade missionária. 

 As famílias encontram cada vez mais dificuldade na educação das crianças e 
adolescentes, diante de um mundo cuja complexidade só aumenta e a maldade se 
materializa aguda e explicitamente.  

 A Igreja não substitui o papel da família, a não ser em casos excepcionais, porém, 
pode ter um protagonismo importante como orientadora e apoiadora na formação com 
base em valores éticos e espirituais cristãos.  

 A depender das características da comunidade na qual a igreja local está, a 
prioridade de investimento e formação de lideranças pode estar no Ministério de Crianças. 
São inúmeros os casos de famílias, pais e responsáveis que decidem se tornar membros 
de uma igreja por ter encontrado ali um espaço de convivência cristã sadia para seus 
filhos ou enteados.  

 Outro exemplo é a importância de um Ministério de Acolhimento bem organizado e 
proativo. Muitas igrejas locais recebem certo número visitantes a cada semana, nas suas 
mais diversas programações. Em alguns casos, se somarmos a quantidade de visitantes 
ao longo do ano, é possível chegar a um montante superior ao de membros efetivamente 
arrolados.  

 A presença contínua de visitantes abre um espaço privilegiado para que o 
Ministério de Acolhimento tenha em mãos os dados, faça contato, se disponha a visitar e 
acompanhar essas vidas que, de certa forma, já tiveram contato com a Igreja, pelas mais 
diversas motivações. Há vários casos de frutos consistentes da Palavra obtidos por meio 
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dessa estratégia, com vidas transformadas. A cada ação planejada o discipulado deve ser 
organizado, com a devida indicação dos responsáveis por acompanhar cada novo/a 
membro ou pessoas em fase de conversão, tendo os pequenos grupos como lócus 
privilegiado para uma escuta com compaixão, que permite o testemunho, a ministração 
da Palavra e a comunhão. 

Em suma, os planos de ação que devem ser preparados por todas as igrejas locais, 
distritos, ministérios e órgãos regionais precisam encarar o Plano Regional Missionário 
como fonte de inspiração, para que os objetivos e ênfases aqui apresentados possam ser 
implementados com alegria, liberdade e motivação adequadas à obra de Deus. Um plano 
de ação e sua concretização vai sempre exigir o investimento de recursos, tempo, 
capacitação e esforços. 

É recomendável que a 3a Região Eclesiástica tenha seus próprios objetivos para o 
biênio, que se desdobrem nos distritos e igrejas locais, a exemplo das sugestões a seguir, 
apreciadas pelo Concílio Regional: 

Objetivo 1 – Estabelecer 20 novos pontos missionários, que possam alcançar a autonomia, como 
igrejas, em até 6 anos após o início de suas atividades.  

Objetivo 2 – Revitalizar 20 igrejas que tenham demonstrado pouco ou nenhum crescimento nos 
últimos 10 anos, localizadas em pontos estratégicos. 

Objetivo 3 – Ter 15% de novos membros recebidos à comunhão, comprometidos com o Evangelho, 
atuantes nas diversas atividades e na mordomia da igreja.  

Objetivo 4 – Ampliar em 20% o número de participantes dos Grupos Pequenos, para o 
fortalecimento do trabalho de discipulado junto ao laicato. 

Objetivo 5 – Dinamizar o uso do Fundo de Investimento Missionário e do Fundo de Apoio 
Missionário, sem comprometer sua integralidade e manutenção perene. 

 O Fundo de Investimento Missionário é um fundo de doação. Teve o aporte inicial 
de R$ 500 mil (quinhentos mil reais), advindos do antigo Fundo Missionário. O uso deste 
fundo será para projetos definidos de acordo com o Plano Regional Missionário, tais como 
subsídios, reformas, projetos missionários e compra de novas propriedades. Este fundo é 
alimentado pela Oferta Missionária Regional, venda de propriedades administradas pela 
Sede Regional, aluguel de propriedades do Instituto Metodista de Ensino Superior e por 
linha de financiamento no Orçamento Regional. O Fundo de Investimento Missionário nunca 
poderá comprometer todo o seu valor, para não correr o risco de acabar, devendo manter 
um saldo de, no mínimo, R$ 200 mil (duzentos mil reais) atualizados anualmente pelos 
índices inflacionários. 

 O Fundo de Apoio Missionário é um fundo de empréstimo.  Teve o aporte inicial de 
R$ 1 milhão (um milhão de reais), advindos do antigo Fundo Missionário. O uso deste 
fundo será para reforma, construção, adequação e compra de imóveis de igrejas já 
formadas e consolidadas. De tal forma, o empréstimo gera a obrigação do retorno do valor 
emprestado. Este fundo será alimentado pela devolução dos empréstimos e pelo 
rendimento acima da inflação dos recursos do Fundo de Investimento Missionário. O 
Fundo não poderá comprometer todo o seu valor, para não correr o risco de acabar, 
devendo possuir um saldo mínimo de R$ 300 mil (trezentos mil reais) atualizados 
anualmente pelos índices inflacionários. As regras para sua utilização são divulgadas pela 
Sede Regional. 
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Anexos 

 

Subsídios ao planejamento das 

igrejas locais e dos distritos 

 

Os objetivos e ênfases do Plano Regional Missionário devem, essencialmente, 
orientar as igrejas locais, distritos e ministérios a estabelecerem suas prioridades e 
atividades, a partir da autorreflexão e da gestão participativa.  

 Você sabe qual o rumo tomado por sua igreja? Como será a sua igreja daqui a três 
anos? A igreja vai estar mais perto de realizar a sua visão? Se a igreja não mudar nada, 
será o futuro diferente do que no passado? Não existe um modelo único e adequado para 
todas as organizações, mas o processo de planejamento inclui certos elementos básicos 
que todas as igrejas podem usar para explorar sua visão, objetivos e os próximos passos 
de autorrealização. 

 O planejamento na igreja é um processo que ajuda a concentrar esforços para 
aproveitar ao máximo as oportunidades de evangelização. Para o/a cristão/ã, é por meio 
da oração e da obediência à Palavra que os planos ajudam a construir um futuro que está 
alinhado com a vontade de Deus. Nós planejamos, mas Deus faz a direção. 

 Um plano é o roteiro formalizado que descreve como a igreja executa suas ênfases 
missionárias escolhidas. Concentra a energia, os recursos e o tempo de todos na mesma 
direção. Não tem de ser misterioso, complicado ou demorado. Na verdade, deve 
contemplar um período relativamente curto, simples e de fácil execução – um ou dois 
anos. Além disso, não é apenas algo que você é obrigado a fazer, pois deve criar uma 
cultura de pensamento missionário, para ser base do processo decisório cotidiano. 

 É preciso avaliar a posição da igreja em relação à sua realidade, seu contexto mais 
próximo ou de sua influência. Conhecer pontos fortes e fracos internos, bem como suas 
oportunidades e as ameaças externas, para definir o que priorizar dentre suas ações. 
Quando você planeja, precisa definir objetivos para construir sobre os pontos fortes da 
sua igreja, escorar as fraquezas, aproveitar as oportunidades e reconhecer as ameaças. 

 Avalie seus pontos fortes e fracos enquanto igreja, respondendo a essas perguntas: 
o que fazemos bem e no que poderíamos melhorar? 

Avalie suas oportunidades e ameaças, perguntando quais as chances de expansão do 
Reino de Deus das quais devemos tirar proveito e se existem quaisquer tendências 
emergentes que possam afetar nossa realidade. 

 Igrejas sadias deliberadamente fazem escolhas para serem únicas e diferentes em 
atividades e atitudes, preservam sua identidade, concentram seus esforços nas áreas pelas 
quais se estabelecem. Para identificar os valores que tornam sua comunidade especial 
faça as seguintes perguntas: O que é que a sua igreja faz melhor? Que habilidades únicas, 
pessoas, recursos e capacidades que Deus tem colocado em sua igreja? Exemplos: “Somos 
jovens de espírito, progressiva e culturalmente relevantes mensageiros do Evangelho de 
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Cristo”; “temos uma localização privilegiada”; “somos uma igreja unida e com pequenos 
grupos que se fortalecem”; “temos um forte Ministério de Ação Social”. 

 Qual será a minha igreja quando eu a olhar no futuro? Para onde estamos indo? 
Qual é o futuro que eu quero criar para a minha igreja? 

 Essa visão deve oferecer uma imagem mental clara, pela fé, para fornecer 
orientação a longo prazo, delinear as atividades a serem desenvolvidas, os recursos e 
infundir a igreja com um senso de ação intencional. Ela serve como ponto focal unificador 
para todos e delineia as decisões a partir de prioridades consensadas. 

 Uma visão que é inspirada por Deus é sempre desafiadora e vai exigir o poder de 
Deus para ser cumprida. Para onde Deus está direcionando nossa igreja? Qual é a visão 
de Deus para a nossa igreja? Como é que vamos chegar lá? 

 Os objetivos e ênfases podem ser de longo prazo, a partir dos quais você se orienta. 
Objetivos são também chamados de prioridades estratégicas, iniciativas e pilares. 
Indicam a direção ampla e operacionalizam essa direção. Eles definem as atividades 
estratégicas contínuas necessárias para alcançar a sua visão. Quais são as principais 
atividades que você precisa realizar para alcançar a sua visão? Quais são as áreas que 
precisamos focar nos próximos três a cinco anos para cumprir a nossa visão? 

 As estratégias estabelecem maneiras de combinar os pontos fortes de sua igreja 
com oportunidades, como uma declaração geral que orienta e abrange um conjunto de 
atividades. A estratégia responde à pergunta “como”. Explica como você vai viajar para 
o seu destino final. 

 Cumprimento de objetivos e estratégias explicitam o desempenho alcançado por 
meio das ações traçadas pelos ministérios envolvidos. O resultado das ações indica 
claramente o que a igreja quer alcançar, quando quer realizá-lo, como a comunidade está 
indo para fazê-lo e quem é que vai ser responsável por liderar na busca de seu 
cumprimento. Cada resultado de ação deve ser específico e mensurável. 

 Com objetivos de curto prazo, a organização converte os objetivos da missão, 
visão e longo prazo em metas de desempenho. Estratégias realistas devem servir como 
ferramentas para alcançar o pleno potencial da membresia. Pense sobre as atingir, em um 
prazo de doze a dezoito meses. Os objetivos e estratégias aplicados podem ser difíceis de 
definir, porque devem ser desafiadoras sem ser presunçosas. Busque a orientação de 
Deus no estabelecimento de metas de fé. Deixe Deus dar-lhe coisas que Ele quer que a 
igreja faça. Segure seus planos diante do Senhor e peça a avaliação Dele. 

 Realizações de estratégias e objetivos devem responder às perguntas: Quanto? 
Que tipo de desempenho é para ser perseguido? Devem ser expressas em termos 
mensuráveis ou quantificáveis. Devem inspirar as pessoas para finalidades maiores. São 
relevantes para atingir o objetivo? O cumprimento dos objetivos traçados devem manter 
a consistência e o foco nos objetivos e ênfases missionárias. 

 Os planos de ação listam os passos concretos que a igreja precisa realizar para criar 
estratégias e atingir os objetivos plausíveis. Explica quem vai fazer o quê, quando, e em 
que ordem para atingir seus objetivos. A concepção e implementação dependerá da 
natureza e das necessidades da comunidade. 
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 A implementação é a parte mais difícil do processo de planejamento: é realmente 
alcançar a realização do zelo evangelizador, e das consolidações estabelecidas no plano 
mantendo-se alerta e flexível às novas oportunidades que venham a surgir. O objetivo 
geral é integrar o planejamento com rotinas diárias, semanais e mensais. É bom lembrar 
que um plano que está bem implementado traz frutos consistentes e duradouros para a 
igreja. 

 Um plano é um documento vivo e dinâmico. Dirige a sua igreja e deve ser 
integrado em cada um, assim toda a membresia vai mover a igreja na mesma direção. 
Mesmo as melhores missões e estratégias poderão ser um desperdício de tempo, se não 
forem colocadas em prática. Para ser verdadeiramente bem sucedido, o plano não pode 
acumular poeira na estante.  

 Planeje suas ações de curto prazo e avalie o seu progresso a cada trimestre. Sua 
igreja está onde e como pensou que estaria? Ou, se a igreja estiver fora do alvo, o quão 
longe está do desejado? A correção de curso para colocá-lo de volta na pista torna-se o 
seu plano de ação seguinte. Quando a sua igreja tem um plano claro e age de acordo com 
ele, desde que preparado com oração e ardor missionário, está indo para o rumo que Deus 
quer. 
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GT Planejamento 
Regional 

15/4/2015 

4.  Versão proposta 
à COREAM 

GT Planejamento 
Regional 

11/5/2015 

5.  Versão revisada 
pela COREAM 

GT Planejamento 
Regional 

4/9/2015 

6.  Versão revisada 
pelo 42o CR 

GT Planejamento 
Regional 

4/3/2016 

7.  Versão revisada 
pela COREAM 

Gestor Ministerial 
e Coream 

7/6/2016 
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Plano de Ação 
Objetivo 1 

 

Estabelecer 20 novos pontos missionários que possam alcançar a autonomia, como 
igrejas, em até 6 anos após o início de suas atividades 

 

1. Histórico 

Este foi o primeiro objetivo estabelecido pelo PRAM e como critério optativo, o primeiro 
item em que se debruçou visando estabelecer o seu cumprimento. 

A partir do momento em que tomamos tal item para darmos cumprimento, algumas 
questões tiveram de ser tratadas preliminarmente acerca das opções que faríamos para 
alcançar o objetivo. 

E a primeira delas foi uma opção estratégica sobre qual procedimento iríamos adotar 
para o estabelecimento dos 20 novos pontos missionários que alcançassem a autonomia 
como igrejas, a partir de uma experiência inicial de dois novos pontos nas cidades de 
Caçapava e Bragança Paulista e, após consulta à Câmara de Expansão Missionária, 
organismo Regional afeto à tal matéria, optamos a partir do direcionamento dado, pelo 
Método de Plantação de Igrejas, por nos parecer ser o mais atual e o que mais se 
adaptaria à realidade de nossa Igreja, visto os modelos existentes, como o Metodista nos 
Estados Unidos e alguns exemplos no Brasil, bem como, a partir da assessoria da Câmara 
de Expansão Missionária ao afirmar ser este o melhor modelo para nossa realidade. 

Estabelecida a opção estratégica pelo modelo de estabelecimento das igrejas, instituiu-se 
um grupo de trabalho, que teve como responsabilidade elaborar um Macroplanejamento 
para o cumprimento do Projeto de Expansão Missionária. É importante ressaltar que, tal 
grupo foi constituído de voluntários e voluntárias que arduamente trabalharam visando 
o alcance do objetivo proposto. Tudo isso se deu durante o ano de 2016 e primeiro 
semestre de 2017, visando uma execução responsável e com a qualidade que o objetivo 
merece, dentro de um padrão de excelência das questões do Reino de Deus. 

Como primeiro resultado, elaborou-se uma série de marcos que balizaram a concepção 
do projeto propriamente dito e a execução de todos os passos necessários para sua 
entrada em operação plena, com o escopo de tornar o projeto irreversível dentro da 3a 
Região Eclesiástica, visto as experiências anteriores existentes de elaboração de projetos, 
caracterizadas em boa parte pelo não cumprimento dos respectivos objetivos. 

Para a escolha dos marcos, foram levados em conta três aspectos: 

 A capacidade operacional do grupo de trabalho encarregado de conceber, planejar e 
implantar o Projeto. 
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 A disponibilidade de recursos financeiros, especialmente durante o ano de 2017, 
quando as atividades necessárias precisarão ser essencialmente sustentadas por 
recursos orçamentários da 3a Região Eclesiástica. 

 A necessidade de disseminar a cultura relacionada com esse tipo de projeto dentro da 
3a Região Eclesiástica, visando vencer as resistências naturais que iniciativas desse 
tipo costumam levantar. 

A partir de acordos havidos entre os integrantes do Grupo de Trabalho quanto à 
natureza e conteúdo dos marcos da Fase 1, bem como, quanto à sua distribuição na linha 
do tempo, elaborou-se o Macroplanejamento, o qual envolveu: 

 Listagem das atividades necessárias para a consecução de cada marco. 
 Definição da ordem cronológica e das interdependências dessas atividades, 

permitindo traçar um cronograma de barras detalhado para a Fase 1 do Projeto. 
 Cálculo dos investimentos necessários para a realização de cada atividade, compondo 

um orçamento do Projeto distribuído na linha do tempo (Cronograma Financeiro). 
 Montagem de Programa para arrecadação de recursos, visando dar sustentação 

financeira ao Projeto após o ano de 2017. 

Definiu-se duas categorias de marcos: institucionais e operacionais. Os institucionais são 
aqueles relacionados com a aprovação do macroplanejamento pelos órgãos decisórios 
regionais. Os demais estão relacionados com a implantação física do Projeto de acordo 
com o planejamento. 

1.1 Marcos Institucionais - MI 
 MI1 – Aprovação do Macroplanejamento preliminar  

Em reunião da COREAM de 16 de fevereiro de 2017 foi apresentada a primeira 
versão do Macroplanejamento, naquele momento ainda preliminar, com o 
escopo de obter apoio institucional, bem como, para garantir os recursos 
necessários para o ano de 2017. Naquela oportunidade, foi aprovada verba de R$ 
110.000,00 (cento e dez mil reais) para ser gasta em 2017. 

 MI2 – Aprovação do Macroplanejamento pelo 43o Concílio Regional 
A versão completa e detalhada do Macroplanejamento foi submetida à 
aprovação do Concílio, com o objetivo de garantir o apoio institucional e a 
alocação dos recursos necessários, para 2108 em diante, não só financeiros, mas 
especialmente humanos, o qual aprovou o presente Plano de Ação. 
 

1.2 Marcos Operacionais – MO 
 MO1 – Envio do/a primeiro/a obreiro/a  

Esse marco foi cumprido em outubro de 2017, quando foi enviado o primeiro 
obreiro, para a cidade de Caçapava, plantação de igreja que já será feita com base 
na metodologia preconizada para o Projeto. O cumprimento desse marco 
caracteriza o início real das atividades de plantação de igrejas, sendo considerado 
o primeiro projeto-piloto da iniciativa. 
 

 MO2 – Envio do/a segundo/a obreiro/a 
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O marco foi cumprido em fevereiro de 2018, com o envio de obreiro para a cidade 
de Bragança Paulista, configurando o segundo projeto-piloto do Projeto. 

 MO3 – Lançamento do Programa de arrecadação de recursos  
Esse marco foi cumprido no dia 1o de julho de 2017, em evento havido da 
Faculdade de Teologia, tendo sido convidados/as a participar todos/as os/as 
pastores(as) e líderes de ministérios de Ação Missionária das igrejas locais, com 
o lançamento do slogan do projeto: “Plantar, uma igreja, muitos lugares”. A 
premissa adotada foi a busca de autossuficiência financeira do Projeto. 
Com as alterações promovidas pelo 43o Concílio Regional ao projeto originário, 
este item encontra-se em fase de revisão, com previsão de lançamento das novas 
ações no transcorrer do ano de 2018. 
 

 

 MO4 – Planejamento Plenamente Operacional  
Esse marco encontra-se parcialmente cumprido, ante as decisões do 43o Concílio 
Regional em limitar o envio de dois obreiros para as cidades de Caçapava e 
Bragança Paulista, bem como, pela inclusão na peça orçamentária regional dos 
custos para sustento dos dois projetos para o próximo biênio, sinalizando o fim 
da Fase 1 do Projeto. Ele se caracteriza pelo fato do Projeto estar plenamente 
operacional, o que significa pelo menos: 

o Garantia de autossuficiência financeira. 
o Todos os recursos humanos alocados, incluindo a captação e o 

treinamento de obreiros(as). 
o Definição por parte da COREAM da metodologia de avaliação do projeto 

através da Conferência Missionária a ser realizada no ano de 2018, bem 
como, definição dos locais de plantação das novas igrejas para os anos 
seguintes, de acordo com disponibilidade orçamentária, advinda de 
captação de recursos. 

o Montagem do esquema de monitoramento e acompanhamento dos 
resultados. 

Após a aprovação pela COREAM (MI1), o grupo de trabalho se debruçou sobre duas 
grandes demandas: A seleção de obreiros/as para os dois projetos-pilotos e a elaboração 
de um programa de captação de recursos, visando dar sustentabilidade a novos projetos 
missionários vinculados ao Plantar a partir de 2018 ou 2019. 

 

1.3 – O processo de escolha dos/as Obreiros/as 

Com o lançamento de dois projetos-piloto ainda em 2017, tornou-se primordial o 
estabelecimento de mecanismo para seleção de obreiros/as que estivessem 
dispostos a saírem de suas casas e suas igrejas locais para serem instrumentos nas 
mãos do Senhor com o fim de alcançarem vidas para Jesus em outras cidades da 3a 
Região. 
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O grupo de trabalho estabeleceu alguns critérios preliminares visando dar 
condições dignas ao/à obreiro/a, quais sejam, subsídio compatível a um ministério 
de tempo integral, com cobrança de resultados proporcional, estabelecimento de 
lugar de residência, com a respectiva estrutura, ainda antes do início dos trabalhos, 
como pode ser comprovado no edital (vide abaixo), fornecimento de todas as 
condições para que este/a obreiro/a possa ter sua atenção voltada exclusivamente 
para os trabalhos a que se dispor realizar na missão. 

Para a escolha de obreiros/as, o grupo de trabalho entendeu que a forma mais justa 
seria a abertura de iguais oportunidades para todos/as os membros da Igreja 
Metodista visando dar transparência ao processo. Sendo assim, a opção escolhida 
foi a publicação de edital para seleção de obreiros/as para o Projeto de Plantação de 
Igrejas, o qual foi disponibilizado no início do mês de abril de 2017, o qual se 
transcreve: 

 

EDITAL 

EDITAL PARA SELEÇÃO DE OBREIROS/AS PARA O 
PROJETO DE PLANTAÇÃO DE IGREJAS 

 

Desde 2015, a 3a Região Eclesiástica da Igreja Metodista vem 
trabalhando a questão da Plantação de Novas Igrejas. O tema já foi 
discutido em vários níveis e com várias lideranças. Tanto assim, que foi 
incluído no Plano Regional de Ação Missionária, aprovado no Concílio 
Regional realizado em 2015, onde ficou estabelecido que nossa Região 
irá plantar vinte novas igrejas num período de cinco anos. 

 

Para atender essa diretriz, a 3a Região está lançando um Projeto de 
Plantação de Igrejas, a ser desenvolvido no período 2017-2021. Esse 
esforço ocorrerá sob coordenação geral do bispo José Carlos Peres, com 
participação de líderes de ministérios regionais, notadamente a Equipe 
de Expansão Missionária. Caberá a esse grupo de pessoas identificar as 
melhores oportunidades para plantar novas igrejas, escolher os/as 
obreiros/as que irão liderar os esforços locais, capacitá-los/as e enviá-
los/as. Também será responsabilidade dessa equipe encontrar formas 
para captar os recursos necessários para financiar as atividades de 
plantação. 

 

As novas igrejas serão preferencialmente plantadas em cidades com 
mais de 100.000 habitantes, onde a Igreja Metodista ainda não se faça 
presente. Atualmente, estamos na fase de lançarmos as duas primeiras 
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igrejas pilotos, ainda no ano de 2017. Quatro outras igrejas serão 
plantadas em 2018.  

 

O objetivo deste edital é convocar metodistas que identificam em suas 
vidas a vocação de Deus para o desafio missionário de Plantar uma 
Nova Igreja. A 3a Região Eclesiástica precisa identificar e selecionar 
plantadores/as de igrejas com perfil adequado para cada tipo de 
situação.  

 

Se você julga ter essa vocação, faça sua inscrição e participe do processo 
de seleção que está sendo lançado pelo presente edital. Seu objetivo é 
permitir que a 3a Região Eclesiástica monte um banco de talentos ao 
qual poderá recorrer à medida das necessidades do Projeto de Plantação 
de Igrejas.  

 

Os/as inscritos/as neste processo, no próprio ato de inscrição, declaram 
estar cientes e de acordo que precisarão passar por uma seleção, dentro 
das condições estabelecidas neste edital, inclusive que poderão ser 
selecionados/as ou não. 

1.  Dos prazos 
1.1 Inscrição: até 30/04/2017 
 
1.2 Divulgação dos nomes dos/as pré-selecionados/as pela Comissão de 

Avaliação:  10/05/2017 
 

1.3 Divulgação dos nomes dos/as aprovados/as na seleção final: 
31/05/2017 

 

2.  Dos critérios para seleção 
2.1 Requisitos eliminatórios  
Precisarão ser obrigatoriamente atendidos para que os/as inscritos/as 
possam ser pré-selecionados/as. Quem não atender qualquer um deles, 
estará automaticamente desclassificado/a deste processo de seleção. Os 
requisitos eliminatórios são: 

2.1.1 Sendo clérigo/a, o/a inscrito/a deve estar vinculado/a à 3ª 
Região Eclesiástica. 
2.1.2 Sendo leigo/a, o/a inscrito deve ser membro de alguma igreja 

local pertencente à 3ª Região Eclesiástica, preferencialmente. 
2.1.3 O/a inscrito não poderá estar aposentado/a. 
2.1.4 O/a inscrito/a deverá ter disponibilidade para se mudar para 

outra cidade dentro do território da 3ª Região Eclesiástica. 
2.1.5 O/a inscrito/a deverá ter condições para dedicar tempo 

integral às atividades para as quais vier a ser designado/a. 
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2.1.6 O/a inscrito precisará ter disponibilidade para permanecer no 
local para onde for nomeado por pelo menos seis anos. 

2.1.7 O/a inscrito/a deverá ter a seguinte formação mínima: 
 Curso completo de Evangelista da Igreja Metodista ou  
 Estar cursando ou ter concluído a Faculdade de Teologia 

(FaTeo) da Igreja Metodista  
 
2.2 Critérios classificatórios 
Servirão para classificar os/as inscritos/as pré-selecionados em ordem 
de preferência. Eles apontam para o perfil ideal de obreiro/a buscado pela 
3a Região Eclesiástica: 

2.2.1  Idade entre 20 e 45 anos 
2.2.2 Casado(a) 
2.2.3 Experiência prévia na plantação de novas igrejas 
2.2.4 Resultados positivos nas entrevistas presenciais realizadas 

tanto com os/as inscritos/as como seus cônjuges. Essas 
entrevistas incluirão testes de dons, competência e 
personalidade, que serão aplicados por pessoal especializado, 
em datas, horários e locais a serem informados aos/às 
inscritos/as.  

2.2.5 Preferencialmente leigo, atuante como Missionário 
Designado, integrante do cadastro de bacharéis em teologia, 
aluno da faculdade de teologia – FaTeo, egrégio do Programa 
de Orientação Vocacional, evangelista e presbítero, nesta 
ordem. 

 
3.  Da inscrição 
3.1 A inscrição para o processo de seleção será feita exclusivamente no 

site da 3a Região Eclesiástica http://3remetodista.org.br, mediante o 
preenchimento de formulário eletrônico específico para esse fim, até 
a data limite indicada no item 1.1 deste edital. Não serão 
consideradas inscrições feitas após essa data limite.  

 
3.2 Também não serão aceitas inscrições feitas de outra forma que não 

seja pelo preenchimento do formulário eletrônico acima citado. 
 

3.3 As perguntas relacionadas com este edital deverão ser encaminhadas 
por e-mail edital@3remetodista.org.br e poderão ser formuladas, no 
máximo, até sete dias antes da data prevista no item 1.1.  

 
4.  Do processo de seleção 
4.1 O processo de seleção será conduzido por uma Comissão sob 

coordenação do Secretário Regional de Expansão Missionária45. 
 

 

 

45 O 43º Concílio Regional alterou a redação deste parágrafo para: O processo de seleção será conduzido por 
uma Comissão indicada pela COREAM e coordenada pelo Secretário Regional de Expansão Missionária. Não 
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4.2 Essa Comissão analisará todas as informações fornecidas por cada 

inscrito/a, verificando sua suficiência e cumpre os requisitos 
eliminatórios. Os/as inscritos/as que atenderem essas condições 
serão declarados pré-selecionados/as e terão seus nomes divulgados 
no site da 3ª Região, até a data estabelecida no item 1.2. 

 
4.3 Um(a) representante da Comissão de Seleção entrará em contato 

com cada pré-selecionado/a para agendar as entrevistas presenciais, 
que serão realizadas num período de três semanas após a data 
estabelecida no item 1.2. 

 

4.4 Caberá ao/à próprio/a inscrito/a arcar com despesas que vier a 
incorrer para participar nessas entrevistas. 

 
4.5 Concluídas as entrevistas presenciais, a Comissão de Seleção 

avaliará todas as informações coletadas e fará a seleção final, 
publicando no site da 3 a Região os nomes dos/as escolhidos/as, até a 
data indicada no item 1.3.  

 

4.6 Serão selecionadas no máximo vinte pessoas, escolhidas com base nos 
critérios classificatórios. Elas passarão a integrar o banco de talentos 
do Projeto de Plantação de Igrejas, que será consultado pelo bispo 
presidente da 3a Região quando for designar a pessoa para liderar a 
plantação de cada nova igreja.  

 
4.7 Não é dada nenhuma garantia de nomeação ou designação para 

quem for selecionado/a de acordo com o processo estabelecido neste 
edital. 

 

4.8 Antes de ser enviada para o local onde será plantada a nova igreja, a 
pessoa nomeada ou designada precisará obrigatoriamente passar por 
um treinamento, com duração de no mínimo oito semanas, nas 
condições estabelecidas pela 3a Região Eclesiástica. Esse treinamento 
será liderado pelo Secretário Regional de Expansão Missionária.  

 

4.9 A pessoa nomeada ou designada, também antes do seu envio, 
precisará obrigatoriamente fazer um plano de trabalho detalhando as 
atividades que irá desenvolver e os resultados que espera obter nos 
primeiros doze meses do seu trabalho. Esse plano precisará ser 
aprovado pela equipe do Projeto de Plantação de Igrejas.  

 
 

 

alteramos no texto por se tratar de um registro histórico. Entretanto, quando da abertura de novo 
edital, o texto constante do mesmo, será o desta nota de rodapé. 
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5.  Das informações complementares  
5.1 Após ser efetivamente enviado/a, a pessoa nomeada passará a receber 

os seguintes benefícios pagos pela sede regional: 
 Subsídio de R$ 2.500,00 
 Gratificação natalina e descanso anual de 30 dias 
 Pecúlio de 08%, se for o caso 
 Ajuda de custo para plano de saúde familiar até o limite de R$ 

600,00 mensais 
 Ajuda de custo de transporte no valor de R$ 500,00 mensais, 
 Residência por conta da Igreja  
 Ajuda de custo mensal de R$ 200,00 para reembolso de utilidades 

da casa pastoral (contas de água, luz, gás, etc.) 
 Ajuda de custo mensal de R$ 200,00 para reembolso de despesas 

de telefonia e internet 
5.2 A pessoa enviada será acompanhada pastoralmente pelo/a 

Superintendente Distrital com jurisdição sobre o local dessa 
nomeação. 

  
5.3 Os responsáveis pelo Projeto de Plantação de Igreja irão acompanhar 

mensalmente o cumprimento das metas de trabalho que a pessoa 
nomeada estabeleceu para si mesma, conforme item 4.9. Essa 
informação também será encaminhada ao Superintendente Distrital 
ao/à qual a pessoa estiver subordinada. 

  

Findo o prazo de inscrição, disponibilizaram-se a participar do processo seletivo, 13 
(treze) candidatos e candidatas, onde conforme o edital, adotou-se o seguinte 
procedimento tanto acerca do/a)Candidato/a como de seu cônjuge: 

1.3.1 Entrevista com os/as Pastores/a) dos/as Candidatos/as 
 

Os/As pastores/as, candidatos/as e suas esposas/maridos foram entrevistados 
nessa primeira fase do processo de seleção, em datas agendadas com Secretário 
Regional de Expansão Missionária, com o objetivo confirmar o testemunho 
cristão, maturidade, comprometimento com a igreja local, bem como, o envio, 
pelo/a respectivo/a pastor/a local, de carta de recomendação do/a candidato/a. 
 
O objetivo de confirmar o testemunho cristão é apurar como é a vida cristã do/a 
candidato/a, se a mesma está de acordo com os princípios da Palavra de Deus e 
se o testemunho cristão dela é condizente com o envio para uma obra 
missionária, pois não devemos nos esquecer que, nas cidades alcançadas pelo 
Plantar, esta pessoa será o “rosto” da Igreja Metodista e para tanto, temos de 
minimizar o risco de sermos envergonhados. 
 
O quesito maturidade é fundamental para quem vai para o campo missionário, 
ainda mais neste primeiro momento, onde tudo é novo. Problemas não previstos 
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irão surgir, o/a obreiro/a lidará com situações inesperadas, além do que, ele/a 
precisará se submeter a um esquema de acompanhamento e controle dentro do 
que for estabelecido no seu plano de ação individual. O/A obreiro/a precisará 
estar preparado/a para fazer as correções de rota necessárias. Nessas 
circunstâncias, a maturidade é um elemento essencial para o sucesso local do 
Projeto Plantar. Somente quem souber lidar com essas questões de forma 
madura, terá chances reais de ver a obra do Senhor prosperar na cidade para 
onde tiver sido enviado/a.  
 
O comprometimento com a igreja local também é muito importante, pois o 
projeto Plantar não é um espaço para nomeação pura e simplesmente, mas sim 
um projeto de expansão do Reino de Deus na face da terra, especificamente na 
Igreja Metodista na 3a Região Eclesiástica, como parte integrante do Corpo de 
Cristo. E é óbvio que o/a Obreiro/a que não frutifica na igreja local, não tendo 
compromisso real com a mesma, muito dificilmente conseguirá sucesso no 
campo missionário, pois mudar um hábito é muito difícil e temos de trazer o 
maior nível de segurança possível para o processo de escolha. 
 
Tal item é ainda uma forma de avaliarmos previamente o comprometimento que 
o/a obreiro/a terá no campo missionário, já que o comprometimento com a 
missão é fundamental para que o Projeto Plantar alcance êxito tanto espiritual 
quanto material. Neste tópico verificamos mais especificamente se o/a obreiro/a 
é comprometido financeiramente com a igreja local, cumpre prazos, tem 
facilidade para cumprir ordens, todas elas características essenciais para quem 
vai estar na missão.  
 
Por fim, a carta de recomendação pastoral se torna fundamental, pois se não 
houver concordância do/a pastor/a local dificilmente esse/a obreiro/a terá a 
bênção do Senhor sobre a obra que irá realizar, pois não estará debaixo do 
princípio de submissão, fundamental para o exercício de uma liderança serva, 
que todos e todas nós devemos possuir em nossas vidas e ministérios46. 

 
 

1.3.2 Aplicação do Teste dos Dons (DNI) 

 
 

 

46 O 43º Concílio Regional alterou a redação deste parágrafo para: Por fim, a carta de recomendação do 
concílio  da igreja local se torna fundamental, pois se não houver concordância da igreja local dificilmente 
esse/a obreiro/a terá a bênção do Senhor sobre a obra que irá realizar, pois não estará debaixo do 
princípio de submissão, fundamental para o exercício de uma liderança serva, que todos e todas nós 
devemos possuir em nossas vidas e ministérios. Não alteramos no texto por se tratar de um registro 
histórico. Entretanto, quando da abertura de novo edital, o texto constante do mesmo, será o desta nota 
de rodapé. 
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Pode parecer estranho haver como requisito para a seleção a realização de um 
teste de dons, mas ele é fundamental ao/à obreiro/a para permitir identificar de 
maneira clara quais são os instrumentos que ele(a) possui para o exercício da 
missão, gerando autoconhecimento, incluindo potencialidades a serem 
exploradas e desafios a serem vencidos. Os dons mais desejáveis para esse tipo 
de trabalho são: Missionário (apóstolo Ef 4.11), Profeta, Evangelista, Pastor, 
Mestre, Liderança, Fé e Hospitalidade. Esses são os requisitos para que um/a 
candidato/a possa ser identificado/a como tendo alto potencial para a missão. 

Já os dons de um/a candidato/a com médio potencial são: Hospitalidade, 
Sabedoria, Aconselhamento, Discernimento e Administração. Um/a 
candidato/a com baixo potencial tem os seguintes dons: Intercessão, 
Contribuição, Conhecimento, Misericórdia, Diaconia e Socorro. 

 

1.3.3 Aplicação do Teste de Personalidade (QUATI) 

O teste QUATI apresenta a personalidade do/a obreiro/a. Trata-se de  
instrumento investigativo, com o objetivo de avaliar a personalidade do/a 
candidato/a através das escolhas situacionais que cada sujeito faz. O teste 
sinaliza a forma como o/a candidato/a enxerga o mundo, sua atitude, sua forma 
de tomar decisões, suas reações diante da pressão e dos problemas, e se é mais 
voltado para tarefas ou para pessoas.  

Os resultados apresentados na forma de uma série de combinações de 
características, quais sejam:  

E  = extrovertido 

I   = introvertido 

In = intuitivo (inovação, criatividade) 

Ss = sensação (concreto) 

St = sentimento (empatia) 

Ps = pensamento (razão, lógica, solução de problemas, raciocínio rápido) 

Buscamos pessoas que combinem características de serem inovadores/as e 
empreendedores/as, aspectos fundamentais para a obra que será realizada. As 
melhores combinações para um/a obreiro/a do Projeto Plantar são: E In Ps, E Ps 
In, E In St, E St In. Em seguida as combinações: I In Ps, I Ps In, E Ps Ss, E Ss Ps. 

Em contrapartida, os perfis que não interessam são: E St Ss, I Ss Ps, I In St, I St In, 
I St Ss, I Ps Ss, I Ss St. 
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1.3.4 Entrevista por competências 

A entrevista por competências é realizada por um/a recrutador/a através de 
encontros presenciais ou virtuais com o/a candidato/a. O/a recrutador/a 
identifica a pontuação do/a candidato/a em cada competência necessária para o 
perfil desejado. 

No teste, o/a candidato/a é questionado acerca de circunstâncias ocorridas em 
sua vida, para identificar competências nas seguintes áreas: Compaixão, 
Integridade, Equilíbrio Emocional, Sentimento de Pertencimento, 
Relacionamentos, Sensibilidade, Valorização dos Dons Alheios, Capacidade 
Visionária, Motivação Intrínseca, Criatividade, Flexibilidade e Adaptabilidade, 
Comunicação Interpessoal, Suporte à Mudanças e Inovação, Incentivo ao 
Trabalho em Equipe, Performance e Resiliência. 

A entrevista procura identificar se o/a candidato/a, para cada competência, 
apresenta “forte”, “boa”, “média”, “pouca” ou “nenhuma” evidência, atribuindo 
notas que indicam esses diferentes níveis. É importante ressaltar que as notas são 
aferidas através das entrevistas por profissional habilitado, do mercado de 
trabalho e com experiência na área de recrutamento de pessoal. 

2 – Treinamento do Plantador 

A partir do momento em que os/as obreiros/as foram definidos, inicia-se uma fase de 
preparo dessas pessoas na metodologia a ser aplicada nos campos missionários. Tal 
treinamento instrumentaliza os/as obreiros/as no uso das ferramentas fundamentais 
para o exercício da Missão, além do que, uniformiza a atuação deles/as no campo, bem 
como, possibilita identificar rapidamente eventuais correções quando necessidades 
surgirem, fruto de situações diferenciadas que vierem a se apresentar no campo e não 
tenham sido contempladas no treinamento. 

Nossos obreiros para os dois primeiros projetos-piloto, fizeram uma capacitação junto 
ao Centro de Treinamento de Plantadores de Igrejas – CTPI, que hoje é uma referência 
na capacitação de plantadores(as) de igrejas em terras nacionais. Nossos obreiros foram 
capacitados em 15 áreas:  

 Por que plantar novas igrejas? 
 O Fator Pastoreio na Plantação de Igrejas 
 O Perfil do Plantador de Igrejas 
 Elaborando um Projeto e Estabelecendo Parcerias 
 Etapas na Plantação de uma Igreja 
 O Fator Contextualização na Plantação de Igrejas 
 O Fator Pregação na Plantação de Igrejas 
 O Fator Liderança na Plantação de Igrejas 
 O Papel da Esposa do Plantador 
 Tornando Clara a Visão (Filosofia de Ministério) 
 O Cuidado do Plantador Consigo Mesmo 
 Consolidando um Grupo Base 
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 Dando Início a uma Igreja 
 O Fator Evangelho na Plantação de Igrejas 
 Formando Comunidades Missionais 

É importante ressaltarmos que essa fase do projeto ainda está em estado embrionário, 
pois, a médio prazo pretendemos construir um modelo próprio para capacitação para 
nosso quadro de obreiros/as, mais aderente à realidade da Igreja Metodista. Como o 
prazo de que dispúnhamos para dar início ao Projeto Plantar era curto, foi preciso, nesse 
primeiro momento, recorrer então ao CTPI. 

 

3 – A Escolha do Local 

A escolha do local adequado para plantação de cada nova igreja é vital para o êxito do 
Projeto Plantar. O/A missionário/a certo/a, na cidade certa, debaixo da vontade do 
Senhor, fará com que muitas vidas encontrem a Salvação e veremos a Glória do Senhor 
sendo manifestada em muitos locais. 

A escolha das cidades não deve ser feita de forma aleatória, ou por preferências de 
integrantes da equipe executora do Projeto, mas sim a partir de critérios definidos e 
transparentes, para que não paire nenhuma dúvida acerca de todo o processo de escolha. 

Para tanto, uma primeira necessidade urge: Precisamos ter um período de jejum e oração 
para discernirmos a vontade do Senhor, pois se não seguirmos Sua orientação, nosso 
trabalho terá sido em vão, pois não há como prosperar um trabalho, por mais bem-
intencionado e planejado que seja, se o Senhor não direcionar e abençoar. Temos de ter 
claro que Deus é o Senhor da missão e convoca Sua Igreja para participar desse 
movimento. 

É imprescindível discernir as portas que Deus está abrindo para a plantação de cada 
nova igreja. Verificar se no local já existe algum grupo de cristãos/ãs estabelecido e que 
esteja disposto a participar de uma nova iniciativa. No caso de não contarmos com isso, 
é preciso entender quais são as oportunidades para fazer contato com pessoas e 
proclamar o Evangelho.  

Depois, necessitamos resgatar alguns critérios que já existam, fruto de decisões 
conciliares anteriores que precisam ser cumpridas. E aí nos deparamos com decisão 
tomada durante o 19o Concílio Geral da Igreja Metodista, onde ficou estabelecido a 
prioridade para a presença da Igreja Metodista em cada cidade com mais de 100.000 (cem 
mil) habitantes da nossa Região. 

Feito o resgate dessa decisão, ficou estabelecido o primeiro critério para a escolha das 
cidades onde haverá plantação de novas igrejas: Preferencialmente aquelas que tenham 
mais de 100.000 (cem mil) habitantes. 

O terceiro passo é a análise da real situação do metodismo em terras da 3ª Região 
Eclesiástica, para avaliarmos estrategicamente onde vamos crescer. Em nossa região, 
temos 10 (dez) Distritos Missionários: Central, Leste 1, Leste 2, Oeste, Sul, Norte, ABC, 
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Vale do Paraíba, Litoral e Sorocaba. Apenas os Distritos Central e o Leste 2 estão restritos 
à cidade São Paulo, onde já temos razoável presença. Todos os demais Distritos 
Missionários englobam mais de uma cidade e merecem ser analisados mais de perto. 

Segundo estudo territorial preparado pela Sede Regional, feito com o intuito de preparar 
uma proposta de limites territoriais dos distritos, bem como, temos o seguinte quadro: 

 Distrito Missionário Leste 1: Temos presença metodista nas cidades de Santa Isabel, 
Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Mogi das Cruzes e Suzano. Nosso 
desafio é alcançar as cidades de Arujá, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis. 

 Distrito Missionário Oeste: Estamos presentes nas cidades de Osasco, Carapicuíba, 
Barueri, Caieiras, Francisco Morato, Campo Limpo Paulista, Jundiaí e Itatiba. Já as 
cidades de Louveira, Jarinu, Várzea Paulista, Itupeva, Cabreúva, Pirapora do Bom 
Jesus, Cajamar e Franco da Rocha se apresentam como oportunidades missionárias 
para nossa Igreja. 

 Distrito Missionário Sul: Já estamos em Taboão da Serra, Embu, Itapecerica da Serra 
e Embu Guaçu, é há oportunidade em São Lourenço da Serra e Juquitiba. 

 Distrito Missionário Norte: Temos presença nas cidades de Guarulhos, Atibaia e 
trabalho a ser iniciado em Bragança Paulista. Nosso desafio é alcançar Mairiporã, 
Nazaré Paulista, Bom Jesus dos Perdões, Piracaia, Joanópolis e Vargem. 

 Distrito Missionário do ABC: Já estamos presentes em Diadema, São Caetano do 
Sul, Santo André, Mauá, São Bernardo do Campo e Ribeirão Pires, tendo apenas Rio 
Grande da Serra como desafio missionário. 

 Distrito Missionário Vale do Paraíba: Estamos presentes nas cidades de Jacareí, São 
José dos Campos, Paraibuna, Caraguatatuba, Ubatuba, São Luis do Paraitinga, 
Taubaté, Tremembé, Pindamonhangaba, Campos do Jordão, Potim, Guaratinguetá, 
Lorena, Cruzeiro, Cachoeira Paulista, Cunha, sem contar o trabalho recém iniciado 
em Caçapava. Temos perspectivas de avanço missionário nas cidades de Igaratá, 
Santa Branca, Jambeiro, Natividade da Serra, Redenção da Serra, Ilha Bela, Monteiro 
Lobato, Santo Antonio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, Lagoinha, Roseira, 
Aparecida, Carias, Lavrinhas, Silveiras, Queluz, Areias, São José do Barreiro, Arapei 
e Bananal. 

 Distrito Missionário Litoral: Já estamos em Eldorado, Registro, Praia Grande, São 
Vicente, Cubatão, Guarujá, Santos, Mongaguá e Bertioga. Nosso desafio é 
alcançarmos as cidades de Barra do Turvo, Cananéia, Ilha Comprida, Cajati, 
Jacupiranga, Pariquera-Açu, Iguape, Sete Barras, Juquiá, Miracatu, Pedro de Toledo, 
Itariri, Peruíbe e Itanhaém. 

 Distrito Missionário de Sorocaba: Estamos presentes nas cidades de Itapeva, Capão 
Bonito, Itapetininga, Tatuí, Sorocaba, Mairinque, Ibiúna, São Roque, Araçariguama, 
Santana do Parnaíba, Vargem Grande Paulista, Ribeirão Grande, Buri e Cotia e 
precisamos alcançar as cidades de Riversul, Itabera, Itararé, Bom Sucesso do Itararé, 
Itapirapuã Paulista, Barra do Chapéu, Ribeira, Itaóca, Apiaí, Nova Campina, 
Ribeirão Branco, Iporanga, Guapiara, Taquarivaí, Campina do Monte Alegre, São 
Miguel Arcanjo, Tapiraí, Pilar do Sul, Piedade, Sarapuí, Salto de Pirapora, 
Votorantim, Alumínio, Alambari, Araçoiaba da Serra, Capela do Alto, Iperó, 
Boituva, Porto Feliz, Jandira e Itapevi. 
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Ao computarmos os dados apresentados, verificamos que temos em nossa Região 153 
(cento e cinquenta e três) municípios, havendo presença Metodista em 66 (sessenta e seis) 
municípios e o desafio missionário de alcançarmos 86 (oitenta e seis) novos municípios, 
ou seja, temos um vasto campo missionário para plantarmos e ceifarmos como Igreja do 
Senhor! 

Ainda mais, é evidente que a presença Metodista é menor em alguns Distritos 
Missionários, o que gera mais um critério para escolha das novas cidades onde iremos 
atuar: Priorização dos Distritos com menor índice presença metodista. 

Outro fator importante para escolhermos uma cidade e não outra para a plantação de 
uma nova igreja é a existência no local de um núcleo de pessoas que já se identifiquem 
como metodistas, o que certamente facilita o processo de plantação, pois o(a) obreiro(a) 
já chega na cidade com relacionamentos estabelecidos e assim pode avançar mais 
rapidamente. 

Temos ainda outro critério para escolha: Verificação se realmente há carência de uma 
Igreja Metodista no local. Para tanto, se faz necessário conhecer os trabalhos de outras 
denominações cristãs, procurar estabelecer um diálogo com as lideranças evangélicas 
estabelecidas na cidade, através, por exemplo, de um eventual Conselho de Pastores(as). 
É importante ainda, buscar dados oficiais do último censo demográfico e outras 
informações que estiverem disponíveis acerca da cidade (história, cultura local, etc).  

Outra atividade importante é a definição de um público alvo na cidade a ser atingida 
pelo Projeto Plantar, o que deve ser feito com base na definição de faixas 
cultural/etária/econômica que se mostrem relevantes para a plantação de uma igreja, 
levando-se em conta ainda o não atendimento de determinado segmento da população 
ainda não alcançado pelas demais igrejas evangélicas da cidade. Com base nessa 
avaliação, a equipe do Projeto e o(a) plantador(a) podem discernir oportunidades para 
se comunicar com o público alvo definido. 

Retomando teremos os seguintes parâmetros para a escolha do local onde será plantada 
a nova igreja: 

1 – Jejum e oração para ouvirmos a voz do Senhor; 
2 – Preferencialmente as que tenham mais de 100.000 (cem mil) habitantes;  
3 – Priorização dos Distritos com menor índice presença metodista; 
4 – Existência no local de um núcleo de pessoas que já se identifiquem como 

metodistas; 
5 – Verificação de demanda para uma nova Igreja Metodista na cidade; 
6 – Definição de um público alvo.  
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4 – Plano de ação específico para cada local 

O ponto de partida é que o/a obreiro/a não deve ser “abandonado” no campo 
Missionário, sendo preciso estabelecer uma rede de acompanhamento pastoral e 
gerencial por parte do respectivo Superintendente Distrital e do Grupo de Trabalho do 
Projeto. 

O Projeto estabelece diversas formas de apoio ao/à obreiro/a e, em contrapartida, ele/a 
deve assumir os compromissos relacionados com as atividades a serem desenvolvidas 
localmente. Para tanto, o/a obreiro/a e a equipe do projeto Plantar desenvolverão um 
plano de ação específico para aquela plantação. Pensar antes de agir é importante e evita 
desperdícios, previne problemas e aponta soluções prévias para possíveis problemas 
inevitáveis, dentre outros benefícios. 

É claro que o Plano de Ação não é uma camisa de força, sem possibilidade de alterações, 
pelo contrário, haverá momentos de avaliações específicas, onde o mesmo poderá ser 
atualizado, melhorado ou até encerrado, de acordo com a situação específica que se 
apresentar. 

Um plano de ação bem elaborado é também importante instrumento de construção de 
parcerias missionárias, seja para captar recursos humanos para apoiarem o/a obreiro/a, 
como também os recursos financeiros necessários, pois o envolvimento acontece com 
maior facilidade quando se tem clareza de como e quando o processo acontecerá. 

O Plano de ação básico que cada obreiro/a deve ter minimamente desenvolver deve 
trazer as seguintes respostas: 

 

4.1. Etapa 1: Formação do Grupo Base 

Quando o/a obreiro/a) inicia seu trabalho na cidade escolhida, sua primeira meta é 
estabelecer um grupo base, contendo 20 a 25 pessoas comprometidas com o Reino de 
Deus, com a igreja em fase de plantação e o Projeto Plantar.  

Nessa primeira etapa dos trabalhos, não se pensa ainda em realizar um culto público, 
Escola Dominical, compra de terreno, construção e mas simplesmente a formação de um 
grupo base47, cabendo ao/à obreiro/a liderar e alimentar o grupo, admoestando caso 
haja algum desvio, instruir na justiça e treinar na santidade, tudo isso dentro de nossa 
doutrina, tendo como base a Palavra do Senhor. 

 
 

 

47 A partir deste ponto, seguiremos as orientações constantes no documento regional: “Trabalhando 
com Pequenos Grupos: Implantação e Desenvolvimento” 
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O grupo é formado em um primeiro momento com pessoas que por ventura tenham sido 
identificadas na cidade que possuam vínculo ou identificação com nossa denominação. 
Mas isso pode não ser suficiente. 

O/A obreiro/a tem, portanto, como primeira atribuição em seu plano de ação específico 
desenvolver relacionamentos intencionais com pessoas que rotineiramente encontre em 
seu caminho, com o foco de convidá-las para integrarem seu grupo base. 

Claro que, se houver metodistas identificados no grupo base, essas pessoas também 
assumem o compromisso de convidar aqueles/as com quem já interagem normalmente 
no seu dia-a-dia para se juntar ao grupo base, ajudando a construir uma rede de 
relacionamentos inicial. 

Na formação desse grupo base, o/a obreiro/a deve seguir as orientações regionais, 
notadamente o documento “Trabalhando com Pequenos Grupos: Implantação e 
Desenvolvimento”. Tal documento elabora um itinerário a ser seguido, começando pelo 
grupo base na própria residência do obreiro/a, pois ele/a não pode o/a Obreiro/a 
desafiar pessoas a abrirem grupos em suas casas se ele/a mesmo/a ainda não o fez. 
Quando o/a obreiro/a  passa a viver a dinâmica de pequeno grupo de discipulado, cada 
integrante do grupo base passa a ter certeza de ser amado/a, pois discipulado não existe 
sem confiança onde as pessoas encontrem segurança no/a seu/sua líder. Esse tipo de 
trabalho só consegue ter continuidade quando o/a líder estiver disposto/a a pagar o 
preço, porque discipulado é alto investimento espiritual, material e físico. 

O(A) obreiro(a), portanto, tem o desafio de escolher pessoas para caminharem com ele(a) 
e, segundo o texto citado, algumas características necessárias para o(a) líder são o 
comprometimento e a “fome de Deus” e Seu Reino, ser facilitador(a) da participação de 
outras pessoas, tornar-se disponível, ser fiel, exercer liderança e ter capacidade de 
aprender.  

O terceiro passo estabelece que o(o) obreiro(a) deve participar de um retiro espiritual 
com seu grupo base, visando consolidar a comunhão do grupo e aumentar a intimidade 
entre ele(a) e seus liderados.  Será ainda uma oportunidade de ministrar áreas específicas 
que foram identificadas como debilidades a serem superadas nos(as) integrantes do 
grupo.  

O/A obreiro/a deve também desafiar os/as participantes do grupo base a visitar a casa 
de pelo menos duas pessoas que estão pensando em chamar para participar do pequeno 
grupo que irão abrir mais adiante. Os/As participantes do grupo base devem ser 
incentivados a investir financeiramente no Reino de Deus através do lançamento de um 
desafio para que façam ajudem alguém de maneira a contribuir para o crescimento 
espiritual da pessoa que irá receber essa ajuda.  

O/A obreiro/a deve falar constantemente de amor às pessoas e de amor às almas delas, 
pois o tema da salvação deve sempre estar presente, bem como, a oração para que o 
Espírito Santo desperte no grupo paixão pelas almas a serem alcançadas. 

Após o processo de consolidação do grupo base, já tendo os seus integrantes essa 
dinâmica dentro de seus corações, é hora de avançar e lançar o desafio de novos 
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pequenos grupos. Esse momento deve ser um divisor de águas na formação da nova 
Igreja e, como tal, precisa ser celebrado e honrado de todas as formas possíveis, incluindo 
um anúncio feito com antecedência, escolha algumas pessoas do grupo base para 
acompanhar cada novo grupo, distribuição de pequenas lembranças e formulação de 
desafios.  

Algumas possibilidades de formação do grupo base são as seguintes: 

 

4.1.1. Grupo Base de Crentes 

Pode ser que exista um grupo base de cristãos que foi desafiado, juntamente com o/a 
obreiro/a, a participar do trabalho. Nesse caso, o/a obreiro/a precisa, antes de tudo, 
discipular essas pessoas para que elas entendam o objetivo do Projeto Plantar e seu 
aspecto missionário, bem como, a dinâmica da consolidação e multiplicação do grupo 
base.  

Um projeto que já inicia com um grupo base somente de cristãos/ãs tem a vantagem de 
ter pessoas mais maduras na fé e que já conseguem ajudar no trabalho. O discipulado 
desse grupo também é mais rápido.  

Entretanto, já ter um grupo estabelecido de cristãos/ãs pode trazer uma grande 
desvantagem, porque essas pessoas podem não ter perfil missionário e lutar para 
implantar um modelo de igreja que já tenham em mente, que talvez não tenha 
relacionamento nenhum com o contexto ou o Projeto Plantar, ou seja, o/a obreiro/a terá 
dificuldade para formar uma igreja contextualizada. 

Nessa circunstância, o/a obreiro/a consegue estabelecer a formação do grupo base em 
cerca de 6 (seis), podendo, a partir daí dar início da próxima etapa. 

 

4.1.2. Grupo Base Misto 

Um outro caminho é iniciar o trabalho missionário com a família do/a obreiro/a e mais 
algumas pessoas cristãs, grupo que, no total, não atinja o mínimo necessário de 20 (vinte) 
a 25 (vinte e cinco) pessoas para início dos cultos públicos.  

Nesse caso, o foco do/a obreiro/a e dos primeiros integrantes do grupo base é alcançar 
alguns não-cristãos/ãs da cidade. O objeto é o desenvolvimento de novos 
relacionamentos, obtendo novos/as convertidos/as, o que é uma grande vantagem, pois 
essas pessoas costumam ser efetivas na evangelização terceiros e sempre trazem outras 
vidas para viverem a novidade de vida que descobriram. Por outro lado, o lapso 
temporal para desenvolver o discipulado é maior, principalmente para que os/as 
novos/as convertidos/as se comprometam com o Projeto Plantar em todas as áreas. 

Nessa circunstância, o/a Obreiro/a consegue estabelecer o grupo base no prazo entre 06 
(seis) meses e 12 (doze) meses, antes de início à próxima etapa. 
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4.1.3.  Grupo Base de Não-Cristãos(ãs) 

Por fim, o/a obreiro/a pode iniciar o trabalho somente com sua família. Nesse caso, 
ele/a vai se dedicar totalmente a desenvolver novos relacionamentos na cidade e o 
tempo para formar um grupo base é mais longo.  

Como já mencionado anteriormente, a vantagem de ter novos convertidos no grupo base 
é maior a efetividade na evangelização, porque os/as novos/as convertidos/as ainda 
mantém bastante contatos com não-cristãos/ãs. É necessário considerar também que 
leva mais tempo para discipular novos/as convertido/as e fazer essas pessoas se 
comprometerem com o Projeto Plantar em todas as áreas. 

Nessa circunstância, o/a obreiro/a consegue estabelecer a formação deste grupo base 
num prazo entre 12 (doze) a 18 (dezoito) meses, antes de dar início à próxima etapa. 

 

4.2. Etapa 2: Desenvolvimento da Nova Igreja  

Após a identificação de cerca de 25 (vinte e cinco) pessoas participantes do grupo base, 
o/a obreiro/a essas pessoas iniciam a nova etapa: o lançamento do Culto Público e 
consequentemente o desenvolvimento concreto da nova Igreja Metodista. 

Nessa etapa, o grupo base deve ser desafiado a ter um novo nível de comprometimento: 
Dedicar um novo dia da semana (preferencialmente domingos) para fazer um evento 
público, ou seja, o culto. Aí a igreja se inicia propriamente, como o formato que nós 
conhecemos.  

É importante ressaltar que a religiosidade dessa nova comunidade não deve ser 
obrigatoriamente idêntica à de outra comunidade e sim ter a sua particularidade, sem 
abrir mão da identidade e demais características metodistas, principalmente no campo 
das doutrinas e visão bíblico-teológica. 

Um dos desafios nessa altura é a definição do local onde o culto público irá ocorrer. 
Escolher esse local não é fácil, pois há que se pensar no espaço como um todo, se ele 
favorece o acesso das pessoas, se tem visibilidade, se possui vagas para estacionamento 
em número suficiente, se há salas para destinar para crianças, se há acessibilidade para 
pessoas portadoras de deficiência, se os banheiros têm número e estrutura compatíveis, 
se o local onde o culto acontecerá é adequado, se há local para cozinha, etc.   

Encontrar um espaço que atenda satisfatoriamente os requisitos apontados é essencial 
para um acolhimento adequado das pessoas presentes aos cultos públicos e, em muitos 
casos, define a permanência, ou não, dessas pessoas na igreja plantada. 

Aqui, a criatividade do/a obreiro/a e do seu grupo base, com apoio do Grupo de 
Trabalho do Projeto Plantar, é essencial, pois existem espaços diferenciados, que 
atendem bem esses pré-requisitos e que não têm sido tradicionalmente utilizados pela 
Igreja Metodista, quais sejam: teatros, buffet’s, auditórios de hotel, auditórios de 
faculdades, restaurantes, etc., que podem facilmente ser locados a custo baixo para 
utilização nos domingos de manhã ou/e à noite. 
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Tal possibilidade se apresentará para algumas pessoas como inovadora ou muito 
diferente do que estamos habituados a procurar em nossas comunidades, pois 
costumamos ter templos próprios e de utilização exclusiva para a obra. 

É importante esclarecer que essa não será a regra, mas uma possibilidade, que se justifica 
em razão do custo inferior ao de locação de um imóvel exclusivo para a igreja plantada, 
bem como, evita a ociosidade do imóvel, pois na configuração em que o Projeto Plantar 
estabelece, nessa etapa a utilização do espaço acontece essencialmente no(s) dia(s) e 
horário(s) destinado(s) aos cultos públicos, gerando interessante redução de custos, já 
que a locação de um espaço para um dia semanal apenas com certeza será mais 
compensadora do que a locação para utilização exclusiva. 

Além do mais, nesse modelo há possibilidade de utilização de estruturas já existentes 
(por exemplo, cozinha) para atendimento dos pré-requisitos apontados anteriormente. 

Entretanto, encontramos algumas dificuldades com esse modelo, que devem ser 
analisadas antes desse tipo de espaço. Referimo-nos à impossibilidade ou, no mínimo, à 
limitação da utilização do espaço em outros momentos que não o destinado aos cultos 
públicos, já que o mesmo espaço também é utilizado para outros fins. Também é 
importante não haver conflito entre o tipo de atividade que é realizada no espaço e as 
atividades de uma igreja, bem como o risco de associar a imagem da Igreja Metodista a 
alguma ação ou atuação que não seja biblicamente correta. 

A outra possibilidade é a utilização do imóvel de forma exclusiva, o que apresenta como 
ponto positivo a impossibilidade de associação da imagem da Igreja plantada com outra 
imagem indesejada, a possibilidade de utilização do imóvel de forma mais criativa, como 
por exemplo a implantação de um projeto “Sombra e Água Fresca”, o atendimento de 
necessidades espirituais ou sociais da comunidade no entorno de forma mais efetiva e a 
sinalização mais clara da presença da Igreja Metodista na cidade através de placas de 
identificação no imóvel, bem como, a divulgação, por anúncios, dos trabalhos semanais 
da igreja. 

A escolha entre essas duas opções deverá ser feita pela equipe responsável por aquela 
plantação, levando em consideração e ponderando os prós e contras para que, sob a 
orientação do Espírito Santo, seja possível fazer a melhor escolha, no sentido que o local 
de culto seja um potencializador da missão e um celeiro de novas vidas entregues à 
Cristo Jesus. 

Feita a escolha do local, o grande desafio passa a ser estruturar o espaço para a recepção 
de um culto público, antes do mesmo do início dos trabalhos no local e, para tanto, o 
grupo terá de conseguir o material e equipamento mínimos necessários para um culto 
público com qualidade, o que inclui projetor, computador ou notebook, cadeiras, 
púlpito, sistema de som (caixas, mesas, instrumentos e microfones), micro-ondas (para 
atendimento de crianças recém-nascidas e outras demandas pontuais da comunidade), 
bebedouro, trocador de fraldas, berço, etc. 

Também se faz necessária a existência de estrutura mínima para o bom desenvolvimento 
da celebração. Para tanto, são indispensáveis a presença do/a obreiro/a, que é o 
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responsável pela mensagem pastoral e pelo pastoreio da comunidade, além de pelo 
menos mais seis pessoas, sendo uma delas responsável pela condução dos momentos de 
louvor e adoração, outra pelo Departamento Infantil, ao menos duas pela administração 
e finanças, outra pela recepção das pessoas que chegarem à nova Igreja e, finalmente, 
outra pessoa responsável pela integração e consolidação dos visitantes nos pequenos 
grupos e na própria igreja. 

Essa estrutura é funcional e enxuta e leva em conta que, nesse primeiro momento, o 
número de pessoas comprometidas com a obra ainda é baixo, não sendo possível contar 
com toda a estrutura preconizada em nossos documentos para uma igreja Metodista 
plena.  

Além do que, o foco nesse momento deve ser no crescimento da igreja plantada e, 
conforme o crescimento numérico acontecer, haverá também o paralelo crescimento 
organizacional até a igreja atingir sua plenitude, conforme preceituam nossas 
normatizações.  

Sendo assim, cada igreja plantada seguirá um caminho próprio, onde o grupo base, o/a 
obreiro/a, o Superintendente Distrital e a equipe do Projeto Plantar estarão 
acompanhando, avaliando e assessorando, no que for necessário, para garantia da 
identidade metodista e da estruturação adequada na medida do crescimento da nova 
igreja. 

Com o início dos cultos públicos, o/a obreiro/a assume uma nova tarefa: Formação de 
novas lideranças. Este processo é fundamental, pois muitas igrejas não conseguem 
desenvolver para além da fase anterior por tudo girar em torno do/a obreiro/a. Para 
que isso não aconteça, há necessidade de um contínuo processo de formação de novas 
lideranças e, sendo assim, o/a obreiro/a deve estar atento ao potencial das pessoas 
passarem a integrar os pequenos grupos e os cultos públicos para que sejam treinadas, 
visando se tornarem parceiras no pastoreio da igreja plantada, para ajudando na 
organização e na multiplicação dos pequenos grupos, no discipulado dos novos/as 
convertidos/as, etc. 

O material regional já citado, bem como, o Curso de Formação de Líderes são fontes 
consolidadas para a capacitação dessa nova liderança, material esse que deve ser 
ferramenta usada para dar unidade ao processo de formação de novas lideranças em 
todas as igrejas plantadas. 

4.2.1. Multiplicação dos Pequenos Grupos  

Para este item, nos serviremos do Módulo 2 do Curso de Formação de Líderes, 
notadamente do capítulo 9 denominado “Multiplicação”. 

Esse é o ponto chave do Projeto e onde encontramos os maiores desafios. O/A Obreiro/a 
precisa ter clareza que um pequeno grupo precisa se manter com tamanho limitado. Um 
grupo com 18 (dezoito) pessoas, por exemplo, não é mais pequeno, podendo gerar 
barreiras à participação individual, pois as pessoas normalmente temem expor seus 
sentimentos, e não falam, não participam e nem se sentem à vontade, havendo tendência 
para desmotivação inclusive do/a próprio/a obreiro/a.  
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O/A obreiro/a deve cuidar para que a multiplicação seja o sonho do pequeno grupo e, 
para tanto, deve falar sobre isso constantemente e transmitir esse sonho a todo o grupo, 
não se abater e nunca esmorecer.  

É importante no processo de multiplicação que o/a obreiro/a leve em consideração o 
tempo, pois um grupo não pode ficar um período longo sem se multiplicar (isso deve 
ficar claro a partir da formação e treinamento do grupo base, que se multiplica em novos 
grupos, devendo os novos grupos continuarem a se multiplicar). São importantes ainda 
o tamanho (um grupo não pode ter frequência média de mais de 12 (doze) pessoas), o 
perfil (por exemplo, um grupo de mulheres não gerará um grupo de homens), a 
localização (deve ser próxima aos lares de seus integrantes) e o relacionamento no grupo, 
que traz a responsabilidade de cuidado pelos discípulos gerados. 

É interessante que seja estabelecido pelo/a obreiro/a, respeitada a realidade de cada 
lugar e pequeno grupo, tempo e propósito de oração, estabelecendo um desafio no grupo 
para que todas as pessoas estejam empenhadas para que outras cheguem e para que 
novos lares sejam colocados à disposição de pequenos grupos.  

O/A obreiro/a deve dar especial atenção ao preparo do/a líder do novo pequeno grupo 
para que possa haver efetiva desvinculação do grupo mãe. Para tanto, o/a líder do grupo 
mãe deve sempre preparar um substituto/a, que costuma ser seu colíder, pois o/a 
próprio/a líder do grupo deve passar a liderar o grupo filho.  

É importante ainda, que haja um processo de motivação de todos/as os/as integrantes 
de um pequeno grupo no sentido de virem a hospedar em sua casa um novo pequeno 
grupo, para que seu lar seja também um lugar de salvação.  

Por fim, o/a obreiro deve sempre estabelecer e comunicar os seus alvos, pois assim 
alcançará maior comprometimento e eficácia. 

Cada vez que um novo grupo vier a ser formado, com a saída do/a líder e mais duas ou 
três pessoas do grupo mãe, a multiplicação deve ser amplamente celebrada, por se tratar 
de crescimento do Reino de Deus. 

 

4.2.2.  Contextualização do Ministério 

Cada nova igreja Metodista plantada deve ser contextualizada, relevante e 
transformadora. O/A obreiro/a e o grupo base, assessorados pelo Superintendente 
Distrital e a Equipe do Projeto Plantar, devem pensar juntos como vai ser o 
desenvolvimento do trabalho para alcançar novas pessoas, como vai se organizar os 
ministérios, como serão os cultos e a multiplicação dos pequenos grupos. Para isso é 
importantíssimo ter discernimento do contexto local e, principalmente, direcionamento 
de Deus, para conseguir alcançar o público alvo estabelecido, evitando ocorrermos o 
risco de tentar impor um modelo de igreja vindo de fora e que não dialogue com a 
cultura local. 
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Deve levar entre 2 (dois) e 3 (três) anos para que o/a Obreiro/a consiga estabelecer 
cumprir essa etapa e dar início à próxima etapa. 

 

4.3   Etapa 3: Estruturação da Nova Igreja 

Essa penúltima etapa aponta para a consolidação do trabalho. É o momento de 
consolidar a liderança formada, a filosofia de trabalho e a visão de multiplicação. Depois 
de um período de crescimento, existe a tendência de uma nova comunidade parar de 
crescer e voltar suas energias para si mesma, deixando de alcançar novas pessoas. Nessa 
fase, é necessário consolidar todo o trabalho que foi realizado até o momento e continuar 
na cultura missionária de alcançar não-cristãos/ãs.  

Na estruturação da nova igreja, o grupo também se prepara para conseguir a autonomia, 
alcançando o autossustento, tanto na parte financeira, como também na gestão. 

Nessa fase, além da manutenção do ardor missionário, a Igreja Metodista plantada 
começa a criar uma estrutura mais próxima àquela definida em nossa documentação, 
sempre se levando em conta os aspectos culturais da cidade onde estiver, para que 
possamos fortalecer nossa identidade e doutrina Metodista. 

O/A Obreiro/a assume um papel fundamental nesse momento, pois deve manter a 
comunidade motivada, o ardor missionário aceso, como também iniciar uma 
caracterização mais institucionalizada da Igreja. Os outros ministérios começam a ser 
estruturados, sempre de acordo com o contexto cultural da cidade e da igreja plantada, 
visando atender um leque maior de demandas, seja dos/as frequentadores/as, seja do 
entorno de onde estiver localizada a comunidade. 

Aqui é o momento em que se faz necessária a locação de um espaço para uso exclusivo, 
caso isso não tenha ocorrido quando do início dos cultos públicos, pois a igreja Metodista 
plantada começa a atuar de uma forma mais profícua junto à cidade e seus habitantes, 
dentro das características de uma comunidade Metodista completa. 

O prazo para cumprir essa etapa vai de 1 (um) a 2 (dois) anos e, ao seu final, o/a 
obreiro/a conta com uma Igreja Metodista completamente plantada, podendo dar início 
à próxima etapa. 

 

4.4.   Multiplicação  

Entramos na última fase da plantação. Temos uma Igreja Metodista autônoma, que 
caminha com independência, com autonomia missionária e que inicia uma nova fase de 
sua existência. 

Após receber todo o investimento regional, essa comunidade se encontra capaz de 
exercer atos de piedade e obras de misericórdia, tendo em funcionamento pelo menos os 
ministérios das áreas Missionária, Administrativa, Educação, Ação Social e Trabalho 
com Crianças. Tem disponibilidade de pessoal e recursos financeiros para seu 
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funcionamento pleno, inclusive para remuneração pastoral e fazer frente às quotas 
orçamentárias. Mantém uma Escola Dominical em pleno funcionamento, com, no 
mínimo, quatro classes (crianças, juvenis, jovens e adultos).  

Tal tipo de comunidade, segundo os incisos do artigo 50 do nosso Cânones, respeitando 
também as disposições descritas em nosso Regimento Regional, aprovado no 42o 
Concílio Regional, é reconhecida como uma nova Igreja Metodista e como tal deve ser 
desafiada a abençoar a plantação de novas igrejas Metodistas. 

Sendo assim, a nova Igreja Metodista deve se envolver no processo de plantação de outra 
igreja Metodista, em uma nova cidade, sendo uma parceira dessa nova comunidade. 

Com isso, encerramos a descrição do processo abrangido pelo Plano de Ação específico 
a ser desenvolvido pelo/a obreiro/a, crendo que, sob a orientação e ação do Espírito 
Santo, com grande festa nos céus pelas vidas que se entregarem a Cristo e pela 
constatação da expansão de nossa obra missionária em terras da 3a Região Eclesiástica. 

 

5. Parcerias Missionárias 

Nenhum projeto com tamanha ousadia para nossa realidade pode acontecer de forma 
isolada. Ao olharmos com atenção tudo que já foi descrito até aqui, percebemos que 
temos uma grande influência de diversos documentos regionais, o que demonstra a 
unicidade de nossa Região, pois nada deve acontecer de forma desconexa ou divergente 
do foco estabelecido pela Igreja Metodista em terras brasileiras, através de nossos 
Concílios Gerais e Regionais. 

É importante frisar que, a partir desse ponto, o presente documento adquire um ponto 
de vista mais amplo, pois, até então, temos tratado das responsabilidades locais – o/a 
obreiro/a e grupo base –, bem como da  equipe de trabalho do Projeto Plantar. Agora 
chega o momento de estabelecermos o envolvimento da 3a Região como um todo. 

Para tanto precisamos, enquanto corpo de Cristo, oferecer alguns suportes vitais para as 
atividades locais do Projeto Plantar: 

 

5.1.  Suporte de Intercessão 

 O suporte de intercessão é essencial para o Projeto Plantar. Cada Obreiro/a só vai obter 
sucesso se houver uma cobertura espiritual de oração sobre a vida de cada um/a. 

E não só isso! A oração deve ser a base de toda a ação de nossa caminhada enquanto 
Igreja, pois somente ao ouvirmos a voz do Senhor é que poderemos caminhar para 
algum lugar. 

Nos lembramos da fala de Moisés em Êxodo 33.15: Se a tua presença não vai comigo, 
não nos faça subir deste lugar, portanto a presença do Senhor deve ser sempre 
companheira e orientadora tanto de nossa Região, igrejas, congregações, pontos 
missionários, pastores/as, como de nossos/as Obreiros/as nos campos missionários. 
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Portanto, convidamos e convocamos toda a nossa Região a realizarmos um movimento 
de oração em nossa Região, Distritos, Igrejas locais e famílias para sustentarmos toda 
nossa Região, notadamente nossos/as Obreiros/as em oração e diante do Senhor. 

5.2.  Suporte Financeiro 

5.2.1 Orçamento do projeto 

a) Ritmo da plantação de igrejas 

O escopo do projeto prevê a plantação de vinte igrejas, iniciando com dois projetos piloto 
nas cidades de Caçapava e Bragança Paulista e após a avaliação da viabilidade do projeto 
nos próximos dois anos, estabelecer-se um cronograma de plantação de igrejas para as 
demais dezoito igrejas. 

       b) Custo unitário da implantação 

      Definimos, para fins de orçamento, dois tipos de igrejas a serem plantadas: a tipo “A” é 
aquela situada em cidade onde os custos de aluguel são mais baixos, fruto das 
características socioeconômicas do local. A tipo “B” tem custos mais altos. Todos os 
demais custos, como subsídios do/a Obreiro/a e demais benefícios proporcionados a 
ele/a, são exatamente os mesmos nos dois tipos de igreja. Os anexos “1” e “2” indicam 
os valores considerados em cada caso.  

     Consideramos, para fins do orçamento, a plantação de dez igrejas do tipo “A” e dez 
igrejas de tipo “B”, mantendo-se a mesma proporção em cada ano de plantio. 

Nos anexos 1 e 2, os custos padrão são os que acontecem continuamente, como subsídios 
e aluguel da residência do Obreiro/a. Já os custos especiais se referem à montagem da 
infraestrutura do local onde serão feitos os cultos públicos, o que ocorrerá uma única 
vez. Como a previsão do lançamento desses cultos públicos é para o segundo ano de 
funcionamento da igreja, os custos especiais aparecem apenas no orçamento desse ano 
específico. 

O Projeto Plantar não vai financiar 100% de todos os custos das igrejas plantadas ao 
longo de 5 anos, prazo previsto para que cada uma dessas igrejas se torne independente. 
A ideia é que a nova igreja disponha de financiamento decrescente para seus gastos, por 
conta do Projeto Plantar, conforme indicado a seguir: 

 100% no primeiro ano de funcionamento; 
 90% no segundo ano; 
 80% no terceiro ano; 
 60% no quarto ano; 
 40% no quinto ano. 

O objetivo dessa medida é promover o compromisso de cada nova comunidade em 
prover seu próprio sustento, evitando que elas fiquem acomodadas. Os anexos 1 e 2 
levam em consideração essa realidade. 
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       c) Detalhamento do orçamento 

Com base nos dados anteriores, foi construído o orçamento que está indicado no Anexo 
3. Com base no que está nele estabelecido o valor total do Projeto Plantar, no período de 
2017 a 2021, será de R$ 4.902.000,00, o que representa um grande desafio para a 3a Região 
Eclesiástica. 

O grande desafio está na passagem de 2018 para 2019, quando precisaremos passar de 
uma verba anual de R$ 442 mil para R$ 929 mil. Precisaremos trabalhar muito na 
captação de recursos nesse final de 2017 e em 2018 para poder fazer frente a essa 
realidade. 

5.2.2  Fontes de financiamento 

A COREAM decidiu, na reunião referida no início deste documento, aprovar uma verba 
de R$ 116.000 (cento e dezesseis mil reais) para cobrir, com pequena folga, as 
necessidades de financiamento do Projeto Plantar ao longo do ano de 2017. Tal medida 
se tornou necessária porque não seria possível, num estágio ainda inicial do Projeto, 
conseguir captar recursos para que ele pudesse se autofinanciar.  

A seguir, descrevemos quais são as iniciativas que está sendo estudadas e implantadas 
para fazer frente a esse desafio: 

a) Fundo Missionário Regional 
 

Foi aprovado no 43º Concílio Regional que uma parte do fundo missionário seja 
destinado à Plantação de Igrejas, tendo delegado à COREAM as regulamentações de valor, 
acerto e regimento, as quais serão divulgadas oportunamente, visando dar transparência 
e facilitar a prestação de contas junto à nossa Igreja. 
 

b) Nota Fiscal Paulista  
 

O programa de Nota Fiscal Paulista, do governo do Estado de São Paulo, devolve para 
os contribuintes parte dos impostos pagos quando eles(as) compram bens no comércio 
estadual. Essas devoluções são feitas a partir de notas e cupons fiscais captados no 
comércio e cadastradas no site da Secretaria da Fazenda Estadual. 
 
Com base nessas informações e levando em conta os critérios estabelecidos pelo próprio 
Governo Estadual, a Secretaria da Fazenda calcula o crédito que será feito para cada 
contribuinte, sendo os valores concedidos efetivamente pagos em outubro (para as notas 
e cupons fiscais cadastrados de janeiro a junho do mesmo ano) e em abril (para notas e 
cupons fiscais cadastradas de julho a dezembro do ano anterior). Os benefícios podem 
ser colhidos pelos/as próprios/as contribuintes ou por entidades de assistência social 
por eles/as indicadas. 

Nossa intenção e, segundo decisão do 43o Concílio Regional é organizar uma grande 
campanha regional procurando sensibilizar, conscientizar e motivar a cada membro de 
nossas igrejas locais a informarem os seus CPF’s (Cadastro de Pessoa Física) e, ao 
levantarem os recursos pessoais, possam direcioná-los ao Projeto Plantar.  
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Cremos que, com base em todo o debate que houve em torno do tema, que 
encontraremos receptividade a esta proposta e como consequência, uma adesão razoável 
a esta fonte de financiamento do Projeto. 
 

c) Destinação de Oferta Missionária Regional 
 
Decidimos ainda, que a Oferta Missionária Regional que é arrecadada em nossas igrejas 
locais no mês de outubro, seja destinada ao Projeto Plantar, uma vez que, a Igreja 
Metodista necessita investir missionariamente.  
 
Tal investimento é fundamental, pois ao concorrermos em programas de financiamentos 
internacionais, um dos quesitos basilares das agências missionárias é o tanto em que a 
Igreja a ser apoiada investe e acredita no seu projeto e valores como este e os demais da 
mesma natureza, trazem credibilidade e mostram que a própria Igreja acredita no seu 
projeto. 
 
d) Captação junto a programas internacionais 

 
Diversos órgãos internacionais têm programas para financiamento de projetos de igrejas 
em países menos desenvolvidos – por exemplo, o Advanced da United Methodist 
Church ou as iniciativas da Diaconia (que conta com verbas de países europeus). Um 
dos objetivos do presente documento é justamente servir de embasamento técnico para 
o pleito da Terceira Região Eclesiástica junto a essas entidades.  
 
Esses órgãos internacionais costumam pedir contrapartida para as contribuições que 
liberam para os diferentes projetos, o que não será difícil de demonstrar, conforme 
detalhado nesse documento.  
 
Existem desafios que precisaremos superar, para sermos contemplados com esse tipo de 
verba, têm essencialmente a ver com a prioridade dada por esses órgãos a projetos 
relacionados com áreas muito carentes, com ênfase em iniciativas de cunho social e/ou 
de divulgação do cristianismo em territórios que ainda não conhecem o evangelho. Ora, 
sendo a Terceira Região, uma das áreas mais afluentes do território brasileiro, a 
facilidade em nos enquadrarmos nessas prioridades não será pequena. 
 
Sendo assim, nossa chance repousa essencialmente em construirmos um projeto acima 
da média, para atrair grande interesse dos julgadores/as. A equipe do Projeto Plantar 
vai fazer todos os esforços a seu alcance para atingir essa meta. 
 
Concluímos que, apesar dos desafios apontados enxergamos a viabilidade de tal 
captação e assim que aprovado o Plano de Ação, estaremos providenciando sua tradução 
e inscrição nas oportunidades de captação de recursos identificadas no mundo todo que 
tenham como objetivo o apoio de projetos com o objetivo do Projeto Plantar. 
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e) Doações via Crowdfunding 
 
O “crowdfunding” (literalmente “financiamento pela multidão”) é um tipo de iniciativa 
moderna para captar recursos. Trata-se de cadastrar o projeto que está buscando apoio 
numa das plataformas existentes nas redes sociais e pedir que as pessoas contribuam 
para viabilizá-lo. O público interessado em contribuir visita esses sites e escolhe aqueles 
projetos que entende mais interessantes, definindo quanto vai contribuir para cada um 
(pode ser uma única contribuição ou um aporte mensal ao longo de determinado 
período). Muitos projetos de todos os tipos já foram viabilizados dessa forma. 
 
Há inúmeras plataformas existentes nas redes sociais no nosso país que procuram 
intermediar esse tipo de iniciativa, nos interessando mais de perto aquelas que procuram 
canalizar recursos para projetos sociais. Será preciso aprofundar os contatos com as 
direções dessas plataformas para negociar as comissões (que ficam com as plataformas), 
ter garantias de que o dinheiro vai ser realmente repassado para a Igreja Metodista, que 
nosso nome não será usado indevidamente, etc. Nunca podemos esquecer que o mundo 
da Internet é selvagem e precisamos saber exatamente com quem estaremos tratando. 
 
Escolhida a plataforma vamos precisar apresentar nosso projeto em linguagem que 
interessa a esse público e montar uma campanha de divulgação para ele.  
 
A alternativa de desenvolvermos nossa própria plataforma para crowdfunding, também 
estudada, não é recomendável por duas razões. Primeiro, por causa do custo. Trata-se 
de aplicativo sofisticado e de alto custo para a Igreja e nunca podemos esquecer que o 
crowdfunding trabalha com transações financeiras e a questão de segurança, nesses 
casos, é crítica, o que torna inviável o desenvolvimento mencionado. 
 
A segunda razão é que as plataformas existentes já geram seu próprio tráfego de pessoas 
e isso será um benefício para nós, pois teremos contato com um público com o qual não 
falamos hoje. Se fizéssemos uma plataforma própria, nosso público acabaria sendo 
essencialmente metodista e aí seria mais fácil e efetivo partir para uma campanha de 
doações (ver item “e” abaixo). 
 
O crowdfunding pode trazer resultados interessantes, desde que possamos apresentar o 
Projeto Plantar de forma que motive as pessoas (que não serão necessariamente 
metodistas). Isso quer dizer que vamos precisar construir um tipo de mensagem 
específica para essa iniciativa, pois o conteúdo atual, embora muito bom, é voltado para 
o público interno. 

O funcionamento do crowdfunding é simples: Os/As interessados/as fazem suas 
ofertas em plataformas (sites na Internet) existentes para esse fim. Cada oferta é 
apresentada numa página exclusiva, construída pela própria organização interessada 
em coletar recursos, para o que são usadas as ferramentas disponibilizadas pela própria 
plataforma. 
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Nessa página individual são apresentados o escopo da oferta, o valor que se pretende 
arrecadar, o prazo de validade dessa oferta, quem está por trás dessa iniciativa e outras 
informações relevantes. 
 
As plataformas dão destaque a algumas ofertas nas suas páginas principais e também 
podem colocar ali ponteiros indicando ofertas que entendam ser de maior interesse. Isso 
é feito pelas próprias plataformas e, normalmente, não é possível pagar para ocupar uma 
posição de maior destaque nas páginas iniciais delas. 
 
As pessoas interessadas em contribuir acessam esses sites e olham as ofertas existentes 
e escolhem livremente onde contribuir e como fazer isso (costuma haver um cardápio de 
alternativas). Os valores captados pelas ofertas são repassados pelas plataformas, 
descontadas as comissões que elas cobram pelos seus serviços. 
 
A experiência tem mostrado que é possível captar muito dinheiro junto ao público, 
quando os projetos conseguem atrair amplo interesse das pessoas. Como muita gente 
acessa esses sites, mesmo contribuições individuais de pequeno valor, acabam somando 
valores altos. 
 
O que precisaremos fazer 
 
O primeiro passo é escolher a plataforma que vamos usar. Usar mais de uma delas não 
é aconselhável pois dilui a atenção do público e acaba não sendo produtivo. 
 
Escolhida a plataforma, será preciso montar uma página (dentro dela), onde a Igreja irá 
apresentar seu projeto (a “oferta”). Precisaremos fazer uma descrição do projeto em 
linguagem mais leve e com texto reduzido, apresentando suas principais caraterísticas, 
a meta de arrecadação e o prazo em que a oferta ficará no ar. Será importante ter um ou 
mais vídeos falando do projeto, da Igreja e comentando nossa experiência vivida.  
 
Não poderemos esquecer que o público alvo não será necessariamente metodista, 
portanto, precisaremos evitar usar jargões internos, tais como diversas siglas (CLAM, 
COREAM, COGEAM, etc.). 
 
O segundo passo será gerar tráfego e há duas formas de fazer isso. Parte do tráfego será 
gerado pela própria plataforma de crowdfunding e a lógica usada por elas é simples: 
Quanto maior o projeto, mais destaque para ele as plataformas dão. Assim, um projeto 
que pretende captar R$ 2 milhões provavelmente terá mais destaque da plataforma do 
que outro de R$ 20 mil.  
 
A segunda forma de atrair tráfego para nossa oferta é gerar movimentação nas redes 
sociais. Precisamos aproveitar nossa página no Facebook e fazer publicações 
interessantes (por exemplo, depoimentos dos/das Obreiros/as e de pessoas alcançadas 
pela nossa iniciativa), pedindo sempre que as pessoas que já nos acompanham 
compartilhem nas suas próprias páginas. Poderemos também contratar anúncios no 
Facebook, para aumentar a divulgação da nossa página – os investimentos não seriam 
altos, algo entre R$ 2 mil e R$ 5 mil. 
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Já com o processo em andamento, será preciso acompanhar o que estiver acontecendo, 
para responder perguntas dos interessados e fazer ajustes na página da oferta, 
esclarecendo melhor certos pontos ou enfatizando aspectos que não tiverem sido 
suficientemente explorados. 
 
O processo se encerrará quando o valor desejado for atingido e/ou o prazo máximo de 
permanência da oferta for alcançado. 
  
Custos 
 
Não estamos considerando aqui os custos de preparar o projeto, a página da oferta, os 
vídeos, etc., pois dispomos de mão de obra interna e recursos técnicos para fazer todas 
essas coisas. Também não estamos considerando os custos para monitorar a página da 
oferta e fazer os ajustes necessários, pelas mesmas razões. 
 
Os custos reais, então, serão aqueles relacionados com o uso da plataforma escolhida. E 
há dois modelos que o mercado pratica. O primeiro deles é usado por plataformas 
acostumadas a lidar com projetos maiores – como www.catarse.com.br e 
www.kickante.com.br -, que cobram de 12% a 13% do valor arrecadado. Há situações 
em que eles cobram penalidades, quando o montante previsto para a oferta não é 
atingido, podendo aí o custo chegar até 17,5% do valor arrecadado. 
 
Outro modelo cobra um valor por cada pagamento feito ao site em favor da oferta. Ele é 
mais comum em plataformas que lidam com projetos menores, como 
www.vakinha.com.br e www.juntos.com.vc. Nesse caso o custo depende do valor do 
tíquete médio das contribuições das pessoas, ou seja, tíquetes menores geram custos 
maiores.  
 
Adotando como o valor do tíquete médio entre R$ 20,00 e R$ 50,00, o custo ficará entre 
7 e 9% do valor arrecadado. 
 
Evidentemente, a plataforma a ser escolhida deverá receber um percentual do valor 
arrecadado, pois toda a estrutura para captação virtual é deles e como tal, é justo o 
pagamento de parte dos recursos arrecadados, pois todo o trabalhador merece o 
pagamento de seu labor. O que cabe à equipe é proceder as negociações para que, este 
percentual seja o menor possível, visando uma utilização mais ampla dos recursos 
arrecadados diretamente no projeto a ser executado. 
 

f) Captações junto a empresas 
 

Empresas privadas não costumam se motivar a doar dinheiro para plantação de igrejas 
– elas normalmente entendem que isso é obrigação da própria denominação religiosa. Já 
doações para projetos sociais, mesmo aqueles desenvolvidos por denominações cristãs, 
são sempre vistas com melhores olhos, não somente porque é possível abater as doações 
feitas do imposto de renda, como também pelo apelo que esse tipo de iniciativa tem. 
 
A possibilidade que temos aqui é buscar recursos para projetos sociais específicos que 
as igrejas implantadas venham a desenvolver.  Mas, isso requer, naturalmente, primeiro 



Caderno do 44º Concílio Regional 
da Igreja Metodista na Terceira Região Eclesiástica 

● Página 185 de 402  

que a plantação propriamente dita já tenha ocorrido e a igreja local já tenha algum grau 
de amadurecimento. Ou seja, somente poderemos contar com esse tipo de contribuição 
num estágio mais avançado do Projeto Plantar. 
 

g) Doações voluntárias dos membros da Terceira Região 
 

Outra alternativa seria fazer uma campanha para receber doações dos membros da 
Terceira Região. O argumento usado para justificar essa iniciativa é que o valor que 
precisaremos mensalmente, quando dividido pelos 20.000 membros regionais, resultaria 
numa contribuição mensal per capita pouco maior do que o custo de um refrigerante.  
 
Parece fácil captar recursos assim, mas essa não é a realidade em muitos lugares. 
Primeiro, por causa da falta de compromisso natural das pessoas com esse tipo de 
captação de recursos.  A experiência mostra que apenas uma parcela restrita das pessoas 
se motiva a participar desse tipo de iniciativa e o ímpeto inicial – decorrente do 
lançamento da campanha de arrecadação – tende a se dissipar rapidamente. E o Projeto 
Plantar é de longo prazo. 
 
A segunda razão é que a contribuição dos membros, mesmo num valor baixo per capita, 
acaba entrando em competição com os dízimos, ofertas e as iniciativas de arrecadação 
das igrejas locais, especialmente numa situação econômico-financeira apertada, como 
aquela que vivemos.  
 
Entretanto, temos disponibilizado o número da conta corrente específica do Projeto 
Plantar, para o recebimento de doações, além do que, teremos iniciativas de divulgação 
das possibilidades de doação junto ao povo de nossa igreja. 
 
Outra alternativa é construir uma página no site regional, onde o(a) interessado(a) 
poderá indicar seu nome, e-mail, o valor que pretende doar e o número de meses para 
os quais essa doação será aplicável.  
 
Essas informações irão automaticamente para a Tesouraria regional, que se encarregará 
de emitir os boletos correspondentes e enviá-los para o e-mail registrado pelo/a 
doador/a. 
 
Esse método é fácil de usar pelo/a doador/a, mas já exige algum trabalho administrativo 
da sede regional, embora seja viável. 
 

h) Resumo 
 
Entendemos que o desafio que temos será vencido apenas por uma combinação de fontes 
de recursos. A Nota Fiscal Paulista, que já está em pleno andamento, precisa ser 
incentivada e adotada por toda a 3a Região, o que ainda não acontece na data de hoje. 
Essa fonte poderá responder por uma boa parte do financiamento que precisamos. 
 
O crowdfunding é bastante promissor, especialmente porque falaremos com um público 
que vai além do metodismo. Cabe a nós desenvolver uma proposta de financiamento 
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com mensagem adequada que seja bem aceita nas redes sociais. Acreditamos que essa 
fonte de recursos possa, juntamente com a anterior, sustentar a maior parte das nossas 
necessidades. 

Acreditamos ser possível conseguir algum recurso junto a órgãos financiadores 
internacionais e doações de membros da Igreja e simpatizantes do Projeto através de 
depósitos bancários. 

 

Anexo 1 

 

Planilha de Despesas para implantar uma Igreja A (valores em R$) 

Item Mensal 
Anos 

1º  2º  3º  4º  5º  
Custos padrão 100% 90% 80% 60% 40% 

Subsídio  2.500 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 
Reembolso de INSS 250 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
Férias e 13º Proporcionais 486 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 
Pecúlio 200 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 
Seguro saúde 600 7.200 7.200  7.200 7.200 7.200 
Transporte 500 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 
Aluguel de residência e taxas  1.500 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 
Utilidades para residência (água, luz, gás) 200 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 
Comunicação (telefone, celular, Internet) 200 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 
Aluguel de espaço para cultos e taxas  2.000 0 24.000 24.000 24.000 24.000 
Utilidades para esse espaço (água, luz, gás) 200 0 2.400 2.400 2.400 2.400 
Manutenção do espaço de culto 200 0  2.400 2.400 2.400 2.400 
Material de consumo 50 0 600 600 600 600 
Outros 50 600 600 600 600 600 

Total custos padrão  77.833 107.233 107.233 107.233 107.233 
Arrecadação local 0 10.723 21.447 42.893 64.340 

Contribuição do projeto Plantar 77.833  96.510 85.787 64.340 42.893 
  

Custos especiais   
Instrumentos musicais e equipamentos de som 0  3.830 0 0 0 
Equipamentos diversos e mobiliário 0  9.620 0 0 0 
Outros 0 150 0 0 0 

Total custos especiais 0  13.600 0 0 0 
Arrecadação local 0  1.360 0 0 0 

Contribuição do projeto Plantar 0  12.240 0 0 0 
Contribuição total do projeto 77.833 108.750  85.787  64.340 42.893 
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Anexo 2 

 

  

Despesas para implantar uma Igreja - Tipo B (valores em R$) 

Item 
Mensa

l 
Ano 

1º 2º 3º 4º 5º 
Custos padrão 100% 90% 80% 60% 40% 

Subsidio 2.500 30.00
0 30.000 30.000 30.000 30.000 

Reembolso de INSS 250 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 
Férias e 13º Proporcionais 486 5.833 5.833 5.833 5.833 5.833 

Pecúlio 200 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 
Seguro saúde 600 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 

Transporte 500 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

Aluguel de residência e taxas 2.000 24.00
0 24.000 24.000 24.000 24.000 

Utilidades para residência (água, luz, 
gás) 200 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 

Comunicação (telefone e Internet) 200 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 
Aluguel de espaço para cultos 3.000 0 36.000 36.000 36.000 36.000 

Utilidades p/ esse espaço (água, luz, 
gás) 200 0 2.400 2.400 2.400 2.400 

Manutenção do espaço de culto 200 0 2.400 2.400 2.400 2.400 
Material de consumo 50 0 600 600 600 600 

Outros 50 600 600 600 600 600 

Total custos padrão 
83.83

3 
125.23

3 
125.23

3 
125.23

3 
125.23

3 
Arrecadação local 0 12.523 25.047 50.093 75.140 

Contribuição do projeto Plantar 
83.83

3 
112.71

0 
100.18

7 
75.140 50.093 

 
Custos especiais  

Instrumentos musicais e equipamentos de 
som 0 3.830 0 0 0 

Equipamentos diversos e mobiliário 0 9.620 0 0 0 
Outros 0 150 0 0 0 

Total custos especiais 0 13.600 0 0 0 
Arrecadação local 0 1.360 0 0 0 

Contribuição do projeto Plantar 0 12.240 0 0 0 

Contribuição total do projeto 
83.83

3 
124.95

0 
100.18

7 
75.140 50.093 



Caderno do 44º Concílio Regional 
da Igreja Metodista na Terceira Região Eclesiástica 

● Página 188 de 402  

 

Anexo 3 

 

   Orçamento do Projeto (valores em R$) 
Item 2017 2018 2019 2020 2021 

Custos padrão Igreja A 0,00 155.666,67 374.631,11 636.749,44 795.060,28 
Custos padrão Igreja B 55.888,89 200.890,00 438.453,33 745.214,17 950.141,94 
Custos especiais Igreja A 0,00 12.240,00 24.480,00 36.720,00 36.720,00 
Custos especiais Igreja A 0,00 12.240,00 24.480,00  36.720,00 36.720,00 
Gerenciamento  0,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 
Comunicação 50.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 
Outros  1.000,00 3.000,00 6.000,00 8.000,00 9.000,00 
Eventuais  3.194,44 6.963,33 9.955,56 14.596,39 18.481,11 

TOTAL GERAL 110.000,00 442.000,00 929.000,00 1.529.000,00 1.892.000,00 
 

5.3.    Suporte Técnico para acompanhamento dos resultados 

Uma questão de extrema importância é o acompanhamento dos resultados obtidos por 
cada Obreiro/a na plantação da sua respectiva igreja. Isso é fundamental para detectar 
problemas, estudar alternativas e corrigir rumos que não estejam trazendo os resultados 
esperados.  

O acompanhamento dos resultados é a contrapartida do planejamento. Planejar 
atividades sem acompanhar os resultados obtidos é absolutamente inócuo e, quando isso 
acontece, o projeto acaba perdendo credibilidade como um todo. 

5.3.1   O escopo do acompanhamento 
O acompanhamento dos resultados é uma atividade que precisa ser feita com a 
participação dos/as Obreiros(/as, dos/as respectivos/as Superintendentes Distritais e 
da equipe do Projeto Plantar. Cada um desses/as atores e atrizes têm um papel a 
desempenhar no acompanhamento dos resultados, conforme detalhado a seguir: 

a)  O Papel dos/as Obreiros/as 

É importante que os/as Obreiros/as participem plenamente do acompanhamento dos 
resultados, já que eles/as desempenham as atividades-fim do processo de plantação de 
igrejas. Por outro lado, entendemos que os/as) Obreiros/as não podem ter sua atenção 
monopolizada por essa tarefa, sob pena de deixarem de dedicar o tempo necessário para 
a plantação das respectivas igrejas. Por causa disso, a maior parte do trabalho de 
acompanhamento será desenvolvida pela equipe própria do Projeto Plantar.  

Evidentemente, mesmo sendo poupados de boa parte das tarefas, ainda assim, os/as 
Obreiros/as precisarão participar do acompanhamento, atuando em três instâncias 
diferentes. A primeira delas, conforme comentamos anteriormente, quando da 
elaboração do planejamento anual das suas próprias atividades. Tal planejamento 
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deverá, dentre outras coisas, indicar as metas quantitativas que precisarão ser alcançadas 
pela igreja local, o público alvo que está sendo perseguido, a estratégia de atuação, etc.  
 
Esse planejamento, uma vez preparado, deve ser discutido e acordado com o/a 
respectivo/a Superintendente Distrital e a equipe do projeto Plantar, tornando-se, a 
partir daí, na referência para a qual todos/as olharão ao discutirem os resultados de 
determinada plantação. Como o processo de plantação sempre pode trazer surpresas, 
especialmente no início, esse planejamento precisará ser periodicamente atualizado para 
refletir as realidades encontradas no campo e levar em conta as mudanças de rumo 
necessárias para corrigir os problemas detectados.  
 
A segunda instância de participação do/a Obreiro/a ocorrerá na coleta dos dados das 
atividades por ele/a desenvolvidas (por exemplo, preenchendo relatórios de frequência 
no seu grupo base e/ou na sua igreja). Essas informações precisarão ser consolidadas 
mensalmente, usando as planilhas-padrão estabelecidas para esse fim, e encaminhadas 
à equipe do Projeto Plantar.  

A terceira instância de participação dos/as Obreiros/as ocorrerá nas reuniões de 
acompanhamento, onde a situação de cada plantação individual será discutida com o/a 
respectivo/a Superintendente Distrital e a equipe do Projeto Plantar. A previsão é que 
essas reuniões ocorram mensalmente, de forma presencial ou através de 
videoconferência, conforme a demanda. Acreditamos que a periodicidade mensal seja 
suficiente para permitir acompanhar de perto o desempenho de cada plantação, sem 
sobrecarregar Obreiro/as e Superintendente Distrital. 

b)  Equipe do projeto Plantar 
 
Caberá a essa equipe receber as planilhas de dados dos/as Obreiros/as, organizar 
estatísticas comparativas de desempenho, mostrando tanto o desenvolvimento de cada 
grupo base, pequeno grupo e nova igreja ao longo do tempo, bem como apresentando a 
comparação entre diferentes grupos bases, pequenos grupos e igrejas no mesmo estágio 
de plantio. Também caberá a essa equipe fazer projeções futuras do desempenho de cada 
grupo base, pequeno grupo e igreja, extrapolando para o futuro o desempenho 
conseguido anteriormente, detectar problemas e estudar alternativas para correção de 
rumo, consolidando tudo em relatórios gerenciais encaminhados às lideranças regionais 
envolvidas no processo. 
 
As projeções sobre o desempenho futuro são particularmente importantes, 
especialmente no que se refere à evolução da arrecadação de cada igreja plantada, pois, 
conforme comentado anteriormente, a participação da sede regional no financiamento 
das atividades locais será decrescente ao longo dos cinco anos de plantação (100% no 
primeiro ano, depois 90%, 80%, 60% e 40% nos anos subsequentes). Sendo assim, é 
preciso detectar com grande antecedência a eventual dificuldade de alguma das novas 
igrejas em cumprir as metas traçadas, para poder tomar as medidas necessárias. 
 
Naturalmente, a equipe do Projeto Plantar também precisará participar das reuniões de 
acompanhamento periódicas, feitas com cada Obreiro/a e os/as Superintendentes 
Distritais, conforme já comentado acima.  
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À medida que o número de igrejas plantadas for aumentando, as responsabilidades e a 
carga de trabalho da equipe do Projeto Plantar irão crescer rapidamente, tornando 
necessário, a partir de determinado momento, passar a contar com mão de obra em 
dedicação integral para desenvolver essas atividades.  Por causa disso, o orçamento, 
indicado no item 5.2, prevê verba específica para fazer frente a tal necessidade.   
 

c)   Superintendentes Distritais 
O papel dos/as Superintendentes Distritais no acompanhamento dos/as Obreiros/as 
localizados nos seus respectivos distritos também será fundamental. Para tanto, 
precisarão receber e analisar os relatórios preparados pela equipe do Projeto Plantar e 
participar das reuniões mensais com os/as Obreiros/as. 
 
Sugerimos que, caso algum Superintendente Distrital venha a ser envolvido/a em mais 
de uma plantação, as reuniões de avaliação sejam realizadas com a participação de 
todos/as os/as Obreiros/as daquele Distrito, para que essas pessoas possam 
compartilhar e aprender umas com as experiências das outras.  
 

5.3.2   Princípios básicos a serem seguidos no acompanhamento 
 
Alguns princípios básicos deverão ser sempre obedecidos no acompanhamento das 
diversas plantações. O primeiro deles é que, salvo alguma situação excepcional, que seja 
plenamente justificada, nenhuma igreja plantada deverá continuar a depender de 
subsídios da sede ou de outra Igreja Metodista depois de 5 anos do início da plantação.  
 
Tal princípio visa criar igrejas saudáveis e maduras e não um conjunto de novas 
comunidades que venham a se acomodar e se acostumar a serem sustentadas, como 
infelizmente algumas vezes acontece no seio da Igreja Metodista. 
 
A consequência direta desse princípio é que precisamos estar preparados/as para 
encerrar os plantios que não venham a frutificar. Essa medida nunca é simples de 
tomar, pois gera desagrado e decepção nas pessoas que dedicaram esforços sinceros no 
plantio que vier a ser encerrado, normalmente culminando em apelos emocionados por 
“mais uma oportunidade”. Persistir nesse princípio é fundamental, não só para eliminar 
peso-morto (evitando sobrecarregar indevidamente a sede regional), como também para 
servir de exemplo e desafiar os demais plantios em andamento. Se os/as Obreiros/as 
desses outros plantios se convencerem que haverá rigor no cumprimento desse 
princípio, dificilmente irão se acomodar ou permitirão que os/as frequentadores(as) do 
seu gripo base, pequenos grupos e igreja façam isso. 
 
O segundo princípio é que o plantio de sucesso, entendido assim aquele que vier a gerar, 
no prazo de até 5 anos, uma nova igreja independente, atendendo todos os requisitos 
canônicos, irá garantir para o/a respectivo/a Obreiro/a bem sucedido/a o colher 
pessoalmente os frutos do plantio bem feito. 
 
O terceiro princípio é que metas são estabelecidas para serem cumpridas. Em outras 
palavras, aquilo que for estabelecido no plano de ação de cada Obreiro/a precisará ser 
cobrado dele/a com seriedade e constância. É claro que nenhum plano de ação inicial de 
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plantação de igreja é perfeito, pois contratempos inevitáveis vão ocorrer e o 
conhecimento crescente das circunstâncias locais certamente acaba por mostrar que 
alguns caminhos inicialmente escolhidos pelo/a Obreiro/a podem não ser os melhores 
e que outros, não considerados, podem ser os mais adequados. Portanto, mudanças no 
plano de ação inicial são normais e até esperadas. 
 
Por outro lado, o planejamento não pode ser mudado a todo momento, pois acaba por 
se tornar uma peça de ficção. Planejar gera desafios e uma das consequências 
importantes em fazer essa tarefa é obrigar as pessoas a pensar com antecipação no que 
irão fazer, prevendo problemas e encontrando soluções para eles, e desafiar. Em outras 
palavras, o desafio de estabelecer metas e lutar para conseguir alcançá-las é parte 
inalienável do processo. 
 
Portanto, há uma sintonia fina que precisa ser encontrada, de uma parte, não tornando 
o planejamento rígido demais e desacreditado, ao prever coisas que todos/as sabem que 
será impossível alcançar, e, de outra parte, não ficar mudando as metas a todo instante, 
ao menor sinal de dificuldade, evitando que o/a Obreiro/a seja de fato desafiado/a. 
 
O último princípio é que as eventuais mudanças no plano de ação individual somente 
se tornam oficialmente aceitas quando todas as partes envolvidas no estudo original 
– quais sejam, o/a Obreiro/a, o/a Superintendente Distrital respectivo/a e a equipe do 
Projeto Plantar – estiverem consensualmente de acordo com as alterações propostas. 
Ajustes do planejamento nunca podem ser atos de vontade unilateral, nem de quem 
executa (Obreiro/a), nem de quem acompanha (Superintendente Distrital e equipe do 
Projeto Plantar).    
 
Resumindo, o processo de planejamento e acompanhamento do resultado irá seguir os 
seguintes 4 princípios: 
 O plantio que não alcançar a independência em 5 anos será encerrado, salvo casos 

excepcionais, plenamente justificados. 
 O/A Obreiro/a bem sucedido/a irá colher pessoalmente os frutos do plantio bem 

feito. 
 Metas são estabelecidas para serem cumpridas. 
 Mudanças no planejamento precisam ter a concordância consensual de quem 

executa (Obreiro/a) e de quem acompanha (Superintendente Distrital e equipe do 
Projeto Plantar). 

 

5.4.    Suporte Pastoral 

O Suporte Pastoral é vital para a saúde espiritual e pastoral do/a Obreiro/a, uma vez 
que, o/a mesmo/a estará sozinho/a na missão, pois estará vinculado a um Distrito 
Missionário e é responsabilidade do/a Superintendente Distrital proceder o 
acompanhamento do/a Obreiro/a, pessoalmente ou através de um presbítero ou 
presbítera membro da Coordenação Distrital de Ação Missionária indicado/a pelo/a 
mesmo. 
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Lembramos que a responsabilidade do/a Superintendente Distrital é de estar 
pessoalmente com o/a Missionário/a pelo menos uma vez por mês para pastorear o/a 
Obreiro/a e dar todo o suporte pastoral necessário à pessoa que estiver na missão. 

É importante que o/a Superintendente Distrital aja em consonância com a equipe 
responsável pelo Suporte Técnico, inclusive no agendamento de visitas, para que, no 
mínimo a cada duas semanas o/a Obreiro/a receba alguma visita ou se encontre com 
alguém ligado à Igreja Metodista para manter nossa conexidade, bem como, para que 
o/a Obreiro/a se sinta acolhido e acompanhado em todas as suas necessidades. 

O/A Superintendente Distrital ou um/a presbítero/a integrante da CODIAM, devem ter 
claro que sua responsabilidade é de oferecer assistência pastoral tanto o/a Obreiro/a 
quanto sua família, além das competências estabelecidas no artigo 80 dos Cânones 2017-
2021. 

Deve também, apresentar um relatório mensal de suas perspectivas, visão e 
entendimento da missão, apontando pontos positivos, potencialidades e desafios tanto 
da missão como do/a Obreiro/a e sua família, no sentido de que o acompanhamento 
previsto no projeto Plantar possa acontecer de uma forma sistemática e eficaz para que 
alcancemos a autonomia no tempo previsto das igrejas plantadas. 
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Plano de Ação 
Objetivo 2 

 

VERSÃO 1.7. (BETA)  

 

MATERIAL E METODOLOGIA DE TRABALHO  
PARA REVITALIZAR IGREJAS 

  

  

  

  

             

  

Rev. Manoel Carlos Gonçalves  

Secretário Executivo   
da Câmara Regional de Expansão Missionária.   

Igreja Metodista na Terceira Região Eclesiástica  
 

 

Introdução  

 

É notável que nos últimos anos, as nossas igrejas locais têm demonstrado a 
necessidade de um trabalho de revitalização, pois nossas comunidades desejam 
vivenciar um crescimento saudável e orgânico, participando da ação de Deus 
na história, cujo o objetivo é a reconciliação com a humanidade.  

Algumas iniciativas já foram adotadas pela Igreja Metodista na 3a Região 
Eclesiástica, conforme relatório episcopal constante neste Caderno. Temos como 
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alvo a revitalização de igrejas, de acordo com o segundo objetivo do nosso 
Plano Regional de Ação Missionária48. 

A partir das orientações do Plano Regional de Ação Missionária (PRAM), 
inicialmente focamos a atenção no primeiro objetivo: a plantação de novas 
igrejas, tendo como resultado a criação do Projeto Plantar.  Agora é tempo de 
voltar o nosso olhar para a Revitalização de Igrejas, com uma nova proposta e 
um novo olhar. 

O objetivo deste material é contribuir para o trabalho de revitalização de igrejas. 
Deus é o Senhor da Igreja e da Missão. E como servos e servas do Senhor somos 
desafiados e desafiadas a sermos instrumentos na Sua bondosa mão para 
resgatar vidas perdidas. 

A tarefa de avaliar igrejas locais parte deste pressuposto, que Deus é quem 
realmente pode fazer uma avaliação mais completa. Ele ama, corrige, direciona, 
motiva, vocaciona e dá o crescimento à Sua Igreja.   

Desenvolver uma metodologia de trabalho para revitalizar Igrejas precisa ter 
como fundamento a Palavra de Deus e seus critérios que definem o que seria 
uma igreja local saudável. Caso contrário, corre-se o risco de cairmos no 
pragmatismo e considerarmos de forma superficial o que seria uma igreja local 
vibrante. Os números de membros e a arrecadação financeira não são os únicos 
critérios de avaliação. 

  

 
 

 

48 PRAM aprovado no 42º Concílio Regional e referendado no 43º Concílio Regional 
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Parte 1 → Base Teórica E Conceitual  
  

1. Igreja local: marco referencial  

Para um diagnóstico sobre a necessidade de revitalização de igrejas, é 
imprescindível um marco referencial, no qual comparamos a situação ideal com 
a situação real. O conceito de igreja local e os critérios de uma comunidade 
saudável precisam ser bem definidos para que seja possível analisar se uma 
determinada igreja precisa ou não de um trabalho de revitalização.   

1.1. O que é uma igreja local?  

A definição do que seria uma igreja local saudável é encontrada na Bíblia, em 
particular, no Novo Testamento. De forma resumida, uma igreja local é:  

A. Um grupo de pessoas que foi evangelizado por discípulos de Jesus, recebeu 
o evangelho de Cristo e nasceu de novo. Este grupo se organiza para celebrar 
a Deus, prestando culto de louvor e adoração (Atos 2, Atos 11.19-30, Atos 
16.11-15). 

B. Compartilham suas vidas, umas com as outras, vivendo em comunhão e 
cuidado mútuo (Atos 2.42-47, Atos 4.32-37).  

C. Zelam pelos ensinamentos de Cristo por intermédio do discipulado e da 
edificação mútua (Atos 2.4247, Atos 4.32-37, 2 Timóteo 2). 

D. São obedientes ao chamado de Deus para servir com seus dons e 
organizando-se em ministérios, ou seja, servindo uns aos outros (igreja) e 
servindo ao próximo (sociedade). (1 Coríntios 12, Romanos 12, Efésios 4).   

E. São generosas com os necessitados, ajudando os pobres, viúvas e 
estrangeiros (Atos 6.1-7).  

F. Comprometidas e apaixonadas pela missão de proclamar o evangelho de 
Cristo para todos.  (Atos 1.8, Atos 2.14-40, Atos 6.8-15, Atos 7.1-60, Atos 8.1-
40, Atos 10.1-48, Atos 13, 1 Pedro 2.9) . 

 
Como instituição, uma igreja local tem estruturas que viabilizam a missão e 
os seus membros são responsáveis pela criação, manutenção, ampliação, 
sustento e até exclusão destas estruturas. Dentro do chamado de Deus para a 
igreja local, Ele designa homens e mulheres para liderar/equipar estas 
igrejas locais, que são denominados de pastores/as, bispos/as, além de 
outros líderes que também contribuem para a edificação do corpo de Cristo.    
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Nossos documentos são claros ao estabelecer as características de uma igreja 
local saudável. Estas, portanto, formam os critérios que temos para definir 
quem são as igrejas alvo desse projeto. Observando os artigos 2, 3, 49 e 50 
dos nossos Cânones, além do artigo 37 do Regimento Regional, podemos 
identificar estas marcas bíblicas que definem a igreja local.   

Art. 2o – A missão da Igreja Metodista é participar da ação de Deus no 
seu propósito de salvar o mundo.   

Parágrafo único. A Igreja Metodista cumpre a sua Missão:  

a) realizando o culto de Deus, pregando a sua Palavra, ministrando os 
Sacramentos, promovendo a fraternidade e a disciplina cristãs e 
proporcionando a seus membros meios para alcançarem uma experiência 
cristã progressiva, visando ao desempenho de seu testemunho e serviço no 
mundo;  

b) prestando serviços de mensagens, sermões, palestras, orações, por todos 
os meios de comunicação disponíveis e atendimento pastoral;   

c) ministrando Educação Cristã, Teológica e Secular, em todos os graus e 
níveis e prestando serviços de ação comunitária, filantrópica e 
beneficente, por intermédio de suas Regiões Eclesiásticas e Missionárias, 
de suas igrejas, instituições e órgãos especializados por ela organizados, 
instituídos ou mantidos.  

Art. 3o – A Igreja Metodista, quanto às doutrinas, adota os princípios de 
fé do Metodismo Universal, os quais têm por fundamento as Sagradas 
Escrituras do Antigo e Novo Testamentos – testemunho escrito da 
revelação divina, dado por homens movidos pelo Espírito Santo – as quais 
contêm tudo quanto é necessário para a salvação e são suficiente regra de 
fé e prática para os cristãos e cristãs.   

Art. 49 – A igreja local, comunidade de fé, é base do sistema metodista e 
parte do corpo de Cristo, que vive e anuncia o Evangelho do Reino de 
Deus:  

I – no exercício de dons e ministérios do Espírito Santo;  
II – na prática da adoração a Deus, testemunho, apoio, amor e serviço ao 
próximo;  
III – na evangelização do mundo, dentro da realidade em que vive;  
IV – no crescimento em frutos e sinais concretos do Reino, que caminha 
para sua plenitude.  
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Já o artigo 50 estabelece que: 

“Art. 50 – Um Ponto Missionário ou Congregação são organizados em 
igreja local, por iniciativa sua, do Concílio Local ou da própria 
comunidade do Ponto Missionário ou Congregação, mediante o 
credenciamento do Concílio Regional, obedecidos os seguintes critérios: 

I – ser capaz de exercer atos de piedade e obras de misericórdia; 
II – ter em funcionamento pelo menos os ministérios da área Missionária, 
Administrativa, de Educação, de Ação Social e de Trabalho com Crianças; 
III – ter disponibilidade de pessoal e de recursos financeiros para o seu 
funcionamento, inclusive remuneração pastoral e quotas orçamentárias; 
IV – manter, pelo menos, uma Escola Dominical em pleno funcionamento 
com, no mínimo, quatro classes para atender crianças, juvenis, jovens e 
adultos”.  
 

Por fim, temos no Regimento Regional, o artigo 37 que regulamenta: 

“Art. 37 – As características de uma Igreja são: 

I – Possuir características estabelecidas nos artigos 49 e 50 dos Cânones; 

II – Possuir mais de 80 membros arrolados; 

III – Possuir média mensal de arrecadação superior a 12 salários mínimos 
vigentes no País; 

IV – Condição de recebimento de nomeações de Presbítero/a ativo/a, 
Pastor/a ativo/a e Aspirante ao Presbiterado; 

V – Ter condição de sustento pastoral conforme Art. 211, 212 e 213 dos 
Cânones, a saber: 

Subsídio Pastoral conforme tabela regional ou livre negociação; 

Pecúlio Pastoral de 8% sobre o subsídio do/a clérigo/a nomeado/a com 
ônus; 

Cota de custeio a ser negociada adequada à realidade da igreja local 
respeitados os limites mínimos e máximos de 50% e 100%, 
respectivamente, referentes aos custos de água, luz, telefone, plano de 
saúde; 

Reembolso das despesas com combustível no exercício da função. 

VI – Conformidade com suas obrigações com a estrutura regional como 
cotas orçamentárias, representante aos Concílios, convocações episcopais 
ao corpo pastoral, oferta missionária entre outras; 
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VII – Possuir zeladoria própria ou terceirizada; 

VIII – Possuir serviço de limpeza próprio ou terceirizado; 

IX – Manutenção patrimonial, construção, Escola Dominical, 
ministérios, sociedades; 

X – Condições de manutenção de Congregação e/ou Ponto Missionário. 

Seguindo nossos documentos, qualquer igreja que não cumpra qualquer uma 
das características citadas, poderia ser descredenciada. Entretanto, entendemos 
que o desafio não é o do descredenciamento, mas sim uma apuração cuidadosa 
dos fatores que impedem o crescimento e o cumprimento das características de 
uma igreja local para, de forma sistematizada, revitalizar a comunidade para 
que ela possa alcançar sua plenitude; primeiro , junto ao Reino de Deus; e, 
depois, quanto ao cumprimento das características mencionadas. 

1.2 As marcas da qualidade  

Aqui temos uma proposta de definir algumas marcas como referência de 
alvos a serem alcançados em nossas igrejas locais. O Instituto para o 
Desenvolvimento Natural de Igrejas (DNI) apresenta oito marcas da 
qualidade das igrejas que mais crescem em todos os continentes e de 
diversas denominações. O DNI defende que as igrejas que desenvolvem 
estas marcas terão um crescimento natural e saudável.   

As oito marcas do DNI   

Liderança Capacitadora; Ministérios orientados pelos dons; Espiritualidade 
contagiante; 
Estruturas funcionais; Culto inspirador;  Grupos familiares;  Evangelização 
orientada para as necessidades; e Relacionamentos marcados pelo amor 
fraternal.  
 

Outros caminhos  

Há também quem prefere definir as marcas como: Adoração; Comunhão; 
Discipulado; Serviço e Evangelização. (Alguns acrescentam: Justiça Social.) O 
que se observa é que uma comunidade local precisa ter fidelidade ao evangelho 
de Cristo e, ao mesmo tempo, ter relevância cultural. Ela vive o evangelho e 
prega o evangelho (Reedemer City to City – Tim Keller). Mark Dever trabalha 
as nove Marcas das Igrejas Saudáveis: Pregação Expositiva; Teologia Bíblica; O 
Evangelho; Conversão; Evangelização; Membresia na Igreja; Disciplina Bíblica; 
Discipulado; e Liderança Bíblica.   
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Apresentamos uma proposta de marcas para nossa Região, como referências 
para um diagnóstico.   

MARCA 1: Fidelidade à Palavra de Deus  

Diante de uma sociedade pós-moderna, na qual cada indivíduo acredita 
construir suas próprias verdades, é imprescindível uma igreja local ser fiel à 
Palavra de Deus, ou seja, manter a sã doutrina. A tradição metodista tem como 
marca a fidelidade à Bíblia e à teologia wesleyana. Podemos não concordar com 
todos os pormenores da teologia wesleyana, mas na essência, precisamos ter 
clareza. Fidelidade à Palavra de Deus significa crer que a salvação é unicamente 
pela graça de Deus; justificação é pela fé. Cristo é o único Senhor e Salvador. O 
Espírito Santo nos conduz a guardar e praticar, por amor e gratidão a Cristo, os 
seus mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como 
si mesmo.    

MARCA 2: Espiritualidade Vibrante – fervor espiritual  

A vida cristã é marcada por um fervor espiritual. É a alegria de servir a Deus e 
caminhar em Sua presença, desfrutar da Sua graça e amor. Existem diversos 
perfis de espiritualidade (carismático; contemplativo; sacramental; ortodoxo; 
entre outros), mas todos eles demonstram que o/a cristão/cristã deve viver a 
sua fé com dedicação, paixão e entusiasmo.   

MARCA 3: Adoração Comunitária – culto inspirador  

Quando o povo de Deus se reúne para adorar é um momento único na vida 
do/da cristão/cristã. Este culto precisa ser participativo, alegre, significativo e 
missionário. As músicas, leituras de salmos, testemunhos e pregação da Palavra 
devem ter uma linguagem acessível aos ouvintes e ter relevância com o 
cotidiano das pessoas.   

MARCA 4: Comunhão – cuidado mútuo  

Viver o cristianismo não é desenvolver uma carreira solo, mas uma caminhada 
comunitária. É por intermédio dos relacionamentos entre membros do corpo de 
Cristo que as pessoas cuidam e são cuidadas. É chorar com os que choram, 
alegrar com os que se alegram; é desenvolver relacionamentos baseados no 
amor fraternal, relacionamentos que transcendem a superficialidade da 
sociedade líquida e pós-moderna. Os grupos familiares (grupos pequenos, 
células) têm sido um caminho eficiente para gerar esta comunhão.   

MARCA 5: Ensino – Discipulado (sistema intencional de educação cristã)  

É importante para uma comunidade local ter um sistema intencional no qual 
ela ensinará a Palavra de Deus. O ensino cristão não pode faltar em uma igreja 
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local. A Escola Dominical é um programa que procura atingir este objetivo. 
Algumas igrejas acrescentam os grupos pequenos como o espaço para o ensino. 
As classes de novos membros e de renovação dos votos é uma oportunidade da 
educação cristã. A pregação expositiva da Palavra é um ensino forte da Bíblia 
nos cultos.    

MARCA 6: Dons e Ministérios  

Todo/Toda cristão/cristã é um/uma sacerdote/sacerdotisa, ou seja, é 
chamado/a para servir. A igreja local é um espaço no qual as pessoas 
identificam seus dons e trabalham nos ministérios. A participação dos membros 
de uma igreja local e o trabalho que realizam, é um termômetro da saúde desta 
comunidade.   

MARCA 7: Evangelização  

Jesus Cristo deixou bem claro o chamado de testemunhar as boas novas do 
evangelho para o mundo todo. Alguns/Algumas cristãos/cristãs têm um 
chamado específico para serem evangelistas, mas todo o corpo de Cristo é 
convocado a participar da Grande Comissão. Quando uma comunidade perde a 
visão e o comprometimento missionários, ela começa a adoecer e a perder sua 
relevância.   

MARCA 8: Estruturas funcionais  

Toda organização tem necessidades de estruturas e regras para atingir seus 
objetivos. Com o passar do tempo, a organização deve repensar suas estruturas, 
porque muitas delas podem ter se tornado obsoletas. Estruturas funcionais 
significam estruturas que viabilizam a missão. Quando as estruturas ou o 
excesso de estruturas atrapalham o avanço missionário, elas devem ser 
eliminadas. Estruturas são desde um imóvel, dependências físicas, como 
também programas, regras, regimento etc.   

MARCA 9: Liderança capacitadora  

O papel do/a pastor/a na igreja local é equipar os membros para o 
comprimento da missão (Cânones Art. 60. Efésios 4.11-12). O/A líder 
desempenha o papel de administrador/a, mas a sua maior tarefa é capacitar os 
demais para o serviço e a evangelização. Liderança Capacitadora significa não 
centralizar todo o trabalho no/na líder; pelo contrário, toda pessoa que exerce 
liderança na igreja local deve contribuir para capacitar os outros para a missão e 
também para liderar.    

MARCA 10: Justiça social  

Uma marca forte de igrejas vibrantes é o seu comprometimento com a justiça 
social. Cristãos/Cristãs são generosos/as e ajudam os mais necessitados, 
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estendendo as suas mãos aos pobres, aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros. O 
desafio é lutar pela justiça social sem cair no assistencialismo e sem abandonar a 
evangelização.   

 

1.3. Por que revitalizar?  

As cartas paulinas e gerais descrevem as primeiras Igrejas cristãs que, para 
manterem as marcas bíblicas de uma comunidade saudável, enfrentaram 
desafios. O próprio apóstolo Paulo enfrentou vários desafios depois de ter 
plantado igrejas, pois algumas comunidades, segundo o relato bíblico, se 
afastaram do evangelho e então, Paulo trouxe direcionamento para elas.   

Encontramos também no livro de Apocalipse, o próprio Jesus orientando 
algumas igrejas já estabelecidas, sobre a necessidade delas se arrependerem e 
se voltarem para o evangelho. As famosas sete igrejas do Apocalipse e como 
Jesus trabalha com cada uma delas, é um caminho interessante para analisar 
o que o próprio Deus considera importante em uma igreja local.   

Segundo o relato do livro de Apocalipse, a Igreja de Éfeso que estava 
passando por perseguição, se mantinha fiel a doutrina, mas perdeu o 
primeiro amor. Alguns estudiosos consideram que a Igreja de Éfeso tinha 
doutrina (ortodoxia), mas lhe faltava o amor, tanto a Deus, quanto o amor 
uns para com os outros.  A Igreja de Esmirna era uma comunidade pobre e 
passava por aflições, mas Jesus a considerava rica. Esta Igreja não recebe 
nenhuma orientação. A Igreja de Pérgamo, que possivelmente está situada 
na cidade onde teve o templo de adoração ao imperador (trono de Satanás), 
sob a influência da idolatria (culto às coisas e às pessoas), se afastou da sã 
doutrina. A Igreja de Tiatira também se afastou do evangelho e passou a 
negociar os princípios bíblicos. Já a Igreja de Sardes, que se considerava 
viva, Jesus a considerava morta, lhe faltava a doutrina e o fervor, apesar de 
alguns membros terem se mantido fiéis ao Senhor. A Igreja de Filadélfia tem 
pouca força, tem suas fraquezas, mas recebe o encorajamento do Senhor, pois 
se manteve fiel à Palavra de Deus.   

Por fim, a Igreja de Laodicéia. Jesus não aponta que ela negociou a sã 
doutrina, não diz que ela passa por perseguição, não aponta que ela tem 
problemas morais e muito menos que ela tem problemas financeiros, pois 
esta Igreja é considerada rica. Entretanto, Jesus diz que esta comunidade está 
muito mal, pois ela perdeu o fervor espiritual, a vibração, a alegria, o poder, 
a unção e necessita de um avivamento. É uma Igreja que continua com todas 
as suas atividades religiosas, mas Jesus está fora dela. A frieza desta 
comunidade está escondida em suas estruturas. Jesus a convida ao 
arrependimento e ao avivamento.  



Caderno do 44º Concílio Regional 
da Igreja Metodista na Terceira Região Eclesiástica 

● Página 202 de 402  

Ao comparar as marcas bíblicas de uma igreja local saudável com os 
problemas das primeiras Igrejas cristãs, podemos concluir que uma igreja 
local que perde estas marcas, precisa de revitalização.   

Exemplos: se uma igreja tem fidelidade à doutrina, mas lhe falta comunhão e 
amor, precisa de revitalização. Por outro lado, se uma comunidade tem 
comunhão e amor, mas lhe falta doutrina, ela precisa ser revitalizada. Quando 
uma comunidade local tem estruturas, tem doutrina, tem comunhão, mas perde 
o fervor espiritual e a paixão evangelizadora, ela precisa de revitalização.   

Como denominação, é muito comum considerarmos apenas o elemento de 
autossustento para revitalização de uma Igreja, ou seja, se ela não consegue 
se manter financeiramente, ela precisa ser revitalizada. Entretanto, quando 
uma comunidade local não consegue crescer e ter o autossustento, é bem 
provável que o seu problema seja maior e não simplesmente financeiro. 
Além disso, é importante destacar que mesmo que uma Igreja tenha 
autossustento, não significa que ela não precise de revitalização. Faz-se 
necessária uma avaliação de todas as marcas bíblicas de uma Igreja saudável, 
como o fervor, o ensino, o discipulado, a evangelização, a adoração etc.   

1.4. Clareza de propósito  

É importante ter este destaque que, apesar da definição das marcas de uma 
igreja local saudável, toda comunidade precisa ter clareza da sua missão, do 
seu propósito. A Igreja de Cristo é por natureza missionária. A razão de 
existir de uma igreja local é a Grande Comissão. O projeto de Deus é a 
reconciliação com a humanidade por meio de Cristo Jesus. Uma Igreja 
saudável é obediente à convocação de Deus de viver o evangelho e pregá-lo 
para toda criatura.   

2. Diagnóstico: marco situacional  

Avaliar a necessidade de revitalização de uma igreja local é uma tarefa 
desafiadora. Como já foi enfatizado, a avaliação tem que ser feita com temor a 
Deus e com muita oração. No planejamento, tecnicamente, o diagnóstico é a 
comparação entre o marco referencial e o marco situacional, ou seja, é a 
avaliação da distância entre o alvo (marco referencial) e a realidade (marco 
situacional).   

Entretanto, apesar de toda a dificuldade para se avaliar uma comunidade, para 
termos uma atuação efetiva como Região se faz necessário o apontamento de 
um caminho.  Por isso, temos uma proposta de avaliação de três grandes 
fatores: análise da membresia e do trabalho; análise do contexto; e análise da 
infraestrutura. Contudo, poderá ser criada uma avaliação destes elementos com 
outras perguntas, com outras informações.   
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2.1. Análise da membresia e do trabalho  

Esta é a análise mais importante a ser feita. É importante levantar as 
informações sobre o trabalho local: quem são as pessoas que estão 
participando; quais são as atividades principais; qual é o histórico de 
crescimento; e assim por diante.  

O Instituto para o Desenvolvimento Natural da Igreja (DNI) tem um material 
de avaliação chamado Perfil da Igreja, porém, é voltado para igrejas com mais 
de 40 membros ativos. Este material é baseado em uma pesquisa mundial em 
mais de 1.500 igrejas de todos os continentes e tradições, de pequenas a 
grandes igrejas. O objetivo deste material de avaliação é levantar os pontos 
fortes e pontos fracos da igreja local, com base nas oito marcas de qualidade.    

2.1.1. Atividades principais  

Toda comunidade local tem suas atividades semanais e sazonais. A igreja 
local inicia o ano com sua agenda e durante todo o ano realiza diversas 
atividades. É importante avaliar quais são estas atividades, mas 
principalmente levantar as atividades principais, como por exemplo: Escola 
Dominical, cultos dominicais, cultos semanais, culto de jovens, vigílias, 
acampamentos, retiros, evangelização no bairro, visitação, grupos pequenos. 
Quais são as atividades principais? O objetivo é conhecer melhor a realidade 
da igreja local e não simplesmente levantar informações ou dados 
estatísticos.  

2.1.2. Participantes ativos  

Nossas igrejas locais possuem um livro de Rol de Membros e é muito 
comum que o número de membros registrados neste livro, não esteja 
alinhado com o número de pessoas realmente ativas nas atividades da igreja 
local. Para tanto, é importante saber: quantas pessoas participam 
regularmente das atividades principais? Qual é a participação dos membros 
nos cultos nos últimos três meses? Qual é a média de pessoas presentes no 
culto?  

Qual é o número total de pessoas participando do culto no mês? É 
interessante levantar estas informações da presença dos membros em todas 
as atividades principais, isto se justifica pelo fato de termos uma média real 
da participação de pessoas, para que o plano de ação específico possa ser 
melhor elaborado e atenda as demandas efetivas da comunidade em 
questão.   

2.1.3. Ministérios, Grupos Societários e Grupos Pequenos  
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Feito o levantamento citado, necessitamos perceber quais ministérios estão 
em pleno funcionamento neste trabalho local. Quais grupos societários 
funcionam? A igreja local desenvolve um trabalho com grupos pequenos? 
Quantos grupos pequenos existem?  Quantas pessoas estão envolvidas nos 
ministérios? Quantas pessoas participam dos grupos societários? Quantas 
pessoas participam dos grupos pequenos? Quantos líderes o trabalho local 
tem?  
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2.1.4. Comprometimento financeiro  

Passa-se para o próximo passo: Entre os membros ativos, quantos estão 
contribuindo com regularidade? Quantos são dizimistas fiéis? O 
comprometimento financeiro com uma igreja local demonstra a maturidade 
do/a discípulo/a e o seu envolvimento com o plano local de ação 
missionária. Qual é a média de arrecadação mensal? Qual é a média dos 
dízimos? Qual é a média das ofertas?   

2.1.5. Ações evangelísticas  

Com os dados apontados acerca da organização interna da comunidade, 
passamos a olhar para sua ação junto ao público externo. Toda comunidade 
necessita alcançar novas vidas, por isso, levantar-se-á: das atividades 
principais e sazonais, quais são aquelas diretamente ligadas a 
evangelização? Como a igreja local evangeliza e testemunha o evangelho? 
Os grupos pequenos têm um direcionamento para a evangelização? Os 
grupos pequenos têm alcançado novas pessoas?  

2.1.6. Plano Local de Ação Missionária 

Toda igreja local deveria ter um plano local de ação missionária. Por isso é 
necessário conhecer o Plano Local de Ação Missionária. Como é o plano de 
ação? Quais são os objetivos? Existe um plano de ação de curto, médio e 
longo prazo? Os objetivos são mensuráveis? O plano de ação é avaliado em 
qual período? Os membros têm clareza deste plano?   

2.2. Análise do contexto  

Conhecer o contexto no qual a igreja local está situada é muito importante 
para diagnosticar a situação do trabalho. Informações importantes sobre o 
bairro e a região geográfica onde a comunidade está inserida:  

1. Quantas Igrejas evangélicas tem na região?  

2. Quais são as maiores Igrejas evangélicas na região?  Pelo menos três.   

3. Se existe, como é o trabalho missionário das Igrejas Protestantes 
(Presbiteriana, Batista, Luterana) no local?  

4. Os membros residem próximos do imóvel da igreja local? Quantos moram 
perto? Quantos moram longe?   

5. Quantas instituições religiosas tem na região? (Católica, Espírita, TJ, 
Mórmon, Religiões Afro etc)  
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6. A região é formada por comércios e residências? A região é mais de 
comércios ou mais de residências? A igreja está localizada entre os 
comércios ou entre as residências?   

7. Quais os principais comércios na região? (Extra, Assai, Wal-Mart, 
Carrefour, Americanas, Casas Bahia, Pizzarias, Padarias, Bancos, Lotéricas, 
Restaurantes).   

8. A parte residencial é formada por maioria de casas, apartamentos ou 
condomínios fechados?   

9. Existem novos empreendimentos imobiliários:  novas casas, novos 
apartamentos residenciais, novos prédios comerciais?   

10. O local é bem servido de transporte público?   

11. Existe algum problema social que impeça os moradores de se aproximarem 
do imóvel da igreja local, como por exemplo, tráfico de drogas próximo da 
igreja, bares com um histórico de violência?   

As organizações (Reedemer City to City, CTPI, DNI) que trabalham com 
plantação e revitalização, consideram que o número “bom” de igrejas por 
região é: uma igreja para cada mil habitantes. Se tiver na região um número 
igual ou superior a uma igreja para cada mil habitantes, é provável que haja 
dificuldade para se desenvolver um trabalho missionário. Além de avaliar a 
presença dos evangélicos na região, é importante avaliar a qualidade do 
trabalho que estas igrejas estão desenvolvendo no local.   

2.3. Análise da infraestrutura  

É necessária uma avaliação da infraestrutura do trabalho. Como estão as 
salas, banheiros, entrada, o templo, salão social, telhado, portões, 
encanamentos, parte elétrica, cadeiras, bancos, equipamentos de som? Para 
definir um plano de ação estas informações são necessárias.     

2.3.1. Templo – auditório para os cultos  

O espaço para as celebrações está bem cuidado, com boa pintura, 
iluminação? O local tem cadeiras e bancos suficientes e estão em bom 
estado? O trabalho local tem equipamentos para projeção? Como é a parte da 
música? Tem instrumentos musicais? Tem equipamentos de som? Existe 
bebedouro próximo do templo?   

2.3.2. Salas e espaço infantil  

A igreja local tem salas suficientes para desenvolver o ensino? As salas têm 
quadro branco ou lousas? As salas têm mesas e cadeiras? Pensando nas 
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famílias que congregam neste espaço e novos membros com suas crianças, 
existe um local para troca de fraldas, micro-ondas para aquecimento de 
mamadeira e papinhas, um espaço decorado e limpo para trabalhar com 
crianças? Existe um espaço para realizar uma confraternização após o culto?  

2.3.3. Cozinha e banheiros  

Existe um espaço para preparar alimentos? Tem utensílios suficientes para 
servir refeições ou lanches? Os banheiros estão em bom estado e estão bem 
localizados?  

2.3.4. Fachada  

A frente da igreja está bem cuidada, com boa pintura? Existe um luminoso, 
uma placa informando o nome da igreja e suas atividades, com os dias e 
horários? Se existir jardins e quintal, eles estão limpos e bem cuidados?   

2.4. Análise do/a missionário/a  

É importante ter a clareza de que a nomeação/designação é uma 
competência exclusiva do/da epíscopo/a da Região e somente a ele ou ela 
compete tal atribuição. Tudo o que for desenvolvido aqui visa a contribuir 
para essa tarefa, não sendo, em nenhum momento, uma obrigação ou amarra 
no processo de nomeação/designação pastoral. 

Uma igreja local tem um/a obreiro/a liderando a comunidade, seja um/a 
evangelista, missionário/a designado/a, pastor/a, nomeado/a ou 
designado/a pelo/pela bispo/a. Esta pessoa é responsável por conduzir o 
processo de revitalização, juntamente com a liderança local e com o 
acompanhamento do SD. Esta pessoa na liderança do trabalho precisa ter a 
clareza do processo de revitalização em uma igreja local, caso contrário, ela 
poderá tentar muitos caminhos e muitos modelos, tendo dificuldade de 
alcançar bons resultados na revitalização.  

Se o/a missionário/a estiver à frente do trabalho por muitos anos (mais de 
seis anos), é interessante avaliar se ele/a tem condições de continuar à frente 
do trabalho, se tem ânimo, se tem disposição e saúde para a árdua tarefa de 
revitalizar. É bem provável que um/a missionário/a que esteja tentando 
durante muito tempo a revitalização de uma igreja, já esteja esgotado/a 
espiritual e emocionalmente. A solução é uma boa conversa com a pessoa 
que esteja à frente para entender qual é o momento que ela está passando e 
como ela enxerga o trabalho local.   
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2.4.1. O perfil do/a missionário/a 

No caso da Revitalização de Igrejas, o/a missionário/a vai encontrar uma 
cultura estabelecida e um grupo de cristãos e cristãs que congrega naquele 
local há muito tempo. Ele/a precisa ser resiliente para compreender aquela 
cultura e, ao mesmo tempo, conduzir o processo de sua transformação. Neste 
caso, um perfil mais empático, aglutinador e não tanto inovador seja mais 
viável.   

A ideia é que os obreiros sejam essencialmente os/as egressos/as da 
Faculdade de Teologia que receberiam uma oportunidade como 
missionários/as designados/as com vistas a revitalizar a igreja onde forem 
nomeados e, posteriormente, ingressarem no aspirantado ao presbiterato. 

2.4.2. O suporte para o/a missionário/a  

Cada projeto de revitalização tem suas necessidades e deve procurar 
soluções sustentáveis. O caminho mais eficiente é o/a missionário/a se 
dedicar de tempo integral ao processo de revitalização de uma igreja local. 
Para que isto seja possível, ele/a precisa de um suporte financeiro e material 
para se dedicar integralmente à obra. É importante este suporte para que o/a 
missionário/a não fique dividido/a em suas necessidades materiais e o 
trabalho missionário.    

Outros caminhos são possíveis, como por exemplo: o/a missionário/a ser 
bivocacional, dividindo sua atenção, tempo, energia com duas frentes de 
trabalho: sua profissão e a revitalização de uma igreja local. Neste caso, o 
processo pode ser mais longo.   

O suporte também inclui o apoio que o/a missionário/a terá para realizar 
um projeto do começo ao fim. Se houver a mudança de nomeação, a troca 
do/a missionário/a, é provável que o projeto se prolongue e tenha 
dificuldades de conclusão.   

2.4.3. O treinamento  

O objetivo de um treinamento é capacitar o/a missionário/a para que ele/a 
possa compreender as etapas da revitalização e também tenha acesso as 
ferramentas que poderão ser utilizadas na revitalização.  Áreas de 
Conhecimento:  Gestão de Mudanças; Gestão de Pessoas; Gestão de 
Conflitos; Negociação; Planejamento; Pregação Expositiva; e Temática.   

2.4.4. O acompanhamento  

O acompanhamento de outros/outras pastores/pastoras é importante para 
o/a missionário/a que está envolvido/a com revitalização de igrejas. O 
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acompanhamento deve ser feito pelo Superintendente Distrital ou por um/a 
presbítero/a por ele/a indicado.  

2.5. A inviabilidade de revitalização  

É necessário avaliar se realmente é viável a revitalização de um determinado 
local, porque em muitos casos, não existe um trabalho relevante, há poucas 
pessoas participando e motivadas, o que não justifica a mobilização de 
recursos financeiros e humanos. Neste caso, o melhor seria o fechamento do 
trabalho.   

A princípio, alguns casos demonstram a impossibilidade de revitalização:   

2.5.1. Igrejas locais, Congregações e Pontos Missionários com mais de 10 anos e com 
menos de 20 pessoas ativas    

Dependendo da situação, uma comunidade local que tenha um número 
muito pequeno de membros ativos e engajados, a ação mais comum é 
RECOMEÇAR e não revitalizar. Se chegar à conclusão de que o trabalho 
precisa ser recomeçado, o processo não é de revitalização, mas de 
plantação de uma igreja. Em último caso, alguns trabalhos precisam ser 
fechados e os seus membros direcionados para outra igreja mais próxima. 
Se o trabalho local tiver um imóvel, com o fechamento são recomendados 
a venda da propriedade e o direcionamento do dinheiro para um novo 
trabalho.   

2.5.2. Infraestrutura precária   

Além de poucas pessoas participando, recursos financeiros bem limitados, 
se a infraestrutura estiver muito debilitada e podendo causar riscos às 
pessoas que estão congregando ali, é recomendada a paralisação do 
trabalho imediatamente. Em alguns casos, o caminho é a venda do terreno, 
do imóvel, para direcionar os recursos para um novo trabalho.   

2.5.3. Cultura religiosa   

Uma situação muito comum no processo de revitalização é se deparar com 
uma cultura religiosa na igreja local, marcada por pessoas que resistirão a 
ação de revitalização e de mudanças. Dependendo do contexto, o projeto 
de revitalização se torna inviável porque estas “pessoas de resistência” 
atrapalham e disputam o poder com o/a líder responsável por conduzir o 
processo.   

Se o/a missionário/a realizar um processo de revitalização e este grupo se 
opor, pode ocorrer destas pessoas saírem da igreja local e ficar um número 
muito pequeno de participantes, inviabilizando a revitalização. Porém, se 
o grupo de “resistência” sair e ficar um grupo de 20 ou mais pessoas, é 
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bem provável que o/a missionário/a tenha bons resultados na 
revitalização.  

Precisa ficar claro para todos os envolvidos na revitalização de igrejas, que 
a saída de pessoas de uma igreja local, durante o processo de revitalização, 
não necessariamente está ligada a capacidade de liderar do/a 
missionário/a. Infelizmente, muitas pessoas se perdem dentro da própria 
religião, perdem a essência do evangelho e não querem mudanças. É 
muito comum dentro das Igrejas históricas, terem famílias que se unem 
contra um projeto de revitalização, porque elas querem manter as 
tradições locais, estruturas estabelecidas, mas principalmente, elas querem 
manter o poder e o controle que têm do trabalho. Este fator pode tornar o 
processo de revitalização bem mais longo.   

3. Planejamento, Plano de Ação e Projeto  

O planejamento é importante para qualquer organização e para a 
realização de projetos. Ao pensar e se organizar antes de fazer ou até 
mesmo durante a execução de um projeto é imprescindível, mas o excesso 
de informações e metodologias burocráticas pode atrapalhar a realização. 
O planejamento precisa ser dinâmico.   

 

 
 

Imagem retirada do Site: http://www.siteware.com.br 
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3.1. Planejamento estratégico dinâmico e metodologia ágil  

Atualmente, por influência da tecnologia e informatização, diversas áreas 
têm adotado a “metodologia ágil”, tendo como métodos conhecidos: Scrum, 
Kanban e o Lean.  A proposta destes métodos é entregar pequenos 
resultados em menor tempo, com menos recursos, de forma mais 
contextualizada e organizada.  Você planeja fazendo e também faz 
planejando. Qualquer ferramenta deve servir a missão. Os métodos de 
gestão de projetos mencionados são apenas sugestões. O/A missionário/a 
poderá utilizar qualquer outro método de gestão de projetos que tiver maior 
facilidade.  

A metodologia ágil segue as premissas do planejamento, no sentido do 
pensar antes de fazer. Entretanto, a metodologia ágil vai experimentando, 
fazendo pequenas entregas, dividindo melhor as tarefas, organizando 
melhor o processo, atualizando as necessidades em tempo ágil. Neste caso, a 
metodologia ágil evita desperdícios de tempo, de recursos financeiros e de 
recursos humanos.   

Na Revitalização, o processo de planejar é constante. Ainda que se defina um 
projeto e as etapas, o melhor caminho é sempre fazer pequenas entregas 
(objetivos) e sempre revisar o projeto, o planejamento. A proposta é que o 
obreiro/a faça um planejamento prévio, mas no decorrer do tempo, ele/a 
faça um planejamento junto com a comunidade local, trazendo pessoas para 
participar, planejamento este previsto em nossos documentos como “Plano 
Local de Ação Missionária”. 

O marco referencial e o diagnóstico, apresentados anteriormente, precisam ser 
sempre revisitados e verificados. Analisando a distância entre o ideal e a 
situação real da igreja local, atualizam-se os planos de ações progredindo 
assim no processo de revitalização.    

3.2. Projeto, planos anuais e trimestrais   

Para realização de um projeto de revitalização de igrejas, que provavelmente 
terá um período de cinco a seis anos, o/a missionário/a e a igreja local 
precisam ter a visão macro (qual é o objetivo final), mas também serão 
necessários planos de ações anuais, definindo os objetivos de cada ano. E, 
por fim, as avalições e correções podem ser feitas a cada trimestre.    

A metodologia ágil poderá ajudar na execução do projeto. Com esta 
metodologia é possível acompanhar semanalmente o que está sendo feito; 
quem está fazendo o que; quais são os prazos e quais são as entregas; o que 
está parado; o que está pendente e assim por diante.  
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Parte 2 → Aplicação Prática  
  

Etapas da Revitalização (Projeto)  

Para facilitar o entendimento das etapas, o projeto está dividido em três partes: 
O evangelho; A cidade; e A missão.  O/a obreiro/a deverá explicar para a igreja 
local sobre o Projeto de Revitalização e as suas fases. Em alguns casos, estas 
etapas não terão a mesma ordem, pois cada contexto tem suas necessidades. Em 
qualquer planejamento de revitalização, o importante será: 1. Consciência do 
que é uma igreja local saudável. 2. Consciência da necessidade de revitalização. 
3. Disposição para a renovação. 4. Diagnóstico honesto da situação. 5. 
Engajamento para que haja mudança. 6. Trabalhar para o crescimento natural e 
sustentável da igreja local.   

O evangelho  

Nestas duas primeiras etapas, se for o primeiro ano do/a missionário/a na 
igreja local, ele/a deverá se adaptar, conhecer a cultura local, conhecer e visitar 
as pessoas, sem propor muitas mudanças no começo.   

Fase 1. Conscientização  

A primeira fase é da conscientização da igreja local sobre a importância da 
revitalização e principalmente, a conscientização da proposta do evangelho de 
Cristo; de viver o evangelho; e pregar o evangelho. Nesta fase, o/a 
missionário/a precisa focar suas ações no Marco Referencial:   

↔  O que é o evangelho?   (criação, queda, salvação pela graça, santificação).   

↔ O que é uma igreja local? (10 marcas da qualidade).   

↔ Qual é a sua missão? (clareza de propósito – definição de missão, visão, 
valores).  

↔ Por que revitalizar? (A necessidade de arrependimento e renovação 
espiritual).   

O/a missionário/a com pregações, estudos bíblicos, Escola Dominical, células, 
grupos pequenos, vídeos nas redes sociais, poderá conscientizar a comunidade 
local sobre a importância do evangelho.   

Um caminho possível é o/a missionário/a iniciar um grupo pequeno com os 
líderes da igreja local ou com as pessoas mais influentes (formadores de 
opinião, pessoas mais ativas ou comprometidas). A Igreja Metodista tem 
diversos materiais sobre iniciar grupos pequenos que podem ser utilizados. 
Nossa Região tem o material “Trabalhando com os Pequenos Grupos”. Se por 
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acaso, a igreja local tiver passado por uma experiência ruim de células ou 
grupos pequenos, o/a missionário/a precisa ter jogo de cintura para viabilizar 
estes encontros com a liderança.  

Duração → Fase 1: seis meses.   

Fase 2. Renovação  

O evangelho atinge a mente e o coração, ou seja, o evangelho deve ser 
experimentado de forma integral. A conscientização é importante para a 
compreensão do evangelho. Entretanto, é necessária uma renovação espiritual 
que atinja o coração das pessoas. As pessoas precisam compreender e vivenciar 
o evangelho na sua totalidade. Evangelho todo para o homem todo.   

A fase da renovação significa ter um tempo maior de oração, seja dentro dos 
próprios cultos e atividades, seja com encontros de oração e vigílias. O/a 
missionário/a deve orar mais pelas pessoas nos cultos e em suas casas. Os 
retiros espirituais de finais de semanas são oportunidades ricas para esta 
renovação e a recomendação é que tenha pelo menos um retiro no primeiro ano 
da revitalização.   

Duração →  Fase 2: seis meses.  

A cidade  

Passado o período de adaptação do/a missionário/a a cultura local e também o 
período de conscientização e renovação espiritual, iniciam-se as fases das 
mudanças. É o período de diagnosticar o que está indo bem e o que não está, 
quais estruturas e programas viabilizam a missão e quais se tornaram 
irrelevantes e não frutificam. Além disso, novas iniciativas e novas atividades 
surgirão.   

O item 2 “Diagnóstico” deste material, tem uma proposta de avaliação: 
membresia, os trabalhos, infraestrutura e bairro/cidade.  Uma ferramenta que 
pode ser útil é a Análise SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças).   

É importante o/a missionário/a envolver os líderes e pessoas chaves para 
trabalhar juntamente com ele/a neste diagnóstico. Como já mencionado 
anteriormente, se a igreja local tiver mais de 40 membros, ela poderá utilizar o 
material do DNI denominado Perfil da Igreja, para avaliar as marcas da 
qualidade do trabalho local.   

É a partir deste momento que, efetivamente, nasce um plano local de ação 
missionária para que haja a revitalização e o crescimento natural e sustentável.  
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Fase 3. Contextualização  

O evangelho nos desafia a olhar para a cultura e identificar os pontos positivos 
e pontos negativos. Alguns modelos de igrejas se isolam da sociedade e vivem 
o seu mundo à parte, com muita dificuldade de comunicar o evangelho para o 
contexto urbano. Já outros modelos se adaptam à cultura e aos valores do 
mundo, caindo na teologia da prosperidade, vendendo o evangelho; ou então, 
se adaptam aos valores da sociedade ao ponto de ser tornarem irrelevantes, 
parecendo mais com partidos políticos e Ongs. Existem também igrejas que 
fazem intervenções na sociedade com assistencialismo, mas continuam vivendo 
distante da cidade.   

A igreja local em revitalização precisa aprender a importância da 
contextualização. Uma igreja saudável consegue se envolver na cidade, 
comunicar o evangelho, identificar oportunidades na cultura local, mas 
também identifica valores negativos que precisam ser transformados pela 
mensagem da cruz.   

A. Forças e fraquezas  

A igreja local poderá realizar um ou mais encontros para discutir e avaliar a 
situação real do trabalho local, o envolvimento da membresia, as atividades 
que são realizadas. Tendo como referencial o item 1: Marco Referencial e 
seguindo as orientações do item 2: Diagnóstico: Marco Situacional, a igreja 
local juntamente com o/a missionário/a conseguirão levantar seus pontos 
fortes e pontos fracos, suas forças e suas fraquezas. Esta é uma análise mais 
interna.   

O Instituto DNI propõe que a igreja local faça uma Conferência do Futuro, não 
somente para diagnosticar a situação real, mas também para trazer esperança e 
mostrar o alvo: marco referencial, ou seja, onde a igreja local deve chegar e 
sonhar.   

Muitas igrejas locais se perdem neste processo de diagnosticar, porque elas 
levantam informações, mas não estão dispostas a mudanças. Apesar de 
reconhecer que muitas coisas não funcionam e precisam ser mudadas, a igreja 
não está engajada na mudança, porque prefere manter tudo do jeito que 
sempre foi, mesmo não frutificando como deveria.    

B. Oportunidades e ameaças  

Nem sempre a membresia de uma igreja local conhece bem o contexto, o bairro 
onde ela está situada. Tem situações que os membros moram distante do 
prédio da igreja. Se a visão dos membros em relação a cidade for negativa, é 
provável que apesar de viverem naquele ambiente, eles não conhecem bem o 
contexto.  
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O/a missionário/a deve desafiar a igreja local a sair para conhecer o bairro, as 
ruas, a cidade. Com olhos e ouvidos atentos, a igreja local identifica 
oportunidades na cidade para pregar o evangelho e fazer a diferença. O item 2, 
Diagnóstico, tem uma proposta de avaliar alguns elementos do contexto. O 
objetivo é identificar oportunidades e ameaças. Esta é uma análise externa e 
significa que a igreja local e o/a obreiro/a precisam ir para as ruas.  Realizar 
algumas ações de contato no bairro são importantes para conversar com os 
moradores da região.   

Um exemplo: ir de casa em casa fazendo uma conscientização sobre a 
dengue/sarampo e aproveitar a oportunidade para criar relacionamentos, conversar 
com as pessoas e fazer uma pesquisa sobre o que gostam e o que não gostam no bairro, 
as necessidades etc. Não é muito eficiente sair com panfletos evangelísticos e uma 
prancheta fazendo um censo com diversas perguntas. Se a igreja local definir quais 
informações ela deseja coletar dos moradores, ela deve treinar as pessoas para 
conversar com os moradores de maneira informal, a ponto de obter as informações 
indiretamente, sem fazer uma pergunta direta como se estivesse fazendo uma 
entrevista, pois isto intimida os moradores.   

Duração → Fase 3: seis meses  

Fase 4. O engajamento  

Conhecendo melhor o ambiente interno e externo, vem o trabalho mais 
desafiador: implementar as mudanças necessárias para viabilizar a missão. 
Após realizar o diagnóstico da igreja local (membresia, atividades, 
infraestrutura) e contexto (bairro, cidade, igrejas), o/a missionário/a e igreja 
local precisam definir quais as mudanças são necessárias para que haja o 
crescimento natural e saudável.   

As atividades, estruturas e hábitos que contribuem para o crescimento 
devem ser fortalecidos, valorizados e incentivados.  Por outro lado, 
atividades, estruturas e hábitos que não contribuem com a saúde da igreja 
local, com a missão, devem ser abandonados.  

Esta fase exige muita da saúde emocional do/a missionário/a para fazer a 
gestão de mudanças e gestão de conflitos, pois pode se deparar com pessoas 
religiosas que não querem nenhuma mudança e estão dispostas a lutar por 
isso.   

A. Atividades  

A maioria das igrejas locais tem a sua agenda anual de atividades.  Para 
muitas igrejas, o Plano Local de Ação Missionária consiste em repetir as 
mesmas programações dos anos anteriores. Na Revitalização, estas 
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atividades serão repensadas. Algumas atividades serão mantidas, 
fortalecidas e incentivadas; algumas atividades serão modificadas e 
redirecionadas; algumas atividades serão excluídas da agenda, pois não 
contribuem de forma eficaz com a missão. Por fim, novas atividades poderão 
ser implantadas dependendo das necessidades, das oportunidades 
identificadas, sempre visando a missão.   

B. Estruturas  

A mesma situação ocorre com a infraestrutura da igreja. Serão necessários 
uma renovação e uma transformação da infraestrutura. Pode ser necessário 
reformar o imóvel da igreja (pintura, mudança estrutural), trocar a fachada, 
modificar a iluminação, reformar o altar, trocar as cadeiras ou bancos, a troca 
de equipamentos de som e de projeção. Infraestruturas simples e funcionais 
colaboram para o cumprimento da missão da organização.   

C. Hábitos ׀ Pessoas  ׀ Membresia  

Além das atividades e infraestrutura, toda igreja local tem sua cultura, que é 
constituída pelos hábitos dos seus membros. Há hábitos bons e que 
contribuem para o crescimento da comunidade. Há também hábitos 
pecaminosos que precisam ser confrontados e transformados pelo 
evangelho. Como os hábitos envolvem pessoas e relacionamentos, é uma 
tarefa árdua de edificação. O/a missionário/a e a igreja local terão que 
trabalhar o incentivo mútuo, mas também a exortação mútua.   

 Exemplos de hábitos pecaminosos que prejudicam a saúde da igreja local:  
maledicência (fofoca), inveja, competitividade, avareza, orgulho, luxúria, 
incredulidade, a preguiça, a ira, entre outros. Em alguns casos, o obreiro/a 
terá que identificar pessoas que influenciam outras para estes hábitos 
pecaminosos.   
 

Os membros comprometidos (presença, tempo, talentos, recursos 
financeiros) podem ajudar o/a obreiro/a  no processo de revitalização e 
serão referências para outras pessoas e para novos/as convertidos/as, 
inclusive para discipular novas pessoas. O contrário também é verdadeiro: 
membros descomprometidos (faltam muito, não contribuem 
financeiramente, trabalho voluntário medíocre) sempre serão uma barreira 
para revitalização, principalmente se exercem liderança na igreja local 
e/ou fazem parte das famílias mais antigas. Neste caso, exigirá muito do 
controle emocional e fé do/a missionário/a para orar por estas pessoas, 
amá-las, mas também exortá-las no evangelho. Sem uma disciplina 
eclesiástica baseada no amor, na verdade e nos Cânones, dificilmente a igreja 
terá crescimento saudável (qualitativa e quantitativamente).   
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Duração → Fase 4: 1 a 2 anos.   

A Missão  

Fase 5.  Comunidade Missionária ׀ Missional   

Muitas comunidades locais depois que retornam para o caminho do 
crescimento natural, focam em uma determinada área e acabam negligenciando 
outras. Tem igrejas que focam em um determinado público: crianças, jovens, 
casais, e depois enfrentam dificuldades por não ter o equilíbrio e o sustento. 
Tem igrejas que valorizam o ensino, mas abandonam a evangelização; outras 
focam na multiplicação e abandonam o ensino.  Novamente, o propósito de 
existência da igreja tem que ser enfatizado. Quem somos? Qual é a razão de 
existirmos? Qual a nossa missão? A maior necessidade humana é a de 
reconciliação com o Criador, Senhor e Deus.   

Nesta fase, a igreja local se organiza em torno da missão. Ela já fez alguns 
ajustes, algumas mudanças, mas agora toda a sua estrutura (culto, Escola 
Dominical, grupos pequenos, programação, infraestrutura, método de 
discipulado) deve viabilizar a missão. A igreja existe para os de fora. Existe uma 
discussão sobre edificação e evangelização; se deve edificar os de dentro para 
depois evangelizar os de fora. A proposta é edificar enquanto evangeliza e 
evangelizar enquanto edifica.   

 
 

É provável que na fase anterior, a igreja local teve êxito com as mudanças 
e também colheu os frutos. Ao comparar o antes com o depois, ela consegue 
verificar as marcas da qualidade que estão presentes. Na fase 5, a igreja 
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busca o equilíbrio das marcas da qualidade, sem negligenciar nenhuma 
marca.   

 

Todas as atividades são direcionadas para a missão. Isto significa ter um 
culto com a preocupação missionária, se atentando com a linguagem 
utilizada, com uma boa recepção aos visitantes, o cuidado na escolha das 
músicas, a pregação expositiva que atinge a mente e o coração dos 
ouvintes. Uma Escola Dominical que forma discípulos para a missão, mas 
que também se discute temas relevantes para o nosso tempo. Ministérios 
que transcendem o espaço do templo, mas que sirvam com seus dons na 
cidade e no bairro. Grupos pequenos que multiplicam alcançando seus 
amigos por intermédio dos relacionamentos.   
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Uma igreja missionária não fica esperando as pessoas chegaram para 
serem evangelizadas e também não aguarda passivamente o crescimento 
espiritual. Pelo contrário, uma igreja missionária atende prontamente a 
convocação de Deus para anunciar o evangelho e tem uma atitude 
proativa. Ela simplesmente vai. A comunidade de fé deve se envolver no 
que Deus está fazendo na história, na cidade, nos seus discípulos e por 
meio deles.  
  
No livro Igreja Simples, Thom Rainer defende que toda comunidade 
deveria ter um sistema intencional de crescimento espiritual dos seus 
membros e novos convertidos. A proposta é enxugar as estruturas e a 
programação para focar no essencial: crescimento espiritual. Quando 
novas pessoas chegam a uma igreja local, elas precisam compreender qual 
é o processo ou sistema daquela igreja local para alcançar o crescimento, 
quais são as etapas. Rainer apresenta a importância dos grupos pequenos 
tanto para evangelização, quanto para a edificação, além de um culto bem 
organizado, dinâmico e obreiro.   

Tim Keller, no livro Igreja Centrada, ensina sobre ter um Mistério 
Integrativo:   

As igrejas devem, em primeiro lugar, buscar pôr as pessoas em contato 
com Deus por meio do evangelismo e da adoração. Em segundo lugar, uma 
igreja integrada se esforçará para pôr as pessoas em contato umas com as 
outras por meio da comunidade e do discipulado. Em terceiro lugar, a 
igreja também deve encontrar maneiras de pôr as pessoas em contato com 
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as necessidades da cidade por meio de ministérios de misericórdia e de 
justiça. Por fim, a igreja deve ajudar a pôr as pessoas em contato com a 
cultura por meio da integração da fé e das obras. 49  

Duração →  6 meses a 1 ano  

Fase 6. Parcerias missionárias  

Nos dias atuais, é muito comum cada igreja local viver dentro do seu 
mundo próprio, com pouco relacionamento com outras igrejas da mesma 
denominação e sem relacionamento com igrejas de outras denominações. 
Infelizmente, o individualismo atingiu a unidade da Igreja cristã. Há 
muita competitividade, falta de ética e de cooperação entre as igrejas.  

Uma igreja revitalizada pode desenvolver parcerias com as igrejas do seu 
contexto. A unidade das Igrejas cristãs colabora para o testemunho do 
evangelho na cidade. O próprio Senhor disse isto em sua oração:   

Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem 
deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que 
eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. 
Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós 
somos um: eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, 
para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste como igualmente 
me amaste – João 17.20-23 (NVI). 

As parcerias com outras Igrejas nos ajudam a ter uma visão maior da obra 
de Deus na Terra. Nestas parcerias, a igreja local desenvolve 
relacionamento saudável com outras Igrejas, pode receber ajuda e também 
oferecer ajuda. Com mais igrejas unidas em torno da missão, o impacto é 
bem maior no bairro e na cidade. Igrejas revitalizadas também são 
exemplos inspiradores para outras igrejas com dificuldades.    

  

 
 

 

49 KELLER, Timothy. Igreja Centrada. p.296.  
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Duração → Fase 6: Não tem duração, pois é uma prática que deve permanecer. 
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