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Assessoria Regional de Promoção dos Direitos Humanos 
Relatório ao 44o Concílio Regional da Igreja Metodista na 3a Região Eclesiástica 

 

Preenchido por Jair Alves em 9/6/2019 6:36:04 PM 
E-mail: jair1957alves@gmail.com  / Telefone: 11997924049 

 

Legenda para o Relatório 
 

Ênfases 
Ênfase 1 — Estimular o zelo evangelizador na vida de cada metodista, de cada igreja local. 
Ênfase 2 — Revitalizar o carisma dos ministérios clérigo e leigo nos vários aspectos da missão. 
Ênfase 3 — Promover o discipulado na perspectiva da salvação, santificação e serviço. 
Ênfase 4 — Fortalecer a identidade, a conexidade e a unidade da Igreja. 
Ênfase 5 — Implementar ações que envolvam a Igreja no cuidado e preservação do meio ambiente. 
Ênfase 6 — Promover maior comprometimento e resposta da Igreja ao clamor do desafio urbano. 
Ênfase 7 — Priorizar o apoio à igreja local como o principal espaço onde a missão acontece, especialmente por meio da 
capacitação e da comunicação. 
Ênfase 8 — Apoiar maior protagonismo dos distritos em seu papel de articulação e integração, como apoio às igrejas locais e 
realização de ações em nível regional. 
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. 
Ênfase 10 — Estabelecer a comunicação como eixo de fortalecimento da identidade metodista, tanto no âmbito interno quanto 
externo aos diversos níveis da Igreja. 
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. 

 
 

Objetivos 
a. Colaborar para que as igrejas locais, os distritos 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 vidas. 
d. Animar líderes leigos e pastores/pastoras  metodistas da Região 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/pastoras dispostos a cooperar uns com os outros para que o 
crescimento da Igreja aconteça de forma equânime por toda a Região. 
g. Fortalecer a estrutura regional como fonte de apoio e articulação capaz de apoiar iniciativas das 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 as 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 Região, como cumprimento ao 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 
na 3a Região Eclesiástica na tarefa do 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 ao 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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Atividade no 1 
 

Nome:    Reuniões mensais de planejamento 
Período:    Foram realizadas 14 reuniões de planejamento de março de 2018 até agosto de 
2010 
Ênfases relacionadas:  Ênfase 4, Ênfase 5, Ênfase 6 
 
Descrição: 
 

Trata-se de reuniões de planejamento e discussão que acontecem regularmente. 

 
Objetivos cumpridos:  Objetivo A, Objetivo C, Objetivo H, Objetivo I, Objetivo L, Objetivo M, Objetivo 
P, Objetivo Q, Objetivo R.  
 
Metas e Objetivos alcançados: 
 

Foram realizadas reuniões mensais de planejamento da Assessoria de Direitos Humanos (ADH) em diferentes 
Igrejas. Os encontros tiveram como objetivo manter o grupo interessado, animado e consciente dos fatos e 
acontecimentos que violaram direitos humanos no âmbito da Região. Também objetivaram despertar diferentes 
Igrejas para a importância do tema. 

 
Número de participantes da atividade: 25 
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Atividade no 2 
 

Nome:    Publicação de textos sobre Direitos Humanos e sobre fatos e acontecimentos 
sociais importantes. 
Período:    Por ocasião dos fatos e acontecimentos trágicos que se tornaram calamidade 
pública publicamos textos em solidariedade às vítimas. Em março de 2018 foi o Incêndio e desabamento do prédio 
no Largo do Paissandú, na cidade de São Paulo. Em janeiro de 2019 ocorre o rompimento da barragem em 
Brumadinho, MG. 
Ênfases relacionadas:  Ênfase 2, Ênfase 3, Ênfase 6, Ênfase 7, Ênfase 10, Ênfase 11 
 
Descrição: 
 

Os textos foram confeccionados por um grupo de pessoas interessadas na defesa dos Direitos Humanos, 
metodistas membros de diferentes igrejas locais que se reúnem periódica e regularmente.  

 
Objetivos cumpridos:  Objetivo C, Objetivo H, Objetivo L, Objetivo M, Objetivo P, Objetivo Q, 
Objetivo R. 
 
Metas e Objetivos alcançados: 
 

Os textos foram importantes  porque conscientizam, cumprem, e acima de tudo, mostram a missão profética da 
Igreja na sociedade violenta e discriminatória. Há um profundo descaso com as pessoas e com o bem comum. 
Publicamos textos com caráter de reflexão e denúncia sobre situações, não só de calamidade, mas também 
produzimos textos contra a reforma da Seguridade, contra a violência e discriminação contra as mulheres, contra 
a população de rua, cujo projeto tem trazido evidentes danos para a população e para o país. Houve também 
reações e resistências de metodistas a publicação de alguns textos. 

 
Número de participantes da atividade: 8 
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Atividade no 3 
 

Nome:    Encontros de capacitação 
Período:    Rodas de conversa e oficinas realizadas ao longo dos anos de 2018 e 2019 
Ênfases relacionadas:  Ênfase 2, Ênfase 6, Ênfase 7, Ênfase 10, Ênfase 11 
 
Descrição: 
 

Conjunto de encontros para capacitação em Direitos Humanos. 
Rodas de conversa abordando a discriminação e violência contra crianças, mulheres e sobre pastoral carcerária. 
Aulas e exposições na FaTeo sobre Direitos Humanos. 

 
Objetivos cumpridos:  Objetivo A, Objetivo C, Objetivo H, Objetivo I, Objetivo L, Objetivo M, Objetivo 
P, Objetivo Q, Objetivo R.  
 
Metas e Objetivos alcançados: 
 

A Assessoria de Direitos Humanos manteve uma rede bem dinâmica, na produção de eventos e de 
acompanhamento dos fatos e acontecimentos que ferem direitos.  
Foi atenta aos projetos governamentais que reduzem direitos pronunciando-se a partir de encontros e rodas de 
discussão sobre alguns projetos de lei que diminuiu direitos. Nas rodas de conversa e atividades de capacitação 
abordamos temas sobre a situação previdenciária no país; sobre a questão do armamento da população; sobre 
ocorrências de variados tipos de violência. Também em aula e exposições sobre a situação do ensino e da 
educação no país.  
Sempre tivemos um grupo de metodistas bem articulado, produtivo no sentido da comunicação e do uso 
pedagógico das redes sociais.  
A ADR tem página no Face Book que é alimentada com as informações pertinentes. 

 
Número de participantes da atividade: 40 
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Atividade no 4 
 

Nome:    Cultos e celebrações 
Período:    Por ocasião de datas significativas como Dia 21 de janeiro  — Dia Nacional 
contra a Discriminação Religiosa.  

Em dezembro de 2018 comemoramos os 70 anos da Declaração Universal dos  
Direitos Humanos.  
Ênfases relacionadas:  Ênfase 2, Ênfase 6, Ênfase 7, Ênfase 9 
 
Descrição: 
 

Realizamos cultos em todas as reuniões de planejamento. Foram celebrações alusivas a datas importantes, como 
o do golpe militar de 31 de março; sobre o genocídio da população negra; sobre o dia 21 de janeiro — Dia 
Nacional contra a Discriminação Religiosa. 

 
Objetivos cumpridos:  Objetivo C, Objetivo G, Objetivo I, Objetivo M, Objetivo R.  
 
Metas e Objetivos alcançados: 
 

As celebrações e cultos que fizemos sempre foram participativos e com muita reflexão. Houve crescimento, 
conscientização e visível comprometimento com os direitos civis, além da prática saudável de acompanhar os 
fatos sociais e políticos, principalmente os que refletem e afetam as nossas instituições. 

 
Número de participantes da atividade: 30 
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Acerca do Biênio Futuro (2020/2021) 
 

Propostas de Estratégias Futuras: 
 

Visitar as Igrejas da Região disseminando a importância da luta pela defesa dos direitos humanos, facilitando o 
cumprimento da responsabilidade social da Igreja Metodista.  
Ampliar o grupo organizando as atividades de modo a antecipar-se aos fatos que afetam os direitos humanos. 
Recuperar a dinâmica de produção de subsídios para as Igrejas confeccionando materiais de subsídios litúrgico, 
teológicos para as Igrejas da Região.  
Produzir material sobre a defesa do meio ambiente. 

 
Objetivos Futuros:   Objetivo A, Objetivo C, Objetivo E, Objetivo H, Objetivo I, Objetivo L, 
Objetivo M, Objetivo P, Objetivo Q, Objetivo R. 
 
Ênfase Missionária — Estratégias Futuras:  Ênfase 2, Ênfase 5, Ênfase 6, Ênfase 7, Ênfase 9, Ênfase 10, Ênfase 11.
 


