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Secretaria Executiva do CEMEC 
Relatório ao 44o Concílio Regional da Igreja Metodista na 3a Região Eclesiástica 

 

Preenchido por Amélia Tavares Correia Neves 
 

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:    Curso de Evangelistas 
Período:    Biênio 2018 2019 ׀ 
Ênfases relacionadas:  Ênfase 1, Ênfase 2, Ênfase 3, Ênfase 4, Ênfase 6, Ênfase 7, Ênfase 8 
 
Descrição: 
 

Curso de Evangelistas no CEMEC e realização de um curso no Distrito de Sorocaba por iniciativa e apoio do SD, rev. 
Eduardo Seixas Júnior e da Igreja Central em Sorocaba. O Curso de Evangelistas oferece subsídios para uma ação 
na área de evangelização na igreja local. Ele segue as diretrizes do Colégio Episcopal que são amplas e 
direcionadas para uma conscientização e capacitação na questão da evangelização. A realização do curso no 
distrito possibilita uma proximidade e atinge um maior número de pessoas. 

 
Objetivos cumpridos:  Objetivo A, Objetivo B, Objetivo C, Objetivo D, Objetivo E, Objetivo F, Objetivo 
H, Objetivo I, Objetivo J, Objetivo M, Objetivo O, Objetivo P, Objetivo R. 
 
Metas e Objetivos alcançados: 
 

Alguns/algumas participantes desse curso têm muito claro seu chamado para uma ação evangelizadora. Outros/as 
nem tanto, mas no convívio com os demais colegas e com a programação do curso são despertados. Outros/as 
veem o curso como uma capacitação para atuação na igreja local. O curso envolve 15 encontros presencias e 
os/as participantes respondem com uma perseverança muito grande ao vencer distância, cansaço, além do 
investimento financeiro. Eles/as necessitariam de uma boa dose de motivação da igreja local e do corpo pastoral, 
colocando de forma clara a aprendizagem ao final do curso. 

 
Número de participantes da atividade: 52 
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Atividade no 2 
 

Nome:    Programa de Orientação Vocacional (POV) 
Período:    Biênio 2018 2019 ׀ 
Ênfases relacionadas:  Ênfase 1, Ênfase 2, Ênfase 4, Ênfase 7, Ênfase 9 
 
Descrição: 
 

O Programa de Orientação Vocacional (POV) é um programa oferecido pelo CEMEC, seguindo as diretrizes da 
Coordenação de Educação Teológica (CONET) para acompanhar os/as candidatos/as do ministério pastoral da 
Igreja Metodista. Esse programa é oferecido pelo CEMEC, mas conta com a participação direta da igreja local que 
recomenda o/a candidato/a, além da participação do/a próprio/a candidato/a. O programa oferece uma 
fundamentação teórica envolvendo Liderança, Visão Panorâmica da Bíblica (Antigo e Novo Testamentos), 
Aspectos Psicológicos do Ministério Pastoral, noções de Liturgia e Pregação, conhecimento da Estrutura e 
Documentos da Igreja Metodista. Além da fundamentação teórica, os/as candidatos/as passam por duas 
entrevistas: uma no início e outra no final do programa, além da apresentação de relatórios da igreja local. 

 
Objetivos cumpridos:  Objetivo A, Objetivo B, Objetivo E, Objetivo F, Objetivo H, Objetivo I, Objetivo 
J, Objetivo M, Objetivo P, Objetivo R. 
 
Metas e Objetivos alcançados: 
 

O POV é uma programa de acompanhamento específico que envolve três protagonistas: a igreja local, o CEMEC e 
o/a próprio/a candidato/a que realiza sua autoavaliação ao cumprir ou não aquilo que é exigido dele/dela. Ao 
final de cada conteúdo ministrado, o objetivo é a confirmação do chamado para o exercício do ministério 
pastoral. A partir de 2017, realizamos uma nova ação estabelecendo um maior diálogo com as igrejas locais. O 
primeiro encontro, que ainda não é o início da fundamentação teórica, envolve um encontro do/a pastor/a ou 
representante da CLAM do/a candidato/a com a direção e com o bispo da Região para se delimitar a área de 
atuação de cada parte envolvida. 

 
Número de participantes da atividade: 35 
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Atividade no 3 
 

Nome:    12o e 13o CapacitAção 
Período:    Biênio 2018 2019 ׀ 
Ênfases relacionadas:  Ênfase 1, Ênfase 2, Ênfase 4, Ênfase 5, Ênfase 6, Ênfase 7, Ênfase 9 
 
Descrição: 
 

Essa atividade do CEMEC, chamada CapacitAção, que teve sua 13a versão em 2019, objetiva capacitar os 
ministérios leigo e clérigo para uma ação efetiva na vida da igreja local, procurando atender as necessidades das 
igrejas locais. 

 
Objetivos cumpridos:  Objetivo A, Objetivo B, Objetivo D, Objetivo E, Objetivo F, Objetivo H, 
Objetivo I, Objetivo J, Objetivo L, Objetivo M, Objetivo N, Objetivo O, Objetivo P, Objetivo Q, Objetivo R.  
 
Metas e Objetivos alcançados: 
 

Trata-se de uma atividade que integra, capacita e conscientiza sobre a importância da missão a ser desenvolvida 
na igreja local. Os subsídios recebidos são muito importantes na ação ministerial nas igrejas locais. 

 
Número de participantes da atividade: 250 
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Atividade no 4 
 

Nome:    Participação na Coordenação Nacional de Ecucação Teológica (CONET) 
Período:    Biênio 2018 2019 ׀ 
Ênfases relacionadas:  Ênfase 1, Ênfase 2, Ênfase 6, Ênfase 10 
 
Descrição: 
 

A Coordenação Nacional de Teológica (CONET), é o órgão que assessora o Colégio Episcopal nas questões 
relacionadas à educação teológica, e integra os Seminários Regionais e a Faculdade de Teologia de cada Região 
Eclesiástica. São realizadas duas reuniões por ano visando alinhar as ações e diretrizes dos Seminários Regionais e 
a Faculdade de Teologia. 

 
Objetivos cumpridos:  Objetivo A, Objetivo B, Objetivo D, Objetivo E, Objetivo F, Objetivo I, Objetivo 
L, Objetivo M, Objetivo N, Objetivo P, Objetivo Q.  
 
Metas e Objetivos alcançados: 
 

A CONET tem se mostrado um espaço rico de partilha das ações de todos os Seminários e Faculdades de Teologia e 
tem procurado otimizar esforços para que os Seminários Regionais sigam o currículo estabelecido nos cursos 
oferecidos. Há também uma tentativa de produção de cursos via EaD em áreas específicas, tais como Liderança, 
Escola Dominical, Pastoral Urbana, dentre outras, para a capacitação do laicato. Fui eleita presidente dessa 
Coordenação de Educação Teológica. 

 
Número de participantes da atividade: 50 
  



 
 

 

● Página 6 de 7 ● 

_________________________________________________ 

Sede Regional • Rua Dona Inácia Uchôa nº 303 • CEP 04110-020 • Vila Mariana • São Paulo • SP 
Tel:(11) 5904.6060 • Fax:(11) 5904.2233 • http://3remetodista.org.br • contato@3remetodista.org.br 

Atividade no 5 
 

Nome:    Curso de capacitação de professores/as de Escola Dominical 
Período:    2019 
Ênfases relacionadas:  Ênfase 2, Ênfase 4, Ênfase 6, Ênfase 7, Ênfase 8 
 
Descrição: 
 

Visando o fortalecimento da Escola Dominical nas igrejas locais da Região, o CEMEC ofereceu um curso voltado 
para a capacitação dos/das professores/as nas mais variadas áreas de atuação, envolvendo a capacitação de 
professores/as para que a Escola Dominical se fortaleça e ocupe seus espaço de capacitação e formação de 
liderança. 

 
Objetivos cumpridos:  Objetivo A, Objetivo B, Objetivo D, Objetivo E, Objetivo F, Objetivo H, 
Objetivo I, Objetivo L, Objetivo M, Objetivo N, Objetivo O, Objetivo P, Objetivo Q, Objetivo R.  
 
Metas e Objetivos alcançados: 
 

Esse curso foi oferecido no Distrito do Vale do Paraíba, mas não teve candidatos suficientes para o início de uma 
turma porque, a princípio, pensou-se em aulas quinzenais e fica muito difícil assumir um compromisso num 
espaço tão pequeno de tempo com todas as demandas de trabalho, escola e da própria igreja local. 

 
Número de participantes da atividade: 8 
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Acerca do Biênio Futuro (2020/2021) 
 

Propostas de Estratégias Futuras: 
 

Vencer a distância entre os distritos e partir para uma ação específica em cada um, incentivando seu 
protagonismo.  
Promover capacitações que utilizem a ferramenta EaD tendo em vista o custo e as distâncias a serem vencidas em 
São Paulo.  
Oferecer curso de capacitação para a liderança regional e local.  
Criar e alimentar um banco de dados regional para a divulgação das atividades e dos cursos oferecidos. 

 
Objetivos Futuros:   Objetivo A, Objetivo C, Objetivo D, Objetivo F, Objetivo J, Objetivo L, 
Objetivo M, Objetivo N, Objetivo O, Objetivo Q, Objetivo R. 
 
Ênfase Missionária — Estratégias Futuras:  Ênfase 1, Ênfase 2, Ênfase 4, Ênfase 5, Ênfase 6, Ênfase 7, Ênfase 8.
 


