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Câmara de Expansão Missionária 
Relatório ao 44o Concílio Regional da Igreja Metodista na 3a Região Eclesiástica 

 

Preenchido por Manoel Carlos A S Gonçalves 
 

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:    Projeto Plantar — Mentoreamento 
Período:    Biênio 2018 2019 ׀ 
Ênfases relacionadas:  Ênfase 1, Ênfase 4, Ênfase 6 
 
Descrição: 
 

O Projeto Plantar iniciou com o trabalho de plantação de igrejas em Caçapava em novembro de 2017. Em 2018, 
no mês de fevereiro, foi iniciado o trabalho de plantação de igrejas em Bragança Paulista. Foi realizado o 
mentoreamento dos missionários nos dois projetos de plantação de igrejas durante os anos de 2018 e 2019. Este 
acompanhamento aconteceu por meio de encontros presenciais e principalmente com vídeo conferência 
(utilizando o software ZOOM Meeting). O objetivo do mentoreamento foi acompanhar os missionários, identificar 
suas necessidades e orientá-los em relação ao processo de plantação. 

 
Objetivos cumpridos:  Objetivo A, Objetivo B, Objetivo E, Objetivo K.  
 
Metas e Objetivos alcançados: 
 

As metas foram cumpridas, os missionários foram acompanhados durante todo período de 2018 e 2019. Em alguns 
períodos (exceção), tivemos um espaço de 40 a 50 dias de intervalo entre as reuniões, mas o comum foi termos o 
mentoreamento mensal. 

 
Número de participantes da atividade: 4 
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Atividade no 2 
 

Nome:    Conferência Missionária 2019 
Período:    13 de abril de 2019 
Ênfases relacionadas:  Ênfase 1, Ênfase 4, Ênfase 6 
 
Descrição: 
 

A Conferência Missionária foi realizada no dia 13 de abril de 2019, na Catedral Metodista de São Paulo, reuniu em 
torno de 180 pessoas, 53 igrejas metodistas, 44 pastores/as, 6 SDs, e contou com a presença do Bispo José Carlos 
Peres. O Bispo trouxe uma mensagem na abertura do evento. Tivemos a parceria com o Departamento Criativo 
Regional que possibilitou termos uma banda de 12 músicos (três instrumentos de sopro) e quatro vozes. Em 
formato de entrevista, seis projetos missionários regionais foram apresentados (Eldorado, Itatiba, Caraguatatuba, 
Embu das Artes, Embu Guaçu, Santana do Parnaíba). Os missionários, Carlos Eduardo, de Caçapava, Luis Zanella, 
de Bragança Paulista, apresentaram suas experiências e o andamento do seus trabalhos. O pastor Rodrigo Leitão 
trouxe uma mensagem sobre Evangelização. O formato da Conferência foi dinâmico, desde a abertura até o 
encerramento, tivemos fotografias (lembrança) instantâneas para os participantes, sorteio de brindes no final do 
evento. Foi desenvolvido e distribuído no final da Conferência, um material prático sobre Evangelização, 
estimulando as igrejas locais a evangelizarem. Foram desenvolvidos e divulgados: 1.Vídeo para divulgação do 
Evento. 8 Vídeos dos projetos missionários regionais. 1. Vídeo do Resumo da Conferência — apresentando os 
resultados. 

 
Objetivos cumpridos:  Objetivo A, Objetivo B, Objetivo D, Objetivo E, Objetivo G, Objetivo I, Objetivo 
K, Objetivo R.  
 
Metas e Objetivos alcançados: 
 

O nosso objetivo era reunir o maior número de igrejas e pastores/as para refletirmos sobre a missão e também 
termos consciência dos projetos missionários regionais em andamento. O feedback que tivemos do evento foi 
muito bom. O formato e a organização foram diferenciados. O objetivo foi cumprido. 

 
Número de participantes da atividade: 180 
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Atividade no 3 
 

Nome:    Material de Revitalização de Igrejas 
Período:    2019 
Ênfases relacionadas:  Ênfase 1, Ênfase 2, Ênfase 3, Ênfase 6, Ênfase 7 
 
Descrição: 
 

No ano de 2019, foi desenvolvido um material sobre revitalização de igrejas para cooperar com a Região e sua 
liderança regional a pensar no assunto. O material é dividido em duas partes: Parte 1 — Base Teórica e 
Conceitual; Parte 2 — Aplicação Prática. 

 
Objetivos cumpridos:  Objetivo A, Objetivo B, Objetivo C, Objetivo D, Objetivo E, Objetivo G, 
Objetivo I, Objetivo J, Objetivo M.  
 
Metas e Objetivos alcançados: 
 

O objetivo era desenvolver um material que tivesse um conteúdo sólido sobre Revitalização e, ao mesmo tempo, 
um material prático. O objetivo foi atingido. 

 
Número de participantes da atividade: 3 
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Acerca do Biênio Futuro (2020/2021) 
 

Propostas de Estratégias Futuras: 
 

1. Trabalho com autônomos, profissionais liberais e empresários metodistas com dois objetivos: A. Divulgar e 
Valorizar os profissionais metodistas. B. Conscientização e captação de recursos financeiros para plantar e 
revitalizar igrejas. 
2. Encontrar soluções de arrecadação de recursos para plantar novas igrejas; analisar e melhorar a Campanha da 
Oferta Missionária Regional, envolvendo as igrejas locais em um período de dois a três meses, com desafios de 
arrecadação, culto de missões no início e culto de encerramento no final da campanha.  
3. Ampliar a atuação da Expansão Missionária nas igrejas locais, acompanhando a realidade das igrejas locais 
sobre o ministério local de Expansão Missionária, fortalecendo a expansão missionária nas igrejas locais.  
4. Ter uma equipe diversificada na Câmara Regional de Expansão Missionária.  
5. Utilizar de forma mais efetiva os meios de comunicação para estimular a evangelização. 

 
Objetivos Futuros:   Objetivo A, Objetivo B, Objetivo D, Objetivo E, Objetivo G, Objetivo H, 
Objetivo I, Objetivo K, Objetivo M. 
 
Ênfase Missionária — Estratégias Futuras:  Ênfase 1, Ênfase 4, Ênfase 6, Ênfase 7, Ênfase 10.
 


