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

 

Preenchido por Samuel de Barros Moraes 
 

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. 

 

Atividade no 1 
 

Nome:    Suporte às AMAS e aos Projetos Sociais 
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Período:    Diversos encontros e reuniões 
Ênfases relacionadas:  Ênfase 11 
 
Descrição: 
 

Com o objetivo de estreitar relacionamentos e alinhar o discurso perante o poder público, promovemos reuniões e 
encontros com representantes das AMAS. 
Estes eventos serviram para a discussão de mudanças nos modelos de parcerias com o poder público, em especial, 
na forma de prestação de contas, visando a entender oportunidades de aprimoramento no relacionamento com os 
órgãos de assistência social do governo municipal. 
Discutimos estratégias sobre formas de arrecadação de dinheiro, no caso das AMAS com certificados estaduais o 
uso de recursos da Nota Fiscal Paulista, para viabilizar os projetos das AMAS, vislumbrando oportunidades de 
desenvolver ações que possibilitem a apresentação da mensagem integral proposta pela Igreja Metodista, onde a 
ação social é uma forma de demonstar o amor de Deus. 

 
Objetivos cumpridos:  Objetivo B, Objetivo G, Objetivo J, Objetivo M.  
 
Metas e Objetivos alcançados: 
 

Compartilhamos informações e estratégias que possam levar a melhoria dos projetos sociais, projetos que 
demonstram o amor de Deus. Eles podem ser base para o desenvolvimento de estratégias de missão urbana 
principalmente para os desassistidos, aqueles para os quais poucos têm olhos. 
Esta ação propõe alternativas para o sustento do trabalho social das igrejas, o que possibilita sua continuidade e 
crescimento, liberando verbas da igreja para outros projetos missionários.  
Considerando os critérios do governo para a distribuição de dinheiro arrecadado com o ICMS, que prevê 
distribuição para entidades de assistência social, entre outras, deveríamos organizar uma grande campanha 
regional procurando sensibilizar, conscientizar e motivar a cada membro de nossas igrejas locais a informar o seu 
Cadastro de Pessoa Física (CPF) e, ao levantar os recursos pessoais direcioná-los às nossas AMAS. 
 

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

Propostas de Estratégias Futuras: 
 

Os maiores desafios das nossas instituições de assistência social são pela sua sustentabilidade. Garantir a 
manutenção de suas certificações que suportam a obtenção de recursos junto ao poder publico e a empresas 
privadas e ter pessoas preparadas para dirigir a organização, se faz necessário aplicar conceitos e práticas de 
gestão empresarial. 
Dados estes desafios, deveríamos pensar em mecanismos institucionais para simplificar nossa gestão documental. 
Ou unificando as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) da Terceira Região, ou criando um conselho unificado, ou 
ainda criando uma área de serviços compartilhados que simplifique o dia a dia dos conselhos eleitos localmente.  
Estas ações devem ser discutidas nas diversas esferas, para que no futuro não tenhamos problemas de desajustes 
financeiros ou falhas em prestações de contas e, principalmente, para aumentar a exposição de nossos projetos. 
Cumprindo o objetivo de realizar a assistencial social em nossa Região temos trabalhos significativos e de 
excelência. Mas são difusos e individualmente pequenos. A união de esforços traria mais visibilidade para a nossa 
Igreja, sendo capaz de ampliar a percepção da sociedade da relevância do metodismo como proposta de 
mudança. 
Também seria interessante para nossa Igreja, representada por suas AMAS (OSC), uma aproximação com 
instituições de Igrejas irmãs, no sentido de criar projetos de ação social integrados, onde objetivos comuns 
seriam definidos e cada instituição os executaria dentro de seu âmbito de atuação. 
 

 
Objetivos Futuros:   Objetivo B, Objetivo G, Objetivo M, Objetivo R. 
 
Ênfase Missionária — Estratégias Futuras:  Ênfase 4, Ênfase 6, Ênfase 9, Ênfase 10, Ênfase 11.
 


