
 
 

 

● Página 1 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 

Federação de Jovens 
Relatório ao 44o Concílio Regional da Igreja Metodista na 3a Região Eclesiástica 

 

Preenchido por Elder Liberato Pires 
 

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:    Dia da Mocidade 2018 
Período:    17 de março de 2018 
Ênfases relacionadas:  Ênfase 1, Ênfase 2, Ênfase 4, Ênfase 6, Ênfase 10 
 
Descrição: 
 

O Dia da Mocidade Metodista acontece há mais de 15 anos ininterruptos na Universidade Metodista de São Paulo, 
campus Rudge Ramos, na cidade de São Bernardo do Campo.  
O principal objetivo do encontro é a conexidade entre as igrejas da Região e a promoção/motivação do trabalho 
com a mocidade nas igrejas locais, entendendo que a celebração do Dia da Mocidade  representa apenas parte do 
movimento que é gerado nas igrejas por meio da mocidade.  
Entre atividades esportivas, culturais e espaço para participação das igrejas locais, o dia procura impactar a 
mocidade no que se refere ao despertamento para missões, santidade de vida e busca de intimidade com o 
Espírito Santo.  
Todos os anos, o principal momento da programação é a celebração que é realizada no final do dia. Com a 
participação média de 800 pessoas, o culto representa uma das poucas oportunidades de junção de grande parte 
da mocidade metodista da Região. Nos últimos anos aproveitamos este espaço para despertamento de ministérios 
musicais e da palavra, com a participação de membros da Igreja Metodista. Acreditamos que este movimento 
contribua muito para a promoção da ênfase 2.  
 

 
Objetivos cumpridos:  Objetivo A, Objetivo B, Objetivo D, Objetivo P, Objetivo R.  
 
Metas e Objetivos alcançados: 
 

No contexto urbano as pessoas vivem coletivamente em grande número, porém isoladas em suas rotinas. Qualquer 
tipo de ajuntamento que a igreja possa proporcionar em um ambiente de comunhão e compartilhar é importante 
para que o desafio urbano seja cumprido: trazer o ser humano a convivência da forma mais humana possível. Essa 
solidão só pode ser vencida pela comunhão e principalmente pela presença do Espírito Santo.  
O contexto de compartilhar com diversas igrejas, contribui para que cada pessoa volte para sua igreja local com 
novos desafios e experiências. O espaço que as atividades do encontro proporcionam fortalece o âmbito local pois 
traz a prática  dos dons e fortalece o corpo a partir da prática de atividades em grupo. A missão local também 
acontece com a participação de não convertidos neste tipo de programação.  
O ministério de leigos e leigas é valorizado quando lhes é dado oportunidade. O espaço proporciona ambiente 
para a revitalização e fortalecimento desses ministérios.  
O simples fato de conhecer e estar presente em um ambiente dedicado também ao estudo, motiva a mocidade 
presente a buscar informações sobre profissões e procurar novas oportunidades, particularmente dentro da 
própria Universidade Metodista. Este é um feedback que estamos recebendo e por mais que seja a longo prazo, 
traz efeitos surpreendentes.  
 

 
Número de participantes da atividade: 2000 
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Atividade no 2 
 

Nome:    Encontrão Nacional de Jovens 
Período:    15, 16 e 17 de novembro de 2018 
Ênfases relacionadas:  Ênfase 1, Ênfase 2, Ênfase 4, Ênfase 6, Ênfase 7, Ênfase 9 
 
Descrição: 
 

O Encontro Nacional de Jovens visa a integrar e despertar os jovens metodistas para a realização de missões, 
pautadas como resultantes do constante aperfeiçoamento do relacionamento com Deus e com o próximo. 

 
Objetivos cumpridos:  Objetivo A, Objetivo B, Objetivo D, Objetivo E, Objetivo F, Objetivo J. 
 
Metas e Objetivos alcançados: 
 

Mesmo a quase um ano de distância da programação, ainda escutamos testemunhos de vidas que foram 
impactadas naquele encontro e foram movidas pelo Espírito Santo para agir em prol de causas locais de acordo 
com a realidade de onde estão inseridas. 
Contudo, cabe a nós uma avaliação quanto a efetividade e alcance deste “tipo” de programação destinada aos 
jovens e as diversas esferas da igreja, uma vez que um encontro realizado em um feriado em São Paulo, com 
preço acessível e programação super enxuta,  não “atraiu” mais do que 40 jovens para participação. Acreditamos 
que é o momento ideal para analisar se estas programações têm gerado os frutos proporcionais ao esforço que 
gastamos para realizá-las. 

 
Número de participantes da atividade: 500 
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Atividade no 3 
 

Nome:    Dia da Mocidade — Vigília 2019 
Período:    15-16 de março 
Ênfases relacionadas:  Ênfase 1, Ênfase 2, Ênfase 3, Ênfase 4, Ênfase 6, Ênfase 8, Ênfase 10 
 
Descrição: 
 

Diferentemente dos anos anteriores, fomos chamados para um tempo de oração pela igreja, jovens cristãos e 
sociedade que ainda precisa ser alcançada como um todo.  
A programação consistiu em uma vigília realizada na Catedral Metodista de São Paulo. 

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

Mesmo tendo um formato totalmente diferente dos anos anteriores, a ideia e objetivos foram totalmente 
contemplados com uma noite especial com a certeza da presença do Espírito Santo.  
A mocidade ali reunida, do começo ao fim da programação, totalmente sedenta pela presença de Deus e disposta 
a permitir o agir do Espírito Santo.  
 

 
Número de participantes da atividade: 800 
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Atividade no 4 
 

Nome:    Dia da Mocidade — Vigília 
Período:    2 e 3 de agosto de 2019 
Ênfases relacionadas:  Ênfase 1, Ênfase 2, Ênfase 4, Ênfase 6, Ênfase 7, Ênfase 8, Ênfase 9, Ênfase 10 
 
Descrição: 
 

Assim como no Dia da Mocidade no primeiro semestre, fomos chamados para um tempo de oração pela igreja, 
jovens cristãos e sociedade que ainda precisa ser alcançada como um todo.  
A programação consistiu em uma vigília realizada na Igreja Metodista em Caraguatatuba. 

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

Após a realização do DDM no primeiro semestre em formato de vigília e entendendo o direcionamento de Deus, 
chamando a mocidade metodista a orar, como há um bom tempo não realizávamos vigílias, os resultados foram 
extremamente positivos tanto para o fortalecimento da mocidade regional e principalmente para o distrito e 
igreja local contemplada na programação.  
Tivemos o deslocamento de diversas pessoas até a cidade de Caraguatatuba, em uma sexta-feira à noite, com o 
único propósito de juntas orar e louvar aquEle que nos tem chamado para este tempo. 

 
Número de participantes da atividade: 250 
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Atividade no 5 
 

Nome:    Congresso Regional de Jovens 
Período:    31 de agosto de 2019 
Ênfases relacionadas:  Ênfase 1, Ênfase 2, Ênfase 3, Ênfase 4, Ênfase 6, Ênfase 7, Ênfase 8, Ênfase 10 
 
Descrição: 
 

Congresso Regional de jovens  
Igreja Metodista em Pinheiros 
Das 8 às 17 horas. 

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

Elaboração do planejamento estratégico para o próximo biênio.  
Forte ênfase na real função dos grupos societários no contexto atual da Igreja.  
Despertamento e incentivo dos jovens para missão.  
Real leitura do contexto dos jovens (fora e dentro da igreja). 

 
Número de participantes da atividade: 90 
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Acerca do Biênio Futuro (2020/2021) 
 

Propostas de Estratégias Futuras: 
 

Um dos maiores desafios dos ministérios societários é encontrar caminhos em uma igreja tão dinâmica, resultante 
de uma sociedade cada vez mais efêmera. Ouvimos muito sobre o modelo que realmente funciona, porém com 
base em experiências e primeiramente na palavra de Deus, verificamos que não existe o melhor modelo, sendo 
sociedades, redes ou afins. O melhor é aquele que permite que o Espírito Santo flua de maneira livre, sem o 
colocar em uma caixinha de “achismos” ou qualquer modelo de engenharia humana — João 3.8.  
O desafio e clamor urbano é gigantesco e é maior o chamado para o jovem. O poder da luz é maior que qualquer 
outro principado ou potestade, porém para que cada desafio seja vencido, a transformação precisa ser real e 
diária, e é aqui que cada igreja local tem, urgentemente, a necessidade de influenciar mais os jovens. 
As ênfases destacadas neste relatório precisam ser reais, principalmente na vida de cada discípulo/a e, 
consequentemente, em cada igreja. O ambiente da maioria das nossas igrejas é “adulto”. Na maioria dos casos, 
as decisões, lideranças e atividades, ainda são moldadas por costumes que julgamos serem os mais adequados 
(mesmo sem fazer uma leitura social). Quantas igrejas possuem espaços realmente atrativos e ações realmente 
contextualizas?  
Mesmo conhecendo os desafios urbanos ainda insistimos em costumes e ideias que pouco resultados têm trazido. 
Evitar que isso ocorra é o desafio de cada jovem e da Federação. 
 

 
Objetivos Futuros:   Objetivo A, Objetivo B, Objetivo C, Objetivo D, Objetivo E, Objetivo F, 
Objetivo G, Objetivo J, Objetivo K, Objetivo L, Objetivo P, Objetivo R. 
 
Ênfase Missionária - Estratégias Futuras:  Ênfase 1, Ênfase 2, Ênfase 3, Ênfase 4, Ênfase 5, Ênfase 6, Ênfase 7, 
Ênfase 8, Ênfase 9.
 


