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RELATÓRIO DA COREAM
Gestão 2018  ׀2019 ao 44o Concílio Regional
“Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes
qual prosperará; se esta, se aquela ou se ambas igualmente serão boas”
(Ec 11.6)
“... O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo”
(Mt 13.24)

O presente relatório destaca alguns pontos das ações para elucidar a análise que a
COREAM faz da caminhada regional e do seu próprio trabalho. O relatório completo das
decisões e ações da COREAM encontra-se no site regional, que publica, logo após cada
reunião, os assuntos tratados e decididos. Mas para recordação ou informação,
apresentamos anexa a relação das decisões: (anexo → Decisões da COREAM)
O trabalho desta gestão foi facilitado pelo conhecimento e experiência de seus
integrantes; a maioria já participou da COREAM em outros períodos; e alguns irmãos são
da área administrativa / financeira, o que ajudou na compreensão dos temas financeiros.
As reuniões seguiram em clima de comunhão e sempre se buscou apoiar o trabalho do
bispo. Outras duas ponderações que estiveram presentes antes da tomada das decisões
foi ‘o que as gestões anteriores disseram a respeito’? e a ciência de que nosso trabalho
repercutirá em gestões futuras. Pautada na palavra do Apóstolo Paulo, “Eu plantei, Apolo
regou; mas o crescimento veio de Deus.” (1 Co 3.6), a COREAM apresenta suas considerações.

Orçamento 2018  ׀2019
O item ‘Orçamento’ não foi um foco que a COREAM planejou ou desejou dar mais
atenção, mas a situação econômica do país, que se reflete nas igrejas e sede regional,
indireta e diretamente, fez com que este tema ocupasse um espaço significativo nas
pautas. A atenção foi com a queda de arrecadação financeira da Região e das igrejas
locais. As decisões zelaram pela manutenção do equilíbrio das contas regionais e
visaram a apoiar as igrejas locais a fazerem o mesmo.
O orçamento 2019, aprovado ao final de 2018, mesmo tendo, em comparação ao de 2018,
um reajuste de 5% para as receitas e de 4% para as despesas, necessitou de cortes e da
consideração de recebimento de cotas atrasadas para que pudesse ser equilibrado e
viável. E, diferente de outros períodos de gestão, a COREAM acompanhou com mais
proximidade a evolução financeira tanto da Região como das igrejas. Apesar de já ter
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sido publicado no site regional, repete-se aqui um extrato destas constatações no quadro
a seguir:
Data do
estudo

Cotas Orçamentárias
atrasadas

Igrejas em queda
de arrecadação

Junho/19

2017, R$ 124.970,00;
2018, R$ 101.637,00
previsão 2019, R$ 113.426,00;
o que soma R$ 340.033,00

74
diminuição média
(jan-abr/19) de
12,2%

Agosto/19 Período de jan-jul/19
cotas enviadas R$ 1.772.649;
orçado R$ 2.011.836;
variação R$ 239.187
Região deixou de receber em
média (por mês), mais de R$
34.000,00

73
Diminuição média
(jan-jul/19) de
8,0%;
total das 123
queda de 0,2%

Igrejas em
aumento de
arrecadação
49
crescimento médio
(jan-abr/19) de
7,1%
50
crescimento médio
(jan-jul/19)
de
8,0%

Fundo Missionário
O Fundo Missionário (FM) foi administrado, apesar do momento econômico em crise,
com a visão de investimento na missão; conforme quadro ao final desta sessão.
Suspendeu-se o edital de investimento em novos projetos para subsidiar a prioridade
missionária estabelecida pelo 43o Concílio Regional (CR): o Projeto Plantar. Uma vez que
o 43o CR definiu:
“O orçamento regional deve contemplar um investimento próprio para o projeto”;
“Que seja adotada a retirada de uma parte do fundo missionário para plantação das igrejas.
Justificativa: Desejando que o fundo missionário possa estar apoiando esse projeto com os
Distritos”.
O esclarecimento e adendo: “o percentual está contemplado no Fundo Missionário. O
rev. Paulo Roberto Garcia encaminha sugestão que se delegue à Coream as regulamentações
de valor, de acerto e de regimento”.
E “Que a Câmara de Administração Regional crie um fundo para o investimento no Projeto
Plantar, tendo em vista a aprovação do valor de R$ 186 mil já aprovados pelo Concílio
Regional”.

Ao final do biênio, constata-se que o orçamento regional e a Oferta Missionária Regional
subsidiaram os dois projetos, o que poderá ser conferido com detalhes no tópico ‘Projeto
Plantar’.
Durante o biênio a fonte de alimentação do FM de maior volume financeiro, a
participação no recebimento do aluguel da Universidade Metodista de São Paulo, teve
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falhas. Em período de falta de recursos na conta da Sede Regional (devido aos atrasos
no pagamento das cotas orçamentárias), quando este recurso chegou ele foi utilizado
para suprir o caixa. Assim, o orçamento regional ‘deve’ ao FM: R$ 237 mil. A COREAM
definiu abater deste valor o custo do Projeto Plantar Caçapava, para ajuste contábil.
Recentemente, a partir da reflexão que a Igreja em Jardim Elisa Maria fez em sua
solicitação, a COREAM ajustou a correção dos juros do Fundo Missionário em 0,5% a
partir de janeiro de 2018. Após o cálculo dos empréstimos, o pagamento a superior será
abatido do saldo devedor. Trazendo equidade para a relação financeira Região e igreja
local e, consequentemente, mais fôlego financeiro às igrejas em pagamento de suas
dívidas com o FM.
Dos valores aprovados nem todos foram encaminhados, aguardam questão legal
(documentos), andamento de reformas ou efetivação de compra. Os investimentos do
biênio foram:
data

Local, investimento e
empréstimo
doação
condições
aprovado efetuado aprovado efetuado
Fev/18 Itaberaba
100.000,00 100.000,00
Conclusão do templo da
Congr.
Santana
do
Parnaíba; devolução em
72 parcelas
Mar/18 Monte Belo
100.000,00
0
Carência até término do
empréstimo atual; juros
computados no início do
pagamento
Ago/18 Missão Metodista em
44.000,00
Petrolina e Juazeiro
Entrada na aquisição de
imóvel bairro Jatobá
Set/18
Cancela-se a decisão
anterior por:
80.000,00
0 100.000,00 44.000,00
Missão Metodista em
Petrolina e Juazeiro
Entrada na aquisição de
imóvel bairro Jatobá
Nov/18 São Sebastião
22.000,00 22.000,00
Instalação
plataforma
elevatória (exigência da
prefeitura); pagamento
ao final do empréstimo
atual
Fev/19 Piquete
6.000,00
6.000,00
Troca do telhado de
amianto por zinco
Mar/19 Itapecerica da Serra
70.000,00 35.000,00
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Mar/19

Mar/19
Mar/19
Abr/19
Ago/19

Aquisição e instalação de
ar
condicionado
no
templo; devolução em
parcelas de R$ 3.000,00
Ubatuba
50.000,00
0 15.000,00 15.000,00
Auxílio na aquisição e
instalação
de
ar
condicionado no templo
Jardim Ranieri
20.000,00 20.000,00
Obras emergenciais
Luz
16.000,00 16.000,00
Reforma no telhado da
casa pastoral
Aeroporto
26.000,00 26.000,00
Reforma e manutenção
da igreja
Diadema
50.000,00
0 50.000,00
0
Processo de anistia para
regularização do imóvel
junto aos órgãos públicos
e obras emergenciais
Totais 472.000,00 157.000,00 233.000,00 127.000,00

Igrejas Locais
Os relatórios oriundos das estatísticas mostram que 92 comunidades, em algum item,
não cumprem requisitos canônico ou regimental para ser igreja autônoma. A COREAM
refletiu sobre o tema, mas diante do momento financeiro das igrejas locais, da Região e
da complexidade do tema, interrompeu os estudos sobre critérios de classificação de
igrejas.

Pendências do 43o Concílio Regional
Duas das decisões do 43o CR não foram realizadas. Referente à primeira, o Memorial das
Vítimas da Ditadura, foi estudada uma possibilidade de construção no espaço da Catedral
Metodista de São Paulo, mas diante do momento financeiro da Região, contenção de
gastos, e o momento político que vivemos no Brasil a COREAM preferiu deixar a execução
para apreciação do plenário do Concílio.
Encaminhamento da COREAM:
A COREAM encaminha para apreciação do 44o CR a manutenção da decisão “Memorial
das Vítimas da Ditadura” para execução.
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O ranking de igrejas ‘ampliado’ é a segunda decisão não cumprida. O 43o CR aprovou:
Que o ranking de arrecadação preparado pela Câmara de Administração, que detalha a
evolução, igreja por igreja, inclua mais duas colunas sobre cada igreja / congregação / ponto
missionário: 1. densidade demográfica na microrregião de influência; 2. perfil
socioeconômico da região de planejamento. E que sua distribuição seja semestral, em maio
e novembro, com detalhamento mensal, a todas as Clams, por meio digital.
Devido à complexidade das informações disponíveis e também nossa disposição
geográfica não coincidir exatamente com os dados geográficos divulgados, ainda não
conseguimos encontrar alternativa que possa endereçar essa solicitação.

Sede Regional
Dois itens se destacaram na gestão da Sede Regional. A Assessoria de Comunicação foi
reorganizada a partir de proposta dos próprios funcionários que tiveram suas funções
remanejadas. E a eleição de novo Secretário Regional da Associação da Igreja Metodista
(AIM), a partir da posição do dr. Roberto Machado em dar mais atenção à sua saúde e à
família. Para uma transição tranquila e segura estabeleceu-se três meses de trabalho
conjunto.

Trabalhos Missionários
A COREAM atuou direta e indiretamente em apoio à missão.
A) Formalizou o trabalho missionário de duas pastoras no exterior que, por iniciativa
própria, fizeram acordos com organizações metodistas internacionais.
B) Aprovou e apoiou a Pastoral com Imigrantes e Refugiados da Igreja Metodista na
Luz, sob a responsabilidade da revda. Eliad Dias dos Santos, em parceria com
organizações internacionais.
C) Missão Metodista em Petrolina e Juazeiro – descrição na sequência.
D) Projeto Plantar – descrição na sequência.

Missão Metodista em Petrolina e Juazeiro (MMPJ)
Esta gestão, como a anterior, manteve o investimento mensal. Em visita, buscou-se mais
detalhes sobre o desenvolvimento do trabalho. Quando acordou com os missionários
locais, revmo. bispo Geoval Jacinto da Silva e a revda. Cláudia Maria Silva do
Nascimento, a institucionalização mínima da comunidade para continuidade dos
trabalhos, por meio de: a) abertura de CNPJ; b) conta bancária em nome da AIM; e c)
instalação de tesouraria local. Devido a burocracia da Receita Federal, o CNPJ da MMPJ
não foi constituído até a elaboração deste relatório.
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Depois de cumpridos estes passos, outros serão planejados junto dos obreiros da MMPJ
na organização e preparação das comunidades para a transferência à Região Missionária
do Nordeste (REMNE). A COREAM, mediante avaliação da evolução do trabalho e diálogo
com representantes da REMNE, reiterou e formalizou a decisão de transferência da MMPJ
para a REMNE quando a comunidade no bairro Jatobá, núcleo nascedouro da MMPJ,
alcançar sua autonomia. As informações sobre as atividades missionárias podem ser
conferidas no relatório específico da MMPJ, em anexo (anexos 2 → MMPJ Jatobá e
Juazeiro e anexo 3 → MMPJ N10).

Projeto Plantar
O Projeto Plantar não se desenvolveu como esperado. A começar pelo Grupo Gestor que
foi esvaziado após o 43o CR por iniciativa pessoal dos participantes; os poucos que
ficaram mantiveram-se dedicados ao trabalho. Dificuldades pessoais e familiares dos
obreiros também foi outro fator que atrasou a evolução das etapas do projeto.
O planejamento estabelece o prazo de 18 meses para obter-se um Grupo Base de 25
pessoas; o GT entende que 24 meses é um tempo razoável para alcançar este alvo. Apesar
dos resultados alcançados serem bons – constatação a partir dos relatórios específicos do
Plantar (anexos 4 → Plantar Caçapava e anexo 5 → Bragança Paulista) e vídeo dos
projetos –, estão aquém do que foi estabelecido no plano. O quadro comparativo a seguir
foi elaborado com dados de agosto de 2019, onde se tem os alvos e o que foi alcançado.
Data
início

Local

Número de
participantes
Alvo
50

Grupo
Base
25

Caçapava

27 (rotativo)
17 adultos
6 juvenis
4 crianças

8 adultos
6 juvenis
4 crianças

Bragança
Paulista

29 (rotativo)
11 adultos
5 juvenis
13 crianças

5 adultos
4 juvenis
7 crianças

Recursos
R$
2.200,00
/mês
R$
1.200,00
/mês

R$ 450,00
/mês

Atividades

1
culto/semana
2 grupos
pequenos
Capelania
Militar
1
culto/semana
1 grupo
pequeno

As campanhas de arrecadação, por fatores diversos, foram frustradas. Mesmo assim, o
Orçamento Regional e a Oferta Missionária Regional subsidiaram os projetos pilotos.
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Caçapava
Ano
2017
2018
2019 (até setembro)
2019 (previsão outdez)

Orçado
0
168.000,00
88.558,00

Despesas
16.831,24
78.751,04
57.578,45
20.000,00

Receitas

Despesas

Receitas

0
1.375,00
8.286,19
2.800,00

Bragança Paulista
Ano
2018
2019 (até setembro)
2019 (previsão outdez)

Oferta
Missionária
73.756,37
90.000,00

76.621,56
64.625,13
21.000,00

2.000,00
2.931,00
750,00

A COREAM encaminha ao plenário do 44o CR:
1) sua posição de manutenção dos dois trabalhos missionários (projetos pilotos):
Caçapava e Bragança Paulista;
2) a recomendação de que não haja a abertura de novos trabalhos;
3) que após o 44o CR, um grupo (composto com pessoas que: a) já tenham tido alguma
experiência em abertura de igrejas; b) oriundas do MAE; e c) com remanescentes do GT
atual), escolhido pela COREAM a ser eleita, faça um estudo para ajustar e implementar o
trabalho missionário. Sugestões: considerar a nomenclatura (retirada do termo ‘plantar’,
uns trabalhos levam este nome outros não); o envolvimento de igrejas locais próximas
(exemplo: suporte do laicato por intermédio do ministério de louvor); a opinião dos
obreiros presentes nos projetos (ouvir o que os missionários sugerem de adaptação na
metodologia);
4) que o trabalho em Caçapava continue subsidiado em 2020 com R$ 80 mil, oriundos do
Orçamento Regional, e para 2021 a COREAM eleita avalie e estipule a diminuição da verba
conforme crescimento do trabalho;
5) que o trabalho em Bragança Paulista continue no próximo biênio com verba de R$ 91
mil; prevê-se subsídio de R$ 73 mil oriundos da Oferta Missionária Regional, mas para
2021 a COREAM eleita avalie e estipule a diminuição da verba (não necessariamente o
valor da Oferta, que poderá atender mais de um objetivo) conforme crescimento do
trabalho.
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Dados dos trabalhos missionários
Informações de setembro de 2019, exceto Registro, que tem dados da última estatística.
Missão /
ano de
início

Professos

Caraguatatuba /

2008
S. Luiz do
Paraitinga /

2010
Eldorado
/ 2011
Registro /
2011
MMPJ
Jatobá /
2013
MMPJ
N10 /
2013
MMPJ
Juazeiro
/ 2018
Plantar
Caçapava
/ 2017
Plantar
Bragança
Pta. /
2018

Professos
Frequentes

Dizimistas

88

60

21
13

Não professos

Discipulado

crianças

Juvenis
Jovens
Adultos

Total

Total
pessoas

Grupos

pessoas

31

30

29

59

119

6

90

15

5

14

23

37

52

3

20

7

3

5

1

6

13

1

4
(individual)

13

10

5

3

4

7

17

79

64

15

4

14

18

82

6

69

64

64

7

42

15

57

122

6

87

4

3

0

2

6

8

12

1

15

16

13

9

4

18

22

35

4

41

0

0

2

8

11

19

19

1

2
(individual)

A Terceira Região tem trabalho missionário nascido e desenvolvido de modo diferente.
Um nasceu de projeto estruturado (Plantar); outro oriundo da parceria igreja local e
região (São Luiz do Paraitinga); há os que nasceram fruto de desafio lançado pelo bispo
a obreiros (Registro e Eldorado); outro que nasceu da espontaneidade de obreiro
aposentado (MMPJ); e outro que nasceu do desafio de obreiro ao bispo (Caraguatatuba).
Os números reafirmam de que não há ‘receita’ para a evangelização e expansão.
O anseio por celeridade na expansão não corresponde à entrada de recursos financeiros
disponíveis para investimento. Os recursos humanos para a expansão missionária é
tema complexo e não da competência da COREAM. Apesar destes e outros fatores aos
quais podemos atribuir um crescimento tímido quanto Região, isoladamente cada
trabalho tem suas riquezas e resultados favoráveis. Entende-se que nossa postura deve
ser a perseverança do imperativo bíblico de semear a Palavra.
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Anexos estão relatórios dos missionários e missionárias sobre os demais trabalhos de
expansão da 3a RE:
Anexo 6 → Caraguatatuba
Anexo 7 → São Luiz do Paraitinga
Anexo 8 → Eldorado

Conclusão
Equilíbrio é o termo que representa o foco desta gestão. Ao mesmo tempo foi – e é – um
desafio equilibrar as contas do orçamento e as liberações de empréstimo e doação do FM
de tal modo que haja a alimentação do fundo com as devoluções. E assim seja possível
manter os recursos necessários para o investimento na missão.
Um desafio maior e específico se apresenta: como subsidiar o Projeto Plantar? A COREAM
encaminha ao plenário do 44o CR esta questão.
Este biênio, além das tensões habituais da administração regional e local, enfrentou-se
um estresse acentuado com os bloqueios judiciais e o temor de que o bloqueio alcançasse
‘nossa conta’. O Tesoureiro e o Secretário da AIM acompanham de perto as informações
expedidas pela Área Nacional. E, dentro da legalidade, o que é possível de medida
protetiva às contas bancárias, foi e é feito.
A COREAM
↔ agradece às suas famílias e igrejas que são compreensivas com as ausências de seus
queridos e querida, enquanto eles e ela dedicam-se ao trabalho regional;
↔ agradece aos amigos, às amigas, aos irmãos e irmãs que oram por si e pela liderança
regional;
↔ agradece e louva a Deus, de quem provém toda graça, para que se tenha saúde e
sabedoria para o exercício do seu mandato.

Revmo. José Carlos Peres, Bispo Presidente
Revda. Cristiane Capeleti Pereira, Secretária
Aser Gonçalves Junior
Rev. Enoque Rodrigo de Oliveira Leite
Gerson Kuninari
Rev. Marcos Antonio Garcia
Paulo Damas de Souza
Sérgio Aparecido Zucoloto
Luiz Roberto Saparolli, representante da
COGEAM.

“Temos, porém, este tesouro em vasos de
barro, para que a excelência do poder
seja de Deus e não de nós. Porque todas as
coisas existem por amor de vós,
para que a graça, multiplicando-se, torne
abundantes as ações de graças
por meio de muitos, para glória de Deus”
(2 Co 4.7 e 15).
“Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível,
Deus único, honra e glória pelos séculos dos
séculos. Amém!” (1Tm 1.17).
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