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Introdução 

 
O presente Plano Regional de Ação Missionária (PRAM) visa a dar organicidade e 

mobilidade à Quinta Região, tendo como ponto de partida o Plano Nacional Missionário 

2017-2021. 

Dessa forma, mais especificamente, irá orientar e fundamentar o desenvolvimento das 

ações de nossa Região, levando-nos ao contínuo crescimento e ao amadurecimento 

espiritual, bem como à expansão e à ampliação de nossa área de influência. 

Vale ressaltar que não se trata de um projeto engessado que tende a limitar a ação da 

Igreja Local e do Distrito, mas um planejamento para nortear e efetivar a ação da Igreja nas 

várias instâncias em que está inserida. 



O Plano Regional de Ação Missionária 

 

1. Princípio Norteadores 

 

1.1.1  Nossa Visão 
 Ser uma Igreja discipuladora e frutífera: ganhando, cuidando, capacitando e 

enviando discípulas e discípulos que vivem a santidade do Reino nos caminhos da missão. 

 

1.1.2  Nossa Missão 
 Cooperar com Deus Pai na missão de salvar o mundo, alcançando vidas em cada 

cidade de nossa Região, em obediência ao mandato missionário do Senhor Jesus Cristo, 

consolidando comunidades discipuladoras em Dons e Ministérios, sob a unção do Espírito 

Santo, produzindo frutos de uma vida íntegra, nos templos e de casa em casa. 

 

1.1.3 Características Regionais 
 Nossa Região é parte do todo de nossa Igreja no Brasil, portanto, somos conexionais. 

Estamos submissos a Deus e denominacionalmente construímos nosso trilho de acordo com 

as diretrizes, ênfases, valores e visão definidos em nossos Concílios Gerais, que aprovam o 

Plano Nacional Missionário (PNM), fato que reafirma nosso princípio conciliar. Nossa 

forma de ser liderada é pastoral e episcopal, portanto temos uma voz pastoral que cuida da 

doutrina e do PNM, bem como toma decisões juntamente com órgãos específicos, à luz das 

decisões conciliares e conforme sua competência; dessa forma, somos episcopais e de 

ordem presbiteral e ministério pastoral.  

 Em atenção ao tema fixo de nossa Igreja Metodista, “Discípulas e Discípulos nos 

Caminhos da Missão”, nosso foco e propósito maior continua sendo o de nos tornarmos 

uma igreja missionária e discipuladora como estilo de vida. Assim, propõem-se os temas 

para o próximo biênio. 

 

2018: Discípulas e Discípulos nos Caminhos da Missão Servem com Integridade. 

 Nosso desafio enquanto Região é trabalhar o tema de maneira eficaz, tanto na 

dinâmica interna da igreja, quanto em sua expressão externa, na sociedade de forma geral. A 
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generalizada crise de integridade que vivenciamos nos últimos anos enquanto nação revela o 

distanciamento da ética cristã, dos valores e práticas que devem permear as ações e reações 

na vida comunitária. Cremos que os valores do Evangelho devem prevalecer frente à 

corrupção humana e às deturpações dos valores do Reino de Deus nas relações humanas e 

institucionais. 

 

2019: Discípulas e Discípulos nos Caminhos da Missão Cuidam do Meio Ambiente. 

 Com a o desafio do que chamamos de ecoteologia, trabalharemos o meio ambiente e 

esperamos obter uma conscientização maior por parte da igreja, que deve colaborar com 

Deus no cuidado da criação. Por meio de pequenas, mas significativas ações pessoais, 

familiares e das Igrejas Locais, podemos avançar quanto ao cuidado com a água e suas 

origens, com as matas, com o ar, com o lixo, entre diversas necessidades e desafios 

enfrentados nessa área em nossa nação.  

 

1.1.4 Configuração Geográfica da Quinta Região 

Após a multiplicação e a criação da 8ª Região Eclesiástica, a 5ª Região ficou com a 

seguinte configuração geográfica: interior do Estado de São Paulo, Sul de Minas, Triângulo 

Mineiro e Mato Grosso do Sul. É um campo desafiador para revitalização de igrejas e para 

expansão, por meio da plantação de novas igrejas em centenas de cidades que em nosso 

território regional ainda não possuem uma Igreja Metodista. 

 

 

 

2. Marco Doutrinal 
2.1. Valores que fundamentam nossa missão 

a) Bíblia: A base da fé e da prática do metodismo é a Bíblia. Nós, metodistas, aceitamos 

completa e totalmente as doutrinas fundamentais da fé cristã, enunciadas nos credos 

promulgados pelos Concílios da Igreja dos quatro primeiros séculos da Era Cristã, 

sintetizados nos 25 Artigos de Religião do Metodismo Histórico. 

b) Piedade e Misericórdia: O/A metodista associa, em uma unidade disciplinada, a piedade 

religiosa e a prática concreta da misericórdia. A junção dessas duas operações só ocorre por 

meio da disciplina pessoal e comunitária. Esse é o caminho da santificação metodista, que 

gera o processo real do aperfeiçoamento cristão. 
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c) Espírito Santo: A presença e o poder do Espírito Santo são fundamentais para a vida da 

comunidade da fé, para a piedade pessoal e para os frutos do amor expressos nas obras de 

misericórdia. "É o Espírito que testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus" (Rm 

8:16). O primeiro fruto do Espírito é o amor.  

d) Experiência e prática: A experiência pessoal com Cristo é fundamental para a vida 

cristã pessoal e comunitária. O metodismo afirma o valor da prática e da experiência da fé 

cristã. Antes de tudo, o metodismo é um cristianismo prático. A vivência prática leva a sério 

o comportamento ético. A prática e a experiência da fé são confrontadas e confirmadas pela 

Palavra de Deus, pela tradição e experiência cristãs, razão, natureza e comunidade da Igreja. 

O elemento básico para a constatação e a confirmação dessa vivência é a Palavra de Deus. 

e) Evangelização: A paixão evangelizadora é o testemunho de uma fé viva e prática, 

dirigida ao crescimento e, principalmente, ao bem do próximo, criando ações de amor, 

sinalizando a presença de Deus no mundo e proclamando salvação e vida.  

f) Educação Cristã: O compromisso com a educação cristã é um processo dinâmico para a 

transformação e libertação. 

g) Bem-estar social: O compromisso com o bem-estar total da sociedade leva a conhecer o 

modo como organizações e instituições se articulam, além da disposição para afetar as 

causas de seus problemas. Esse compromisso surge com a experiência pessoal de salvação e 

é uma viva expressão da santificação. 

h) Sacerdócio Universal de Todos os Crentes: A Igreja Metodista reconhece e enfatiza o 

fato de que todo o povo de Deus é chamado a desempenhar os ministérios por meio dos 

dons concedidos pelo Espírito Santo, junto às pessoas e  à sociedade (mundo). É a grande 

ênfase da presença indispensável do laicato como parte integrante da Igreja e de sua 

expressão missionária. Todo o povo de Deus é chamado a desempenhar os ministérios por 

meio dos dons. 

i) Conexidade: O sistema conexional é característica básica e fundamental para a existência 

do metodismo, tanto como movimento espiritual quanto como instituição eclesiástica. 

Temos de estar vigilantes para rejeitar a tentação congregacionalizante e cultivar, com 

gratidão e alegria, nossa participação efetiva no corpo conectado pela mutualidade, a partir 

da qual desenvolvemos a nossa vocação histórica, em consonância com a afirmação de John 

Wesley: "O propósito do povo metodista não é o de criar uma nova seita, mas reformar a 

nação, particularmente a Igreja, e espalhar a santidade bíblica sobre toda a terra." O sistema 

conexional será estrategicamente aplicado, de modo a promover efetiva e contínua 
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cooperação entre as igrejas, seus respectivos distritos e a administração regional, em busca 

do crescimento com qualidade e do avanço sustentável de toda a Região. 

j) Igreja: Nosso sistema conexional afirma que há uma só Igreja, que é o Corpo de Cristo, 

comprometida com a sinalização do Reino de Deus no mundo, que não se esgota na Igreja 

Local, mas se expressa na mutualidade dos dons e serviço do povo chamado metodista, em 

todo o Brasil e em todo o mundo. Afinal, acreditamos, conforme Efésios 4.4, que "há um só 

Senhor, uma só fé, um só batismo" e, como metodistas, cremos também que há uma só 

Igreja. Essa Igreja, como corpo de Cristo, transcende a Igreja Metodista e inclui uma 

infinidade de outras igrejas cristãs, o que leva à consciência de que somos parte da Igreja de 

Cristo.  

k) Unidade: Valorizamos a experiência conexional em torno do/a Bispo/a e da Ordem 

Presbiteral; valorizamos também a experiência dos diferentes dons e da pluralidade de 

expressões da fé, mantendo, de modo disciplinado, a experiência da unidade no essencial.  

l) Graça: A graça divina é fundamental em toda revelação. Viver debaixo dessa graça é 

algo inerente ao povo de Deus, pois sem ela nada se faz e nada se é nas dimensões espiritual 

e humana. “A Tua graça é melhor que a vida”, afirma o salmista bíblico. 

m) Metodismo: A Igreja Metodista vê-se em sua natureza como um corpo, um organismo 

vivo; uma comunidade de fé, adoração e testemunho, que expressa seu amor para fora e 

para dentro da comunidade, com apoio e serviço, de forma semelhante à comunidade 

apostólica. É na vivência dessa viva comunidade de Cristo que somos pessoas despertadas, 

alimentadas, unidas, edificadas, de forma a amar, servir, testificar e crescer. 

n) Mordomia Cristã: Representa o cuidado com a criação, pois dela somos mordomos. 

Sendo assim, é elemento da nossa missão nos comprometermos com a causa da preservação 

do meio ambiente. Do mesmo modo, é missão da Igreja trabalhar pela integridade da vida, 

por isso deve nos preocupar qualquer pesquisa e manipulação biológica, que, mesmo 

representando conquista científica e avanço tecnológico, desrespeite essa integridade. 

o) Tradição Histórica do Metodismo: Resgatar o compromisso com a tradição do 

metodismo histórico, proposto por John Wesley, de "reformar a nação, em particular a 

igreja, e espalhar a santidade bíblica sobre toda a terra", por meio de ações de anúncio, 

denúncia, ensino e serviços, recrutando e enviando missionários/as e desenvolvendo 

ministérios. 

p) Estrutura a Serviço da Missão: Todas as instituições sociais e educacionais, bem como 

órgãos, ministérios, secretarias e sociedades existentes no âmbito da 5ª RE terão objetivos 

subordinados à nossa missão e com ela permanentemente comprometidos. 
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q) Corpo Pastoral Comprometido com o Discipulado e com a Expansão Missionária: O 

corpo pastoral, pelo seu carisma, tem grande responsabilidade na implantação e vivência do 

estilo de vida do metodista: ser e fazer discípulas e discípulos e promover a expansão 

missionária. Assim, constataremos o crescimento da Igreja, com a multiplicação de células e 

de comunidades de fé em cada cidade. Deus desafia cada pastor/a a entender que, por meio 

dele/a, poderão ser geradas igrejas fortes, saudáveis, que aceitem os desafios do crescimento 

e da expansão missionária na 5ª RE. 

r) Igreja Local, a Principal Base e Agência da Missão: Na 5ª RE, a Igreja Local, base do 

sistema metodista (conforme o Art. 49 dos Cânones 2012), será responsável pela 

implantação, administração e sustento da obra missionária localizada em sua jurisdição 

geográfica. 

s) Obra Missionária Norteada pela Vocação Wesleyana: Cremos que a vocação de Deus 

para os metodistas que promovem a obra missionária na Quinta Região inclui características 

tipicamente wesleyanas, gestadas por meio de dons e ministérios no estilo de vida 

caracterizado pelo discipulado bíblico. Essas características devem ser estrategicamente 

definidas, corajosamente assumidas, na inteira dependência do Espírito Santo, a partir da 

perspectiva do Plano para a Vida e Missão da Igreja.     

 

2.2 Como Vemos Nossa Região em Algumas Áreas Vitais 
a) Missão: Quando falamos de missão, estamos falando da vivência dos valores do 

Evangelho e do avanço da Igreja Local na perspectiva de Atos 1:8. Se a Igreja Local não 

avançar na visão e na prática missionária, consequentemente o Distrito e a Região também 

não avançam. A essência da Igreja é ser missionária, ela precisa respirar missão, sonhar com 

missão, orar por missões, ofertar para missões, planejar e fazer a missão, plantando novas 

igrejas, investindo na obra missionária, capacitando obreiros/a para realizarem a missão, 

tanto no contexto local como no distrital, regional, nacional, transcultural e internacional. 

Nossa Região precisa avançar e muito na missão confiada a cada discípula e discípulo, em 

cada Igreja Local. 

b) Discipulado: Enquanto nosso povo não se conscientizar de que discipulado é uma ordem 

do dono de nossa vida e da Igreja, há o temor de não sairmos do comodismo que 

encontramos em muitas comunidades. Discipulado precisa nascer no coração de cada 

metodista, caso contrário pode ficar na teoria de que tudo é discipulado. Discipulado 

acontece quando vamos ao encontro dos perdidos para levá-los a Cristo, e, depois desse 
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primeiro passo, a nova discípula e o novo discípulo convertidos/a são acompanhados/as por 

outro/a, vivendo a fé juntos, ensinando vida cristã e dando exemplo de como ser cristão/ã no 

mundo, ao mesmo tempo treinando-o/a para fazer o mesmo com outras pessoas. Com quem 

aprendemos a prática do discipulado? Essencialmente com Jesus Cristo em seu ministério 

terreno. Ele ia ao encontro das pessoas e ministrava a graça de Deus a elas; aquelas que 

criam eram transformadas e Ele então ele se reunia com elas para ensinar os valores da fé, 

do Reino de Deus, treinava e enviava ao encontro de outras. Wesley viveu essa dinâmica em 

seu ministério, imitando tanto Jesus como os apóstolos e discípulos de Cristo. Nosso povo 

precisa viver isso de maneira simples, porém com muita paixão, compaixão, amor e firmeza 

na Palavra. Em especial a liderança pastoral e leiga de cada Igreja Local precisa viver esse 

discipulado frutífero a partir no interior convencido e convertido a essa visão divina. 

c) Dons e Ministérios: Nenhum/a cristão/ã convertido/a fica sem dom ou sem ministério na 

vida e missão da Igreja. O Espírito Santo é quem distribui esses dons e ministérios. Dons e 

ministérios como programa já existem há mais de 30 anos, mas dons e ministérios como 

expressão de serviço amoroso aos/às seus/suas irmãos/irmãs na Igreja Local e fora dela 

precisam ser realidade de todos/as que já têm experiência pessoal com Jesus Cristo e estão 

disponíveis para serem usados/as por Deus para a edificação da igreja, em especial de sua 

comunidade de fé local. 

d) Escola Dominical: É espaço de crescimento na Palavra de Deus, de capacitação para 

viver a vida cristã vitoriosa e para servir o corpo de Cristo, bem como participar da missão 

da Igreja no mundo. Esse espaço precisa ser valorizado e dinamizado em cada Igreja Local.   

e) Crescimento da Igreja: Uma igreja sadia cresce naturalmente. Uma igreja doente ou está 

parada ou está regredindo em sua missão de ser Igreja no mundo. Cada metodista foi 

chamado para fazer parte de uma igreja viva, ativa, missionária, discipuladora, 

evangelizadora, avivada, acolhedora, amorosa, que vive em comunhão verdadeira por ter 

relacionamentos legítimos e amorosos. Rejeitamos toda religiosidade morta, todo 

cristianismo fraco e doentio, toda vivência religiosa egoísta e centrada em si mesma, toda 

prática de espiritualidade isolacionista das pessoas, toda Igreja Local que vive somente para 

seus deleites pessoais. Igrejas vivas transmitem a vida de Cristo aos outros; igrejas mortas, 

além de não influenciarem pessoas, afastam pessoas que se aproximam delas, pois ninguém 

deseja morte, mas vida e em abundância. Nossas Igrejas Locais precisam crescer com 

qualidade, com saúde espiritual, missionária e discipuladora se ela deseja de fato ser Igreja e 

agradar a Deus em sua caminhada. 



10 

f) Vida de Piedade: Existem certas práticas em nossas vidas e consequentemente na vida de 

nossas Igrejas Locais que, se não existirem ou existirem de maneira irrelevantes, podem 

comprometer os valores citados anteriormente e outros de fundamento igual para nossa 

existência como Igreja. Vida de oração, estudo da Bíblia, consagração, busca de santidade, 

celebração a Deus em comunidade são algumas vivências que podem nos levar a ser uma 

Igreja viva, se a prática for intensa e verdadeira, ou a ser uma Igreja apenas de nome, que se 

tornou religiosidade morta, que não influencia nada e ninguém ao seu redor. Nossas práticas 

diante de Deus podem determinar muito do que somos e seremos em suas mãos. Precisamos 

resgatar a vida de piedade individual e coletiva em cada uma de nossas igrejas. Já temos 

visto em várias delas práticas saudáveis de piedade, por isso estão vivas e praticando com 

maior relevância os valores acima citados. Avancemos na Quinta Região para uma vida de 

piedade e veremos em breve um grande mover de Deus em nosso meio, como houve nos 

tempos de Wesley. Será um avivamento que gera conversão genuína, santidade de vida, 

derramamento de amor profundo, solidariedade contagiante, espiritualidade missionária e 

discipuladora, evangelização como estilo de vida, integridade nas relações, testemunho de 

vida, paixão por vidas, além de maravilhas e milagres de Deus em nossas vidas e Igrejas 

Locais.  

 

2.3 O Mundo e o País em que Vivemos 
 Nosso mundo, em especial o Brasil, está precisando muito da graça salvadora de 

Deus manifestado em Jesus Cristo. A maldade humana continua proliferando; em nosso país 

a corrupção continua solta tanto no mundo da política como na sociedade de modo geral. 

Nosso povo vive inseguro por causa dos governos, da violência, do desemprego, do caos na 

saúde e educação, por falta de infraestrutura social, por causa da desestabilização da família 

como núcleo balizador da sociedade, das relações humanas marcadas por feridas tanto no 

coração como no corpo, além de uma religiosidade confusa e contraditória em suas 

múltiplas manifestações. De fato, viver não está fácil para a grande maioria da população. 

Acreditamos que a sociedade aguarda com ansiedade a manifestação dos filhos de Deus. 

Cremos que, mesmo diante de tantos desafios, a igreja está tendo uma grande oportunidade 

de ser Igreja de verdade, podendo ver o agir de Deus colocando ordem no caos de milhares 

de pessoas, cidades e países. Tudo começa em saber porque estamos aqui. Estamos aqui 

para cumprir os propósitos de Deus para esta nação. Se enxergarmos a realidade de nossa 
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gente e nos dispusermos nas mãos de Deus, Ele nos enviará até elas com Sua graça, amor e 

poder transformador.  

 

3. Plano Nacional Missionário: Ênfases Missionárias 
1ª Ênfase:  

Estimular o zelo evangelizador na vida de cada metodista, de cada Igreja Local. 

2ª Ênfase:  

Revitalizar o carisma dos Ministérios clérigo e leigo nos vários aspectos da missão. 

3ª Ênfase:  

Promover o discipulado na perspectiva da salvação, santificação e serviço. 

4ª Ênfase:  

Fortalecer a identidade, conexidade e unidade da Igreja. 

5ª Ênfase:  

Implementar ações que envolvam a Igreja no cuidado e preservação do meio ambiente. 

6ª Ênfase:  

Promover maior comprometimento e resposta da igreja ao clamor do desafio urbano. 

  

 Em nossos concílios anteriores, definimos como Região que, ao longo dos períodos 

eclesiásticos, "Estimular o zelo evangelizador na vida de cada metodista, de cada Igreja 

Local" e " Promover o discipulado na perspectiva da salvação, santificação e serviço" 

seriam as ênfases transversais a todos os períodos eclesiásticos e que as demais transitariam 

em todos os períodos. Viver efetivamente as ênfases é o nosso grande desafio como Região, 

Distrito e Igreja Local. Essas ênfases estão no Plano Nacional Missionário e devem ser alvo 

de consulta, visando a vivência de seus objetivos no dia a dia de cada Igreja Local.  

 

3.1 Na prática, como iremos avançar na obra de Deus em nossa Região? 
 Tendo como base a reflexão sobre a Parábola do Semeador em Mateus 13.1-8;18-23, 

entendemos que somos desafiados a praticar uma semeadura que irá gerar avanço e 

crescimento com qualidade em cada Igreja Local de nossa Região.  

 É inegável que atualmente vivemos em uma sociedade que vislumbra em suas ações 

uma ditadura do sucesso. O que podemos entender como sucesso? O que, verdadeiramente 

significa ser bem-sucedido em nosso tempo? Podemos definir sucesso, em primeiro lugar, 

como sendo o oposto do fracasso, uma vez que, nessa direção, sucesso significa alcançar 
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êxito, obter bom resultado. O sucesso pode ser medido em termos de se atingir um 

determinado nível de status social e pela quantidade de realizações de metas ou objetivos. 

 Podemos nos perguntar se isso seria mesmo sucesso. Quantas pessoas atualmente são 

consideradas como um sucesso, mas vivem infelizes, perdidas, distanciadas de si mesma e 

dos outros. Nessa lógica da mentalidade que direciona nossa sociedade, o semeador da 

parábola de Jesus seria bem-sucedido ou seria visto como fracassado? Avançando um pouco 

mais nesta direção, na lógica do tempo presente, Jesus seria um sucesso ou um fracasso? 

 Ao ministrar essa parábola, Jesus possuía dois encaminhamentos muito claros: 

anunciar o Evangelho à multidão que o seguia e tratar de forma individualizada suas 

discípulas e seus discípulos. Além disso, de forma muito objetiva, Jesus demonstra nesse 

ensino que uma grande colheita é o resultado de um grande processo de semeadura. Essa é 

uma grande e irrefutável verdade: não pode existir nenhum tipo de colheita se, antes, de 

forma contundente, não existir a semeadura! 

 Por meio dessa parábola, Jesus demonstra de forma muito intensa que a semeadura 

deve ser o estilo de vida das suas discípulas e dos seus discípulos. De acordo com Jesus, nos 

caminhos da Missão, discípulas e discípulos devem: 

1) Semear em Todo Tempo e Lugar (v. 3-6).  
 De acordo com a história bíblica, afirma-se que, em tempos de sementeira na 

Palestina, de certo modo, não se podia distinguir com facilidade os caminhos habituais dos 

campos cultiváveis, por isso era de certo modo natural que, ao longo do caminho, as 

sementes caíssem em partes diversas do solo. Por isso, somos chamados/as e desafiados/as a 

semear em todo tempo e em todo lugar indistintamente! Após a ressurreição, Jesus 

comissionou os discípulos dizendo: “Ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os 

em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os  a guardar todas as  coisas que 

vos tenho ensinado, e que estou convosco todos dias até a consumação dos século” (Mt 

28.19-20). 

2) Nos caminhos da missão, enquanto as discípulas e os discípulos semeiam, jamais 

devem escolher o solo: todos/as são dignos do amor e da salvação que vêm de Deus 

(v.19-22).  

 Salvar o mundo não é ideia do ser humano. Salvar as pessoas e transformá-las é uma 

ideia de Deus! Podemos notar que, no ensino de Jesus, existem quatro tipos de solos, e que, 

por mais improvável que seja, todos podem produzir, uma vez que todas as sementes 

nasceram. Jesus disse: “meu Pai é o agricultor”. (Jo 15.1) 
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 Assim também podemos perceber a ênfase no crescimento de todas as sementes. Nos 

caminhos da missão, enquanto igreja, precisamos entender que todo solo pode ser cultivado, 

ou seja, não existe vida, por mais distante que pareça do amor e do propósito de Deus, que 

não possa ser um solo para a semeadura do Reino e da Palavra de Deus. 

 “Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus, que dá o 

crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um; mas cada um receberá o seu galardão 

segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus; vós sois lavoura de Deus 

e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, 

o fundamento, e outro edifica sobre ele; mas veja cada um como edifica sobre ele”. (1Co 

3.7-10) 

Jamais podemos julgar a condição de quem quer que seja, pois, diante de Deus, todo 

ser humano é solo fértil em potencial. Fomos criados/as da terra, por isso, até que o ser 

humano dê uma direção distinta para sua vida, sob a perspectiva divina, é solo fértil 

preparado para ser bênção e para abençoar. 

 

3) Nos caminhos da missão, enquanto as discípulas e os discípulos semeiam, devem 

aprender a confiar e esperar, pois, no tempo oportuno, os frutos serão colhidos. 

Apesar de um aparente fracasso inicial, as sementes que caíram entre pedras e espinhos, 

ou mesmo aquelas que ficaram em meio ao caminho, a seu tempo, hão de expor seus frutos. 

É claro que, objetivamente, todos/as somos desafiados/as a ser boa terra, solo fértil, mas 

também sabemos que os caminhos da vida sempre tentarão nos envolver, preencher com 

rochas e espinhos para não florescermos com a devida força, ou ainda lançarão sobre nosso 

ser as aves arrebatadoras, na tentativa de nos intimidar e fazer retroceder em nossa vida de 

diante de Deus. No entanto, “Não veio sobre vós tentação, senão humana; mas fiel é Deus, 

que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o 

escape, para que a possais suportar.” (1Co 10.13) 

 Além disso, precisamos ainda pensar que, como já observado, são quatro tipos de 

solo com rendimento bastante diferente, e Deus dá “a cada um segundo a medida da sua 

capacidade” (Mt 25.15), com três tipos de rendimento: cem, sessenta e trinta por um. 

Interessante é o fato de que, nesse caso, a fertilidade da terra é acentuada pela qualidade da 

semente, que é Palavra de Deus e, como sabemos, essa palavra jamais voltará vazia: 

“Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos 

mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos 

pensamentos. Porque, assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, 
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mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que 

come, Assim será a minha palavra, que sair da minha boca; ela não voltará para mim vazia, 

antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei”. (Is 55.9-11) 

Por fim, diante dessa reflexão que nos desafia na construção de nosso PRAM, 

podemos nos perguntar se o Senhor Jesus seria um sucesso ou um fracasso em nosso tempo. 

E, enquanto Igrejas Locais, Distritos e Região, temos fracassado ou alcançado o sucesso? 

 Na lógica bíblica e, sobretudo, no movimento de Jesus, sucesso é uma construção 

constante e dinâmica erguida sobre as bases do serviço e do sacrifício. Assim, como 

discípulas e discípulos, esse estilo de vida proposto - o de semeadores -  nos leva a agradar a 

Deus e, assim, amar, servir e doar-nos pelos/as outros/as. Os campos são enormes e estão 

prontos para a colheita, contudo ainda faltam semeadores/as e ceifeiros/as: “Então, disse aos 

seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao 

Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara.” (Mt 9.37-38) 

 Esse chamado para a semeadura nos força a sair do egocentrismo de pensar que 

todas as sementes são nossas ou servem somente para nosso próprio deleite. Semear é amar 

aos outros de tal maneira que não existe outra direção que não seja sair de nós mesmos. 

Viver a semeadura como estilo de vida nos força a crescer! 

Que o Senhor nosso Deus em Cristo nos dê graça e unção, para que, pelos caminhos 

da missão, possamos espalhar a boa semente do Reino de Deus e que neste dinâmico e 

intenso processo muitas vidas sejam acrescentadas, consolidadas, transformadas, 

discipuladas e enviadas, para a glória e honra de nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

 

3.2 Desdobramentos 
Nossas parcerias missionárias com as Regiões vizinhas continuam, conforme 

proposto pelo Concílio Geral, e intensificaremos diálogos e avanços na direção proposta. 

Tendo em mente a grande responsabilidade a nós atribuída pelo Concílio Geral quando, 

unanimemente, o metodismo assumiu o compromisso de, nos próximos 20 anos (a curto, 

médio ou longo prazo), expandir o Reino de tal forma que cada estado da Federação torne-

se uma região eclesiástica/missionária, afirmamos que nosso Plano Regional deve, portanto, 

contemplar esse desafio novamente. É importante lembrar que, por causa desse desafio 

assumido por nós, nossa Região planejou e já ocorreu uma multiplicação, gerando a Oitava 
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Região Eclesiástica. O próximo grande desafio será levar o Mato Grosso do Sul a se tornar 

uma Região Eclesiástica, para a glória de Deus.  

 

3.3 Alvos Regionais 
 Cremos que nosso Deus não abençoa projetos, mas, pessoas. No entanto, para que as 

pessoas sejam alcançadas e abençoadas, é preciso que tenhamos um projeto. Nossos alvos 

são propostas de avanço, de crescimento intencional. É um sonho a ser atingido e um foco a 

ser trabalhado.  

 Fé sem ação é sonho. Planejamento sem fé não sobrevive, pois será apenas mais um 

documento. Planejamento e fé podem revolucionar nossas Igrejas Locais, Distritos e 

Região. Seguem nossos alvos: 

 

2018 - Curto prazo 

- Trabalhar o zelo evangelizador em cada metodista e nas Igrejas Locais. 

- Trabalhar cada uma das nossas Congregações Locais e Campos Missionários 

Regionais para se tornarem Igrejas com autossustento. 

 

2019 –2020:  Médio prazo 

- Duplicar a membresia de todas as Igrejas Locais. 

- Consolidar o discipulado na vida de cada metodista. 

 

2021-2023: Longo prazo 

- Plantar uma nova igreja nas cidades em que estamos e/ou em outras cidades. 

- Enviar pelo menos quatro missionários/as para missões transculturais ou 

internacionais.  

 

 

4. Ações e Projetos Regionais 
4.1 Ministérios Regionais Envolvidos no Projeto 

 - Departamento Regional de Trabalho com Crianças 

 - Ministério Regional de Combate ao Preconceito Racial 

 - Ministério Regional da Inclusão 

- Ministério Regional de Música e Arte 
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- Ministério Regional de Administração 

- Ministério Regional de Oração 

- Ministério Regional de Educação Cristã 

- Ministério Regional de Comunicação 

- Ministério Regional de Ação Social 

- Ministério Regional de Expansão Missionária 

- Câmara Regional de Discipulado 

- Instituto Educacional Metodista Bispo Scilla Franco 

- Departamento Regional da Escola Dominical 

- Ministério de Ação Episcopal - MAE 

- Ministério de Apoio Pastoral - MAPA  

 

4.2 Federações 
- Federação Metodista de Juvenis – FEMEJU 

- Federação Metodista de Jovens – FMJ 

- Federação Metodista de Homens – FMM 

- Federação Metodista de Mulheres – FMM 

 

 

5. Calendário Regional de Atividades 2018 
 

Tendo em vista as exigências canônicas da Igreja Metodista e sua configuração como 

Igreja de Dons e Ministérios, o Plano Regional de Ação Missionária (PRAM) desenvolverá 

atividades que possam suprir as necessidades da Igreja para sua Vida e Missão em todo o 

território de nossa 5ª Região Eclesiástica. 

  

DATA ORGÃO 
RESPONSÁVEL 

(Ministério/Grupo 
Societário/Secretaria 

Regional) 

ÊNFASE 
MISSIONÁRIA 

AÇÃO 
AFIRMATIVA  
(O que fazer?) 

INTEGRADO 
COM 

 (Com quem 
fazer?) 

LOCAL 
(Onde?) 

 

JANEIRO / 2018 
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A definir 

 
 

Ministério 
Regional de Oração 

(MRO) 

Fortalecer a 
identidade, 

conexidade e 
unidade da Igreja 

Rede de Oração 
Metodista 

(Facebook e 
WhatsApp) 

 

 

 

Sede 
Regional 

A definir 
Federação de 

Juvenis 

Fortalecer a 
identidade, 

conexidade e 
unidade da Igreja 

 

Capacitação de 
Liderança Juvenil 
Nacional (CaLiJu) 

 

Confederação 
de Juvenis A definir 

Semestral Episcopal 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

e 
Promover o 
discipulado 

Viagem 
transcultural 
voltada para 
treinamento 

missionário e 
apoio aos 

missionários 
regionais 

Oração  

 

Missões 

 

A definir 

Diariamente, 
com 

campanhas 
semestrais 

Episcopal/MAE 
Todas as ênfases 

 

Mover de oração 
e jejum regional  

na busca de 
avivamento 

espiritual, pessoal 
e comunitário: 

vigílias, 
treinamento para 

a batalha na 
missão, visando 
alcançar os alvos 
regionais. Casas 

de paz, etc. 

Oração 
Em casa, 
montes e 
templos 

07 a 14 Expansão 
Missionária 

Estimular o zelo 
evangelizador;  
Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios;  
Promover o 
discipulado 

 
 

Movimento 
Barnabé: Missões 
Transculturais - 

Vivência de curto 
prazo  

Turma 1 
 

Federação 
Metodista de 

Juvenis  
 

 Jovens 

A definir 

16 a 22 Expansão 
Missionária 

Estimular o zelo 
evangelizador 

Conferência da 
TSM Global  Colômbia 

27 e 28 Federação de 
Juvenis 

Fortalecer a 
identidade, 

conexidade e 
unidade 

 

Reunião da Mesa 
Executiva da 

FEMEJU 

 

 A definir 

28 

Ministério  
Regional de  
Expansão 

Missionária 

Estimular o  
zelo evangelizador 

Oferta 
Missionária  

Regional – 4º 
domingo 

Igrejas Locais 

 

 

 

 

Igrejas 
 Locais 
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FEVEREIRO / 2018 

 Episcopal 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

e 
Promover o 
discipulado 

Encontro com o 
MAE 

Oração  

Discipulado  

Missões 

Sede 
regional 

 MAPA 
Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

Textos e 
indicação de 

livros voltados 
para a família 

pastoral 

Comunicação Igrejas 
Locais 

 Música e Arte 
Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

Produzir material 
para seminários e 

divulgação. 
Preparar material 
para capacitação 

de líderes de 
louvor do/s 

distrito/s 
envolvidos. 

  

Diariamente, 
com 

campanhas 
semestrais 

Episcopal/MAE 
Todas as ênfases 

 

Mover de oração 
e jejum regional 

na busca de 
avivamento 

espiritual, pessoal 
e comunitário 

Oração 
Em casa, 
montes e 
templos 

Semanal Episcopal 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

e 
Promover o 
discipulado 

Visita ao 
Ministério 

Pastoral e às 
Igrejas 

Oração 

 
MAE 

Igrejas 
Locais 

03 a 04 Federação de 
Jovens (FMJ) 

Fortalecer a 
identidade, 

conexidade e 
unidade da Igreja 

 

Reunião 
presencial da 

Mesa Plena da 
Federação 

 

 

 Sede 
Regional 

04 
MAPA 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

Campanha de 
oração pela 

família pastoral 
Oração Igrejas 

Locais 

 
16 a 18 

 

Expansão 
Missionária 

Estimular o zelo 
evangelizador; 
Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

e 
Promover o 
discipulado 

Movimento 
Barnabé: Missões 

Transculturais 
1º Encontro – 

Turma 2 

Instituto 
Metodista 

Bispo Scilla 
Franco 

Centro 
Regional de 

Eventos 
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23 a 25 DNTC Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios; 
Promover o 
discipulado 

e  

Fortalecer a 
identidade, 

conexidade e 
unidade da Igreja 

Reunião com as 
coordenações 

regionais e 
coordenação 

nacional 

DRTC  Sede 
Nacional 

23 a 25 IEMBSF Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

POV (Programa 
de Orientação 

Vocacional) - 1ª 
Etapa 

 Centro 
Regional de 

Eventos 

24 Ministério 
Regional de Oração 

Promover o 
discipulado na 
perspectiva da 

salvação, 
santificação e 

serviço 

Reunião com os 
Coordenadores/as 
Distritais o Bispo 

Bispo 

SDs  

Distritos 

Sede 
Regional 

24 e 25 FEMEJU Fortalecer a 
identidade, 

conexidade e 
unidade da Igreja 

 

Reunião Plena da 
Federação e SDs e 

SAs 

 

 A definir 

25 Ministério  
Regional de  
Expansão 

Missionária 

Estimular o  
zelo  

evangelizador 

Oferta 
Missionária  

Regional – 4º 
domingo 

Igrejas Locais Igrejas 
 Locais 

MARÇO / 2018 

 

Episcopal/ MAE 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

e 
Promover o 
discipulado 

Encontro com 
Pastores e 

Pastoras para 
alinhamento da 
visão e missão 

regional e oração 

 

Oração 

Comunicação 

 MAE 

Centro 
Regional de 

Eventos 

 

 Música e Arte 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

e 
Promover o 
discipulado 

Implantação de 
discipulado 
ministerial; 
Estabelecer 

conexão com 
líderes locais de 
Música e Arte, 

compartilhando a 

SDs e 
Distritos de 

Uberlândia e 
São José do 
Rio Preto 

 

Uberlândia/
MG 
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visão de música e 
arte regional, 

instrumentalizando 
esses líderes para 
reproduzirem essa 

visão na Igreja 
Local 

Semanal Episcopal 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

e 
Promover o 
discipulado 

Visita ao 
Ministério 

Pastoral e às 
Igrejas 

Oração 

 
MAE 

Igrejas 
Locais 

Diariamente, 
com 

campanhas 
semestrais 

Episcopal/MAE 
Todas as ênfases 

 

Mover de oração 
e jejum regional 

na busca de 
avivamento 

espiritual, pessoal 
e comunitário 

Oração 
Em casa, 
montes e 
templos 

03 e 04 I.E.M.B.S.F Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

CFE (Curso de 
Formação de 

Evangelistas) - 
Polo Regional -  

1º Módulo 

 Centro  
Regional de 

Eventos 

04 
MAPA 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

Campanha de 
oração pela 

família pastoral 
Oração Igrejas 

Locais 

10 e 11 IEMBSF Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

Curso de 
Formação de 

Evangelistas - 3º 
Módulo 

 Campo 
Grande/MS 

10 e 11 DRTC Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios;  

Promover o 
discipulado 

e 

Fortalecer a 
identidade, 

conexidade e 
unidade da Igreja 

Reunião com os 
coordenadores 

distritais 

Coordenação 
Distrital 

Sede 
Regional 

17 e 18 FMJ Fortalecer a 
identidade, 

conexidade e 
unidade da Igreja 

Dia do/a 
Jovem Metodista 

 

 Igrejas 
Locais 

21 a 23 Câmara do 
Discipulado 

Promover o 
discipulado 

Imersão Regional 
no Discipulado 

Lideranças do 
Discipulado 

Centro 
Regional de 

Eventos 

23 a 24 Expansão 
Missionária 

Promover o 
discipulado 

e 
Promover maior 

comprometimento 

Multiplicadores 
de Igrejas: 

reprodução de 
igrejas em 

cidades com mais 

Câmara 
Regional do 
Discipulado 

G1: S. J. 
Rio Preto 

 
G2: 

Campinas 
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e resposta da igreja 
ao clamor do 

desafio urbano 

de 100 mil 
habitantes 

24 
 DRTC Revitalizar o 

carisma dos 
Ministérios 

e 

Promover o 
discipulado 

Capacitações 

regional e 
distrital 

Coordenação 
Distrital 

Presidente 
Prudente 
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Ministério  
Regional de  
Expansão 

Missionária 

Estimular o  
zelo evangelizador 

Oferta 
Missionária  

Regional – 4º 
domingo 

Igrejas Locais Igrejas 
 Locais 

26/03 a 
01/04 

Expansão 
Missionária 

Estimular o zelo 
evangelizador 

Viagem 
Missionária - 

Projeto 
Venezuela 

Federação 
Metodista de 

Homens  
 

Federação 
Metodista de 

 Mulheres 

 

ABRIL / 2018 

 

MAPA 
Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

Textos e 
indicação de 

livros voltados 
para a família 

pastoral 

Comunicação Igrejas 
Locais 

Diariamente, 
com 

campanhas 
semestrais 

Episcopal/MAE 
Todas as ênfases 

 

Mover de oração 
e jejum regional 

na busca de 
avivamento 

espiritual, pessoal 
e comunitário 

Oração 
Em casa, 
montes e 
templos 

Semanal Episcopal 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

e 
Promover o 
discipulado 

Visita ao 
Ministério 

Pastoral e às 
Igrejas 

Oração 

 
MAE 

Igrejas 
Locais 

01 
MAPA 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

Campanha de 
oração pela 

família pastoral 

Oração 

 
Igrejas 
Locais 

10 e 12 IEMBSF Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

Curso de 
Capacitação para 
MDs e Aspirantes 

Comissão 
Ministerial 
Regional 

Expansão 
Missionária 

Secretaria 
Regional de 
Discipulado 

Centro 
Regional de 

Eventos 

21 e 22 FMJ Fortalecer a 
identidade, 

conexidade e 

Encontros 
Distritais de 

 Distritos e 
Igrejas 
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 unidade da Igreja Liderança Locais 

22 Ministério  
Regional de  
Expansão 

Missionária 

Estimular o  
zelo evangelizador 

Oferta 
Missionária  

Regional – 4º 
domingo 

Igrejas Locais Igrejas 
 Locais 

24 e 25 Expansão 
Missionária 

Estimular o zelo 
evangelizador;  
Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

e 
Promover o 
discipulado 

Plantadores de 
Igrejas: avanço 
missionário em 

cidades sem 
presença 

metodista e 
revitalização de 

igrejas 

Instituto 
Metodista 

Bispo Scilla 
Franco 

Centro 
Regional de 

Eventos 

28 
 DRTC Revitalizar o 

carisma dos 
Ministérios 

e 

Promover o 
discipulado 

Capacitações 

regional e 
distrital 

Coordenação 
Distrital 

Ribeirão 
Preto 

 

28 a 30/04 e 
01/05 

Ministério 
Regional de Oração  

Estimular o zelo 
evangelizador 

3º Encontro 
Regional de 

Oração 

Distritos 

  Igrejas locais 

Centro 
Regional de 

Eventos 

MAIO / 2018 

 

Episcopal 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

e 
Promover o 
discipulado 

Encontro com 
MAE 

Oração 

Discipulado  

Missões 

Sede 
Regional 

 

 

 

 

Expansão 
Missionária 

Estimular o zelo 
evangelizador 

Oferta 
Missionária 

Nacional 
Comunicação Igrejas 

Locais 

Diariamente, 
com 

campanhas 
semestrais 

Episcopal/MAE 
Todas as ênfases 

 

Mover de oração 
e jejum regional 

na busca de 
avivamento 

espiritual, pessoal 
e comunitário 

Oração 
Em casa, 
montes e 
templos 

Semanal Episcopal 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

e 
Promover o 
discipulado 

Visita ao 
Ministério 

Pastoral e às 
Igrejas 

Oração 

 
MAE 

Igrejas 
Locais 

06 
MAPA 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

Campanha de 
oração pela 

família pastoral 
Oração Igrejas 

Locais 

18 a 20 IEMBSF Revitalizar o POV (Programa  Centro 
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carisma dos 
Ministérios 

de Orientação 
Vocacional) - 2ª 

Etapa 

Regional de 
Eventos 

25 a 27 Expansão 
Missionária 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

e 

Promover o 
discipulado 

Movimento 
Barnabé: Missões 

Transculturais 
4º Encontro – 

Turma 1 
Formatura 

Federação 
Metodista de 

Juvenis  
 

Federação 
Metodista de 

Jovens 

Centro 
Regional de 

Eventos 

26 
 DRTC Revitalizar o 

carisma dos 
Ministérios 

e 

Promover o 
discipulado 

Capacitações 
regional e 
distrital 

Coordenação 
Distrital 

Uberlândia/
MG 

27 Ministério  
Regional de  
Expansão 

Missionária 

Estimular o  
zelo evangelizador 

Oferta 
Missionária  

Regional – 4º 
domingo 

Igrejas Locais Igrejas 
 Locais 

31/05 a 
03/06 

FMJ Fortalecer a 
identidade, 

conexidade e 
unidade da Igreja 

Congresso 
Nacional da 

Confederação de 
Jovens  

FMJ A definir 

31/05  a 
03/06 

 

 

 

 

 

MAPA 

 

 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios  

 

Encontro 
Regional da 

Família Pastoral 

 

Oração 

Departamento 
Regional de 

Trabalho com 
Crianças 

A definir 

JUNHO / 2018 

 

Episcopal/ MAE 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

e 
Promover o 
discipulado 

Encontro com 
pastores e 

pastoras para 
alinhamento da 
visão e missão 

regional e oração 

Oração 

Comunicação 

 MAE 

Centro 
Regional de 

Eventos 

 

MAPA 
Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

Textos e 
indicação de 

livros voltados 
para a família 

pastoral 

Comunicação Igrejas 
Locais 

 Música e Arte 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

e 
Promover o 
discipulado 

Implantação de 
discipulado 
ministerial; 
Estabelecer 

conexão com 
líderes locais de 
Música e Arte, 

compartilhando a 

SDs e Distrito 
de Araçatuba 

Araçatuba 
/SP 
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visão de música e 
arte regional, 

instrumentalizando 
esses líderes para 
reproduzirem essa 

visão na Igreja 
Local 

Diariamente, 
com 

campanhas 
semestrais 

Episcopal/MAE 
Todas as ênfases 

 

Mover de oração 
e jejum regional 

na busca de 
avivamento 

espiritual, pessoal 
e comunitário 

Oração 
Em casa, 
montes e 
templos 

Semestral Episcopal 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

e 
Promover o 
discipulado 

Viagem 
transcultural 
voltada para 
treinamento 

missionário e 
apoio aos 

missionários 
regionais 

Oração 

 

Missões 

 

A definir 

Semanal Episcopal 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

e 
Promover o 
discipulado 

Visita ao 
Ministério 

Pastoral e às 
Igrejas 

Oração 

 
MAE 

Igrejas 
Locais 

01 a 03 
Confederação de 

Jovens 

 

 

Fortalecer a 
identidade, 

conexidade e 
unidade da Igreja 

 

 

Confederação 
Metodista de 

Jovens 

 

FMJ A definir 

02 e 03 I.E.M.B.S.F Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

CFE (Curso de 
Formação de 
Evangelistas) 

Polo Regional – 
2º Módulo 

 Centro  
Regional de 

Eventos 

03 
MAPA 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

Campanha de 
oração pela 

família pastoral 
Oração Igrejas 

Locais 

9 a 10 Federação de 
Mulheres 

Fortalecer a 
identidade, 

conexidade e 
unidade da Igreja 

Capacitação Confederação 
de Mulheres 

FATEO (S. 
B. do 

Campo/SP) 

15 a 17 Expansão 
Missionária 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

e 

Promover o 
discipulado 

Movimento 
Barnabé: Missões 

Transculturais 
2º Encontro – 

Turma 2 

Federação 
Metodista de 

Juvenis  
 

Federação 
Metodista de 

Jovens 

Centro 
Regional de 

Eventos 

24 Ministério  
Regional de  

Estimular o  
zelo evangelizador 

Oferta 
Missionária  

Igrejas Locais Igrejas 
 Locais 
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Expansão 
Missionária 

Regional – 4º 
domingo 

30 
 DRTC Revitalizar o 

carisma dos 
Ministérios 

e 

Promover o 
discipulado 

Capacitações 
regional e 
distrital 

Coordenação 
Distrital 

S. J. Rio 
Preto/SP 

JULHO / 2018 

Diariamente, 
com 

campanhas 
semestrais 

Episcopal/MAE 
Todas as ênfases 

 

Mover de oração 
e jejum regional 

na busca de 
avivamento 

espiritual, pessoal 
e comunitário 

Oração 
Em casa, 
montes e 
templos 

Semanal Episcopal 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

e 
Promover o 
discipulado 

Visita ao 
Ministério 

Pastoral e às 
Igrejas 

Oração 

 
MAE 

Igrejas 
Locais 

01 
MAPA 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

Campanha de 
oração pela 

família pastoral 
Oração Igrejas 

Locais 

05 e 06 Expansão 
Missionária 

Promover o 
discipulado 

e 
Promover maior 

comprometimento 
e resposta da Igreja 

ao clamor do 
desafio urbano 

Multiplicadores 
de Igrejas: 

reprodução de 
igrejas em 

cidades com mais 
de 100 mil 
habitantes 

Discipulado 

G1: S. J. 
Rio Preto 

G2: 
Campinas 

21 a 28  Federações 
Juvenis, Jovens, 

Homens e 
Mulheres 

Estimular o zelo 
evangelizador 

Projeto 
Missionário Uma 
Semana Pra Jesus 

DRTC  

Expansão 
Missionária  

Música e Arte 

A definir 

22 Ministério  
Regional de  
Expansão 

Missionária 

Estimular o  
zelo evangelizador 

Oferta 
Missionária  

Regional – 4º 
domingo 

Igrejas Locais Igrejas 
 Locais 

AGOSTO / 2018 

 

Episcopal 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

e 
Promover o 
discipulado 

Encontro com 
MAE 

Oração 

Discipulado 

Missões 

Sede 
regional 

 
MAPA 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

Textos e 
indicação de 

livros voltados 
Comunicação Igrejas 

Locais 
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para a família 
pastoral 

 Música e Arte 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios  

e 
Promover o 
discipulado 

 

Implantação de 
discipulado 
ministerial; 
Estabelecer 

conexão com 
líderes locais de 
Música e Arte, 

compartilhando a 
visão de música e 

arte regional, 
instrumentalizando 
esses líderes para 
reproduzirem essa 

visão na Igreja 
Local  

 

SDs de 
Distritos de 
Campinas e 

Sul de Minas 

 

Campinas 
/SP 

Diariamente, 
com 

campanhas 
semestrais 

Episcopal/MAE 
Todas as ênfases 

 

Mover de oração 
e jejum regional 

na busca de 
avivamento 

espiritual, pessoal 
e comunitário 

Oração 
Em casa, 
montes e 
templos 

Semanal Episcopal 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

e 
Promover o 
discipulado 

Visita ao 
Ministério 

Pastoral e às 
Igrejas 

Oração 

 
MAE 

Igrejas 
Locais 

03 a 05 IEMBSF Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

POV (Programa 
de Orientação 

Vocacional) - 3ª 
Etapa 

 Centro 
Regional de 

Eventos 

04 
 DRTC Revitalizar o 

carisma dos 
Ministérios 

e 

Promover o 
discipulado 

Capacitações 
regional e 
distrital 

Coordenação 
Distrital 

MS -II 

05 
MAPA 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

Campanha de 
oração pela 

família pastoral 
Oração Igrejas 

Locais 

11 Combate ao 
Preconceito Racial 

Fortalecer a 
identidade, 

conexidade e 
unidade da Igreja 

Conferência 
Nacional de 
Combate ao 
Preconceito 

Racial 

Inclusão 

Ministérios de 
outras 

Regiões 
Eclesiásticas 

FATEO - S. 
B. 

Campo/SP 

18 e 19 Expansão 
Missionária 

Fortalecer a 
identidade, 

conexidade e 
unidade da 

Igreja 
 

Reunião 
Integrada dos 
Projetos do 

MREM 

SDs 
Centro 

Regional de 
Eventos 
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25 
 DRTC Revitalizar o 

carisma dos 
Ministérios 

e 

Promover o 
discipulado 

Capacitações 
regional e 
distrital 

Coordenação 
distrital 

Araçatuba 
/SP 

26 Ministério  
Regional de  
Expansão 

Missionária 

Estimular o  
zelo evangelizador 

Oferta 
Missionária  

Regional – 4º 
domingo 

Igrejas Locais Igrejas 
 Locais 

SETEMBRO / 2018 

 

Episcopal/ MAE 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

e 

Promover o 
discipulado 

Encontro com 
Pastores e 

Pastoras para 
alinhamento da 
visão e missão 

regional e oração 

Oração 

Comunicação 

 MAE 

No centro 
de Eventos 
e Missões 
regional 

 Música e Arte 
Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

Encontro 
Regional de 

Música e Arte 

 

Sede Regional 

 
Piracicaba 

/SP 

Diariamente, 
com 

campanhas 
semestrais 

Episcopal/MAE 
Todas as ênfases 

 

Mover de oração 
e jejum regional 

na busca de 
avivamento 

espiritual, pessoal 
e comunitário 

 

 

Oração 

 

 

 

Em casa, 
montes e 
templos 

Semanal Episcopal 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

e 
Promover o 
discipulado 

Visita ao 
Ministério 

Pastoral e às 
Igrejas 

Oração 

 
MAE 

Igrejas 
Locais 

02 
MAPA 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

Campanha de 
oração pela 

família pastoral 
Oração Igrejas 

locais 

09 FEMEJU Fortalecer a 
identidade, 

conexidade e 
unidade da Igreja 

Dia do Juvenil 
Metodista  

 Igrejas 
Locais 

07 a 09 FMJ Fortalecer a 
identidade, 

conexidade e 
unidade da Igreja 

Encontros 
Distritais de 

Jovens 

 

 Distritos e 
Igrejas 
Locais 

15 
 DRTC Revitalizar o 

carisma dos 
Ministérios 

Capacitações 
regional e 

Coordenação 
Distrital 

Cândido 
Mota/SP 
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e 

Promover o 
discipulado 

distrital 

16 

Coordenação 
Regional de Escola 

Dominical 

Fortalecer a 
identidade, 

conexidade e 
unidade da Igreja 

Dia da Escola 
Dominical 

 Igrejas 
Locais 

18 a 20 Expansão 
Missionária 

Estimular o zelo 
evangelizador  

e 
Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

Plantadores de 
Igrejas: avanço 
missionário em 

cidades sem 
presença 

metodista e 
revitalização de 

igrejas 

Instituto 
Metodista 

Bispo Scilla 
Franco 

 

21 a 23 DNTC Estimular o zelo 
evangelizador;  
Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios;  
Promover o 
discipulado 

e 
Fortalecer a 
identidade, 

conexidade e 
unidade da Igreja 

Encontro 
Nacional de 
Pessoas que 

Trabalham Com 
Crianças 

DRTC FATEO 

22 e 23 I.E.M.B.S.F Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

CFE (Curso de 
Formação de 

Evangelistas) -  
Polo Regional – 

3º Módulo 

 Centro  
Regional de 

Eventos 

23 Ministério  
Regional de  
Expansão 

Missionária 

Estimular o  
zelo evangelizador 

Oferta 
Missionária  

Regional – 4º 
domingo 

Igrejas Locais Igrejas 
 Locais 

26 a 28 Câmara do 
Discipulado 

Promover o 
discipulado 

Imersão Regional 
no Discipulado 

Lideranças do 
Discipulado 

Centro 
Regional de 

Eventos 

OUTUBRO / 2018 

 

MAPA 
Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

Textos e 
indicação de 

livros voltados 
para a família 

pastoral 

Comunicação Igrejas 
Locais 

 Música e Arte 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

e 
Promover o 
discipulado 

Implantação de 
discipulado 
ministerial; 
Estabelecer 

conexão com 
líderes locais de 
Música e Arte, 

compartilhando a 

SDs de 
Presidente 
Prudente 

 

Presidente 
Prudente 
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visão de música e 
arte regional, 

instrumentalizando 
esses líderes para 
reproduzirem essa 

visão na Igreja 
Local 

 

Diariamente, 
com 

campanhas 
semestrais 

Episcopal/MAE 
Todas as ênfases 

 

Mover de oração 
e jejum regional 

na busca de 
avivamento 

espiritual, pessoal 
e comunitário 

Oração 
Em casa, 
montes e 
templos 

Semanal Episcopal 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

e 
Promover o 
discipulado 

Visita ao 
Ministério 

Pastoral e às 
Igrejas 

Oração 

 
MAE 

Igrejas 
Locais 

07 
MAPA 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

Campanha de 
oração pela 

família pastoral 
Oração Igrejas 

Locais 

7 a 9 Federação de 
Mulheres 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

Encontro de 
Avivamento 

Pastoras da 5ª 
Região 

A definir 

19 a 21 IEMBSF Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

POV (Programa 
de Orientação 

Vocacional) - 4ª 
Etapa 

 Centro 
Regional de 

Eventos 

20/10 
 DRTC Revitalizar o 

carisma dos 
Ministérios 

e 

Promover o 
discipulado 

Capacitações 
regional e 
distrital 

Coordenação 
Distrital 

MS-I 

26 a 28 Expansão 
Missionária 

Estimular o zelo 
evangelizador  

e 
Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

Movimento 
Barnabé: Missões 

Transculturais 
3º Encontro – 

Turma 2 

Federação 
Metodista de 

Juvenis e 
Jovens 

Centro 
Regional de 

Eventos 

28  Expansão 
Missionária 

Estimular o zelo 
evangelizador 

Oferta 
Missionária 

PMUSJ 

Ministério 
Regional de 

Comunicação 
 

Federação 
Metodista de 

Homens  
 

Federação 
Metodista de 

Mulheres 

Igrejas 
Locais 

NOVEMBRO / 2018 



30 

 

Episcopal 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

e 
Promover o 
discipulado 

Encontro com 
MAE 

Oração 

Discipulado 

Missões 

Sede 
Regional 

Semanal Episcopal 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

e 
Promover o 
discipulado 

Visita ao 
Ministério 

Pastoral e às 
Igrejas 

Oração 

 
MAE 

Igrejas 
Locais 

02 a 04 

FMJ 

Fortalecer a 
identidade, 

conexidade e 
unidade da Igreja 

Encontro 
Regional de 

Jovens 

 

 
Centro 

Regional de 
Eventos 

04 
MAPA 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

Campanha de 
oração pela 

família pastoral 
Oração Igrejas 

Locais 

08 e 09  Expansão 
Missionária 

Promover o 
discipulado 

e 
Promover maior 

comprometimento 
e resposta da Igreja 

ao clamor do 
desafio urbano 

Multiplicadores 
de Igrejas: 

reprodução de 
igrejas em 

cidades com mais 
de 100 mil 
habitantes 

Discipulado 

G1: S. J. 
Rio Preto 

G2: 
Campinas 

15 FEMEJU Fortalecer a 
identidade, 

conexidade e 
unidade da Igreja 

Regional de 
Juvenis  A definir 

22 Ministério 
Regional de Oração 

Fortalecer a 
identidade, 

conexidade e 
unidade da Igreja 

Dia de Nacional 
de Ação de 

Graças 

 Igrejas 
Locais 

24 DRTC Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

e 

Promover o 
discipulado 

Capacitações 
regional e 
distrital 

Coordenação 
Distrital 

Campinas 
/SP 

25 Ministério  
Regional de  
Expansão 

Missionária 

Estimular o  
zelo evangelizador 

Oferta 
Missionária  

Regional – 4º 
domingo 

Igrejas Locais Igrejas 
 Locais 

DEZEMBRO / 2018 

 

MAPA 
Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

Textos e 
indicação de 

livros voltados 
para a família 

pastoral 

Comunicação Igrejas 
Locais 
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Diariamente, 
com 

campanhas 
semestrais 

Episcopal/MAE 
Todas as ênfases 

 

Mover de oração 
e jejum regional 

na busca de 
avivamento 

espiritual, pessoal 
e comunitário 

Oração 
Em casa, 
montes e 
templos 

Semanal Episcopal 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

e 
Promover o 
discipulado 

Visita ao 
Ministério 

Pastoral e às 
Igrejas 

Oração 

 
MAE 

Igrejas 
Locais 

02 
MAPA 

Revitalizar o 
carisma dos 
Ministérios 

Campanha de 
oração pela 

família pastoral 
Oração Igrejas 

Locais 

23 Ministério  
Regional de  
Expansão 

Missionária 

Estimular o  
zelo evangelizador 

Oferta 
Missionária  

Regional – 4º 
domingo 

Igrejas Locais Igrejas 
 Locais 

25   Celebração do 
Natal 

 Igrejas 
Locais 

31   Vigília de Ano 
Novo 

 Igrejas 
Locais 
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Considerações finais 

O Plano Regional de Ação Missionária (PRAM) entrará em vigor a partir de sua 

apresentação e aprovação pelo Concílio Regional. O calendário de ações será atualizado 

anualmente, com o objetivo de atender às necessidades das áreas local, distrital, regional e 

geral.  

O processo de avaliação acontecerá nas reuniões da COREAM (Coordenação 

Regional de Ação Missionária), do MAE (Ministério de Ação Episcopal) e da Liderança 

Regional. Essa avaliação sempre será realizada sob o aspecto de replanejar e corrigir o 

PRAM ao longo da caminhada regional, visando o melhor aproveitamento de recursos 

humanos e financeiros, permitindo assim à comunidade o real cumprimento de sua missão. 

Dar mobilidade e funcionalidade, além de organicidade, é o objetivo máximo de o 

todo planejamento, tornando-se, dessa forma, claro para todos/as os verdadeiros interesses, 

trabalhos e ações que a Região pretende desenvolver ao longo do tempo. A efetiva 

construção de redes de relacionamentos e ação concreta são também objetivos deste 

planejamento, sempre lembrando que este plano não contém um fim em si mesmo e está 

aberto, portanto, às adequações que se fizerem necessárias ao longo de nossa caminhada de 

fé. 
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