
  
 

 

Cajuru, 10 de abril de 2019. 
 
Amados pastores e pastoras da 5ª Região Eclesiástica, 
  
É com muita satisfação e alegria que apresentamos o Plano de Ação do Projeto 
Mordomos da Criação para 2019, visando o cumprimento das metas propostas pelo 
tema da Igreja Metodista Nacional: Discípulas e discípulos nos caminhos da 
missão cuidam do meio ambiente. 
É com objetivo de continuidade e desenvolvimento do projeto Mordomos da Criação 
da Igreja Metodista da 5Re, que vamos apontar e descrever as ações necessárias 
para o cumprimento das metas, bem como seu cronograma. Portanto na elaboração 
deste plano destacamos que mantemos os desafios do plano inicial, somente 
alternando sua ordem, dando início a Educação Ambiental, pois temos ciência de 
que a conscientização ambiental está totalmente ligada a necessidade de formar 
indivíduos preocupados com os problemas ambientais e que busquem maior 
engajamento nestas questões.  
Enfatizamos que não se trata de apenas um novo ministério, mas sim da integração 
e da renovação de todos os ministérios, pois o projeto visa o uso dos dons 
individuais, o recrutamento de novos convertidos, a fixação de valores no indivíduo, 
o despertar do amor ágape, o cuidado da criação como o Todo, desde a salvação 
do Homem à libertação da própria natureza.  
Todo começo é um desafio para todos nós, como é difícil dar o primeiro passo, 
mas o importante não é só dar esse primeiro passo e sim acreditar que Deus 
estará sempre pronto para colocar o chão quando nos dispomos em dar o passo. 
É com esta fé que eu e minha família damos glórias a Deus pelo chamado e é 
uma honra poder servir a Ele, onde poderemos exercer o nosso chamado inicial 
de protetores e cuidadores desse presente tão maravilhoso que Deus nos deu 
assim que criou o Mundo,” a Nossa Terra, a Nossa Casa” . 
Convidamos a todos a unir-se a nós atendendo ao chamado de Deus para que 
possamos ser encontrados como despenseiros fiéis. 1 Coríntios 4:2 
“Lembramos continuamente, diante de nosso Deus e Pai, o que vocês têm 
demonstrado: o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a 
perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo”. 
1 Tessalonicenses 1:3. 
“Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de 
Deus”. 1 Coríntios 2:5 
“E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em 
todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem 
em toda boa obra”. 2 Coríntios 9:8 
 
Grato pela confiança, aguardo vossas inscrições. 
 

No amor de Cristo, 
 
 

Paulo Francisco Cardinali 
Coord. Minis. Regional de Meio Ambiente e Sustentabilidade 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_problemas_ambientais
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/1ts/1/3+
https://www.bibliaonline.com.br/acf/1co/2/5+
https://www.bibliaonline.com.br/nvi/2co/9/8+


  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

“PROJETO IGREJA METODISTA 5ªRe 
 

EXERCENDO A MORDOMIA CRISTÂ” 
 

“A natureza criada aguarda, com grande expectativa, que os filhos de Deus 

sejam revelados. Pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria 

escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de 

que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em 

que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que 

toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só 

isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos 

interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção 

do nosso corpo.” Romanos 8:19-23 
 
 
 
 

1. Introdução 
 

Como povo de Deus que somos não podemos nos esquecer de que a 

proclamação das verdades nas quais cremos se dá com muito mais eficácia 

através de nossas ações do que de nossas palavras. Declararmos as verdades 

cristãs significa, também, agirmos em favor da preservação de tudo o que foi 

criado por Deus, para a sua glória. Sejamos cristãos integrais; proclamemos as 

verdades, quer através de palavras, quer através de ações; cumpramos o 

mandado de nosso Senhor! Que belo jardim temos para cuidar. Façamos isto, 

por amor daquele que nos amou primeiro e como demonstração do zelo pela 

glória do Criador! Fonte: www.cristianismohoje.com.br/ 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/rm/8/19-23+
http://www.cristianismohoje.com.br/


  
 

 

Se cada cristão juntamente com sua Igreja cuidar do pedacinho do Planeta ao 

redor de onde estão, a começar por suas casas e pela CASA DE DEUS onde 

congregam, com certeza alcançaremos resultados surpreendentes. 
 

O Plano de trabalho para 2019 consiste em mobilizar e conscientizar as igrejas 

da 5Re dando subsídios para que as mesmas cumpram com os desafios do 

projeto iniciado em 2014. 
 

Todo o avanço deste projeto depende plenamente da ampla participação das 

igrejas, fato que é essencial para a construção de um processo de mudança e 

de transformação em prol de um meio ambiente saudável e sustentável. 
 

Visando a consolidação de ações já implementadas pelas igrejas e levando-as 

a divulgarem suas atividades de Educação Ambiental com certeza teremos 

subsídios e perspectivas de alcançarmos o ideal que é sermos “Igreja Mordomos 

da Criação” 
 

 

3 – Plano de Ação 
1. Envio de e-mails para as igrejas apresentando o projeto e suas 

diretrizes e convidando-as a participarem.   
2. abril/2019 – abertura para inscrições das igrejas que irão participar da 

“I Gincana Igreja Metodista 5Re EXERCENDO A MORDOMIA CRISTA” 

3. A ficha de inscrição deverá ser preenchida e encaminhada para o e-

mail mordomosdacriacao5Re@gmail.com . Após inscrição, a igreja local 

receberá instruções para realizar o cumprimento da 1ª etapa e após envio 

de relatórios e fotos serão encaminhadas as demais instruções. 

 

“I Gincana Igreja Metodista 5Re EXERCENDO A MORDOMIA 

CRISTA” 
 

 

1 - Objetivo Geral 
 

• Incentivar, mobilizar e principalmente direcionar a Igreja Metodista da 5ª 

Região Eclesiástica à proteção e preservação do meio ambiente e dos 

recursos naturais através de ações, recompensas e desafios que 

expressam o valor da Criação de Deus. 
 

• Divulgação de ações implementadas pelas igrejas locais em favor do 

Meio Ambiente e do desenvolvimento sustentável. 
 

• Promover a integração de todos os ministérios, tendo como objetivo o 

fortalecimento das ações de cada ministério. 

mailto:mordomosdacriacao5Re@gmail.com


 

 

 

2 - Objetivos específicos   
 

Estimular, direcionar e capacitar as Igrejas locais, Congregações e Pontos 

Missionários a implementarem e desenvolverem uma agenda ambiental 

estratégica cuja ênfase repousa na: 
 

• Educação ambiental,  
• Gestão de resíduos sólidos,  
• Noção de igreja sustentável,  
• Participação em atos públicos voltados ao meio ambiente e ao 

estímulo à vida saudável com maior contato com o meio ambiente.  
• Incentivar as igrejas locais à economia de energia, evitando gastos 

desnecessários e desperdício de materiais; 

• Redução do consumo de água e de energia elétrica, através do 

reuso, da reciclagem de materiais e das riquezas naturais de cada 

cidade. 

 

3 – Apresentação 
Serão feitas certificações que visam estimular as igrejas locais a 

atingirem os objetivos do programa. Além disso, haverá encontros de 

capacitação para lideranças locais que irão aprofundar o conhecimento 

sobre questões específicas relacionadas ao meio ambiente. 
 

 

3.1 Sobre a certificação 
A certificação é uma declaração do Ministério Regional de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade de que a igreja local atingiu, de fato, como 

comunidade objetivos relevantes para a causa ecológica. 
  

Como incentivo e premiação, a Igreja local que atingir uma 

pontuação mínima de 40 pontos será certificada e receberá como 

homenagem uma placa “MORDOMOS DA CRIAÇÃO” cuja validade está 

condicionada em permanecer exercendo sua Mordomia Cristã diante da 

comunidade local. 
 

A participação das Igrejas locais se dará pela adesão voluntária ao 

Projeto a partir do envio de e-mail confirmando a intenção de participação 

da Igreja local e indicando nomes de agentes ambientais locais que ficarão 

encarregados da programação, do incentivo ao cumprimento dos desafios 

e do envio de comprovações do cumprimento, visando avaliação da 

pontuação. 



 

 

O Ministério Regional do Meio Ambiente e Sustentabilidade 

determinará ações necessárias para que a igreja local seja certificada como 

“Mordomos da Criação”. Para tanto serão apresentados 06 desafios, para 

cada meta cumprida, a igreja local ganhará 2.5 pontos, podendo somar no 

máximo 10 pontos por desafio. 
 

As Igrejas locais concentrarão seus esforços para o desenvolvimento 

da agenda ambiental apresentada pelo Ministério Regional, que se 

apresenta em forma de: educação ambiental; gestão dos resíduos sólidos; 

igreja sustentável; participação em atos públicos envolvendo a proteção do 

meio ambiente e a busca por qualidade de vida. Dentro de cada desafio 

serão propostas metas ou ações que visem o cumprimento integral dessa 

agenda ambiental. 

Todas as igrejas devem divulgar suas atividades de Educação 

Ambiental, atividades extras também serão pontuadas. 
 

 

3.2 Sobre a capacitação 
O Ministério Regional do Meio Ambiente e Sustentabilidade 

oferecerá modelo de camisetas e logotipo do projeto, capacitação das 

equipes locais por meio de vídeos, palestras presenciais, conferência por 

hangout ou Skype, publicações no Informativo Regional e no Facebook, 

cartazes, banners e/ou correspondências online, além de lançar 

anualmente a Gincana Mordomos da Criação e o Ranking Ambiental das 

Igrejas Locais. 
 

Em todas as etapas as igrejas participantes deverão fotografar, filmar e 

enviar relatório para o Ministério Regional, onde serão apuradas as 

pontuações, publicadas as ações de cada igreja e para que as igrejas 

participantes possam receber as instruções para a próxima etapa. 

Portanto após enviarem a ficha de inscrição, a igreja local receberá as 

instruções para realizarem o cumprimento da 1ª etapa e após envio de 

relatórios e fotos serão encaminhadas as demais instruções. 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

3.3 – CRONOGRAMA - I Gincana Igreja Metodista 5Re EXERCENDO A 
MORDOMIA CRISTA: 

- Á partir de 01/04/2019 – inscrições das igrejas que irão participar da 

“I Gincana Igreja Metodista da 5Re EXERCENDO A MORDOMIA 

CRISTA” . A ficha de inscrição deverá ser preenchida e encaminhada 

para o e-mail mordomosdacriacao5Re@gmail.com . Após inscrição, 

a igreja local receberá instruções para realizar o cumprimento da 1ª 

etapa e após envio de relatórios e fotos serão encaminhadas as 

demais instruções. 

 

1º ETAPA – CONSCIENTIZAÇÃO – valendo 10 pontos por desafio:   

- Desafio 01 - Educação Ambiental e  
- Desafio 02 - Qualidade de Vida 

 

– Enviar fotos, vídeos e relatório por e-mail. 
 

2ª ETAPA – EXERCENDO A MORDOMIA CRISTÃ - valendo 10 pontos 
por desafio: 
- Desafio 03 – Gestão de Resíduos Sólidos  
- Desafio 04 – Igreja Sustentável 

 

– Enviar fotos, vídeos e relatório por e-mail. 
 

3ª ETAPA – PROMOVENDO UMA SOCIEDADE SUSTENTÁVEL- 
valendo 10 pontos por desafio: 
- Desafio 05 – Participação em Atos Públicos Relativos ao Meio 
Ambiente  
- Desafio 06 – Atividades extras relacionadas ao tema: Discípulas e 
discípulos nos caminhos da missão cuidam do meio ambiente.  
– Enviar fotos, vídeos e relatório por e-mail. 

 

4ª ETAPA – IGREJA METODISTA EXERCENDO A MORDOMIA CRISTÃ 
 

FINAL - 01/10/2019 a 30/11/2019 - Período para realização da avaliação e 

divulgação dos resultados com Ranking Ambiental das Igrejas Locais;  

– Homenagens, premiações, escolha de 1 representante de cada distrito 

regional para trabalhar em conjunto com o Ministério de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade. 
 

Contatos: 

WhatsApp: (16) 997706448 – Paulo F Cardinali 

Inscrições e contato: E-mail:mordomosdacriacao5Re@gmail.com 

 

Facebook - fb.me/meioambienteesustentabilidade5re ou para enviar 

mensagens em: m.me/meioambienteesustentabilidade5re.  

mailto:mordomosdacriacao5Re@gmail.com
https://fb.me/meioambienteesustentabilidade5re
https://m.me/meioambienteesustentabilidade5re

