
 

 

“Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante 

dos homens, com o fim de serdes vistos por 

eles; doutra sorte, não tereis galardão junto de 

vosso Pai celeste.”  (Mt 6. 1) 

 

A Secretaria Regional de Ação Social (SRAS) 

tem como propósito assessorar o bispo nos as-

suntos relativos às Associações Metodistas de 

Assistência Social (AMAS) e aos ministérios lo-

cais de assistência social. 

A importância da pasta está no fato de que, 

quando organizada e em pleno funcionamento, 

haverá o cadastro de todas as AMAS com as 

respectivas situações de funcionamento e pa-

trimonial. 

A SRAS é relevante para a área regional, pois 

fornece subsídios para a tomada de decisões, 

bem como para que a área regional possa pro-

por ações que visem a implementar e/ou incre-

mentar ações na área da assistência social. 

No último biênio, a SRAS buscou atingir o 

objetivo  geral de assessorar a área regional 

nos assuntos relativos à assistência social, além 

dos objetivos específicos de cadastrar todas as 

AMAS da 5ª RE e todos os ministérios locais de 

ação social e ainda propor ações visando ao de-

senvolvimento da área de ação social da 5ª RE. 

Em 2018, por convocação do nosso bispo 

Adonias Pereira do Lago, foi realizado, na Sede 

Regional, um encontro com todos os presiden-

tes das AMAS da 5ª Região, um evento muito 

proveitoso para estreitamento dos laços entre 

as pessoas da área, para o recebimento das di-

retrizes e orientações e para um melhor escla-

recimento sobre a situação e os trabalhos que 

estão sendo realizados pelas AMAS da Região. 

A SRAS também orientou, quando solicitado, 

a condução dos trabalhos que estão sendo rea-

lizados.  

No levantamento da situação das AMAS, ve-

rificou-se que ainda existem CNPJ ativos sem 

atividades das AMAS, havendo assim a necessi-

dade dos respectivos cancelamentos.  

Cabe destacar que os trabalhos das AMAS 

da Região vêm sendo realizados com muito 

profissionalismo, embora haja restrições orça-

mentárias, e acima de tudo com alegria e amor 

pelas vidas que diariamente são abençoadas 

com muita dedicação de profissionais e volun-

tários. 

Ainda há muito a ser realizado e, com a 

graça do nosso bondoso Pai, chegaremos a 

bom termo. 
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