
 

 

Confia ao Senhor as tuas obras, e teus 

pensamentos serão bem estabelecidos. 

Provérbios 16:3 

 

O Ministério Regional de Administração 

(MRA) tem como propósito a administração 

econômico-financeira, patrimonial e de 

pessoal da 5a Região Eclesiástica. Sua função 

consiste em assessorar os órgãos 

competentes a exercerem a administração 

missionária. Para isso, atua previamente em 

todas as frentes, seja na elaboração de 

análises, diagnósticos ou mapeamento de 

informações. Os pareceres são emitidos para 

as áreas responsáveis, produzindo assim 

material que sustente e suporte as decisões 

tomadas. As suas ações visam a melhor 

tomada de decisão  para uma gestão 

adequada e fiel aos princípios missionários 

da Igreja Metodista na 5ª Região. 

O Ministério Regional da Administração 

procurou atender em primeiro lugar à 

Missão estabelecida pela 5ª Região, que é:  

Missão da 5aRE: 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.  

Nessa premissa, o MRA busca estar alinhado 

com a visão da 5ª RE, que estabelece seus 

alvos missionários e determina aonde a 

igreja quer chegar, por intermédio de seu 

PRAM – Plano Regional de Ação Missionária,  

aprovado em Concílio Regional. 

Visão da 5aRE: Ser uma Igreja 

discipuladora e frutífera: ganhando, 

cuidando, capacitando e enviando 

discípulas e discípulos que vivem a 

santidade do Reino nos caminhos da 

missão, alcançando todas as cidades da 

Região. 

Para essa finalidade, o MRA contribui e 

exerce as suas funções desempenhando as 

atividades inerentes para o bom e saudável  

andamento da Igreja, em nível local, distrital 

e regional, conforme determinam seus 

Cânones.  

Sua atuação nas diversas frentes 

missionárias da 5ªRE visam atender as 

demandas e alcançar seus alvos.  

As principais demandas apresentadas no 

biênio 2018-2019 foram: 

1) Elaboração do Planejamento 

Econômico-Financeiro: tem por 

objetivo o levantamento das 

possibilidades da Igreja Metodista em 

disciplinar cada atividade e consolidar 

suas ações. (Cânones, Seção 1, art. 

199). 

a. Elaboração do Orçamento 

Programa 2018 e 2019: 

i. Considera o cenário 

econômico; 

ii. As possibilidades e 

recursos da Igreja; 

iii. A previsão de entrada 

de recursos futuros 
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versus o realizado 

presente. 

 

2) Controle e execução do Orçamento 

Programa anual: 

a. Cabe aos órgãos competentes 

procederem ao controle e à 

execução do Orçamento 

Programa, sendo que, nesse 

sentido, o MRA acompanha 

sua execução, elaborando 

relatórios periódicos de 

gestão.  Em conjunto com a 

Tesouraria Regional, emite e 

envia pareceres, visando 

prestar assessoria, 

contribuindo para uma melhor 

tomada de decisão 

administrativa dos órgãos 

competentes. 

OBS.: O Orçamento Programa representa a 

consolidação das possibilidades econômicas 

da Igreja Metodista. Estas são consolidadas 

em um período, visando fornecer à sua 

Administração (COREAM e CONCÍLIO) uma 

ferramenta para gestão de seus recursos 

econômico financeiros, para assim alcançar a 

sua visão e realizar a sua missão como Igreja. 

3) Capacitação e aprimoramento: Em 

conjunto com a Tesouraria Regional, 

o MRA é responsável pela elaboração 

de capacitações para a Igreja em 

níveis, regional, distrital e local, para 

levar aos pastores, administradores e 

tesourarias locais esclarecimento e 

entendimento dos processos 

administrativos necessários ao bom 

andamento das atividades da Igreja 

Local. 

a. Foram realizadas, em 2018, 

duas capacitações, a primeira 

em São José do Rio Preto e a 

segunda em Campo Grande, 

tendo sido trabalhados os 

seguintes temas:  

i. Planejamento 

Econômico Financeiro 

ii. Gestão Financeira e 

Bancária 

iii. Administração de Bens 

e Imóveis 

iv. Tesouraria e Gestão de 

Sistema da Igreja Local. 

 

b. Em 2019, com alteração do 

sistema de Gestão do GI para o 

SIM5, foi oferecido 

treinamento extensivo aos 

tesoureiros administradores e 

pastores, visando a 

compreensão dos conceitos 

de gestão do sistema, 

obediência a prazos, envio de 

cotas missionárias mensais 

para o comprometimento de 

todos com a missão. 

c. Em parte das Igrejas Locais e 

Distritos, o treinamento foi 

presencial, e, em parte, via 

internet. Foi oferecido 

atendimento amplo por toda a 

equipe criada na Região para 

essa finalidade.  

d. O treinamento do novo 

sistema alcançou praticamente 

todas as igrejas da Região. 

 

4) Pareceres e análises de solicitações 

diversas: 

a. O MRA atendeu a 5aRE em 

todas as suas solicitações de 

demandas de Igrejas Locais, 



 

  

Distritos e Região, no que 

tange a solicitações para 

aprovação de: recursos 

financeiros, investimentos, 

pedidos diversos, projetos 

diversos, entre outros. Para 

isso, a equipe do MRA analisou 

individualmente cada 

solicitação, construiu e 

elaborou os pareceres que 

foram submetidos aos órgãos 

competentes.  

b. Os pareceres foram 

elaborados pelo MRA 

conforme diretrizes e valores 

norteados pelo Planejamento 

Econômico Financeiro que foi 

aprovado no Concílio e pela 

COREAM, bem como pelos 

dispositivos canônicos e legais 

vigentes. 

Resumidamente, essas foram as 

diretrizes seguidas pelo MRA neste 

biênio, assim como as suas 

responsabilidades e realizações, 

procurando seguir a proposta 

missionária dentro de suas 

atribuições, sendo obediente aos 

valores, para alcançar os desafios da 

visão e colaborar para realização da 

missão proposta. 

Em tudo dai graças, porque esta é a vontade 

de Deus em Cristo Jesus para convosco. 

(1Tess. 5 - 18) 

Atenciosamente, 

 

Pr. Jorge P. Silva  

Ministério Regional de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


