Segue descrição das ações da CRD no biênio
2018/2019.

AÇÕES INTERATIVAS
PROMOVIDAS PELA CRD

“Ide, portanto, fazei discípulos de todas as
nações, batizando-os em nome do Pai, e do
Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a
guardar todas as coisas que vos tenho
ordenado. E eis que estou convosco todos os
dias até à consumação do século.”
(Mateus 28:19-20)
A Câmara Regional de Discipulado (CRD)
buscou, no biênio 2018/2019, desenvolver ações
que fomentem o discipulado na perspectiva da
salvação, santificação e serviço (PNM, 20122016). Assim, mobilizou pastores, pastoras e
líderes, visando inspirá-los e treiná-los à vivência
prática de discipulado, contribuindo com as
igrejas locais, distritos e região, para integrarem
o discipulado à missão a partir de uma transição
bíblica, wesleyana, saudável e sustentável.
A CRD busca assessorar o Bispo Adonias,
para que a Quinta Região desenvolva um
discipulado genuinamente bíblico e harmônico
com os dons e ministérios da igreja.
Entendemos que há uma relação de relevância
entre o discipulado, os dons e os ministérios.
Acreditamos que o discipulado fortalece os
ministérios, e os ministérios potencializam o
discipulado. O exemplo é a parceria forte e
alinhada entre a CRD e o Ministério Regional de
Expansão Missionária.
Entendemos que discipulado é o
instrumento da consolidação dos frutos da
missão e tem como base três pilares:
relacionamento, influência e ensino (Mateus
4:18-22). A Câmara Regional de Discipulado
organizou ações neles baseadas, a fim de
fornecer aos pastores, pastoras e lideranças
locais subsídios que os ajudem a desenvolver
uma eclesiologia discipuladora e ministerial.

Desde 2017, a CRD realiza as Imersões
Regionais
de
Discipulado,
objetivando
promover a interação entre pastores, pastoras e
lideranças locais, distritais e regionais. As
interações buscam estreitar e fortalecer o
relacionamento pessoal entre os líderes
regionais, para, dessa forma, influenciar as
igrejas da Região a partir de igrejas que já
vivenciam a dinâmica de discipulado.
As ações da CRD buscaram, por meio de
encontros inspiradores e de capacitação nas
esferas local, distrital e regional, consolidar o
discipulado na Região e contribuir para o avanço
da missão.
Ações interativas realizadas:
Distrito
Conferência Distrital de discipulado, na
Igreja Metodista Central em Campo Grande,
promovida pelo Distrito do MS I, de 23 a 25 de
fevereiro de 2018.
II Conferência Distrital de discipulado, na
Igreja Metodista Central em Presidente
Prudente, promovida no distrito de Presidente
Prudente, de 10 a 13 de fevereiro de 2018.
III Conferência Distrital de discipulado,
na Igreja Metodista Central em Presidente
Prudente, promovida no distrito de Presidente
Prudente, de 02 a 05 de fevereiro de 2019.
Região
Imersão Regional no Discipulado para
pastores, pastoras e líderes locais, realizada no
Centro Regional de Eventos, de 21 a 23 de março
de 2018.
Imersão Regional no Discipulado para
pastores, pastoras e lideranças locais, realizada

no Acampamento da Igreja Metodista em Poços
de Caldas, de 23 a 25 de novembro de 2018.

Área Nacional
Representando a Quinta Região, o
coordenador
da
Câmara
Regional
de
Discipulado esteve presente nas seguintes
reuniões da área nacional:
Reunião da Câmara Nacional de
Discipulado, em São Paulo, na Sede Nacional, de
13 a 15 de março de 2018.
Reunião da Câmara Nacional de
Discipulado, em Maringá, de 02 a 04 de
setembro de 2018.
Reunião da Câmara Nacional de
Discipulado, em Recife, de 23 a 25 de abril de
2019.
Reunião da Câmara Nacional de
Discipulado na Sede Nacional, de 27 a 29 de
agosto de 2019.

AÇÕES AFIRMATIVAS
Assessorar as igrejas locais, os pastores
e as pastoras da Quinta Região no processo de
plantação e consolidação do discipulado bíblico,
sempre segundo as orientações e a anuência

episcopal, objetivando fomentar a criação de
grupos de discipulado para todas as igrejas da
5RE, assim como promover um processo de
ensino discipulador, reafirmando a Escola
Dominical como importante espaço formador
na vida da Igreja.
A Quinta Região, assessorada pela
Câmara Regional de Discipulado, editou em
2014 o Manual do Discipulado e Prática de
Células em Uma Igreja Ministérial, visando dar
alicerce para o discipulado desejado. O manual
aponta pontos principais, a partir dos quais a
CRD tem pautado suas ações: 1. Definição do
que é discipulado, esclarecendo o modelo de
discipulado que a Quinta Região busca
implantar; 2. Apresentação dos valores
inerentes a uma Igreja que trabalha com a Visão
de Discipulado; 3. Recordação de como foi
desenvolvido o discipulado na igreja apostólica
e também posteriormente no movimento
metodista; 4. Apresentação de um modelo de
como se trabalhar com grupos de discipulados
(independentemente
da
nomenclatura
adotada); 5. Destaque do trilho de formação do
discípulo e da discípula, apresentando as
ferramentas de formação no discipulado; 6.
Orientação sobre como realizar a implantação
do discipulado, apontando
ações práticas.
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