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“Anunciem entre as nações a sua glória, 

entre todos os povos, as suas 

maravilhas” 

Salmos 96.3 

 

O Ministério Regional de Expansão 

Missionária (MREM) tem atuado com o objetivo 

de fortalecer a visão missionária a partir de 

nossa Quinta Região Eclesiástica, bem como 

acompanhar, incentivar e motivar as igrejas e 

lideranças locais e regionais a se 

comprometerem com as diversas expressões 

do avanço missionário. 

Diversos projetos e ações foram criados 

nos últimos anos e vêm se estruturando e 

fortalecendo com o tempo. Celebramos com 

alegria a formação de equipes ministeriais, que 

têm se empenhado em desenvolver cada ação 

de expansão missionária. Cada equipe busca se 

encontrar periodicamente, analisando o que 

tem sido feito, partilhando princípios e boas 

práticas, bem como buscando construir ações 

relevantes. 

Dessa forma, o MREM trabalha a partir 

de projetos específicos, conforme veremos a 

seguir. Além disso, apoia ministérios e 

organismos regionais no fortalecimento do 

avanço missionário. Compartilhamos uma 

descrição das áreas de envolvimento, atividades 

e projetos do Ministério Regional de Expansão 

Missionária. 

 

CÂMARA NACIONAL DE EXPANSÃO 

MISSIONÁRIA  

Nos últimos anos, temos representado a Quinta 

Região na Câmara Nacional de Expansão 

Missionária - CNEM, inclusive na liderança. Esse 

tem sido um espaço de interação e motivação 

para as ações missionárias em todo o país e fora 

dele. Também temos buscado dialogar com 

todas as expressões missionárias da Igreja e 

promover a integração entre elas.  

Atividades em 2018 e 2019: Em 2018, nos 

reunimos na Sede Nacional, de 03 a 05 de abril, 

e na Igreja Metodista Central em Maringá/PR, 

nos dias 03 e 04 de outubro, juntamente com a 

Câmara Nacional de Discipulado. Em 2019, nos 

reunimos na Sede Nacional em 19 e 20 de março 

e 01 e 02 de outubro. Além disso, em 27 de abril 

de 2018, participamos do Curso Plantação de 

Igrejas Para o Século XXI, na Faculdade de 

Teologia, em São Bernardo do Campo, 

ministrando sobre plantação de igrejas. Na 

continuidade do curso, de 26 a 28 de setembro 

de 2018, ministramos sobre liderança missional, 

revitalização de igrejas, expressões de cuidado 

para líderes e a importância do grupo base na 

plantação de igrejas.  

Agradecemos a Deus a oportunidade de atuar 

na CNEM e desejamos poder sempre fazer o 

nosso melhor para o avanço missionário.  

 

INSTITUTO EDUCACIONAL METODISTA BISPO 

SCILLA FRANCO - ISF 

Nos últimos anos, temos trabalhado em 

parceria com o Seminário Regional, 

contribuindo com a ministração de aulas no 

Curso de Formação Para Evangelistas, no Curso 

de Formação Missionária (CFM) e no Programa 

de Orientação Vocacional (POV).  Temos tido a 

oportunidade de compartilhar princípios, 

realidades missionárias e boas práticas sobre 

igreja missional, liderança missional, plantação 

e revitalização de igrejas, missões transculturais 

e outros temas.  

Agradecemos ao Reverendo Paulo Dias 

Nogueira que nos cedeu esse espaço enquanto 

esteve à frente do ISF. Também somos gratos 

pela vida do Reverendo Luciano Martins, 

Reverendo Daniel Sthefen, Reverendo Thiago 

Elias Balduino, Cleide Trigo e Amanda Calabrez, 

com os quais temos trabalhado nesse ano de 

2019, compondo uma equipe que lidera o ISF. 

Tem sido uma grande oportunidade coordenar 

o Curso de Formação Missionária, focando na 

preparação de pessoas para assumirem o 

desafio da plantação e revitalização de igrejas. 

 

MOVIMENTO BARNABÉ 

O Movimento Barnabé (MB) constitui num 

movimento missionário transcultural a partir da 

Igreja Metodista na 5ª Região, o qual busca 

selecionar pessoas, treiná-las e enviá-las para 



 

  

desenvolver seu chamado missionário 

transcultural.  Deus nos tem dado o privilégio de 

servir com uma equipe bem preparada para 

esse desafio. A equipe MB é composta por: 

Amanda Calabrez (Comunicação); Benjamin 

Reyes (Envio); Hugo Marcelino 

(Acompanhamento Acadêmico); Genezi Reyes 

(Treinamento); Laura Lago (Seleção e Cuidado 

Integral de Missionários e Missionárias); Maria 

Fernanda Monteiro (Cuidado Integral de 

Missionários e Missionárias); Matheus Begalli 

(Tesouraria e Parcerias); Veridiana Marcelino 

(Acompanhamento Acadêmico).  

Segue a descrição de atividades realizadas em 

2018 e 2019:  

▪ 16 e 17 de fevereiro de 2018 - 4º 

Encontro da Turma 2017 e 1º Encontro 

da Turma 2018, no Centro Regional de 

Eventos e Missões em São José do Rio 

Preto/SP;  

▪ 23 e 24 de junho de 2018 - Encontro da 

Turma 2018, no Centro Regional de 

Eventos e Missões em São José do Rio 

Preto/SP;  

▪ 29 e 30 de junho de 2018 - Encontro 

Sepal Nova Geração, na Igreja Metodista 

em Três Lagoas/MS;  

▪ 16 a 17 de fevereiro de 2019 - Encontro 

de Seleção da Turma 2019, no Centro 

Regional de Eventos e Missões, em São 

José do Rio Preto/SP;  

▪ 07 a 09 de junho de 2019 - 1º Encontro 

da Turma 2019, na Igreja Metodista em 

Poços de Caldas/MG;  

▪ 02 a 04 de agosto de 2019 - Retiro da 

Equipe do Movimento Barnabé, na Igreja 

Metodista em Valinhos/SP.  

 

Além dessas em que toda a equipe estava 

envolvida, parte da equipe participou das 

seguintes atividades:  

 

▪ 17 a 21 de janeiro de 2018 – Reunião da 

TMS Global, em Bogotá na Colômbia 

(Benjamin Reyes, Jenny e Paulo Pontes);  

▪ 24 de maio de 2018 – Visita para 

Fernando Drummond, Diretor de 

Captação de Recursos da Sepal, em 

Ribeirão Preto/SP (Matheus Begali e 

Paulo Pontes);  

▪ 23 de agosto de 2018 – Reunião com 

Marco Aurélio Cardoso e Rebeca 

Michelato Cardoso, Diretores da Agência 

Macedônia, em de Curitiba/PR (Benjamin 

Reyes, Maria Fernanda Monteiro e Paulo 

Pontes);  

▪ 01 de setembro de 2018 - Fórum de 

Cuidado Integral do Missionário, em São 

Paulo/SP, na Igreja Batista do Povo 

(Laura Lago e Maria Fernanda Monteiro);  

▪ 01 a 04 de novembro de 2018 - 1º 

Congresso BAM no Brasil - Negócios 

Como Missões, em Maringá/PR (Matheus 

Begali);  

▪ 15 a 17 de novembro de 2018 - Encontro 

Nacional de Jovens, em São Bernardo do 

Campo/SP, na UMESP (Maria Fernanda 

Monteiro);  

▪ 20 de março de 2019 – Reunião Com 

Amador Brandão Filho, Sobre Criação da 

Agência Centurião, em São Paulo/SP 

(Paulo Pontes);  

▪ 12 a 15 de maio de 2019 - Encontro 

Sepal, em Águas de Lindóia/SP (Matheus 

Begali e Paulo Pontes); 

▪ 08 de junho de 2019 – Encontro com 

Breno, Líder do Ministério Nação da 

Cruz, em Campinas/SP (Paulo Pontes);  

▪ 02 a 06 de setembro de 2019 - 

Treinamento Missionário Transcultural 

do CIEMAL, na Cidade do Panamá, no 

Panamá (Amanda Calabrez, Matheus 

Begali e Paulo Pontes);  

▪ 21 de setembro de 2019 - Fórum de 

Cuidado Integral do Missionário, na 

Igreja Batista do Povo, em São Paulo/SP 

(Laura Lago e Maria Fernanda Monteiro).  

 

Destacamos a criação do Café Barnabé, que 

surgiu com a proposta de captar recursos para 

o MB e tem como principal objetivo participar do 

envio e sustento de missionários em todo o 

mundo, levando "bons frutos" a vários 

caminhos, assim como fez Barnabé em sua 

trajetória, por meio da evangelização. Nosso 

desejo para o próximo biênio é enviar 

missionários transculturais, com especial ênfase 

a povos não alcançados (PNAs). Deus é fiel e 

estamos felizes por todos os desafios 

superados, parcerias construídas e “portas 

abertas”. Nós nos alegramos pela parceria com 



 

  

a TMS Global (EUA), que tem nos apoiado e 

investido em nós. Além de nos cederem 

Benjamin Reyes e Genezy Reyes, eles têm nos 

surpreendido com sua dedicação por nós e sua 

visão de Reino de Deus. Em especial, 

celebramos ao Senhor pela vida de Max Wilkens 

(Presidente e CEO) e Steve Wilson (VP For 

Mobilizatin), que têm estado muito próximos de 

nós.  

 

OFERTA MISSIONÁRIA REGIONAL 

Louvamos a Deus pela vida de Amanda Calabrez 

(São José do Rio Preto/SP – Sede Regional) e 

Fabiano Pereira (Piracicaba/SP), que formam a 

equipe que desenvolve anualmente os cartazes 

da Oferta Missionária Regional (OMR) e 

mensalmente os vídeos para que as igrejas 

sejam motivadas e encorajadas a ofertar. 

Avançamos muito nesses últimos dois anos. Em 

2018, os vídeos foram baseados em 

depoimentos dos Superintendentes Distritais a 

respeito dos desafios missionários de cada 

distrito da nossa Quinta Região Eclesiástica. Em 

2019, os vídeos foram baseados no depoimento 

de líderes regionais, expondo princípios bíblicos 

sobre ofertas. Entendemos que esse trabalho 

tem feito a diferença.  

 

PARCERIAS MISSIONÁRIAS TRANSCULTURAIS   

A Quinta Região Eclesiástica e diversas igrejas 

locais têm se mobilizado e assumido 

compromissos missionários em diversas 

nações. Colocamos abaixo uma descrição do 

que tem sido feito:  

 

▪ Angola - A Igreja Metodista em Poços de 

Caldas/MG (Rev. Ezequiel Inácio) tem 

ajudado financeiramente a igreja 

metodista em Ndalatando. Enviou 500 

bíblias, ajudou a construir 5 salas para 

mais de 80 pessoas cada e enviou Nelson 

Junker e Fernando Medeiros em julho de 

2018 para dar treinamento na área de 

música, juntamente com outros 

músicos. 

▪ Barco Hospital (REMA) - A Igreja 

Metodista em Valinhos/SP (Rev. José 

Ricardo Ribeiro) ajudou na manutenção 

do Barco, que atende a famílias 

ribeirinhas e algumas etnias indígenas.  

▪ Bolívia - A Igreja Metodista em Poços de 

Caldas/MG (Rev. Ezequiel Inácio) está 

ajudando com o sustento da missionária 

Rosi Correa, na cidade de Cochabamba.  

▪ Cuba – A Igreja Metodista em 

Valinhos/SP (Rev. José Ricardo Ribeiro) 

enviou ajuda para obreiros e obreiras da 

igreja no país caribenho.  

▪ El Salvador – A Quinta Região 

Eclesiástica e a Igreja Metodista em 

Poços de Caldas/MG (Rev. Ezequiel 

Inácio) têm realizado uma parceria para 

sustentar a família missionária Marvin 

Alexander Xiloj e Karina González, 

hondurenhos que estão servindo em El 

Salvador através de conexão criada pelo 

CIEMAL.  

▪ Espanha – A Igreja Metodista em Poços 

de Caldas/MG (Rev. Ezequiel Inácio) 

ajuda Pedro Paulo Martins e Vanessa 

Rodrigues, que servem pela JOCUM – 

Jovens Com Uma Missão, na cidade de 

Cáceres, com a finalidade de plantar 

uma igreja ali.  

▪ Estados Unidos – Há vários anos, o casal 

de presbíteros da nossa Região, Juarez e 

Clauri Gonçalvez, trabalham na Igreja 

Metodista Unidade, em especial, com 

igrejas entre hispanos.  

▪ Japão – A Igreja Metodista em Poços de 

Caldas/MG (Rev. Ezequiel Inácio) 

contribuiu com o sustento da 

missionária Lilian Lopes na cidade de 

Nagoya. 

▪ Jordânia - a Igreja Metodista em Poços 

de Caldas/MG (Rev. Ezequiel Inácio) 

enviou, em novembro de 2018, dois 

membros da igreja, Miguel Sales e Ivan 

Carvalho, em uma viagem de curto prazo 

com o Ministério Nação da Cruz. Em 

especial, trabalharam na construção de 

hortas para refugiados e estão enviando 

gorros para os jordanianos, devido ao 

inverno rigoroso da região. 

▪ Moçambique – A Igreja Metodista em 

Valinhos/SP (Rev. José Ricardo Ribeiro) 

envia ajuda mensal para o obreiro Frazz 

Sande, na cidade de Dondo, e o projeto 

New Hope para crianças em diversas 

cidades.   



 

  

▪ Panamá – Mensalmente a Quinta Região 

Eclesiástica ajuda no sustento do casal 

Felippe Regis e Daniele Carvalho de 

Lima, que atendem a Igreja Metodista 

em Panamá Velho, na cidade do 

Panamá, bem como apoiam as ações do 

CIEMAL. O MREM contribuiu para o envio 

deles para o Treinamento Missionário da 

TMS Global, no Panamá, durante o 

período de 26 de junho a 09 de julho de 

2019. 

▪ Paraguai – A Quinta Região Eclesiástica 

participa do avanço missionário no 

Paraguai, investindo o valor de uma base 

regional por mês. Também a Igreja 

Metodista em Valinhos/SP (Rev. José 

Ricardo Ribeiro) ajudou no sustento do 

Bispo Pedro Magalhães. 

▪ Portugal – A Igreja Metodista em 

Valinhos/SP (Rev. José Ricardo Ribeiro) 

ajudou no sustento de uma família 

pastoral que foi servir em Póvoa do 

Varzin. A Igreja Metodista em Poços de 

Caldas/MG (Rev. Ezequiel Inácio) enviou 

um casal, Gilberto de Assis e Dálgima 

Gleice dos Santos Assis, que foram 

montar um negócio em Lisboa. Assim 

que chegaram, iniciaram uma célula em 

sua casa. 

▪ Qatar - A Igreja Metodista em Poços de 

Caldas/MG (Rev. Ezequiel Inácio) enviou 

um irmão, Jadson Lima Carneiro, para 

ser benção e influenciar aquele país. Ele 

foi contratado pelo exército daquele país 

para treinar jiu-jtsu com os soldados.  

▪ Quênia - A Igreja Metodista em Poços de 

Caldas/MG (Rev. Ezequiel Inácio) está 

ajudando o Pastor Eber Ramos e sua 

família, da Missão Cristã Mundial. Estão 

trabalhando junto a refugiados, órfãos e 

viúvas na cidade de Nairóbi.  

▪ República Dominicana – A 5ª RE tem 

desenvolvido o envio do Rev. Kleyson 

Fleury e sua família para esse país. Por 

isso, os distritos e COREAM estão 

apoiando, bem como a Igreja Metodista 

em Poços de Caldas/MG (Rev. Ezequiel 

Inácio). O MREM também investiu na ida 

do Reverendo Kleyson Fleury para o 

Treinamento Missionário Transcultural, 

promovido pelo CIEMAL, de 31 de agosto 

a 7 de setembro de 2018, na cidade do 

Panamá. Também proporcionou o envio 

desse pastor para o Treinamento 

Missionário da TMS Global, no Panamá, 

de 26 de junho a 09 de julho de 2019.  

▪ Togo - O irmão Marcelo Gazzafi 

(engenheiro e arquiteto), da Igreja 

Metodista em Poços de Caldas/MG, se 

reuniu em 29/10/2019 em São Paulo 

com o embaixador de Togo para uma 

possível oportunidade de construção 

civil lá. O sonho missionário desse irmão 

é de construir igrejas na África. 

▪ Venezuela – A Igreja Metodista em 

Cassilândia/MS (Rev. Paulo Pontes), a 

Igreja Metodista em Valinhos (Rev. José 

Ricardo Ribeiro) e a Igreja Metodista em 

Matão, Piracicaba/SP (Rev. Rinaldo Ito) 

ajudam mensalmente na manutenção 

da família do Bispo Victor Alexandre 

Ramirez Ordunõ (Bispo Toby) e outras 

atividades. Também a Igreja Metodista 

em Poços de Caldas/MG (Rev. Ezequiel 

Inácio) desenvolve ações para acolher 

refugiados e apoia ações em Boa 

Vista/RR, em especial, a Igreja Metodista 

naquela cidade. Em 2018, arrecadou 5 

toneladas de alimentos e materiais de 

higiene, numa campanha em parceria 

com a operação “Acolhida”, do Exército 

Brasileiro. Foram pessoalmente para 

entregar essa doação em Boa Vista o 

Rev. Ezequiel Inácio, Alex Bastos, José 

Irys e Matheus Begali. 

 

Somos gratos pela disposição em abençoar 

outras nações e por vermos essa ênfase crescer 

e se desenvolver. Cremos que no próximo 

biênio vamos muito além. Esperamos, por meio 

da mobilização de igrejas locais, Movimento 

Barnabé e outras iniciativas, alcançar países 

como Armênia, Chade, Índia, Nicarágua e 

outros.  

 

PLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE IGREJAS 

Somos gratos a Deus pela vida da equipe que 

desenvolve o projeto Plantação e Revitalização 

de Igrejas (PPRI), buscando proporcionar um 

espaço de treinamento, integração, troca de 

experiências e encorajamento para líderes que 

estão envolvidos na expansão missionária 



 

  

através da plantação e revitalização de igrejas. 

Fazem parte dessa equipe: Pra Cristina E. 

Marques Oliveira Silva (Ribeirão Preto/SP); Pr. 

Daniel Gomes e Pra. Priscila Vieira Gomes 

(Piracicaba/SP); Pr. Gilberto Fontana (Nova 

Andradina/MS); Pr. Rinaldo Ito (Piracicaba/SP). 

Além desses, havia o Pr. Hugo Freitas, que, em 

2019, se retirou para assumir um concurso no 

Exército Brasileiro.  

Nesses últimos dois anos, promovemos três 

encontros na Quinta Região Eclesiástica:  

▪ 24 a 26 de abril de 2018;  

▪ 11 a 13 de setembro de 2018;  

▪ 04 a 06 de junho de 2019. 

 

Todos foram realizados no Centro Regional de 

Eventos e Missões, em São José do Rio Preto/SP.  

Contamos com a participação de um número 

cada vez mais crescente de pastores e pastoras 

e líderes, bem como representantes de outras 

regiões eclesiásticas, organismos da Igreja 

Metodista e outras denominações.  

Em especial, agradecemos ao CTPI (Centro de 

Treinamento Para Plantadores de Igrejas), que 

tem nos fornecido professores e professoras e 

apoio para o desenvolvimento desse projeto.  

Em 2018 e 2019, o CTPI nos ofereceu diversas 

bolsas e opções que viabilizaram a participação 

de pastores e pastoras e líderes na Conferência 

CTPI, sendo esse um espaço de atualização 

ministerial a respeito de plantação e 

revitalização de igrejas. Atualmente, é a maior 

conferência sobre plantação e revitalização de 

igrejas no Brasil. No ano de 2018, a conferência 

aconteceu de 28 a 30 de agosto, em 

Campinas/SP com o tema “Ser e Fazer 

Discípulos”.  

Em 2019, a conferência aconteceu de 20 a 22 de 

agosto, em Campinas/SP com o tema 

“Revitalizando a Vida, a Família e a Vocação”. 

Participaram da Conferência CTPI nesses, dois 

últimos anos, uma média de 45 (quarenta e 

cinco) pastores e pastoras e líderes da nossa 

Região.  

A equipe do PPRI tem buscado aperfeiçoar seus 

conhecimentos, participando de diálogos, 

conferências, treinamentos e consultas sobre o 

tema. De 08 a 10 de outubro de 2019, Pra 

Cristina E. M. Oliveira Silva e Pr. Rinaldo Ito 

participaram do treinamento sobre 

“Comunidades Catalizadoras” em Campinas/SP.  

 

PMS DISCÍPULOS  

A partir do testemunho da Igreja Metodista 

Central em Presidente Prudente/SP, liderada 

pelo Reverendo Paulo Amêndola Filho, 

iniciamos o Projeto PMs Discípulos. Essa 

comunidade local tem atuado de forma 

missionária junto à Polícia Militar do Estado de 

São Paulo. A partir de uma parceria com a 

organização PMs de Cristo, tem desenvolvido 

devocionais em batalhões da corporação e 

disponibilizado assistência aos policiais e suas 

famílias. Essa ação tem inspirado diversas 

outras Igrejas Metodistas e pastores/as em 

nossa Região. O Pastor Marcelo Henrique 

Constante está representando esse trabalho, 

articulando as ações e motivando toda nossa 

região a desenvolver ações entre policiais 

militares.  

Atualmente o projeto PMs Discípulos tem se 

desenvolvido nas seguintes cidades:  

 

▪ Em Adamantina/SP, pelo Pastor João 

Francisco;  

▪ Em Álvares Machado/SP, pelo Pastor 

Eliazer Bavaresco;  

▪ Em Araraquara/SP, pelo Pastor Jeferson 

Pires da Costa;  

▪ Em Osvaldo Cruz/SP, pelo Pastor Noel 

Valêncio;  

▪ Em Pacaembu/SP, pelo Pastor Jefferson 

Pereira;  

▪ Em Piracicaba/SP, pelo Pastor Rinaldo Ito 

e pelo irmão Marcelo Torres de Almeida; 

▪ Em Presidente Bernardes/SP, pelo 

Pastor José Jorge Hermes Fonseca;  

▪ Em Presidente Epitácio/SP, pelo Pastor 

Thiago Amaral;  

▪ Em Presidente Prudente/SP, pelos 

Pastores Cristian Rizos, Fabio Yoko, 

Marcelo Henrique Constante e Paulo 

Amêndola;  

▪ Em Presidente Venceslau/SP, pelo Pastor 

José Luís Silva;  

▪ Em Votuporanga/SP, pelo Pastor José do 

Carmo da Silva (“Zé do Egito”).  

 

Louvamos a Deus pela vida desses pastores e 

pastoras e igrejas locais que têm acolhido essa 

proposta e feito a diferença. 

 



 

  

REPRESENTAÇÃO E OUTRAS ATIVIDADES 

Nesse biênio, pudemos representar o Ministério 

Regional de Expansão Missionária em atividades 

estratégicas e programações especiais em 

igrejas. Segue a relação desses momentos: 

 

▪ 25 de fevereiro de 2018 – Aula na Escola 

Dominical e Pregação no Culto 

Missionário na Igreja Metodista Central 

em Birigui/SP; 

▪ 25 de março de 2018 – Pregação no Culto 

Missionário na Igreja Metodista em 

Poços de Caldas/MG – Pastor Ezequiel 

Inácio; 

▪ 13 a 16 de abril de 2018 – Participação no 

Aniversário de 30 Anos da Igreja 

Metodista no Paraguai. O Pastor José 

Ricardo Ribeiro acompanhou essa 

viagem; 

▪ 09 de junho de 2018 – Ministração sobre 

Missões no Ministerial Tri-Distrital em 

Marília/SP; 

▪ 21 a 26 de julho de 2018 – Coordenação 

do Projeto Casas de Paz no Projeto 

Missionário Uma Semana Pra Jesus em 

Iturama/MG; 

▪ 09 de setembro de 2018 – Ministração na 

Igreja Metodista Central em Presidente 

Prudente/SP – Pastor Paulo Amêndola; 

▪ 27 de janeiro de 2019 – Pregação no 

Culto Missionário na Igreja Metodista 

Central em Campo Grande/MS – Pastor 

Ubiratan Silva;  

▪ 10 a 17 de março de 2019 – Viagem para 

participação no Concílio Geral da Igreja 

Metodista em Cuba; 

▪ 07 e 08 de junho de 2019 – Treinamento 

Missionário Para Líderes da Igreja 

Metodista em Matão/SP; 

▪ 26 de junho de 2019 – Pregação no Culto 

Missionário na Igreja Metodista em 

Poços de Caldas/MG – Pastor Ezequiel 

Inácio; 

▪ 15 a 19 de julho de 2019 – Participação 

no Projeto Missionário Uma Semana Pra 

Jesus, em Matão/SP; 

▪ 31 de agosto de 2019 – Pregação na 

Conferência Missionária na Igreja 

Metodista na Paulista, Piracicaba/SP; 

▪ 02 a 06 de setembro de 2019 – 

Participação no Treinamento 

Missionário Transcultural do CIEMAL, no 

Panamá. 

 

Percebemos um grande despertamento 

missionário alcançando as igrejas locais, 

pastores e pastoras, lideranças e irmãos e irmãs. 

Nós nos alegramos com isso, pois acreditamos 

que todo cristão e toda cristã e a Igreja Local 

devem estar envolvidos com a missão de Deus 

em suas diferentes realidades, conforme nos 

ensina Atos 1.8 (Jerusalém, Judéia, Samaria e até 

os confins da Terra).  

Destacamos a gratidão a Deus pela vida do 

Bispo Adonias Pereira do Lago e da Marta Célia 

Pereira do Lago. Eles têm sido uma referência 

pastoral e missionária para nossa Região. Sem o 

apoio, dedicação, incentivo, pastoreio e 

exemplo deles, não conseguiríamos chegar 

aqui. Nosso desejo é que a benção do Senhor 

continue sobre suas vidas e de seus filhos Lucas 

Lago e Laura Lago.   

Somos gratos pela vida de todo o povo 

metodista na Quinta Região Eclesiástica 

(pastores e pastoras, irmãos e irmãs, lideranças 

regionais, equipe da Sede Regional), que têm 

apoiado as ações e se envolvido cada vez mais. 

Cada um de vocês tem feito a diferença! 

Nosso desejo é que o próximo biênio 

seja marcado por um grande avanço 

missionário a partir das igrejas locais, marcado 

pela plantação de novas igrejas, revitalização 

daquelas que estão estagnadas e/ou em 

decréscimo, bem como o envio de famílias 

missionárias para diversos lugares do planeta. A 

Deus seja toda glória! 

 

Paulo de Tarso Caetano Pontes 

Ministério Regional de Expansão Missionária 

 

 


