
 

 

“Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em 

ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, 

dando por meio dele graças a Deus Pai.” (Cl 

3.17- NVI) 

 

Revmo. Bispo Adonias Pereira do Lago,  

DD. Presidente do Concílio Regional, 

Irmãos e irmãs conciliares, 

 

Desafiado pelo nosso Bispo Adonias, 

assumimos, em janeiro de 2018, a 

responsabilidade pelo Informativo Regional da 

5ª RE, com muito temor e tremor no Senhor! 

 

MUDANÇA VISUAL 
 

A primeira ação teórica foi imaginar como seria 

visualmente o IR, que já tinha uma relação de 

comunicação com os/as leitores/as, porém 

dinamizar a leitura, acrescentando elementos 

visuais no logotipo, diagramação e capa seriam 

importantes. O logotipo é sugestivo: tem o 

papel de informar. Demos destaque no 

informativo, que além de “informar”, também 

“forma” opiniões, abrindo um leque para mais 

pessoas compartilharem reflexões, pastores e 

pastoras e membros das igrejas locais. 

 

 
 

A segunda ação foi desenvolver a parte visual, 

com colunas, títulos, espaços para fotos e 

imagens, etc. Também “correr atrás” de notícias 

e reflexões para fechar a edição. 

 

Tem sido um desafio gratificante, em especial, 

pelo retorno de pastores e pastoras, leigos e 

leigas ao compartilharem da alegria após suas 

comunidades verem a publicação de suas 

próprias notícias nas páginas do IR. Alguns se 

emocionam e muito se alegram, e o propósito é 

esse mesmo! 

 

CONTEÚDO 

 

O IR é composto de 20 páginas, com algumas 

colunas fixas, como Palavra do Bispo, Editorial, 

Aniversariantes do bimestre e Discipulado 

(última página). As demais, que são reflexões e 

notícias das igrejas locais, distritais, regionais, 

nacionais ou internacionais, são dispostas com 

liberdade nos espaços pré-definidos, ganhando 

maior ou menor destaque. 

 

 
 

FONTES DE INFORMAÇÃO 

 

As igrejas locais enviam as notícias referentes 

às atividades realizadas ou por realizar, e de 

antemão, o editor convida alguns pastores e 

algumas pastoras para escreverem uma 

reflexão pastoral sobre determinado tema, 



 

  

como datas comemorativas nacionais e no 

contexto cristão ou metodista.  

IR DIGITAL 

 

Vivemos um tempo de conscientização e 

cuidado com o meio ambiente e a ecologia. 

Vale lembrar o tema deste biênio: Discípulas e 

discípulos nos caminhos da missão cuidam 

do meio ambiente.  

 

A virtualização da sociedade impactou o setor 

gráfico, diminuindo o número de impressões 

em certos segmentos, que migraram para o 

formato digital. O IR continua sendo impresso, 

porém também está disponível nesse formato 

no site da 5ª RE e é enviado por E-mail e 

WhatsApp aos pastores e às pastoras da 

Região. 
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João Francisco Ricardo Baptista 

Editor do Informativo Regional 

 


