
 

 

“Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espí-

rito Santo, e ensinando esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E tenham 

certeza disto: Eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos.” (Mateus 28:19-20). 

 

Jesus nos deixou a tarefa de ir, fazer discípulos e ensinar as ordens do Mestre. Essas duas tarefas podem 

ser realizadas através de uma simples ação: Comunicação.  

Comunicação é a prática ou campo de estudo que estuda a informação, a sua transmissão, captação e 

impacto social. É o conjunto dos órgãos de difusão de notícias. No nosso caso, a boa notícia, as boas novas. 

Jesus era um mestre da comunicação. Multidões o seguiam. Homens desistiram de suas vidas inteiras para 

segui-lo. Os líderes de sua época foram chocados por ele. A história foi dividida por sua vida e morte. E nós, 

comunicadores, temos o dever de fazer esse Jesus conhecido. 

É necessário incentivar uma cultura criativa que glorifica a Deus, de maneira a aumentar a curva do 

gráfico de inovação e criatividade para dentro de nossas igrejas metodistas. Precisamos ser aqueles a levar 

a criatividade, as tecnologias e aplicações para a igreja. E é nesse sentido que trabalhamos durante esse 

biênio. 

 

Uma ideia de Deus é melhor do que mil boas ideias nossas.  

 

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES 

 
 

 

No início de 2018, fui contratada como assessora de comunicação pela Sede Regional, para desenvolver 

a comunicação da Região. O site, que era alimentado com o mínimo, precisava passar por mudanças, assim 

como toda a questão de marketing e divulgação das notícias da Região por meio das redes sociais. 

Após desenvolver um planejamento estratégico por meio de uma análise SWOT com o Bispo Adonias, 

conseguimos traçar como podíamos melhorar.  

Seguem assim as ações desenvolvidas em 2018. 

 

▪ Padronização de plataforma de inscrições para eventos regionais (www.e-inscrição.com.br); 

 

 

 

2018 

http://www.e-inscrição.com.br/


 

 

 

 

▪ Um novo site regional, com novas funcionalidades e layout mais moderno; 

 

 

 

▪ Padronização de identidade visual da Sede e da Região (documentos oficiais, papel tim-

brado, assinatura de e-mails, capas e fotos de perfil na internet (Facebook, Instagram, YouTube), 

envelopes, banners, plotagem no carro regional, sinalização interna da Sede, uniformes dos colabo-

radores, materiais para encontros); 

 

 

 

 

▪ Publicação de todas as edições do Informativo Regional em plataforma específica (is-

suu.com/metodista5regiao); 

 

https://issuu.com/metodista5regiao
https://issuu.com/metodista5regiao


 

 

 

 

 

▪ Desenvolvimento de parceria com o Expositor Cristão para envio de notícias de relevância 

para publicação; 

▪ Cobertura dos eventos regionais: Encontros de Plantação e Revitalização de Igrejas, Movi-

mento Barnabé, Imersão no Discipulado; 

▪ Participação em encontro de Comunicadores Cristãos desenvolvido pela AMTB (Associação 

de Missões Transculturais Brasileiras), SEPAL e Vocare, em Vinhedo/SP; 

▪ Padronização e confecção de credenciais para pastores e pastoras e missionários e missioná-

rias designados; 

▪ Assessoria, por meio de criação de artes, gravação e edição de vídeos e fotos, para os minis-

térios: Discipulado, Crianças, Projeto Cuidar, Oração, Expansão Missionária, Escola Dominical e Ad-

ministração; 

 

 

 



 

 

 

 

 

▪ Cobertura completa do Projeto Uma Semana pra Jesus, em Iturama/MG, a partir do envio do 

irmão Fabiano Pereira e da irmã Débora Gris, além da edição de um vídeo documentário; 

▪ Desenvolvimento de todos os cartões de aniversário para o corpo pastoral; 

▪ Geração de conteúdo para movimentar redes sociais por meio de estratégia de Inbound Mar-

keting, de modo a gerar engajamento e constante espaço para reafirmar visão, missão e valores da 

nossa Região. Os conteúdos podem ser acessados no Facebook e Instagram regional. Foram os se-

guintes: 

o 5 atitudes para a igreja avançar na missão; 

o Adoração (5 posts diferentes desenvolvendo o tema); 

o Coração aquecido; 

o Desafios do novo milênio (3 postagens diferentes); 

 
 

o Dia dos Pais; 

o Fundamentos da missão na 5ª região (7 postagens diferentes); 

o Motivacional (7 postagens diferentes com versículos para a segunda-feira); 

 



 

 

 

 

 

o Paradigmas; 

o Páscoa; 

o PRAM (3 posts sobre o planejamento regional); 

 

 

o Nicarágua; 

o Divulgação de novo site regional; 

o Campanha Eu Oro com Meus Filhos - Outubro 2018 (30 postagens); 

o Campanha Eu Oro com Meus Filhos - Novembro 2018 (30 postagens)  

o Clamor mundial pelas crianças; 

o Natal e Ano Novo. 

 

▪ Vídeos Quinta com o Bispo, que foram postados às quintas-feiras, com os seguintes temas: 

o Chamados para discipular; 

o Especial Dia das Mulheres; 

o Escola dominical, um lugar de crescimento; 

o Páscoa: relembrar e celebrar; 

o Permanecei em Cristo; 

o Violência contra a mulheres; 

o Como evangelizar (edição em 2 partes). 

 

▪ Alguns outros vídeos foram desenvolvidos: 

o Bispo Adonias convidando para o Projeto Uma Semana pra Jesus; 

o Presidentes da Federação de Mulheres e Homens convidando para Projeto Uma Se-

mana pra Jesus; 



 

 

 

o Presidentes da Federação de Juvenis e de Jovens convidando para Projeto Uma Se-

mana pra Jesus; 

o Projeto Cuidar – esposas mentoreando esposas; 

o Gestão estratégica e missional da Igreja. 

 

▪ Campanha Oferta Missionária Regional, com a elaboração das artes de divulgação e de ví-

deos mensais com os SDs. Contamos com a colaboração do irmão Fabiano Pereira (Igreja Metodista 

em Piracicaba-Matão) para a filmagem de algum desses vídeos e edição de todos eles. 

 

 
 

 

 

 

 
2019 



 

 

 

Já em 2019, iniciamos o ano revendo o planejamento estratégico da comunicação e marketing. As estra-

tégias desenvolvidas foram: 

▪ Cobertura fotográfica dos eventos: Encontro de Plantação de Igrejas, encontros do Instituto 

Bispo Scilla Franco; 

▪ Quinta Cast: o podcast da Quinta Região, com a colaboração do irmão Fabiano Pereira; 

 

 

 

▪ Contratamos uma empresa especializada para desenvolver o site regional, pois a edição de 

2018 estava apresentando alguns erros e não estava suportando o crescimento e as novas deman-

das. Então, em 2019 um site totalmente reformulado para nossas necessidades foi desenvolvido, 

com recurso de busca de unidades das igrejas e melhor visualização de documentos e informações; 

 



 

 

 

 

 

▪ Diagramação de todo o caderno de Atas do 43º Concílio; 

 

 
 

▪ Desenvolvimento de e-mail marketing com recorrentes envios de notícias nacionais e regio-

nais; 

▪ Elaboração de todo o material do 44º Concílio Regional (artes, materiais dos conciliares, es-

tandes, banners de sinalização); 

 



 

 

 

 

 

 

▪ Além da assessoria aos ministérios do ano anterior mencionados, o projeto Mordomos da 

Criação do Ministério Regional de Meio Ambiente também foi contemplado; 

 

 

 

▪ Participação no congresso Church Tech Expo, em São Paulo/SP; 

▪ Levantamento de informações com os pastores e as pastoras sobre os comunicadores das 

igrejas locais. 20 deles enviaram e assim formamos, no Whatsapp, o grupo Comunicadores da 5ª 

Região, com o objetivo de incentivar a comunicação com excelência nas igrejas locais, maior contato 

com a sede regional e a propagação das notícias e informações; 

▪ Postagens nas redes sociais: 

o Fundamento da missão (com textos escritos pelos pastores e pastoras – 5 posta-

gens); 

 



 

 

 

 

o Itinerância: meu bem ou meu mal; 

o Mulheres preciosas; 

o Setembro amarelo; 

o Estudos de célula da Igreja em Cassilândia/MS. 

▪ Cobertura fotográfica completa do projeto Uma Semana pra Jesus em Matão/SP. Contamos 

com a colaboração do irmão Vinícius Costa (Igreja Metodista Campos Elísios em Campinas/SP) e de 

outros voluntários do projeto que serviram com excelência durante uma semana; 

 

 

 

▪ Desenvolvimento da Campanha Eu Oro com Meus Filhos 2019; 

 
▪ Divulgação do Congresso Regional de Homens/ Mulheres e Jovens/Juvenis; 

▪ Divulgação das cartas às igrejas escritas pelo CIEMAL; 

▪ Divulgação da campanha de cuidado com o meio ambiente promovida pela Federação de Ju-

venis; 

▪ Divulgação do POV Nacional; 

▪ Elaboração e divulgação da campanha de oração Torre de Guarda; 

▪ Padronização da agenda regional (PRAM) e dos atos episcopais; 

▪ Participação no Encontro de Comunicadores Cristãos da SEPAL e AMTB, em Campinas/SP; 



 

 

 

▪ Desenvolvimento da identidade visual do SIM5 e do nome. 

 

 

 

PRÓXIMOS PASSOS 
 

Para os próximos anos, continuaremos com o objetivo de fortalecer a comunicação dentro de 

nossa Região, assim como incentivar e mobilizar membros leigos para desenvolverem esse ministério 

com excelência nas igrejas locais.  

Investir em parcerias com outros ministérios que têm avançado nessa área, além de estarmos 

em constante aprimoramento no que se refere às novas tecnologias e formas de nos comunicarmos, 

também será o nosso foco. 

Por fim, servir, com cada vez mais qualidade, aos ministérios e áreas regionais, e contribuir com 

a propagação das informações e notícias dentro da região são nossos objetivos. 

 

 

Em Cristo, 

 

Amanda Calabrez  

Ministério Regional de Comunicação 

 


