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INTRODUÇÃO

O presente Plano Regional de Ação Missionária (PRAM) visa dar
organicidade e mobilidade à Região, tendo como ponto de partida o Plano
Nacional Missionário 2017-2021. Visa também orientar e fundamentar o
desenvolvimento das ações de nossa Região, levando-a ao contínuo
crescimento e amadurecimento espiritual, bem como à expansão e à
ampliação de nossa área de influência.
O que se segue não se constitui em um resumo que tende a limitar a
ação da Igreja local e distrital, mas um planejamento que visa nortear e
efetivar a ação da Igreja nas várias instâncias em que está inserida.
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I – PLANO REGIONAL DE AÇÃO MISSIONÁRIA

1. PRINCÍPIOS NORTEADORES
1.1. Nossa Visão
“Ser uma Igreja Discipuladora e Frutífera: Ganhando, Cuidando, Capacitando
e enviando Discípulas e Discípulos que vivem a Santidade do Reino nos Caminhos da
Missão.”

1.2. Nossa Missão
“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.”

1.3. Características Regionais
Nossa Região reafirma, em conjunto com toda a Igreja Metodista no Brasil,
seus princípios elementares de governo: somos conexionais, episcopais e
conciliares.
Em atenção ao tema fixo de nossa Igreja Metodista "Discípulas e Discípulos
nos Caminhos da Missão", nosso foco e propósito maior continua sendo o de nos
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tornarmos uma igreja missionária e discipuladora como estilo de vida. São desafios
dos temas para os próximos anos:

•

2020: Discípulas e Discípulos nos Caminhos da Missão Vivem em Unidade

•

2021: Discípulas e Discípulos nos Caminhos da Missão Anunciam as Boas
Notícias da Salvação.

1.4. Marco da Realidade
A configuração da 5ª Região é constituída pelo interior do Estado de São
Paulo, Sul de Minas, Triângulo Mineiro e Mato Grosso do Sul. É um campo
desafiador para revitalização de igrejas existentes e plantação de novas igrejas em
centenas de cidades que, no território regional, ainda não possuem uma Igreja
Metodista.

2. MARCO DOUTRINAL
2.1. Valores que Fundamentam Nossa Missão
o BÍBLIA: A base da fé e da prática do metodismo é a Bíblia. Nós, metodistas,
aceitamos completa e totalmente as doutrinas fundamentais da fé cristã,
enunciadas nos Credos promulgados pelos Concílios da Igreja dos quatro primeiros
séculos da Era Cristã, sintetizados nos 25 Artigos de Religião do Metodismo Histórico;
o PIEDADE E MISERICÓRDIA: O metodista e a metodista associam, em uma unidade
disciplinada, a piedade religiosa e a prática concreta da misericórdia. A junção dessas
duas operações só ocorre por meio da disciplina pessoal e comunitária. Este é o
caminho da santificação metodista, aquele que gera o processo real do
aperfeiçoamento cristão;
o ESPÍRITO SANTO: A presença e o poder do Espírito Santo são fundamentais para
a vida da comunidade da fé, para a piedade pessoal e os frutos do amor expressos
nas obras de misericórdia. "É o Espírito que testifica ao nosso espírito que somos
filhos de Deus" (Rm 8:16). O primeiro fruto do Espírito é o amor;
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o EXPERIÊNCIA E PRÁTICA: A experiência pessoal com Cristo é fundamental para a
vida cristã pessoal e comunitária. O metodismo afirma o valor da prática e da
experiência da fé cristã. Antes de tudo, o metodismo é um cristianismo prático. A
vivência prática leva a sério o comportamento ético. A prática e a experiência da fé
são confrontadas e confirmadas pela palavra de Deus, pela tradição e experiência
cristãs, pela razão, natureza e comunidade da Igreja. O elemento básico para a
constatação e a confirmação dessa vivência é a Palavra de Deus;
o EVANGELIZAÇÃO: Paixão evangelizadora como testemunho de uma fé viva e
prática, dirigida ao crescimento e, principalmente, ao bem do próximo, criando
ações de amor, sinalizando a presença de Deus no mundo e proclamando salvação
e vida;
o EDUCAÇÃO CRISTÃ: O compromisso com a educação cristã como um processo
dinâmico para a transformação e libertação;
o BEM-ESTAR SOCIAL: Compromisso com o bem-estar total da sociedade,
procurando conhecer o modo como organizações e instituições se articulam, com
disposição para afetar as causas de seus problemas. Esse compromisso surge com
a experiência pessoal de salvação e é uma viva expressão da santificação;
o SACERDÓCIO UNIVERSAL DE TODOS OS CRENTES: Reconhecemos e enfatizamos
o fato de que todo o povo de Deus é chamado a desempenhar os ministérios por
meio dos dons concedidos pelo Espírito Santo às pessoas para a sociedade. É a
grande ênfase da presença indispensável do laicato como parte integrante da igreja
e de sua expressão missionária. Todo o povo de Deus é chamado a desempenhar os
ministérios por meio dos dons;
o CONEXIDADE: Característica básica e fundamental para a existência do
Metodismo, tanto como movimento espiritual quanto como instituição eclesiástica.
A partir dessa forma de ação em mutualidade, desenvolvemos a nossa vocação
histórica: "O propósito do povo metodista não é o de criar uma nova seita, mas
reformar a nação, particularmente a Igreja, e espalhar a santidade bíblica sobre toda
a terra." (Wesley). O sistema conexional será estrategicamente aplicado, de modo a
promover efetiva e contínua cooperação entre as igrejas, seus respectivos distritos
6

e a administração regional, em busca do crescimento com qualidade e do avanço
sustentável de toda região;
o IGREJA: Há uma só Igreja, que é o Corpo de Cristo, comprometida com a
sinalização do Reino de Deus no mundo, a qual não se esgota na igreja local, mas se
expressa na mutualidade dos dons e serviço do povo chamado metodista, em todo
o Brasil, e em todo o mundo. Afinal, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e
uma só Igreja. Esta Igreja, Corpo de Cristo, transcende a Igreja Metodista e inclui uma
infinidade de outras igrejas cristãs; é a consciência de que somos parte da Igreja de
Cristo;
o UNIDADE: Valorizamos a experiência conexional em torno do bispo e da bispa e
da Ordem Presbiteral; valorizamos a experiência dos diferentes dons e da
pluralidade de expressões da fé, mantendo, de modo disciplinado, a experiência da
unidade no essencial;
o GRAÇA: É fundamental em toda revelação. Viver debaixo dessa graça é algo
inerente ao povo de Deus, pois, sem ela, nada se faz e nada se é na dimensão
espiritual e humana. “A tua graça é melhor que a vida”, afirma o salmista bíblico;
o METODISMO: A Igreja Metodista vê-se em sua natureza como um Corpo, um
organismo vivo, uma comunidade de fé, adoração e testemunho, que expressa seu
amor para fora e para dentro da comunidade, apoio e serviço, semelhantentemente
à comunidade apostólica. É na vivência dessa viva comunidade de Cristo que somos
pessoas despertadas, alimentadas, unidas, edificadas, de forma a amar, servir,
testificar e crescer;
o TRADIÇÃO HISTÓRICA DO METODISMO: Resgate do compromisso com a
tradição do metodismo histórico de "reformar a nação, em particular a igreja, e
espalhar a santidade bíblica sobre toda a terra", por meio de ações de anúncio,
ensino, serviços e denúncia, recrutando e enviando missionários e missionárias e
desenvolvendo ministérios;
o ESTRUTURA A SERVIÇO DA MISSÃO: Todas as instituições sociais, educacionais,
bem como órgãos, ministérios, secretarias, sociedades existentes no âmbito da 5ª
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RE terão objetivos subordinados à missão e com ela permanentemente
comprometidos;
o CORPO PASTORAL COMPROMETIDO COM O DISCIPULADO E A EXPANSÃO
MISSIONÁRIA: Pelo seu carisma, tem uma grande responsabilidade na implantação
e vivência do estilo de vida do metodista: ser e fazer discípulos e discípulas e a
expansão missionária. Assim, constataremos o crescimento da Igreja, com a
multiplicação de células e de comunidades de fé em cada cidade. Deus desafia cada
pastor e cada pastora a entender que, por meio deles, poderão gerar igrejas fortes,
saudáveis e que aceitem os desafios do crescimento e da expansão missionária na
5ª RE;
o IGREJA LOCAL – PRINCIPAL BASE E AGÊNCIA DA MISSÃO: Na 5ª RE, a igreja local,
base do sistema metodista (Art. 49, Cânones 2017), será responsável pela
implantação, administração e sustento da obra missionária localizada em sua
jurisdição geográfica;
o OBRA MISSIONÁRIA NORTEADA PELA VOCAÇÃO WESLEYANA: Cremos que a
vocação de Deus para os metodistas que promovem a obra missionária na 5ª Região
inclui características tipicamente wesleyanas, geradas por meio de dons e
ministérios no estilo de vida caracterizado pelo discipulado bíblico, as quais devem
ser estrategicamente definidas, corajosamente assumidas, na inteira dependência
do Espírito Santo, a partir da perspectiva do Plano para a Vida e Missão da Igreja.

2.2. Áreas Vitais
•

Missão: Reafirmamos a vivência dos valores do Evangelho e do avanço da
Igreja Local na perspectiva de Atos 1:8. Se a Igreja local não avançar na visão
e na prática missionária, consequentemente o Distrito e a Região também
não avançarão. A essência da Igreja é ser missionária: deve respirar missão,
sonhar com a missão, orar por missões, ofertar para missões, planejar e
fazer a missão plantando novas igrejas, investindo na obra missionária,
capacitando obreiros e obreiras para realizarem a missão, tanto no contexto
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da igreja local como distrital, regional, nacional, transcultural e internacional.
Nossa região precisa avançar e muito na missão confiada a cada discípula e
discípulo, bem como a cada igreja local.
•

Discipulado: O discipulado precisa ser consolidado no coração de cada
metodista. Acontece quando vamos ao encontro dos perdidos para levá-los a
Cristo, sendo que, depois deste primeiro passo, o novo discípulo convertido é
acompanhado, vivendo a fé junto, passando a ter uma vida cristã e dando
exemplo de como ser cristão no mundo, e, ao mesmo tempo, treinando-o
para fazer o mesmo com outras pessoas. Com quem aprendemos a prática
do discipulado? Essencialmente com Jesus Cristo em seu ministério terreno.
O Senhor Jesus ia ao encontro das pessoas, ministrava a graça de Deus a elas;
as que criam eram transformadas, ele se reunia com elas para ensinar os
valores da fé, do reino de Deus, treinava e enviava ao encontro de outros. John
Wesley viveu esta dinâmica em seu ministério, imitando tanto Jesus como os
apóstolos e discípulos de Cristo. Nossos discípulos e discípulas precisam viver
isso de maneira simples, porém com muita paixão, compaixão, amor e firmeza
na Palavra. Em especial, a liderança pastoral e leiga de cada igreja local precisa
viver este discipulado frutífero a partir do interior convencido e convertido a
essa visão divina.

•

Dons e Ministérios: Há variedade de dons e ministérios distribuídos pelo
Espírito Santo na vida da Igreja com um fim proveitoso. A partir dessa
premissa, foi organizado e implantando em nossa organização, enquanto
igreja, o Programa Dons e Ministérios, que deve ser a expressão de serviço no
âmbito interno da igreja local e o desafio constante para que, em resposta à
obra salvadora e redentora do Senhor, realize a missão e sinalize a graça
divina no mundo.

•

Escola Dominical: Espaço de crescimento na Palavra de Deus, de capacitação
para viver a vida crista vitoriosa e para servir o corpo de Cristo, bem como
participar da missão da igreja no mundo. Este espaço precisa ser valorizado e
dinamizado em cada igreja local.
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•

Crescimento da Igreja: Comunidades saudáveis crescem naturalmente.
Cada metodista foi chamado para fazer parte de uma igreja viva, ativa,
missionária, discipuladora, evangelizadora, avivada, acolhedora, amorosa,
que vive em comunhão verdadeira por ter relacionamentos legítimos e
amorosos. Igrejas vivas transmitem a vida de Cristo aos outros. Nossas
igrejas locais precisam crescer com qualidade, com saúde espiritual,
missionária e discipuladora.

•

Vida de Piedade: Consagração por meio da oração, estudo da Bíblia, busca
de santidade, celebração a Deus em comunidade: nossas práticas diante de
Deus podem determinar muito do que somos e seremos em suas mãos.
Avancemos enquanto Região na vida de piedade e certamente viveremos em
breve um grande mover de Deus em nosso meio, como houve nos tempos
de Wesley, um avivamento que gera conversão genuína, santidade de vida,
derramamento

de

amor

profundo,

solidariedade

contagiante,

espiritualidade missionária e discipuladora, evangelização como estilo de
vida, integridade nas relações, testemunho de vida, paixão por vidas, além
de maravilhas e milagres de Deus em nossas vidas e igrejas locais.
•

Grupos Societários: Todos os grupos societários têm valor significativo na
história da nossa Igreja. Na perspectiva de um intenso e saudável
crescimento regional, são desafiados a participar na missão e vida da igreja
por meio de trabalhos evangelísticos, missionários e sociais para
revitalização e início de novas igrejas, congregações, pontos missionários e
comunidades de fé, assim como trabalhar no acolhimento e consolidações
das vidas alcançadas pelas ações missionárias locais, distritais e regionais.

2.3. O Mundo e o País em que Vivemos
Diante de um mundo globalizado, em que as notícias chegam praticamente
em tempo real para mais de 200 nações, percebemos com clareza uma grande
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variedade de situações boas e ruins, em quase todos os aspectos que envolvem
diretamente a vida humana.
É uma grande tragédia humana o fato de que uma economia mais justa, uma
ecologia mais cuidada, uma educação de boa qualidade para todos, uma saúde
relevante, segurança para o cidadão, um sistema de justiça sóbrio, uma democracia
consolidada, liberdade religiosa, ausência de guerra, emprego, povo alimentado,
crianças, mulheres e idosos protegidos, direitos civis garantidos igualmente,
políticos e governos honesto alcancem com relevância uma pequena parte dos
povos e nações de nosso planeta. Infelizmente a realidade que tem prevalecido em
muitas partes do mundo, inclusive em nosso país, tem sido motivo de grandes
preocupações para todos, pois são exatamente contrárias às realidades positivas
citadas.
Além desse olhar social e comunitário, analisemos a alma do ser humano,
suas emoções, seus relacionamentos interpessoais: ficaremos assustados com as
tristes situações em que se encontram. São angústias, depressões, ódio, vingança,
mortes, abandonos, divórcios, famílias destroçadas, doenças mentais, suicídios,
perda de esperança e de fé em si mesmos e nas instituições humanas e religiosas,
confusão espiritual causada pelas más impressões e mensagens enviadas de forma
equivocadas e contraditórias aos corações humanos.
Neste mundo conectado, nossa mídia pessoal e social tem sido usada para a
edificação e produção de conhecimento e informação, mas o mal uso tem
multiplicado a maldade humana pelas redes sociais e há milhões de pessoas
adoecidas, fruto de sua relação direta com as mídias destrutivas que existem.
Quanta violência, quanta gente ferida ao nosso redor, ideologias confusas, políticas
equivocadas, governos autoritários, enfim, situações reais do dia a dia, que nos
cercam e nos fazem refletir, enquanto Igreja.
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Qual o nosso papel? O que de fato estamos fazendo para ajudar a salvar o mundo
de si mesmo e encaminhá-lo para quem de fato pode redimi-lo de tais realidades
internas e externas?
Uma Igreja pode ter tudo, conquistar patrimônio e construir uma história e
uma tradição, mas, se falhar no anúncio das boas notícias do Evangelho, falhou em
sua razão e motivo de existência. Temos Jesus Cristo como nosso Senhor e
Salvador! Somos portadores e portadoras de uma incumbência de confiança que
nos possibilita auxiliar de forma plena a sociedade e o mundo em que vivemos.
Que este seja um tempo de alinhamento, foco e um poderoso movimento:
com clareza nos corações e uma ardente paixão pelas almas, somos motivados
pelas experiências de John Wesley, e, a partir de uma continuidade apostólica na
vida de nossa igreja, somos desafiados a viver o nosso momento e o nosso lugar
na história. Que o Senhor da seara inclua nossos nomes nesta grande obra de
salvação e transformação da vida e da sociedade humana!

3. PLANO NACIONAL MISSIONÁRIO: ÊNFASES MISSIONÁRIAS
1ª ÊNFASE:

4ª ÊNFASE:

Estimular o zelo evangelizador na

Fortalecer a identidade, conexidade

vida de cada metodista, de cada

e unidade da Igreja.

igreja local.

2ª ÊNFASE:

5ª ÊNFASE:

Revitalizar o carisma dos

Implementar ações que envolvam a

ministérios clérigo e leigo nos

Igreja no cuidado e preservação do

vários aspectos da missão.

meio ambiente.

3ª ÊNFASE:

6ª ÊNFASE:

Promover o discipulado na

Promover maior comprometimento

perspectiva da salvação,

e resposta da Igreja ao clamor do

santificação e serviço.

desafio urbano.
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Em nossos Concílios, definimos como Região, ao longo dos períodos
eclesiásticos, que "Estimular o zelo evangelizador na vida de cada metodista, de cada
igreja local" e " Promover o discipulado na perspectiva da salvação, santificação e
serviço" seriam as ênfases transversais à todos os períodos eclesiásticos e as demais
transitarão em todos os períodos. Viver efetivamente as ênfases é o nosso grande
desafio como Região, Distrito e Igreja Local. Estas ênfases estão no Plano Nacional
Missionário e devem ser alvo de consulta, visando à vivência de seus objetivos no
dia a dia de cada IgrejaLlocal.

3.1. Desdobramentos
Nossas parcerias missionárias com as Regiões vizinhas continuam, conforme
proposto pelo Concílio Geral, e intensificaremos diálogos e avanços na direção
proposta. Tendo em mente, a grande responsabilidade a nós atribuída pelo Concílio
Geral quando, unanimemente, o metodismo assumiu o compromisso de, nos
próximos 20 anos (curto, médio ou longo prazo), expandir o Reino de tal forma que
cada estado da Federação se torne uma região eclesiástica/missionária, afirmamos
que nosso Plano Regional deve, portanto, contemplar esse desafio novamente. É
importante lembrar que, por causa desse desafio assumido por nós, nossa Região
planejou e já aconteceu uma multiplicação, gerando a 8ª Região Eclesiástica. O
próximo grande desafio será levar o MS a se tornar uma região eclesiástica, para a
glória de Deus.
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4. ALVOS REGIONAIS
Cremos que nosso Deus não abençoa projetos, mas pessoas. No entanto, para
que as pessoas sejam alcançadas e abençoadas, é preciso que tenhamos um projeto.
Nossos alvos são propostas de avanço, crescimento intencional, um sonho a ser
atingido, um foco a ser trabalhado. Fé sem ação é sonho. Planejamento sem fé não
sobrevive, pois será apenas mais um documento. Planejamento e fé podem
revolucionar nossas Igrejas, Distritos e Região!

2020 - CURTO PRAZO


Trabalhar o zelo evangelizador em cada metodista e nas Igrejas Locais;



Trabalhar cada uma das nossas congregações locais e campos
missionários regionais para se tornarem igrejas com autonomia,
desafiando igreja e pastores e pastoras a uma cultura de emancipação
programada, visando à quebra gradativa da dependência;



Fortalecer o zelo doutrinário em cada Igreja local;



Promover a Escola Dominical como espaço dinâmico de crescimento na
Palavra de Deus, de capacitação para viver a vida cristã vitoriosa e para
servir o corpo de Cristo, bem como para participar da missão da Igreja
no mundo.
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2021 a 2023 - MÉDIO PRAZO


Visar a duplicação da membresia de todas as igrejas locais;



Consolidar o discipulado na vida de cada metodista;



Plantar uma nova igreja nas cidades em que estamos e/ou em outras
cidades;
Enviar pelo menos 6 missionários e missionárias para missões



transculturais ou internacionais.

5.

AÇÕES E PROJETOS REGIONAIS

5.1.

Ministérios Regionais Envolvidos no Projeto


Departamento Regional de Trabalho com Crianças



Ministério Regional de Combate ao Preconceito Racial



Ministério Regional da Inclusão da Pessoa com Deficiência



Ministério Regional de Música e Arte



Ministério Regional de Administração



Ministério Regional de Oração



Ministério Regional de Educação Cristã



Ministério Regional de Comunicação



Ministério Regional de Ação Social



Ministério Regional de Expansão Missionária



Câmara Regional de Discipulado



Instituto Educacional Metodista Bispo Scilla Franco
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5.2.

6.



Departamento Regional da Escola Dominical



Ministério de Ação Episcopal – MAE



Ministério de Apoio Pastoral - MAPA

Federações



Federação Metodista de Juvenis – FEMEJU



Federação Metodista de Jovens – FMJ



Federação Metodista de Homens – FMM



Federação Metodista de Mulheres – FMM

CALENDÁRIO REGIONAL DE ATIVIDADES 2020
Tendo em vista as exigências canônicas da Igreja Metodista e sua configuração

como Igreja de Dons e Ministérios, seguindo o Plano Regional de Ação Missionária
(PRAM) aprovado em nosso último Concílio Regional, os Ministérios Regionais e
Federações, para que possam atender aos desafios da Vida e Missão em todo o
território de nossa 5ª Região Eclesiástica, desenvolverão as atividades descritas a
seguir.
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MÊS

RESPONSÁVEL

ÊNFASE
MISSIONÁRIA

AÇÃO AFIRMATIVA

INTEGRADO

LOCAL

SRAS

Identidade,
conexidade e
unidade

Levantamento dos MAS ativos

Secretária Regional
SD

Internet

SRAS

Identidade,
conexidade e
unidade

Formação de GT

Bispo

Jan. a dez.

SRAS

Identidade,
conexidade e
unidade

Participação nos Encontros Distritais

SDs

Diversos

Jan. a dez.

SRAS

Identidade,
conexidade e
unidade

Realização de Visitas às AMAS

SDs

Diversos

Jan. a dez.

DRTC

Revitalizar o
carisma dos
ministérios

Capacitações Bi-Distritais

DRTC

A definir

17 a 19

Expansão
Missionária

Estimular o zelo
evangelizador

Viagem Para Nicarágua e El Salvador

A definir

Confederação
de Juvenis

Revitalizar o
carisma dos
ministérios

CaLiJu: Capacitação de Liderança Juvenil
Nacional

Federações

A definir

FMJu

Fortalecer a
identidade,
conexidade e
unidade da igreja

Mesa da Federação
SDs

Sede Regional

DATA

JANEIRO

Janeiro
fevereiro

Janeiro

18 a 19

Reunião da Mesa Plena da Federação

Telefone
Internet
Telefone

SAs

17

18

26

FEVEREIRO

31

A definir

01 a 02

Expansão
Missionária

Estimular o zelo
evangelizador

FMM
FMH

FMJu

Revitalizar o
carisma dos
ministérios

FMM
FMH

01 e 02

Federação de
Jovens

12

Bispo

Promover o
discipulado

22 a 25

Fortalecer a
Federação de
identidade,
Jovens (FMJ)
conexidade e
unidade da Igreja
FMJu

Igrejas Locais

Igrejas Locais

Planejamento

Homens e
Mulheres

Centro de Eventos

CaLiJu:
Capacitação de Liderança de Juvenis –
Regional

Líderes locais,
distritais,
conselheiros

Centro de Eventos

Planejamento
Fortalecer a
identidade,
conexidade e
unidade da Igreja

22 a 25

Oferta Missionária
Regional – 4º Domingo

Promover o
discipulado

Reunião da Mesa Plena da Federação

Café com o Bispo

Homens e
Mulheres

Sede Regional

MAE

Retiros de Carnaval

Visitas aos Acampamentos Distritais

Centro de Eventos

Centro de Eventos

Distritos e Igrejas Locais

SDs
SAs

Distritos

18

MARÇO

19

23

Expansão
Missionária

Estimular o
zelo evangelizador

29

MAE

Identidade,
conexidade e
unidade

Ministério
Regional de
Oração

Revitalizar o carisma
dos ministérios

A definir

Revitalizar o carisma
Música e Arte
dos ministérios

Oferta Missionária
Regional – 4º Domingo
Concílios Distritais

Campanha: TORRE DE GUARDA
até o Concílio Geral em 2021

Implantação de Discipulado Ministerial
junto à Liderança de Equipes de Louvor –
Distrital

Igrejas Locais

Igrejas Locais

Corpo Pastoral
Lideranças
Distritais
Bispo
Corpo Pastoral da
Região

Igrejas Locais

A definir

A definir

MAE
Corpo Pastoral

Igrejas Locais

01

Bispo

Identidade,
conexidade e
unidade

07

DRTC

Revitalizar o carisma

Reunião com Coordenadores e
Coordenadoras Distritais

Distritos

Sede Regional

06 a 08

Expansão
Missionária

Estimular o zelo
evangelizador

Movimento Barnabé

ISF

A Definir

14 e 15

Federação de
Jovens

Identidade,
conexidade e
unidade

Comemoração do Dia da Mocidade e Oferta
Missionária Jovem

Alinhamento Regional

Distritos e Igrejas Locais

19

20

12

Bispo

Promover o
discipulado

Reunião de SDs

MAE

Sede Regional

12

MAPA

Promover o
discipulado

Projeto Cuidar – Esposas

MAE

Sede Regional

ISF

Revitalizar o carisma
dos ministérios

POV (Programa de Orientação Vocacional):
1ª Etapa | CFE (Curso de Formação de
Evangelistas) e CFM (Curso de Formação
Missionária): 1º Módulo

13 a 15

Centro
Regional de Eventos
Sede Regional

Implementar ações
que envolvam a
Semana do Dia da Água: Promover ações e Pastores e Pastoras
Igreja no cuidado e atividades que mostrem a importância do
Distritos e Igrejas Locais
SDs
e
SAs
na preservação do
meio ambiente
meio ambiente

16 a 22

FMJu

20 e 21

Equipe do
Projeto

21

Ministério
Regional de
Oração

Revitalizar o carisma
dos ministérios

5ª Vigília Regional: Minha Herança é Ser
Livre

22

Expansão
Missionária

Estimular o zelo
evangelizador

Oferta Missionária Regional – 4º Domingo

Promover o
discipulado

Projeto Cuidar – Pastoras

MAPA
MAE
Distrito de Ribeirão
Preto
Ministérios locais
de Oração
Igrejas Locais

Sede Regional

Ribeirão Preto/SP

Igrejas Locais

20

ABRIL

21

A definir

FMJu

Fortalecer a
Identidade,
conexidade e
unidade da igreja

03

Expansão
Missionária

Estimular o zelo
evangelizador

MAIO

11 e 12

Fortalecer a
Federação de
identidade,
Jovens (FMJ)
conexidade e
unidade da Igreja

Projeto de Evangelização da
Polícia Militar

---

Encontros Distritais de Jovens

26

Expansão
Missionária

Estimular o zelo
evangelizador

Oferta Missionária
Regional – 4º Domingo

01 a 03

Liderança
Regional

Revitalizar o
carisma dos
ministérios

Ministerial Regional

09

Ministério
Regional de
Oração

Promover o
discipulado

Casa dos Conselheiros
Regionais

Reunião da Mesa Diretora da FMJu

Reunião com Coordenadores e
Coordenadoras Distritais

Presidente Prudente/SP

Distritos e Igrejas Locais

Igrejas Locais

Igrejas Locais

Liderança Regional Presidente Prudente/SP

Bispo
SDs

Sede Regional

ISF

21

22

15 a 17

2º Encontro Cura da Alma

Identidade,
conexidade e
unidade

Dia do Metodismo: Coração Aquecido (1738)

Expansão
Missionária

Estimular o
zelo evangelizador

Oferta Missionária
Regional – 4º Domingo

Igrejas Locais

Igrejas Locais

MAPA

Fortalecer a
identidade,
conexidade e
unidade da Igreja

Encontro de Filhos e Filhas de Pastores e
Pastoras

Bispo
Pastores e Pastoras

A definir

24

24

JUNHO

29 a 31

A definir

Pastoras e
Mulheres da 5ª
Região

Revitalizar o carisma
dos ministérios

FMM

Revitalizar o carisma
Música e Arte
dos ministérios

A definir
Igrejas Locais

Implantação de Discipulado Ministerial
junto à Liderança de Equipes de Louvor
Distrital

A definir

04

Bispo

Promover o
discipulado

Reunião de SDs

MAE

Sede Regional

04

MAPA

Promover o
discipulado

Projeto Cuidar – Esposas

MAE

Sede Regional

ISF

Revitalizar o carisma
dos ministérios

POV (Programa de Orientação Vocacional):
2ª Etapa | CFE (Curso de Formação de
Evangelistas) e CFM (Curso de Formação
Missionária): 2º Módulo

05 a 07

Centro
Regional de Eventos
Sede Regional

22

JULHO

23

Capacitação

Confederação de
Mulheres
FATEO

Revitalizar o carisma
dos ministérios

Conferência Nacional de Discipulado e
Missões

Expansão
Missionária
Regional

Ministério
Regional de
Oração

Revitalizar o carisma
dos ministérios

1º e 2º Módulo do Curso de Formação e
Implementação da Escola de Libertação

ISF

Centro Regional de
Eventos

21

Bispo

Identidade,
conexidade e
unidade

MAE
Corpo Pastoral

Igrejas Locais

26 a 28

Expansão
Missionária

Estimular o zelo
evangelizador

Movimento Barnabé

28

Expansão
Missionária

Estimular o
zelo evangelizador

Oferta Missionária Regional – 4º Domingo

11

Ministério
Regional de
Oração

Revitalizar o carisma
dos ministérios

7ª Vigília Regional: Minha Herança é Ser
Livre

17 a 24

Federações:
Homens
Mulheres,
Jovens e
Juvenis

05 a 07

FMM

11 a 14

Expansão
Missionária
Nacional

20 a 21

Estimular o
zelo evangelizador

Alinhamento Regional

Projeto Missionário Uma Semana Para Jesus

São Bernardo do
Campo/SP

Centro
Regional de Eventos

Igrejas Locais

Igrejas Locais

Distrito de
Uberlândia
São Joaquim da Barra/SP
Ministérios Locais
de Oração
DRTC
Expansão
Missionária
Música e Arte

São Joaquim da Barra/SP

23

24

AGOSTO

26

Expansão
Missionária

Estimular o
zelo evangelizador

Oferta Missionária
Regional – 4º Domingo

Igrejas Locais

Igrejas
Locais

31

Expansão
Missionária

Estimular o
zelo evangelizador

Retiro da Equipe do Movimento Barnabé

ISF

Valinhos/SP

A definir

Música e Arte

Revitalizar o carisma
dos ministérios

Implantação de Discipulado Ministerial
junto à Liderança de Equipes de Louvor

A definir

A definir

FMH

Revitalizar o carisma
dos ministérios

Encontros Distritais

Bispo
SDs
Federações

A definir

01 a 02

Expansão
Missionária

Estimular o
zelo evangelizador

Retiro da Equipe do Movimento Barnabé

ISF

Valinhos/SP

12

Bispo

Promover o
discipulado

Reunião de SDs

MAE

Sede Regional

12

MAPA

Promover o
discipulado

Projeto Cuidar – Esposas

MAE

Sede Regional

13

Bispo

Promover o
discipulado

Café com o Bispo

15 e 16

Federação de
Jovens (FMJ)

Fortalecer a
identidade,
conexidade

Encontros Distritais

A definir

FMM

MAE
Corpo Pastoral

Centro de Eventos

Distritos e Igrejas Locais

24

25

14 e 15

14 a 16

Equipe do
Projeto

IEMBSF

Promover o
discipulado

Projeto Cuidar – Pastoras

MAPA
MAE

POV (Programa de Orientação Vocacional):
3ª Etapa | CFE (Curso de Formação de
Revitalizar o carisma
dos ministérios
Evangelistas) e CFM (Curso de Formação
Missionária): 3º Módulo

Sede Regional

Centro
Regional de Eventos
Sede Regional

Ministério
Regional de
Oração

Revitalizar o carisma
dos ministérios

3º e 4º Módulos do Curso de Formação e
Implementação da Escola de Libertação

ISF

Centro Regional de
Eventos

SRAS

Identidade,
conexidade e
unidade

Encontro de Presidentes de AMAS

Bispo

Sede Regional

23

Ministério
Regional de
Expansão
Missionária

Estimular o
zelo
evangelizador

Oferta Missionária
Regional – 4º Domingo

Igrejas Locais

Igrejas
Locais

25 a 27

Expansão
Missionária

Revitalizar o carisma
dos ministérios

Conferência CTPI

---

Campinas/SP

27 a 29

Câmara
Regional de
Discipulado

Promover o
discipulado

Imersão Regional no Discipulado

22 a 23

22

Centro
Regional de Eventos

25

SETEMBRO

26

02

Autonomia da Igreja Metodista no Brasil

05 a 07

Federação de
Jovens (FMJ)

Identidade,
conexidade e
unidade

Projeto Conexão

13

FMJu

Identidade,
conexidade e
unidade

Dia do Juvenil

Lideranças
Distritais

Igrejas Locais

13

FMJu

Identidade,
conexidade e
unidade

Oferta – Juvenil

Lideranças
Distritais

Igrejas Locais

18 a 20

MAPA

Identidade,
conexidade e
unidade

Encontro da Família Pastoral

A definir

20

Coord.
Regional de
Escola
Dominical

Identidade,
conexidade e
unidade

Dia da Escola Dominical

Igrejas Locais

21 a 25

Bispo

Promover o
discipulado

Conferência Nacional do ILI - Instituto de
Liderança Internacional

Centro
Regional de Eventos

26

Ministério
Regional de
Oração

Revitalizar o carisma
dos ministérios

8ª Vigília Regional:
Minha Herança é Ser Livre

Sede Regional

Distrito MS-I
Ministérios Locais
de Oração

Campo Grande/MS

26

OUTUBRO

27

27

Bispo

Identidade,
conexidade e
unidade

27

Ministério
Regional de
Expansão
Missionária

A definir

Alinhamento Regional

MAE
Corpo Pastoral

Igrejas Locais

Estimular o
zelo evangelizador

Oferta Missionária Regional – 4º Domingo

Igrejas Locais

Igrejas Locais

FMJu

Fortalecer a
Identidade,
conexidade

Reunião da Mesa Diretora da FMJu

03

Secretário de
Planejamento

Identidade,
conexidade e
unidade

Reunião de Avaliação e Planejamento 2021

12

FMH

Identidade,
conexidade e
unidade

Social com Confraternização

Sede Regional

10 a 12

Federação de
Jovens (FMJ)

Fortalecer a
identidade,
conexidade

Conferência – FMJ

Centro Regional de
Eventos

17 a 18

Ministério
Regional de
Oração

Revitalizar o carisma
dos ministérios

5º e 6º Módulos do Curso de Formação e
Implementação da Escola de Libertação

ISF

Centro Regional de
Eventos

22

Bispo

Promover o
discipulado

Reunião de SDs

MAE

Sede Regional

Casa dos Conselheiros
Regionais
Ministérios
Regionais e
Federações

Sede Regional

27

28
12

NOVEMBRO

23 a 25

MAPA

Promover o
discipulado

Projeto Cuidar - Esposas

ISF

Revitalizar o
carisma dos
ministérios

POV (Programa de Orientação Vocacional):
4ª Etapa | CFE (Curso de Formação de
Evangelistas) e CFM (Curso de Formação
Missionária): 4º Módulo

MAE

Sede Regional

Centro
Regional de Eventos
Sede Regional

25

Expansão
Missionária

Estimular o
zelo evangelizador

Oferta Missionária Regional - PMUSPJ

Sede Regional

Igrejas Locais

26 a 30

Expansão
Missionária

Revitalizar o
carisma dos
ministérios

Congresso Brasileiro de Missões

---

Águas de Lindóia/SP

A definir

FMJu

Revitalizar o
carisma dos
ministérios

Encontro Regional/JUCA

Todos os juvenis da
Região

A decidir

22

Expansão
Missionária

Estimular o
zelo evangelizador

Oferta Missionária Regional – 4º Domingo

Igrejas Locais

Igrejas Locais

26

Ministério
Regional de
Oração

Identidade,
conexidade e
unidade

Comemoração do Dia Nacional de Ação de
Graças

Igrejas Locais

Igrejas Locais

27 a 29

Ministério
Regional de
Oração

Revitalizar o carisma
dos ministérios

7º Módulo e Diplomação do Curso de
Formação e Implementação da Escola de
Libertação

ISF

Centro Regional de
Eventos

28

DEZEMBRO

29

04 a 06

05

Expansão
Missionária

Estimular o
zelo evangelizador

MAE

Identidade,
conexidade e
unidade

25

27

31

Movimento Barnabé

ISF

Concílios Distritais

Corpo Pastoral
Lideranças
Distritais

Celebração do Natal
Ministério
Regional de
Expansão
Missionária

Estimular o
zelo evangelizador

Oferta Missionária Regional – 4º Domingo

Vigília de Ano Novo

A Definir

Igrejas Locais

Igrejas Locais

Igrejas Locais

Igrejas Local

29

II – CONSIDERAÇÕES FINAIS

1.1

Da duração do PRAM
O Plano Regional de Ação Missionária - PRAM entrará em vigor a partir de sua

apresentação e aprovação pelo Concílio Regional. O calendário de ações será atualizado
anualmente, com o objetivo de atender às necessidades das áreas local, distrital, regional
e geral.

1.2. Avaliação
O processo de avaliação acontecerá nas reuniões da COREAM (Coordenação Regional
de Ação Missionária), MAE (Ministério de Ação Episcopal) e Liderança Regional. Essa
avaliação sempre será realizada sob o aspecto de replanejar e corrigir o PRAM ao longo da
caminhada regional, visando ao melhor aproveitamento de recursos humanos e
financeiros, dessa forma permitindo a comunidade o real cumprimento de sua missão.

1.3. Conclusão
Dar mobilidade e funcionalidade, além de organicidade, é o objetivo máximo de todo
planejamento, tornando-se, desta forma, claro para todos os reais interesses, trabalhos e
ações que a Região pretende desenvolver ao longo do tempo. A efetiva construção de
redes de relacionamentos e ação concreta é o objetivo deste planejamento, sempre
lembrando que este plano não contém um fim em si mesmo, estando aberto, portanto, às
adequações que se fizerem necessárias ao longo de nossa caminhada de fé.
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