
 

 

“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.” (Mt.28.19-

20) 

 

Tomando por base a ordem de nosso Senhor 

Jesus Cristo, entendemos que o ensino 

diretamente ligado à educação cristã não é 

uma opção, mas um mandamento. Dessa 

forma, o Ministério Regional de Educação Cristã 

(MREC) busca proporcionar uma formação 

cristã que prepare o cristão para viver no 

Espírito de Deus nas suas relações e levá-lo a 

se integrar na prática missionária, à luz do 

Evangelho e da realidade social em que a igreja 

se encontra inserida em nossos dias.  

 

Conforme nossos documentos, a educação 

cristã é um processo dinâmico para 

transformação, libertação e capacitação da 

pessoa e da comunidade. Ela se dá na 

caminhada da fé e se desenvolve no confronto 

da realidade histórica com o Reino de Deus, 

num comprometimento com a missão de Deus 

no mundo, sub a ação do Espírito Santo, que 

revela Jesus Cristo segundo as Escrituras. (PNM, 

2017, p. 174-175). 

 

Assim, tendo assumido o Ministério Regional 

de Educação Cristã em 2018, após eleição para 

o biênio 2018/2019, pela COREAM no dia 28 de 

abril 2018, após tomar ciência das atribuições 

desta função, tivemos uma reunião entre a 

Coordenação Regional da Educação Cristã e a 

Coordenação Regional de Escola Dominical, no 

dia 23 de setembro de 2018, na Igreja 

Metodista Central de campinas, depois de uma 

participação e ministração na comemoração do 

mês da Escola Dominical. Nessa ocasião, houve 

a oportunidade de tratativas entre o Pr. 

Roberto Magalhães dos Santos e o irmão 

Edison Cardoso Lins sobre ações dentro das 

respectivas atribuições. Dentre as tratativas, 

avançamos quanto à organização de um 

Encontro Regional de Educação Cristã e Escola 

Dominical (ED).    

 

Após essa primeira ação, enquanto secretário 

Regional de Educação Cristã, participamos do 

Encontro Nacional de Escola Dominical e 

Educação Cristã nos dias 15, 16 e 17 de 

novembro de 2018, nas dependências do 

Instituto Metodista Izabela Hendrix, em Belo 

Horizonte (MG). Também participamos de uma 

reunião na Sede Nacional nos dias 13 e 14 de 

abril de 2019, com os coordenadores nacionais 

de Educação Cristã (Rev. Eber Borges da Costa) 

e Escola Dominical (Revª. Andreia Fernandes de 

Oliveira), contando com a presença de pessoas 

de referências regionais para a Escola 

Dominical e Educação Cristã.    

 

Continuamos nossas ações conjuntas, 

projetando o Encontro Regional destes dois 

ministérios, que seria no período de 20 a 22 de 

junho de 2019, com o propósito de dar 

subsídios a todos que, de alguma forma, 

encontram-se envolvidos na Escola Dominical e 

no Ministério Local de Educação Cristã, por 

meio de oficinas de treinamento para as 

diversas áreas da Educação Cristã e Escola 

Dominical. Também tínhamos como propósito, 

a partir desse encontro, construir parcerias 

com os distritos, igrejas locais, congregações e 

pontos missionários, para juntos trabalharmos 

pelo fortalecimento da Escola Dominical e 

Educação Cristã em nossa região. Contudo, em 

razão da baixa quantidade de inscritos em 

nosso Encontro Regional de Escola Dominical e 

Educação Cristã, bem como mediante outros 

fatores que nos fugiam ao controle, tivemos de 

adiarmos o encontro. 

 

Porém, o insucesso nessa ação não significou 

em esmorecimento. Continuamos buscando 

estabelecer diálogo entre os ministérios, o 

Bispo Adonias Pereira do Lago e os SDs, além 



 

  

da Câmara Regional de Discipulado, da 

Expansão Missionária e do Instituto Regional 

Bispo Scilla Franco. Por meio deste diálogo, 

surgiram algumas propostas que registraremos 

a seguir. 

 

EVENTOS E PROJETOS DO MREC 
 

ELABORAÇÃO DE MATERIAL REGIONAL DE 

FORMAÇÃO CRISTÃ 

Preparação de um material regional para 

formação cristã de níveis básico, intermediário 

e avançado. Será organizado em módulos 

curtos com duração de dois meses, que 

poderão ser ministrados em grupos pequenos, 

células, Escolas Dominicais ou em outros 

espaços de formação cristã nas igrejas locais. A 

proposta é que seja formado um grupo de 

trabalho com os seguintes representantes:  

 

✓ Para a primeira parte de ação deste 

grupo de trabalho, os pastores Roberto 

Magalhães dos Santos (Educação Cristã), 

Ubiratan Silva (Discipulado), Paulo de Tarso 

Caetano Pontes (Expansão Missionária), 

Luciano José Martins (Instituto Bispo Scilla 

Franco) e o irmão Edison Cardoso Lins (Escola 

Dominical). Nesta fase vamos definir os 

conteúdos de cada módulo, dando ênfase ao 

discipulado, à missão, aos diversos ministérios, 

na organização estrutural da Igreja, no 

metodismo etc. 

 

✓ Para as demais fases, contaremos ainda 

com: Rev. Lindomar Nascimento (responsável 

pela Federação de Jovens), Reverenda Cristiane 

de Fátima L. Amêndola (Trabalho com Crianças) 

e equipe do Seminário Regional, (Revs. Daniel 

Neves Stephen, Thiago Elias Balduíno da Silva e 

demais professores), além de outros pastores e 

pastoras e demais irmãos e irmãs leigos com 

formação pedagógica.  

 

CURSOS DE FORMAÇÃO PARA PROFESSORES 

DE ESCOLA DOMINICAL E DE OUTRAS 

LIDERANÇAS MINISTERIAIS 

  

Como prosseguimento à criação do material 

regional de formação cristã, em parceria com o 

Instituto Bispo Scilla Franco e apoiado pelo 

Ministério de Música e Artes, pelo Ministério 

Regional de Trabalho com Crianças, entre 

outros ministérios em nível regional, iremos 

organizar cursos de formação para professores 

de Escola Dominical, trabalho com crianças 

(formação já existente em nossa região) e de 

outras lideranças ministeriais. A proposta é que 

esses cursos sejam oferecidos on-line via 

plataforma do Instituto Scilla Franco. 

 

ENCONTRO REGIONAL MINISTERIAL 

 

Realização do Ministerial Regional, envolvendo 

a Escola Dominical, a Educação Cristã, o 

Discipulado, a Expansão Missionária, o 

Ministério de Oração, o Ministério de Música e 

Artes e demais ministérios da Igreja. A primeira 

possível data será a segunda semana de abril 

de 2020, entre os dias 10 a 12. 

Esse modelo de encontro foi proposto e 

acolhido na reunião dos SDs com apoio de 

nosso Bispo Adonias Pereira do Lago.  

 

Além disso, para estreitarmos laços com as 

lideranças locais de Educação Cristã e Escola 

Dominical, propusemos a criação de um grupo 

de Whatsapp para dialogarmos sobre esses 

dois ministérios e realizarmos um 

mapeamento sobre o andamento nas igrejas 

locais. 

 

 

 

Pr. Roberto Magalhães dos Santos 

Secretário Regional de Educação Cristã 

 


