
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAM 
Plano Regional Ação Missionária 

2020 - 2021 



 

PRAM - Plano Regional de Ação Missionária 2020-2021 

O Plano Regional de Ação Missionária (PRAM) tem como foco organizar e operacionalizar os avanços 
na Segunda Região Eclesiástica, sendo norte para estas ações, o Plano Nacional Missionário 2017-
2021. O detalhamento das ênfases encontra-se no PNM e é com ele que buscamos alcançar os 
objetivos e metas propostas para 2020-2021. 

I. ÊNFASES MISSIONÁRIAS NACIONAIS – PNM  

 

Diante da leitura de nossas fortalezas e fraquezas é imperioso que no Biênio 2020-2021 priorizemos 

as ênfases: 

 

 

 

 

As demais ênfases devem ser trabalhadas a partir da percepção de cada comunidade, conforme a necessidade exija 

ou a Igreja entenda como fundamental para o aprimoramento do seu Plano.  

II. TEMAS NACIONAIS DA IGREJA METODISTA PARA 2020-2021 

• 2020 — Discípulas e discípulos nos caminhos da missão: vivem em unidade  

• 2021 — Discípulas e discípulos nos caminhos da missão: anunciam as boas notícias da graça 

III. PRINCÍPIOS NORTEADORES 

No intuito de fecharmos o quinquênio 2017-2021, prosseguimos com a dinâmica de um projeto de 

revitalização e crescimento das nossas comunidades, que conta necessariamente com a participação 

de todas as igrejas locais, congregações e Campos Missionários na implantação destes princípios 

básicos a serem perseguidos: 

01
• Estimular o zelo evangelizador na vida de cada metodista, de cada igreja 

local.

02
• Revitalizar o carisma dos ministérios clérigo e leigo nos vários aspectos da 

missão.

03
• Promover o discipulado na perspectiva da salvação, santificação e serviço

04
• Fortalecer a Identidade, Conexidade, Unidade da Igreja e Doutrinas Bíblico-

Metodistas.

05
• Implementar ações que envolvam a Igreja no cuidado e preservação do Meio 

Ambiente

06
• Promover maior comprometimento e resposta da Igreja ao Clamor do Desafio 

Urbano.

01 03 04
Estimular o zelo evangelizador 

na vida de cada metodista, de 

cada Igreja Local 

Promover o discipulado na 

perspectiva da salvação, 

santificação e serviço 

Fortalecer a Identidade, 

Conexidade, Unidade da Igreja 

e Doutrinas Bíblico-Metodistas 



 

Que todas as comunidades, denominadas Igrejas 

Locais, possuidoras de CNPJ tenham pelo menos 

os ministérios canônicos básicos, que são os das 

áreas Missionária, Administrativa, de Educação, 

de Ação Missionária e de Trabalho com Crianças, 

sendo estes obrigatórios e necessários para o bom 

funcionamento de uma comunidade. Conforme a característica 

de cada grupo deve-se estimular a abertura de outros ministérios 

que possam contribuir para o desenvolvimento do Plano Local de 

Ação Missionária. 

 

Priorizar a evangelização intencional, assim 

como o discipulado em grupos pequenos. A 

comunidade reunida deve ser instrumento de 

Deus na tarefa de salvar o mundo, indo na direção 

dos que necessitam ouvir as boas novas de 

salvação e nunca aguardar a chegada dos mesmos. A 

evangelização intencional carece das estratégias que são 

peculiares a cada cidade e bairro onde a Igreja está inserida. 

 

Que todas as comunidades, com base na 

orientação Regional, trabalhem o discipulado até 

2021. Apresentando um projeto concreto e 

sistemático de avanços que definam as 

estratégias intencionais de crescimento e cuidado. 

 

Ser capaz de fornecer estudos sistemáticos da 

bíblia produzindo maturidade e crescimento, e 

para isto a Escola Dominical deve ser cada vez 

mais eficaz. Cabe ao/a pastor/a perceber a melhor 

forma de desenvolvimento dos mesmos espaços. 

Os materiais produzidos pela Área Nacional de Educação Cristã 

devem ser valorizados nesta tarefa. 

 

Trabalhar o fortalecimento dos grupos societários 

como meio de evangelização e valorização dos 

dons e talentos desenvolvidos por cada grupo 

especifico: de juvenis, de jovens, de mulheres e 

de homens.  

 

 

 

 

Ide por todo 

o mundo, 

pregai o 

evangelho a 

toda 

criatura... 

“ 



 

IV. ALVOS REGIONAIS 

Precisamos sentir-nos desafiados/as sabendo que Deus não abençoa 
projetos isolados, mas pessoas, e para isso precisamos alcançá-las, e 
para fazê-lo, precisamos de Projetos e de Planos bem elaborados que 
sejam colocados em prática. Por isso estabelecemos alvos simples e 
mensuráveis, são esses:  

2020 - CURTO PRAZO 

 Prioritariamente trabalhar o zelo evangelizador em cada metodista e nas 

Igrejas Locais.  

 Desenvolver cursos de capacitação e treinamentos práticos das 

diversas formas de evangelização, conforme a realidade de cada 

comunidade local e Distrito.  

 Assumir a visão missionária e discipular como primazia nos trabalhos da 

Igreja. 

 Desencadear um processo de apoio conjunto em todas as Igrejas que 

apontam desarticulação dos ministérios e que não conseguem atender os 

requisitos mínimos para serem consideradas Igrejas conforme os 

Cânones. O acompanhamento deve feito pelos/as SD’s, COREAM e 

Bispo da Região. 

2020 –2021: MÉDIO PRAZO 

 Até 2021 todas as Igrejas estão desafiadas a aumentar sua membresia 

local em até 20% do Rol Ativo, ganhando e inserindo o/a novo/a 

convertido/a em uma comunidade viva e de relacionamentos saudáveis; 

desenvolvendo meios para evitar a perda e o esvaziamento dos 

resultados alcançados no biênio. 

2021-2023: LONGO PRAZO 

 Alcançar o índice de 50% de recuperação das comunidades locais e 

sonhar com a plantação de Igrejas em municípios com mais de 

100.000hab no estado do Rio Grande do Sul. 

V. TEMA REGIONAL 

Tema: Unidade, Identidade e Crescimento! 

“O Deus que concede perseverança e ânimo dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, 

para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus 

Cristo” Rm 15:5-6 

Unidade: Ação coletiva, que tende a um único objetivo. A unidade não significa que todos/as se tornam 

iguais, que as diferenças desapareçam, mas significa que cada um/a flexibilize o “pensamento próprio” 

para caminhar juntos numa mesma visão, num mesmo propósito com os/as demais, para o 

cumprimento das metas estabelecidas. 

Identidade: “é a relação que cada coisa tem apenas consigo mesmo” ou seja, aquilo que não pertence 
a quem eu sou não faz parte de mim. 



 

Crescimento: é o aumento de tamanho de um organismo através da proliferação celular. Esta 

proliferação produz estruturas mais desenvolvidas, esta é a definição de crescimento de um ser vivo. 

A Igreja é um organismo vivo que tem sua essência em Deus, e que saudável, se desenvolve 

plenamente e se multiplica, nunca encolhe. “Eu plantei; Apolo regou; mas foi Deus quem deu o 

crescimento. De forma que nem o que planta nem o que rega são de alguma importância, mas 

unicamente Deus, que realiza o crescimento” I Co 3. 6-7 

O que se espera para o próximo biênio 

1. Igrejas organizadas e preparadas ministerialmente; 2. Aprimoramento do modelo 

discipular a ser desenvolvido na Região; 3. Afirmação da Identidade e do papel dos 

Grupos Societários como agentes de evangelização; 4. Crescimento intencional focado 

na figura do indivíduo que é atraído pelo testemunho. 

 

VI. EIXOS DE AÇÃO 

1. Ação Missionária 

2. Ação Educacional 

3. Ação Social 

4. Ação Administrativa 

5. Trabalho com Crianças 

6.1. AÇÃO MISSIONÁRIA 

6.1.1. Evangelismo e Missão 

A Igreja, em função do seu chamado divino, sempre será missionária. O fundamento da missão é a 

obra reconciliadora de Jesus Cristo, a boa notícia anunciada pela Igreja. Isso significa reafirmar que 

somente a missão justifica a presença da Igreja no mundo. (PNM, pg. 61).  

Temos certeza que o crescimento da Igreja é obra do Espírito Santo, seja quantitativo, qualitativo e/ou 

orgânico, cabendo a nós a tarefa de expansão do Reino de Deus. Os avanços, sejam no Distrito, na 

Região, ou nos bairros de nossas cidades é responsabilidade nossa. 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS O QUE SE ESPERA 

1. Estimular o zelo evangelizador em 

cada integrante de nossas comunidades, 

ensinando-os/as a proclamar o 

evangelho de Cristo de forma dinâmica e 

constante. 

2. Envolver todos os seguimentos da 

Igreja na tarefa evangelística, sejam 

Sociedades, Ministérios e Grupos de 

Discipulado. 

3. Treinar e capacitar lideranças da 

Igreja, leigos/as, clérigos/as, para 

desempenharem o trabalho 

evangelístico intencional em 

 Priorizar no Plano Local de Ação 

Missionária a tarefa evangelística como 

ação vital, para o crescimento e expansão 

da obra. 

 Abrir frentes de pregação da Palavra de 

Deus, fazendo de cada metodista um/a 

evangelista e de cada lar uma pequena 

igreja. 

 Organizar e/ou fortalecer o ministério 

local de Evangelização. Se for necessário 

buscar ajuda Distrital e Regional. 

 Fortalecer os quartos domingos em 

todas as Igrejas, congregações e Campos 

 Que cada Metodista assuma, além da 

Identidade confessional metodista, a 

responsabilidade de apresentar Jesus às 

pessoas em seus diversos círculos de 

relacionamentos sendo 

intencionalmente agente de salvação. 

 

 Lideranças e Igrejas capacitadas para 

atender ao clamor urbano e aos desafios 

atuais no que tange as novas formas de 

evangelização. 

 



 

conformidade com as doutrinas e 

perspectiva metodista. 

4. Consolidar os trabalhos missionários 

existentes e fortalecer os que 

visivelmente têm perdido sua 

potencialidade evangelística.  

5. Planejar e Implementar Plano Distrital 

de autonomia de Igrejas e Campos 

Missionários. 

6. Promover, através do Instituto 

Regional de Formação (ITJW), educação 

continuada com foco na evangelização 

intencional e discipulado. 

7. Estimular o uso dos meios de 

comunicação social (rádio, TV, internet, 

jornais) em prol da missão.  

Missionários como o domingo de 

despertamento missionário. 

 Desenvolver campanhas e série de 

conferências na área de Evangelismo e 

discipulado.  

 Realizar no âmbito local e/ou distrital 

cursos de capacitação nas áreas de 

Evangelismo, Discipulado e Educação. 

 Participar das iniciativas missionárias 

distritais e regionais, tais como Projeto 

Missionário Regional e Impacto 

Evangelístico. 

 

 Crescimento orgânico das comunidades 

locais e a perfeita harmonização entre 

ganhar e consolidar, evitando evasões de 

membros. 

 

 Abertura de frentes missionárias tais 

como discipulado nos lares, pontos de 

pregações e outros. 

 

 Que as Igrejas locais alcancem o 

percentual regional de crescimento 

estabelecido pelo Concílio. 

 

 

6.1.2. Discipulado 

O discipulado não é um programa ou mais um evento que precisa ser realizado. Discipulado bíblico e 

wesleyano é um modo de ser Igreja e caminho para seguir a Cristo Jesus. O discipulado a ser 

desenvolvido por cada metodista na 2ª RE deve assumir a Cristo como centro e ter o foco na Salvação, 

na Santificação e no Serviço. 

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS O QUE SE ESPERA 

1. Planejar e Implementar um discipulado 

de cuidado e crescimento pessoal capaz 

de tornar cada pessoa uma seguidora fiel 

de Jesus Cristo. 

 

2. Conscientizar sobre a necessidade de 

cada discípulo e discípula esteja integrado 

nos diversos ministérios da igreja, 

participando dos grupos societários e das 

iniciativas evangelísticas e missionárias. 

 

3. Cuidar para que seja desenvolvido um 

discipulado sem personalismo e de co-

dependência do/a pastor/a e/ou líderes 

de grupos, mas focado na figura de Jesus 

e de enraizamento denominacional. 

 

4. Desenvolver um discipulado, em todas 

as comunidades da Região com base no 

ensino de Jesus que capacitava e enviava 

 Planejar e implementar, juntamente 

com as CLAMs um trilho de discipulado 

que atenda a demanda local, a partir de 

cada realidade, e que esteja sendo 

empregado conforme o modelo adotado 

pela Região e já orientado pela Área 

Nacional. 

 Realizar os Encontros Aliança com Deus 

como instrumentos de facilitação no 

processo de implantação e consolidação 

do discipulado local. 

 Cada igreja, até o final de 2020, tenha 

implantado pelo menos quatro (4) grupos 

de discipulado, seja de evangelização, 

edificação e/ou de multiplicação, 

fortalecendo e integrando o serviço dos 

ministérios locais 

 Que cada Igreja, até o final de 2021, 

tenha implantado pelo menos oito (8) 

grupos de discipulado, seja de 

evangelização, edificação e/ou de 

 Uma perfeita harmonização entre 

Evangelização e Discipulado onde ganhar 

e cuidar é tarefa de todos/as. 

 

 Que cada Igreja, respeitado sua 

realidade desenvolva um processo, bem 

definido de discipulado e que este seja 

Modo de Ser e não um evento na 

comunidade. 

 

  Todas as Igrejas, congregações e 

Campos Missionários tenham 

experimentado as dinâmicas de grupos 

pequenos de cuidado e crescimento. 

 

 Que a amplitude da Evangelização e do 

discipulado, na perspectiva libertadora de 

Jesus alcance grupos específicos. 



 

para missão priorizando a evangelização 

intencional e o crescimento da Igreja. 

 

multiplicação, fortalecendo e integrando 

o serviço dos ministérios locais. 

 Inspirar e capacitar pessoas da igreja 

para aprender LIBRAS (Linguagem 

Brasileira de Sinais), e assim promover a 

inclusão social; 

 

 

6.2. AÇÃO EDUCACIONAL 

Educação Cristã é um processo dinâmico e libertador e transformador pessoal, que se dá na caminhada 

da fé e se desenvolve no confronto da realidade histórica do Reino de Deus, comprometida com a 

missão revelada em Jesus Cristo, ao mundo através das Escrituras.  

OBJETIVOS ESTRATÉGIAS O QUE SE ESPERA 

1. Priorizar a organização e implantação 

da Escola Dominical como espaço vital de 

aprendizado e crescimento na fé e 

testemunho. E as que já possuem 

busquem meios de aprimorá-la. 

2. Que as Igrejas através de suas Escolas 

Dominicais atendam às demandas de 

capacitação de novos/as convertido/as e 

de maturidade de suas membresias. 

3. Enfatizar o zelo doutrinário e a 

conexidade da Igreja em todos os níveis 

da missão (Região; Distrito e Igreja local) 

em especial nos distritos. 

4. Fortalecer a identidade metodista na 

vida de cada membro através do estudo 

da Palavra de Deus, com ações 

libertadoras e de transformação pessoal. 

5. Fortalecer os grupos Societários como 

instrumentos de Deus para bons 

relacionamentos e capacitação para 

missão. 

6. Dinamizar e contextualizar os cultos, 

sem abandonar a orientação litúrgica da 

Igreja. Priorizar o espaço cúltico como 

forma de anúncio da Palavra e promover  

apelos para transformação de vidas. 

7. Fazer uso da Hinologia metodista 

(Hinário Evangélico / Cancioneiro) e 

outros cânticos que nos desafiem à 

missão. 

 Utilizar os materiais disponibilizados 

pela Igreja Metodista, reafirmando assim 

a nossa identidade e zelo pela doutrina e 

princípios metodistas, como revistas da 

Escola Dominical, Cartas Pastorais, entre 

outros. 

 Desenvolver novas formas de ensinar a 

Bíblia a grupos específicos (cegos, surdos, 

mudos...) que gerem inclusão intencional, 

levando a todos e todas ao pleno 

conhecimento de Cristo Jesus. 

 Investir na formação de músicos, 

conjuntos corais e outras formas de 

expressão artística, que favoreçam uma 

melhor elaboração litúrgica e 

acompanhamentos das diversas partes do 

culto 

 Promover cursos, seminários e 

Workshops de música e liturgia que 

ajudem diretamente as igrejas locais. 

 Em âmbito distrital e local manter 

líderes de referência que sejam os 

contatos diretos dos/as pastores/as e 

SD´s com a área regional. 

 Em âmbito local trabalhar pela 

valorização dos grupos societários e que 

os mesmos estejam devidamente 

organizados e ligados as respectivas 

federações. 

 

 Ao final de 2021 que todas as Igrejas, 

congregações e Campos Missionários 

tenha pelo menos uma Escola Dominical 

em funcionamento. 

 

 Com investimentos nas áreas de música 

e artes que os cultos e outras expressões 

litúrgicas sejam capazes de transmitir de 

forma contextualizada as boas novas de 

salvação. 

 

 Implantação de novos grupos 

societários e o fortalecimento dos já 

existentes, captando novos/as 

associados/as 

 

 A formação de grupos corais e de outras 

expressões que contribuam para missão 

da Igreja Local e o engajamento de irmãos 

e irmãs nos diversos ministérios. 

 

 Que todas as Igrejas locais; Distritos e 

Região estejam interligados por uma rede 

de comunicação única, facilitando assim a 

divulgação dos trabalhos e suas atividades 

especiais. 

 

 

 



 

6.3. AÇÃO SOCIAL 
A ação social é a expressão humana do amor de Deus revelada através da Igreja que realiza a missão 

nos diversos lugares onde está inserida. É o esforço da Igreja, através do Espírito Santo para que na 

terra seja feita a vontade do Pai que confronta toda forma de pecado, violência e morte trazendo vida 

e vida em abundância.  

Objetivos Estratégias O que se espera 

1. Estimular a descoberta de 

oportunidades de apoio social que vise a 

proclamação da Palavra de Deus através 

da ajuda e suporte ao ser humano. 

 

2. Capacitar os membros da Igreja no 

trabalho social e acolhimento de pessoas 

carentes. 

 

3. Perceber as oportunidades de apoio 

social a grupos específicos tais como 

refugiados e imigrantes. 

 

4. Ajudar pessoas na restauração de sua 

integridade e de seu ambiente de vida. 

 

5. Promover Projetos Sociais de 

amplitude transformacional e missionário 

a exemplo do Projeto Sombra e Água 

Fresca. 

 

6. Divulgar e apoiar as instituições de 

Ensino e sociais presentes nos diversos 

níveis da missão ( Local, Distrito, Região) 

 Integrar evangelismo e ação social, 

conforme a realidade de cada 

comunidade, oferecendo oportunidade 

de restauração social através do pleno 

conhecimento de Cristo. 

 Conhecer o bairro onde a comunidade 

de fé está inserida e desenvolver 

estratégia que alcance os menos 

favorecidos e excluídos. 

 Apoiar. Incentivar e participar de 

iniciativas de combate a qualquer tipo de 

violência, em especial as contra mulher. 

 Apoiar. Incentivar e participar de 

iniciativas em defesa do meio ambiente. 

 Identificar as demandas sociais no 

entorno das comunidades, 

desenvolvendo estratégias de ajuda e 

restauração ao ser humano. 

 Capacitar pessoas para desenvolverem 

projetos sociais relevantes, tais como 

Sombra e Água Fresca, Amor que 

Alimenta e etc. 

 Enfatizar para as igrejas, a oferta dos 5º 

domingos é destinada a ação social,  

 Que cada Igreja ocupe um papel 

relevante no desenvolvimento social do 

bairro, município em que está inserido, 

promovendo ações concretas de apoio 

aos/as menos favorecidos/as bem como 

combatendo os diversos meios de 

promoção de injustiça e violência, 

principalmente os contra à mulher, 

crianças, idosos/as e deficientes. 

 Que as Igrejas estejam inseridas no 

processo de mudança social dos bairros, 

municípios e estado participando de 

conselhos, instituições e organismos de 

promoção humana. 

 Que as Igrejas usem a Ação social como 

instrumento de evangelização e 

transformação do indivíduo por 

apresentar o grande amor de Deus que se 

manifesta através dos atos de 

misericórdia. 

 A o final de dois anos que as 

comunidades locais tenham desenvolvido 

pelo menos um projeto social relevante. 

 Que as Igrejas, congregações e Campos 

Missionários tenham pleno 

conhecimento e oportunidade de apoiar 

projetos educacionais e sociais da Igreja 

metodista na 2RE. 

 

 

6.4. AÇÃO ADMINISTRATIVA 

Patrimônio e finanças, como parte da missão são todos os recursos materiais, como móveis, imóveis, 

veículos e financeiros a serviço do Reino de Deus pela ação da Igreja. Somos desafiados/as a sermos 

bons/boas despenseiros/as de Cristo zelando pelos recursos e pelo patrimônio, ora por nós 

construídos, ora recebido por herança missionária. 

 

 



 

Objetivos Estratégias O que se espera 

1. Desenvolver a administração da igreja, 

atendendo a todas as exigências legais e 

de mordomia cristã, com a efetiva 

participação dos membros na 

sustentação da missão. 

2. Organizar administrativamente Igrejas 

Locais e Campos Missionários. 

3. Buscar autonomia financeira das 

Igrejas e Campos Missionários bem como 

a otimização das propriedades da AIM. 

4. Conscientização, periódica da 

necessidade de ser dizimista fiel e 

ofertante com vista ao sustento e 

expansão missionária da Igreja Local, 

Distrital e Regional. 

5. Abrir os espaços subutilizados da 

estrutura física local ao atendimento às 

necessidades da comunidade onde a 

igreja está inserida. 

6. Promover a adequação urgente à 

acessibilidade em todas as dependências 

da igreja local.  

 Desenvolver um Programa regular de 

conscientização para que cada metodista 

seja um/a dizimista. 

 Regularização por Distrito, respeitando 

a realidade orçamentaria regional, dos 

bens imóveis em nome da AIM. 

 Fiel cumprimento das 

responsabilidades contábeis e de 

participação missionárias. 

 Desenvolver um plano anual de 

conservação e reparos das propriedades. 

 Desenvolver projetos de 

reaproveitamento de espaços que 

possam alcançar a comunidade através 

de unidades de serviços, sejam da 

própria igreja ou em parceiras. 

 Dar início ao processo de legalização 

das propriedades, acolhendo e 

realizando o que a legislação do país 

preconiza. 

 Realizar esforço para adequação de 

nossos espaços, no que tange a 

acessibilidade. 

 Que possamos alcançar melhoria no 

número de contribuintes regulares, 

facilitando a execução de projetos e 

investimentos missionários. 

 Todas as igrejas integradas ao Sistema 

GI, otimizando assim as ações 

administrativo-financeiro regional. 

 Todas as Igrejas sem atraso ou falta de 

documentação contábil. 

 Todas as comunidades organizadas 

administrativamente como um olhar 

especial para escrituração local: Rol 

Permanente; Casamento Religioso e 

Casamento Religioso com efeitos civis; 

oficio fúnebre; Batismo infantil. 

 Templos, casas pastorais e instituições, 

além de regularizadas aparentemente 

bem apresentadas. 

 Todas as propriedades da AIM em 

processo de regularização e/ou 

regularizadas conforme as leis do país. 

 Templos, casas e instituições da AIM 

recebendo cuidado especial no que 

tange à acessibilidade. 

 

6.5. TRABALHO COM CRIANÇAS 

Uma Igreja consciente do seu papel preocupa-se com as crianças, pensa no presente e no futuro. As 

crianças são o hoje de uma Igreja viva, sim; elas são o presente da Igreja. É preciso amar, cuidar e 

ensinar, quando cultivarmos bem o terreno para o crescimento infantil em nossas comunidades 

asseguramos uma geração de juvenis, jovens e novos adultos capazes de renovar sempre a Igreja e 

dar continuidade ao Plano de Deus na terra. 

Objetivos Estratégias O que se espera 

1. Implantar o MTC nas Igrejas, 

Congregações e Campos Missionários, 

que não  o possuam, respeitando a 

realidade local.  

 2. Promover o fortalecimento do MTC 

nas Igrejas, Congregações e Campos 

Missionários, que já possuam este 

ministério. 

 Com a participação regional, 

desenvolver múltiplas capacitações, para 

implantar novos ministérios de trabalho 

com crianças locais e fortalecimentos dos 

já existentes. 

 Realizar capacitações locais periódicas 

de reciclagem e aperfeiçoamento de 

pessoas que trabalham com público 

Ao final do biênio se espera: 

 Que todas as comunidades, respeitado a 

realidade, tenham implantado o 

ministério de trabalho com crianças. 

 

 Que tenham sido realizadas 

capacitações, Regional, Distrital e Local 



 

3. Realizar capacitações específicas para 

pessoas que trabalham com o público 

infantil. 

4. Ampliar nossa capacidade de acolher 

todas as crianças, inclusive as que 

possuam alguma necessidade especial. 

5. Investir na adequação de espaços 

específicos, para crianças em suas 

diversas faixas etárias. 

6. Assegurar o espaço e a participação da 

criança na vida cúltica da Igreja. 

infantil e crianças com necessidades 

especiais. 

 Adequar espaços para trabalhar com o 

público infantil e realizar um bom 

acolhimento. 

 Desenvolver meios de inserir a criança 

nos espaços litúrgicos e cúlticos de nossas 

comunidades (Igrejas, Congregações e 

Campos Missionários) 

 Incentivar o uso do material e cânticos, 

para crianças produzido pela Igreja 

Metodista.   

 Realizar as EBF como oportunidade de 

convivência e desenvolvimento das 

crianças urbanas e rurais. 

para pessoas que trabalham com o 

público infantil. 

 

 Que tenha havido esforço por parte de 

nossas Igrejas, Congregações e Campos 

Missionários no sentido de adequar 

espaços para melhor acolhimento das 

crianças. 

 

 Que nos planejamentos, calendários e 

eventos haja um espaço para inclusão da 

criança na vida e dinâmica da Igreja. 

 

 

7. METODOLOGIA E GESTÃO 

Segue abaixo sugestão para implantação do Plano Regional de Ação Missionária, ele é a BASE para 

o desenvolvimento do Planejamento Local. Uma bússola que aponta o norte verdadeiro onde todos 

devem ajustar seu rumo e com isso alcançarmos os mesmos objetivos; vejamos então: 

1. Se possível estabelecer um momento especial onde você possa explicar a importância do Planejamento 
e a necessidade da comunidade assumir o compromisso de trabalhar pelo que foi planejado. Este dia 
pode ser um Concílio Especial de Apresentação do Planejamento e a consagração do plano e de seus 
principais executores (Liderança) a Deus. 
 

2. Uma vez consagrado ou adotado outra forma litúrgica para marcar a importância deste ato, realize 
reuniões trimestrais, especificamente para fazer um alinhamento de ações e/ou realizar correções 
especificas com vista a alcançar as metas estabelecidas pela Igreja. 
 

3. Ministérios e Sociedades devem convergir suas ações no mesmo propósito com intuito de alcançar as 
metas estabelecidas e evitar assim os desgastes do ativismo ou esforço em atividades que queimam 
energia e não garantem êxito. 
 

4. Trabalhar, quando possível com coleta de dados e avaliação periódica de avanços e retrocessos. 
 

5. Em todo tempo orar, pedindo a Deus que abençoe o que foi idealizado tendo a certeza que o que 
desejamos é o crescimento do Reino. Ore juntamente com a liderança e Igreja de tempos em tempo para 
que Deus renove sobre estes planos a sua unção e motivação para coletar as conquistas. 

 

6. No final do ano, Celebre os frutos colhidos, os planos e estratégias tem uma única motivação: alcançar 
vidas através do anuncio das boas novas do Evangelho e consolida-las na fé em Cristo levando-as, por 
seus testemunhos, a serem agentes de multiplicação da salvação. Um momento bom para isto é o Dia 
de Ação de Graças ou um outro dia que a comunidade escolha especificamente para agradecer pelos 
novos membros da Igrejas, em especial por aqueles e aquelas que se converteram. 

 


