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PRAM 2023-2024 

Plano Regional de Ação Missionária 

O Plano Regional de Ação Missionária (PRAM) tem como foco organizar e 
operacionalizar os avanços da Segunda Região Eclesiástica, sendo norte para estas ações, o 

Plano Nacional Missionário de 2022. O detalhamento das ênfases encontra-se no PNM e é com ele que 

buscamos alcançar os objetivos e metas propostas para 2023-20224 

I. INTRODUÇÃO 

Temos em nossas mãos um documento significativo para a caminhada 
missionária da Igreja Metodista na Segunda Região, que só poderá ser 
aperfeiçoado se for efetivamente testado por todos/as nós. Nele estão explicitados 
os nossos sonhos e as nossas esperanças. Que neste biênio nos mobilizemos de 
forma apaixonada na direção de uma igreja ministerial que, em sua dinâmica 
interna, capacite doutrinariamente, nutra espiritualmente, e fortaleça 
fraternalmente o seu povo, e que em sua ação missionária venha a caracterizar-
se como comunidade serva que se põe a caminho de forma inclusiva, solidária e 
transformadora, na perspectiva do Reino de Deus. Que nossos passos serão 
firmes na direção daquilo que Deus quer para a sua igreja: ser sal e luz em um 
mundo marcado pela desigualdade e injustiça. 

             Que Deus nos abençoe e preserve no zelo e fidelidade para com Ele. Sabedores/as de todas 
as dificuldades possíveis, acreditamos na benção divina sobre aqueles/as que se dispõe para sua obra, 
repetindo com o apóstolo Paulo, “Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, 
sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é em vão.” (I Co 15:58) 

II. ÊNFASES MISSIONÁRIAS NACIONAIS 

1) Ampliar a prática missionária e a paixão evangelizadora de toda a Igreja em toda a sociedade 
humana; 

2) Desenvolver a cultura de discípulo(a) e discipulador(a) no coração de cada metodista; 

3) Fortalecer a identidade doutrinária e eclesial da Igreja, com vistas à unidade; 

4) Revitalizar a comunhão e o amor no Corpo de Cristo, na unidade do Espírito Santo; 

5) Enfrentar na vida da Igreja e da sociedade o racismo e o preconceito, contrários às Escrituras 
Sagradas e aos documentos da Igreja; 

6) Intensificar o cuidado amoroso de toda a criação; 
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7) Cuidar das crianças e adolescentes com responsabilidade e proteção; 

8) Cultivar lealdade e fidelidade às Escrituras Sagradas e às doutrinas wesleyanas; 

9) Ampliar o plantio e a revitalização de igrejas; 

10) Buscar equilíbrio entre o uso da tecnologia digital e os relacionamentos interpessoais; 

III. TEMAS NACIONAL 

2023 – Discípulas e discípulos nos caminhos da Missão vivem a Santidade Integral – Pessoal e Social.  

2024 – Discípulas e discípulos nos caminhos da Missão empenham-se pelo fim do Racismo e do Preconceito. 

IV. TEMAS REGIONAL (Unidade – Esperança – Avanços Missionários – Discipulado) 

2023 - “Igreja nos Caminhos da Missão anda em Unidade Semeando a Esperança do Evangelho”. 

2024 - “Igreja nos Caminhos da Missão busca o Avanço Missionário Consolidando o Discipulado”. 

4.1. UNIDADE 

“O Deus que concede perseverança e animo de 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) 

Ação coletiva que tende a um único objetivo. A unidade não significa que todas/os se tornem iguais que 
as diferenças desapareçam, mas significa que todas/os caminhem juntas/os numa mesma visão, num 
mesmo propósito para o cumprimento das metas estabelecidas. 

4.2. ESPERANÇA 

“E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito 
Santo.” (Rm 15.13) 

A esperança da comunidade reside naquele que venceu as forças do mal e da morte, Jesus Cristo que 
tornou reais a ressurreição e a vida eterna e a leva a perseverar na caminhada orando venha o teu Reino.  

4.3. AVANÇO MISSIONÁRIO  

“Recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a 
Judéia e Samaria e até os confins da terra.” (Atos:1.8) 

As comunidades são um corpo, um organismo vivo cujo fundamento de sua missão é a obra 
reconciliadora de Jesus Cristo, no seu propósito de salvar o mundo. A evangelização sinaliza e comunica 
o amor de Deus na vida humana e na sociedade. 

Igreja como espaço de reflexão, acolhida, e respeito para com todos e todas sem fazer distinção de 
faixas etárias, condição social, mulheres e homens e etnias presentes em nossa sociedade. Mt 11:4-5, 
27.55; Lc 4:18-19, At 6:1-4 

4.4. DISCIPULADO 

“O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre.” (Lucas 6:40) 

Os pequenos grupos são fundamentais, pois podem promover, tanto a sensação de pertencimento, 
quanto gerar desafios para que as pessoas avancem nos aspectos de sua fé com segurança, suporte 
espiritual e emocional. 

V. PRINCÍPIOS NORTEADORES 

“E disse-lhes: “Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura.” Mc 16-15 

Os desafios para o quinquênio 2023/2027 é o de prosseguimos com a dinâmica de revitalização 
e crescimento das nossas comunidades, que conta necessariamente com a participação de todas as 
Igrejas locais, Congregações e Campos Missionários na implantação dos seguintes princípiosː 
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PRINCÍPIO 1: Todas as Igrejas locais com pelo menos os ministérios canônicos obrigatórios das áreas 
Missionária, Administrativa, Educação, Ação Social, Trabalho com Crianças. Conforme a característica 
de cada comunidade deve-se estimular a abertura de outros ministérios que possam contribuir para o 
desenvolvimento do Plano Local de Ação Missionária. 

PRINCÍPIO 2: Priorizar a prática missionária cultivando a lealdade e a fidelidade às Escrituras Sagradas 
com base nas doutrinas e tradição Wesleyana. 

PRINCÍPIO 3: Desenvolvimento da cultura do discipulado apresentando um projeto concreto e 
sistemático de avanços em crescimento e cuidado. 

PRINCIPIO 4: Execução de estudos sistemáticos da Bíblia e das doutrinas metodistas visando capacitar 
os membros para a prática, com fidelidade a Palavra de Deus e as doutrinas metodistas utilizando a 
Escola Dominical e outros meios disponíveis valorizando os materiais produzidos pela Área Nacional de 
Educação Cristã. 

VI. ALVOS REGIONAIS 

Para que alcancemos o objetivo de revitalização das Igrejas e Campos Missionários é preciso à 
elaboração de Projetos e Planos Locais que sejam colocados em prática, através de alvos simples e 
mensuráveis, sendo estes os desafios: 

2023 - CURTO PRAZO 

a) Trabalhar a paixão evangelística em cada metodista e nas comunidades locais. 

b) Assumir a visão missionária e discipular como primazia no trabalho das comunidades. 

c) Desenvolver cursos de capacitação e treinamentos práticos das diversas formas de evangelização, 
conforme a realidade de cada comunidade local e Distrito. 

d) Desencadear um processo de apoio conjunto em todas as comunidades que apontam dificuldades 
ou a inexistência dos ministérios obrigatórios e que não alcançam os requisitos mínimos para serem 
consideradas Igrejas conforme os Cânones 2017 Art. 50 e Regimento Regional Art. 35 §1. O 
acompanhamento deve ser realizado pelos/a SDS, COREAM e Bispo da Região. 

2023/2024 – MÉDIO PRAZO 

Até 2024 todas as Igrejas e Campos Missionários desafiados a aumentar sua membresia em até 20% 
do Rol Ativo, ganhando e inserindo a/o nova/o convertida/o em uma comunidade viva e de 
relacionamentos saudáveis, desenvolvendo meios para evitar a perda e o esvaziamento dos resultados 
alcançados no biênio. 

2024/2027 LONGO PRAZO 

Alcançar o índice de 50% de recuperação das comunidades locais e sonhar com a plantação de 
comunidades em municípios onde a Igreja Metodista ainda não esteja presente. 

VII. AÇÕES CONCRETAS 

7.1. AÇÃO MISSIONÁRIA 

 Retomada pós pandemia dos projetos missionários em três níveis: Local; Distrital e Regional; 

 Igreja fora das quatro paredes desenvolvendo impactos evangelísticos, anunciando o Evangelho da 
salvação e criando uma cultura viva de testemunho dos/as já alcançados/a à Cristo; 

 Levantamento de recursos para missões através das ofertas de 4º Domingos; 

 Realização de Eventos evangelísticos capazes de atrair pessoas ainda não convertidas para ouvirem 
a Palavra de Deus, no contexto da Igreja Local; 
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 Desenvolver uma cultura de oração e apelo evangelístico, convidando as pessoas a aceitarem a 
Cristo e a confiarem no poder de Deus. 

7.2. AÇÃO EDUCACIONAL 

 Escola Dominical não é opcional, é um dever de todo/a pessoa salva em Cristo Jesus estudar as 
escrituras como meio de desenvolver sua fé. Pelo menos uma Escola Bíblica em cada comunidade, seja 
durante ou aos finais de semana, para o estudo da Bíblia. 

 Desenvolver efetivamente um projeto de Discipulado que acolha cada pessoa da comunidade em um 
grupo de apoio, estudo e relacionamento. Projeto local de Discipulado que seja dotado de um ciclo de 
formação que permita a evolução efetiva do/a discípulo/a. Sugestão de desenvolvimento: 1. INICIAR 
(logo ao aceitar Jesus); 2. CONHECER (Preparação para o Batismo); 3. AMADURECER (Vida Cristã) 
4. MULTIPLICAR (Alcançar vida é uma tarefa) 5. LIDERAR (Preparação de lideranças). 

 Oferecer em âmbito local cursos e treinamentos de lideranças para lideranças de Escola Dominical; 
Pequenos e Societários. 

7.3. AÇÃO SOCIAL 

 Gerar uma cultura antirracismo e outras formas de preconceito;  

 Inserir crianças e adolescentes na vida cúltica e ministerial da Igreja; 

 Trabalhar a inclusão de pessoas com deficiências físicas, idosas e portadoras de síndromes;  

 Acompanhar e desenvolver programa de apoio a pessoas desempregas e que desejam ser 
reintegradas ao mercado trabalho;  

 Desenvolver programas de proteção e apoio as crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas e 
deficientes; 

 Enfrentamento da violência contra as mulheres, através de Campanhas de conscientização.  

7.4. AÇÃO ADMINISTRATIVA 

 Manter relatórios financeiros e documentos contábeis rigorosamente atualizados; 

 Desenvolver um Plano de manutenção do patrimônio da Igreja, de forma a evitar desgastes e a 
precariedade, evitando possíveis sinistros; 

 Cuidar da acessibilidade na Igreja, permitindo o uso adequado por cadeirantes e outros portadores 
de deficiências físicas. 

 Caso ainda não esteja legalizado o patrimônio em uso, dar início ao processo de legalização, com 
base no orçamento local; 

 Manter anualmente atualizado os patrimônios em uso pela Igreja Local. 

7.5. TRABALHO COM CRIANÇAS 

 Inserir a criança no cotidiano cúltico da Igreja Local; 

 Criar espaços que favoreça o trabalho com as crianças, tendo um olhar apurado para questões como 
acessibilidade e outras necessidades; 

 Investir em capacitação para pessoas que trabalham com público infantil; 

 Cuidar do preparo da igreja para acolher crianças especiais. 

VIII. O QUE SE ESPERA PARA O PRÓXIMO BIÊNIO 

1) Comunidades organizadas ministerialmente; 

2) Revitalização da paixão evangelística; 
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3) Desenvolvimento do discipulado; 

4) Unidade e fidelidade às Escrituras Sagradas e às doutrinas metodistas. 

IX. METODOLOGIA E GESTÃO 

Sugerimos que sejam dados os seguintes passos pelo/a pastor/a e Igreja Local: 

1) Estudo detalhado do PRAM pela Coordenação Local de Ação Missionária; 

2) Grupos Societários e Ministérios deverão reunir-se para, a partir deste documento, realizar os seus 
planejamentos; 

3) Reunir a CLAM, novamente, para acolher, discutir e harmonizar as diversas estratégias em um 
planejamento Local; 

4) Apresentar o PLAM – Plano Local de Ação Missionária ao Concílio, já harmonizado, para aprovação; 

5) PLAM aprovado, em Culto Especial, cada liderança receberá do/a Pastor/a Presidente uma cópia 

do documento. 

6) Uma cópia do PLAM - Plano de Ação Local será encaminhada ao/à Superintendente Distrital, sendo 
que, em seu cronograma de atividades deverá estar contemplada uma data proposta para a visita anual 
dele/a, bem como do bispo da região; 

7) Reunir com a liderança periodicamente para avaliar avanços, o que se conquistou, o que deixou de 
ser feito, e o que precisa melhorar. 

8) No PLAM - Plano de Ação Local deve constar os seguintes dados: 

a) Nome e endereço da igreja; 

b) Dados de Identificação: Pastor/a; Superintendente Distrital e Bispo; 

c) CLAM – Nome das lideranças e seus contatos; 

d) Atividades regulares da Igreja: semanais e mensais; 

e) Atividades Especiais. 

X. FONTES NA CONSTRUÇÃO DESTE PLANO DE AÇÃO 

- Bíblia Sagrada 

- Cânones da Igreja Metodista 2017-2021 

- Plano Nacional Missionário 2023 

- Plano para Vida e a Missão da Igreja 

 

 

 


