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ÊNFASES DO PLANO NACIONAL 

1. Intensificar o zelo evangelizador; 

2. Fortalecer o ministério pastoral; 

3. Valorizar o ministério leigo; 

4. Disseminar discipulado; 

5. Zelar com a criação do Senhor: meio ambiente; 

6. Assumir os desafios da urbanidade. 
 

               TEMA NACIONAL 

                   Discípulas E Discípulos Nos Caminhos Da Missão Produzem Frutos De Uma Vida Santificada 

               ÊNFASE REGIONAL 

                   Por uma Igreja Saudável: Acolhedora, Capacitadora e Missionária.  

 

                     META 

                          Crescimento da região em discípulas e discípulos aumentando o rol ativo da igreja em 100% no biênio.  

                          Abrir novas frentes missionárias, no mínimo uma por igreja. 

                          Autonomia financeira dos Campos Missionários Regionais. 
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EIXOS DE AÇÃO 

1. Avanço Missionário; 

2. Culto; 

3. Escola Dominical; 

4. Discipulado; 

5. Educação e Capacitação; 

6. Comunicação; 

7. Arte e Música; 

8. Administração 

 

Eixos de 
Ação 

Objetivo Diretrizes e Referências Medidas e 
Indicadores 

Avanço 
Missionário 
 
 

Desenvolver a ação missionária 
da igreja, expandindo os 
trabalhos nas localidades 
existentes e criando novos 
pontos, sendo todos os membros 
participantes efetivos na missão 
 

Comunicar os avanços alcançados regularmente 
 
Preparar liderança para o IDE a Jesus 
 
Enfatizar a hospitalidade e acolhida na ação missionária 
 
Integração dos Ministérios e Grupos Societários: todos focalizando a 
evangelização e o discipulado 
 
Intercâmbio pastoral, cultos evangelísticos, ações distritais de 
evangelização e entre CLAMs 
 
Capacitação e implantação de grupos de oração e intercessão em todas 
as igrejas 

Crescimento da 
membrezia 
 
Relação de todos os 
membros em ministérios  
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Culto

 

Cumprir com rituais metodistas 
(culto, santa ceia, recepção de 
membros...), reforçando seus 
significados  
 

Consistência doutrinária e centralidade da Bíblia  
 
Integração dos ministérios – uso da palavra 
 
Uso da Palavra como centro de referência dos cultos 
 
Desenvolver o culto como meio chave de evangelização 

Avaliação regular da 
igreja local para as 
atividades de culto 
 
Registro dos cultos pelos 
pastores 

Escola 
Dominical 
 

 

Investir na Escola Dominical nas 
igrejas onde já existem e criar 
onde não existe, visando o 
fortalecimento da membrezia e 
com classes para todos 

Capacitação de leigos e leigas para o exercício de dirigir a ED 
 
Equipe pastoral deve realizar estudos com os professores sobre os temas 
da ED 
 
Material e literatura exclusivamente metodista 

Registro regular da 
participação 
 
Registro do programa de 
ED 
 

Discipulado

 

Desenvolver o discipulado como 
um modo de ser igreja, com 
classes para participação de 
toda a igreja 

Utilizar o material de discipulado produzido pelo CE 
 
Agilidade de distribuição dos materiais 
 
Dar ênfase na criação de relacionamentos para consolidação dos novos 
membros na fé 

Registro do programa de 
discipulado  
 
Registro regular da 
participação 

Educação e 
Capacitação 

Capacitar os membros da igreja 
no desempenho de seus dons e 
ministérios, participando 
efetivamente dos grupos 
societários, das oficinas e cursos 
regionais   

Capacitação de leigos e leigas para o exercício de dirigir a ED 
Capacitação para evangelistas 
Capacitação de leigos para a evangelização 
Capacitação dos pastores na gestão da igreja  
Capacitação dos pastores na utilização dos meios sociais de comunicação 
Utilização dos meios e materiais disponibilizados pelas áreas Nacional e 
Regional 
ITJW como dinamizador dos cursos de capacitação 
Utilizar recursos de EAD nas capacitações sempre que possível 

Registro dos cursos e 
oficinas 
 
Registro da participação 
dos membros 
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Comunicação

 

Despertar a igreja e estimulá-la a 
usar os meios de comunicação 
social (rádio, TV, internet, 
jornais) em prol da missão 

Representação local tenha diálogo com o Ministério Regional de 
Comunicação 
 
Organizar e/ou dinamizar a Comunicação local 
 
Divulgar as experiências concretas pessoais 

Todas as igrejas, órgãos 
e região tenham pelo 
menos um meio 
desenvolvido e em pleno 
funcionamento: 
programa de rádio/TV, 
site na internet, etc. 

Arte e Música 
 

 

Dinamizar a atividade musical, 
instrumental, como veículo de 
comunicação do evangelho e 
celebração do culto 
 

Valorizar as músicas e instrumentos regionais 
 
Desenvolver a arte e música com apoio fundamental dos cultos e demais 
rituais a igreja 
 
Festivais de coros, Encontros de talentos e Cursos de Capacitação 

Ministério de Louvor em 
todas as igrejas 

Administração 
 
 

 

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, respeitando as 
realidades locais e suas 
diferenças 

Programa regular de conscientização para que cada metodista seja um 
dizimista e provedor de recursos, dentro do conceito da mordomia cristã 
 
Relatório de prestação de contas mensal das igrejas e da região 
 
Implantação em todas as igrejas do Sistema GI (Gestão de Igrejas) 

Relatório mensal local e 
regional 
 
Sistema implantado 
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METODOLOGIA DE IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DO PLANO: 

1) Estabelecer um pacto para o cumprimento do PRAM: compromisso a ser atingido com zelo e disciplina;  

englobando todos os níveis da igreja na Região; 
 

 

2) Implantação do plano regional através do Bispo e assessoria executiva;  
 

 

3) Realização de culto de pacto distrital para apresentação de planos locais, com a presença do Bispo, SD 

e, no mínimo, das CLAMs de cada igreja. 
 

 

4) Trabalho por projetos na efetivação do PRAM, com começo-meio-fim, com indicadores claros de 

avaliação; 
 

 

5) Implantação de sistema de coleta, armazenagem, objetivos, metas, estruturados em banco de dados, 

possibilitando relatórios regulares a toda comunidade; 
 

 

6) Desdobramento do PRAM nos planos locais sejam desenvolvidos com apoio do ITJW e Rede Metodista 

de Educação do Sul: treinamento; 
 

7) Acompanhamento regular da COREAM do PRAM; 
 
 

8) Acompanhar regularmente o PLAM pela reunião da CLAM e Ministérios, observando os projetos locais. 

 

 


