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RELATÓRIO EPISCOPAL AO XIX CONCÍLIO DA REGIÃO MISSIONÁRIA DO 

NORDESTE 
No final do ano de 2013 quando iniciei a leitura do relatório episcopal ao XVII Concílio 

Regional, destaquei a perda do nosso irmão Bispo Adolfo Evaristo de Souza. Naquela ocasião 

redigi:  

“Inicio este relatório saudando e reconhecendo a vida de um missionário metodista: bispo 

Adolfo Evaristo de Souza. A vida deste servo, Deus a deu e agora Ele a levou. Embora não 

entenda as minúcias dos planos de Deus, professo que Deus nunca erra”. 

Não tenho como iniciar este relatório sem fazer esta mesma confissão de fé: a vida, 

Deus a dá e também a leva para si. Diante da palavra de Deus, sinto a necessidade de destacar 

que há situações em que nós, seres humanos, nos tornamos algozes ou vítimas da morte. Isto é, 

podemos viver situações que nos alcançam com a morte que não está nos planos de Deus. 

Entretanto, o Senhor, considerando que criou o mundo e o outorgou a nós, a fim de que o 

governássemos, permite que façamos escolhas e que assumamos os riscos das mesmas.  

Como exemplo destaco o atual acidente de rompimento da barragem da empresa 

Sanmarco, em Minas Gerais. As pessoas que morreram, em decorrência deste fato, foram 

vítimas do descaso de uma empresa de mineração que não cumpriu com os seus deveres civis. 

Hoje o sangue de inocentes escorre pelo Rio Doce e pelas águas do Oceano Atlântico. Alguém 

entende que Deus queria isto? Alguém pode imaginar Deus destruindo pessoas em nome do 

lucro e do desenvolvimento?  

Somos pessoas cristãs, metodistas. E tal como Wesley, não seguimos a doutrina da 

Soberania de Deus segundo o preceito determinista presente na teologia calvinista. Ao contrário, 

cremos no Deus Criador, que permite que a sua criação interfira nos rumos deste mundo, quer 

seja para o bem, quer seja para o mal. Então Deus não é poderoso? Claro que é! Por isto mesmo 

entregou-nos o governo deste mundo – Ele quis que fosse assim. E, ao findar este tempo da 

Graça ao preço de cruz, acertará todos os erros cometidos pela humanidade. Será o tempo final 

da justiça e do juízo eternos. Esta é a nossa fé.  E enquanto este dia não chega, “prosseguimos 

para o alvo da soberana vocação” (Filipenses 3.14), trabalhando, semeando e declarando:  

 “Alegrai-vos sempre no Senhor; outra vez digo: alegrai-vos. Seja a vossa moderação 

conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa 

alguma; em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela 

oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o 

entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus” (Filipenses 

4. 4 - 7). 

Somos o povo que crê na ressurreição dos corpos e na vida eterna – palavra de Deus, 

transcrita no Credo Apostólico. Por isto cremos que, aquele e aquela que, em Cristo, falece 

antes de nós, não vive uma desgraça. Vive, sim, o poder da ressurreição. Foi para junto do Pai 

antes de nós. Goza das bem-aventuranças antes de nós. “Por isso, não desanimamos; pelo 

contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se 

renova de dia em dia” (2 Coríntios 4.16).  Um dia também chegaremos ao Paraíso. E que 

grande dia será este! Até lá, seguimos em missão. Seguimos em obediência. Seguimos em fé. 

Seguimos semeando e cantando: “Sim, Senhor, confirma sobre nós as obras das nossas mãos” 

(Salmo 90. 17). Aleluia!!! 

I - ESTA OBRA TEM PRESSUPOSTOS      
E, graças a Deus e a muito trabalho persistente, estes pressupostos nos acompanham 

desde o ano de 2011. Desde então a REMNE tem caminhado com os olhos fitos no que deseja 

alcançar: espalhar o Seu Reino Santo e a sua justiça, também manifesto na autonomia da 

Região. Sendo assim, não se tem alterado as bases que nos dão luz para caminhar. O que se 

altera são os alvos e as formas de se alcançar. Portanto, por coerência, retomo relatórios 

episcopais anteriores, para dar continuidade ao que a REMNE tem-se proposto.  

PRESSUPOSTO 1 – UMA MISSÃO.  
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1. Missão 

“A missão da Igreja Metodista é participar da ação de Deus no Seu propósito 

de salvar o mundo”
1
  

“A missão de Deus no mundo é estabelecer o Seu reino. Participar da 

construção do Reino de Deus, pelo Espírito Santo, constitui-se na tarefa 

evangelizante da Igreja. Jesus iniciou a Sua Missão no mundo com a Pregação: 

“O tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo, arrependei-vos e 

crede no evangelho” (Marcos 1.15). O propósito de Deus é reconciliar consigo 

mesmo o ser humano, libertando-o de todas as coisas que o escravizam 

concedendo-lhe uma nova vida a imagem de Jesus Cristo, através da ação e do 

poder do Espírito Santo, a fim de que, como Igreja, constitua, neste mundo e 

neste momento histórico, sinais concretos do Reino de Deus”
2
. 

“A missão é de Deus – Pai, Filho e Espírito Santo. O objetivo é expandir o 

Reino de Deus. O seu amor é a força motivadora de sua presença e ação. Ele 

trabalha até agora (Mateus 28.19; João 3.16): 

a) Criando as pessoas e comunidades, dando-lhes condições para viver, trabalhar e 

construir suas vidas (Gênesis 1.26-31; Gênesis 2; 2 Coríntios 5.17); 

b) Ajudando as pessoas e comunidades a superar conflitos e pecados, trabalhando 

juntos/as e participando da vida abundante, concedida em Cristo por meio da 

reconciliação (Gênesis 3.8-21; Gênesis 12.1-13; João.10.10; 2 Coríntios 5.19); 

c) Possibilitando as pessoas e comunidades se encontrarem como irmãos e irmãs, 

reconhecendo-O e aceitando-O como Pai (Mateus 6.8-10). 

d) Abrindo, pela ação do Espírito Santo, novas possibilidades e fontes de vida 

(Atos 2.17-21; 2 Coríntios 12.4-11; Romanos12. 6-8); 

e) Sarando as pessoas e as instituições, podando delas o que não convêm por meio 

de seu juízo e graça (Efésios 2.11-21; Filipenses 4.2-9; João 15); 

f) Envolvendo todas as pessoas e comunidades na História e, especialmente, na do 

povo de Israel, Deus revela a sua ação salvadora a favor das pessoas e do 

mundo. A concretização plena dessa ação deu-se na encarnação de Jesus 

Cristo”
3
. 

Neste sentido, ressalto a cartilha da Visão Regional: “Cada metodista um (a) 

Missionário (a), cada lar uma igreja”, ela afirma que para nós, metodistas, não existe 

distinção entre missão ou missões. Na verdade, só usamos a palavra missão. Ela engloba 

toda a vida cristã e todo o serviço cristão em qualquer lugar:  

 Lar;  

                                                 
1
 Art. 3º dos Cânones 2012, p. 30. 

2
 Cânones, 2012, p. 88, item 1. 

 
3
 Cânones, 2012, pp. 89 e 90. 
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 Templo;  

 Escola;  

 Trabalho;  

 Lazer;  

 Bairro;  

 Cidade;  

 Brasil;  

 Outros países;  

 Outros continentes. 

 

Onde houver um 

(a) cristão (ã), 

aí está a missão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missões é uma expressão usada por denominações evangélicas irmãs, para designar o 

desenvolvimento da missão fora dos limites da cidade ou do país. Não é uma expressão usada 

pela Igreja Metodista
4
. 

PRESSUPOSTO 2 – UMA VISÃO 

2. Visão:   

CADA METODISTA UM/A MISSIONÁRIO/A 

Extraio da Cartilha da Visão Regional o que segue: 

 

 2.1 - CADA  

CADA – é um pronome que inclui, que identifica. “Cada” significa, aqui, todos 

e todas que se achegam a Cristo por meio da Igreja Metodista: 

                                                 
4
 CARTILHA DA VISÃO REGIONAL. “Cada metodista um (a) missionário (a); cada lar uma igreja”. 

Documento apresentado ao XV Concílio Regional, realizado em São José de Mipibu-RN na data de 29 de 

novembro a 02 de dezembro de 2007, sob a Presidência da Bispa Marisa de Freitas. REMNE, 2007, p. 24 

e 25. 
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 Criança; 

 Adolescente; 

 Jovem; 

 Adulto/a; 

 Idoso/a; 

 Mulher; 

 Homem; 

 Ministros/as de louvor; 

 Ministros/as de administração; 

 Ministros/as de ornamentação; 

 Pastor/a; 

 Bispo/a; 

 Zelador/a; 

 Indígena; 

 Morador/a de rua; 

 Drogadictos/as; 

 Rico / pobre; 

 Empregados/as e 

desempregados/as; 

 Outros/as que você queira 

acrescentar. 
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Enfim, ser metodista significa ser um missionário ou da causa de Cristo. 

2.2. METODISTA  

O que é ser um/a metodista? A resposta ideal é longa, mas faremos um resumo
5
: 

a) É ser discípulo/a de Cristo; é ser alguém impactado/a; pela salvação em Cristo; 

 

b) É ser nova criatura: “Porque, se enlouquecemos, é para Deus; se conservamos o 

juízo, é para vós. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque julgamos assim: se 

um morreu por todos, logo todos morreram; e ele morreu por todos, para que os que 

vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 

Por isso daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne; e, ainda que 

tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos 

desse modo. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já 

passaram; eis que tudo se fez novo”. (2 Coríntios 5.13 -17). 

 

c) Conhecer e crer nas doutrinas bíblicas: 

1. Da Fé na Santa Trindade; 

2. Do verbo ou Filho de Deus que se fez verdadeiro homem; 

3. Da ressurreição de Cristo; 

4. Do Espírito Santo; 

5. Da suficiência das Santas Escrituras para a salvação; 

6. Do Antigo Testamento; 

7. Do pecado original; 

8. Do livre arbítrio; 

9. Da justificação do homem e da mulher; 

10. Das boas obras; 

11. Das obras de super-rogação; 

12. Do pecado depois da justificação; 

13. Da Igreja; 

14. Do purgatório (existe ou não?); 

15. Do falar na Congregação em língua desconhecida; 

16. Dos sacramentos; 

17. Do batismo; 

18. Da ceia do Senhor; 

19. De ambas as espécies (sobre a Ceia do Senhor); 

20. Da oração única de Cristo sobre a cruz; 

21. Do casamento dos ministros; 

22. Dos ritos e cerimônias da Igreja; 

23. Dos deveres civis dos/as cristãos/ãs; 

24. Dos bens dos cristãos / das cristãs; 

25. Do juramento do/a cristão/ã
6
. 

                                                 
5
 (CARTILHA DA VISÃO REGIONAL). Ibidem; p. 8. 

6
 Ibidem; pág 9. 
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Quer saber detalhes? Estude estas doutrinas nos Cânones da Igreja Metodista, páginas 37 a 

47 ou nos livros sugeridos na bibliografia da cartilha. 

 

d) Saber qual é a missão do/a cristão/ã e como desempenhá-la. 

 

e) Ter como costumes: Cânones. Capítulo II. Art. 3º: 

“Como fez João Wesley, no seu tempo, seu pronunciamento em documento que 

chamou Regras Gerais, código de conduta cristã para as pessoas que o procuraram 

em busca de conforto espiritual, no desejo da salvação e santidade”, assim a Igreja 

Metodista, adaptando a cada época a sua linguagem, conserva os mesmos princípios, 

os quais recomenda a todos os seus membros, como prática de vida”: 

 

1. Não praticar o mal. 

2. Zelosamente, praticar o bem. 

3. Atender às ordenanças de Deus. 

 

Fundamentada nesses princípios, a Igreja confia que os/as metodistas preservem a sua 

tradição e continuem a ser reconhecidos/as como pessoas de vida regrada. Os/as metodistas 

são: 

 

 Moderados/as nos divertimentos; 

 Modestos/as no trajar; 

 Abstêmios/as do álcool como bebida; 

 Empenhados/as no combate aos vícios; 

 Observadores/as do Dia do Senhor, especialmente dedicado ao culto público, ao 

cultivo espiritual, pelo estudo da Bíblia, e ao descanso físico; 

 Observadores/as dos preceitos da Igreja e dos meios de graça que ela oferece, 

participando dos ofícios divinos e da Ceia do Senhor; 

 Praticantes do jejum e da oração individual e em família; 

 Honestos/as em negócios; 

 Fraternais nas relações de uns/umas com outros/as; 

 Tolerantes e respeitadores/as das ideias e opiniões alheias; 

 Praticantes de boas obras; 

 Benfeitores/a dos/as necessitados/as; 

 Defensores/a dos/as oprimidos/as; 

 Promotores/as da instrução secular e religiosa; 

 E operosos/as na obra de evangelização
7
. 

 

f) Saber como agir enquanto cidadão/ã do Brasil:   

                                                 
7
 Ibidem; p. 10 e 11. 
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Estudar com atenção o Credo Social da Igreja Metodista que pode ser encontrado nos Cânones 

da Igreja Metodista, 2012, páginas 51 a 66. Aqui enumeramos os tópicos: 

 

I. Nossa herança social; 

II. Bases Bíblicas para a ação social; 

III. A ordem política – social e econômica; 

IV. Responsabilidade cristã; 

V. Problemas sociais. 

 

g)  Conhecer a sua história e se alegrar com ela: 

 Onde surgiu? Na Inglaterra. 

 Quando? Século XVIII. 

 Fundador? O pastor anglicano John Wesley, décimo terceiro filho de uma 

família de dezenove irmãos/ãs. Pai: pastor Samuel Wesley; mãe: Susana 

Wesley
8
. 

 

h) Conhecer o sistema de governo e respeitá-lo: 

O sistema de governo da Igreja é EPISCOPAL, ou seja, é exercido por um Colégio Episcopal 

(grupo de bispos e/ou bispas). Cada bispo/a eleito/a governa uma região eclesiástica (RE): 

O modo de governo é também CONEXIONAL – Todas as igrejas locais, todas as regiões, 

todos/as os/as pastores/as e bispos/as estão interligados/as, seguem orientações únicas, nacionais, 

registradas em seus documentos pastorais e pronunciamentos. 

As decisões que direcionam a igreja são oriundas dos CONCÍLIOS – outra característica do 

governo metodista: 

 

 Na Igreja Local - Concílio Local. 

 No Distrito - Concílio Distrital 

 Na Região - Concílio Regional 

 No Brasil - Concílio Geral 

 

Portanto, as decisões, dentro dos limites dos documentos da Igreja, são tomadas de modo 

democrático e por meio do voto de pessoas que representam grupos ou igrejas. Chamamos este 

procedimento de CONCILIAR e REPRESENTATIVO. Para aprofundar-se mais, converse com a sua 

pastora ou com o/a seu/a pastor/a. 

 

i) Os Cânones:  

Conjunto de decisões dos concílios gerais para serem seguidas por todos/as os/a membros e 

segmentos da Igreja no Brasil.  

 

j) Conhecer e estudar as Pastorais, Cartas Pastorais e Documentos produzidos 

pelos/as bispos/as para orientar a vida cristã daqueles/as que se congregam na 

Igreja Metodista. 

 

                                                 
8
 Ibidem; p. 11. 
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k)  Saber dos seus direitos e dos seus deveres 

 

l) Saber das exigências para alguém tornar-se membro da Igreja Metodista 

Art. 9º dos Cânones - São os seguintes, os procedimentos para recepção de 

membros leigos: 

 

I. Profissão de Fé e Batismo, para pessoas que não foram batizadas na infância e 

se convertem a Cristo, professam a fé e são batizadas; 

 

II. Confirmação, para pessoas que foram batizadas na infância, professam a Fé e 

confirmam o pacto batismal; 

 

III. Assunção de votos, para pessoas que se apresentam com carta de apresentação 

de outra Igreja, ou que, sem ela, a critério do pastor ou pastora, assumem os 

votos de membro da Igreja Metodista. 

 

Transferência: É a recepção de um/a membro metodista, de uma Igreja Metodista para outra 

Igreja Metodista
9
. 

 

2.3 – UM/A MISSIONÁRIO/A 

Cabe ao/a cristão/ã metodista saber que, como discípulo/a de Cristo, tem a mesma missão que 

Ele. Foi Jesus mesmo quem ordenou:  

“E, aproximando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu 

e na Terra. Portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome 

do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo; ensinando-os a observar todas as coisas que 

eu vos tenho mandado; e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação 

dos séculos. ” (Mateus 28.18 - 20)
10

. 

2.3.1 - Em Conexão 

Todo este movimento missionário da REMNE é resultante da vocação de Deus à Igreja 

Metodista do Brasil. No último Concílio Geral decidiu-se que o cumprimento da missão teria está 

ênfase: DÍSCIPULOS E DISCÍPULAS NOS CAMINHOS DA MISSÃO. 

Por biênio enfatizar-se-ia:  

a) 2012/13 - Cumprem o mandato missionário de Jesus; 

b) 2014/15 – Formam uma comunidade de fé, comunhão e serviço;                                                                     

c) 2016/17 – Produzem frutos de uma vida santificada. 

Conexional também são as ênfases nacionais, como se segue: 

1. Estimular o zelo evangelizador na vida de cada metodista, de cada igreja local; 

2. Revitalizar o carisma dos ministérios clérigo e leigo nos vários aspectos da missão; 

                                                 
9
 Ibidem; p. 14 a 18. 

10
 Ibidem; p.18. 
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3. Promover o discipulado na perspectiva da salvação, santificação e serviço; 

4. Fortalecer a Identidade, Conexidade e Unidade da Igreja; 

5. Implementar ações que envolvam a Igreja no cuidado e preservação do Meio Ambiente; 

6. Promover maior comprometimento e resposta da Igreja ao clamor do desafio urbano. 

 

PRESSUPOSTO 3 – ESTA OBRA TEM FOCO (META) 

Meta: 

Os XVI, XVII e XVIII Concílios Regionais reafirmaram: queremos que o cristianismo alcance 

mais e mais pessoas. Que este alcance não seja decorrente de visão mercadológica, e sim de um desejo 

de que a Luz do Mundo brilhe em vidas que farão diferença neste mundo. Queremos que o mundo 

veja Cristo em nós, por meio de ações concretas, decorrentes de uma missão integral.   

 

A. Na proclamação da Palavra – levando a salvação ao maior número possível de 

pessoas; fazendo novos/as, discípulos/as e, com isto, fazendo mais presente o caráter 

de Cristo neste mundo tão contaminado pelo pecado. NÂO NOS CONFORMAMOS 

COM ESTE SÉCULO, MAS TRANSFORMAMO-NOS PELA RENOVAÇÃO DA 

NOSSA MENTE, PARA QUE EXPERIMENTEMOS QUAL SEJA A BOA, 

AGRADÁVEL E PERFEITA VONTADE DE DEUS. (Romanos 12:2) 

  

B. No Governo – Doutrinar, ensinar e firmar os/as novos/as discípulos/as a fim de se 

tornarem discipuladores/as (agentes da missão). Este discipulado deve redundar em 

cristãos/ãs maduros/as, marcados pela leitura do “Livro”, sob a perspectiva do 

quadrilátero wesleyano: Criação-Razão-Experiência-Tradição. SOMOS 

CORRESPONSÁVEIS PELOS RUMOS DESTE MUNDO E QUEREMOS NOS 

OCUPAR EM PREPARAR PESSOAS PARA O EXERCÍCIO DA LIDERANÇA 

SERVA, PORÉM REVOLUCIONÁRIA, DO EVANGELHO. 

 

C- No sustento da obra missionária – aqui entra a mordomia cristã: tudo que temos e 

somos veio de Deus e pertence a Ele. Assim cabe a nós planejar e investir na sagrada 

tarefa de fazer discípulos/as aqui (Jerusalém), acolá (Samaria) e por todo o mundo 

conhecido (Judéia). Esta missão inclui atitudes práticas de santidade: atendimento a 

necessitados/as; cuidado com as crianças; assistência à terceira idade; atuação cidadã 

em todas as áreas da sociedade; ser voz profética frente a fatos que agridem os céus, 

quer advenham de setores econômicos, políticos, culturais, sociais, ideológicos, 

religiosos e etc. SOMOS COMUNIDADE MISSIONÁRIA A SERVIÇO DAS 

VIDAS E DO MUNDO CRIADOS POR DEUS.  

 

Assim é que se elaborou as macroestratégias regionais, que se desdobrariam até cada membro 

de cada comunidade local, conforme segue: 

 

II – A OBRA A SER REALIZADA E A AUTONOMIA DA REGIÃO. 
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Nossa tarefa primordial vai além dos limites institucionais. Sabemos disto e relembramos o que foi 

apresentado no último concílio (XVIII):  

CRISTIANISMO RELIGIÃO 

Abre caminho partir do céu Caminhos abertos da terra ao céu 

Teocêntrica Humanista 

Deus se revela 
Ser humano quer chegar até a Deus- torre de 

babel 

Pessoas a serviço de Deus Deus a serviço das pessoas 

A vontade de Deus se faz na terra 
A vontade do ser humano tem que ser feita no 

céu 

Quer conhecer a Deus Quer sentir a Deus 

A revelação escrita é a luz Salmo 119.105 Culto sensorial 

Razão-decisão-escolhas prevalecem 

Sentimentos prevalecem 

Emoções no trono 

É ópio-narcótico 

 

3. Autonomia é mais que religião-instituição 

Queremos mais que religião cristã – queremos vida em Cristo. Nosso século clama por isto: 

pessoas que assumam Cristo como real Senhor de suas vidas, de tal maneira que as hostes malignas 

(presentes na política, na economia, na religião, nas ideologias, na violência e etc.) possam afirmar: 

“estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós” (Atos 17.6). 

4. Compromisso com uma instituição 

Entretanto também temos compromisso com a instituição. E, como tal, temos 

responsabilidades para com a mesma. Assumimos compromissos com a mesma e temos que lhe ser 

fiéis, embora críticos/as. Como conexionais temos nossos compromissos, que em nada se propõem a 

ferir o evangelho. Sendo assim, teremos que caminhar sob esta égide.  

5. Autonomia regional 

Pelo bem do Evangelho e para honrar nossa comunidade de fé, aspiramos pela autonomia da 

REMNE – de Região Missionária à Região Eclesiástica Sempre Missionária. E, de forma alguma, 

queremos que isto se torne uma “camisa de força” ou que se torne um lema que nos leve, para 

10alcançá-lo, a trair o Evangelho do Senhor Jesus Ressurreto.  

III – O AVANÇO DESTA OBRA É PERMEADO POR FATORES EXTERNOS E INTERNOS 

QUE PRECISAM SER CONSIDERADOS 

1. Fatores externos: 

a. Globalização  

Este processo de tornar o mundo todo mais próximo e mais homogêneo tem seu preço. A 

tendência à uniformidade, sob prerrogativa de fazer valer os valores de quem “pode mais”, tem os seus 

percalços: 

 A noção de poder não se dá a partir do serviço, mas sim a partir do domínio econômico, 

bélico, racial, de gênero, cultural, ideológico, religioso, partidário e semelhantes; 
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 Este domínio não parte dos princípios do Reino de Deus e sim de quem tem o poder da moeda. 

Quem tem mais moeda é quem “manda”.  

 

 O exercício do poder não se legitima a partir do caráter, e sim dos bens possuídos, quer sejam 

reais ou que sejam de conhecimentos que permitam a influência sobre outras e outros (quer 

pessoas ou nações).  

 

 Na “corrida do ouro” (obtenção de bens e poder) vale qualquer atitude, ainda que 

absolutamente maligna, e mascarada de “boa ação”. 

 

 Para manutenção do “status quo” vale tudo: sabotar, matar, enganar, mentir, dissimular, 

comprar e vender valores, negociar vidas, causar desastres à natureza, humilhar e etc. 

 Assim a história é contada sempre a partir de quem “dá as cartas” e não de quem tem sido 

sacrificado/a em nome do progresso e do desenvolvimento. Nossa tarefa primordial vai além 

da instituição.  

 

 A atual globalização, pelos motivos aqui destacados, conquanto responsável por benefícios à 

humanidade, não representa o ensinamento do Evangelho de Cristo,  

 

 Em nome do direito individual preservado, perde-se a noção do direito coletivo. Desta forma 

pretende-se que, nos países, cujo estados são laicos, interfiram nas decisões e posicionamentos 

das comunidades de fé. Tenta-se impor direitos de grupos, que atropelam os direitos da 

população como um todo.  

 

 

b. A religião  

 Por volta de dez anos atrás, o filósofo polonês/inglês Zygmund Baumann, afirmou, em 

reportagem ao Folha de São Paulo: a licenciosidade de todos os referenciais da geração dos 

séculos XIX-XX gerará um movimento histórico de fundamentalismo, também generalizado. 

De certa forma, reviveremos aspectos da Idade Média: as religiões aspirando o poder político, 

levantando-se em novas “Cruzadas”, com o propósito de fazer valer a sua fé de forma 

impositiva e associada ao poder bélico.    

 

 Entendo que já estamos vivendo este processo. Nestes dois últimos séculos as religiões que 

mais crescem são aquelas voltadas para um fundamentalismo teológico, que se mistura com o 

fundamentalismo político-econômico-social. 

 

 No Brasil isto se percebe nos movimentos religiosos, quando denominações e grupos afins se 

posicionam a favor do retorno do governo militar, da ingerência das religiões nas questões do 

Estado (deixando de lado a característica de um estado laico e abre as portas para que cada 
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religião busque o seu quinhão no exercício do poder público) e de preceitos de família, de 

casamento, de gênero que se tornam impiedosos e distantes da realidade.  

 

 Neste tempo de busca pelo poder, a PAZ proposta pelo evangelho deixa de existir. Líderes 

como Ellen Johnson Sirleaf (presidente da Nigéria, metodista, ganhadora do Nobel da paz); 

Nelson Mandela, Desmond Tutu ou Martin Luther King dão lugar à personagens que se 

“armam” do poder político, para fazer valer suas ambições pessoais. VENDE-SE A PAZ 

CRISTÃ POR MAMOM.  

 

 A fé, para acompanhar a demanda do mercado econômico, vende seus princípios por moedas. 

Tal como o meio em que se encontra, passa a dar valor às posses: templos suntuosos e cheios 

de muita riqueza; tronos como assento para pastoras e pastores; de meios de transporte 

necessários e simples, passa-se a transportes absurdamente dispendiosos (jatos particulares), 

obtidos às custas da “fidelidade” das pessoas crentes e bem-intencionadas (barganhar com 

Deus é sinal de boa intenção?). 

 

 No mundo cristão, ao contrário do que a Palavra diz acerca dos tão citados/as levitas, a 

adoração comunitária passa a ter um custo oneroso, possibilitando que o/a cantor/a crente, 

novo/a rico/a emergente, passe a ser um astro da população, quer devota ou não. A ponto do 

mercado financeiro, que tem princípios anticristãos, apropriar-se desta forma de adoração 

como fonte de recursos para perpetuação de seu reino. E tudo feito em nome de uma 

divindade.  

 

 A fé passa a ser movida pelo mercado: quem muito tem dinheiro, demonstra ter o sinal da 

benção. QUEM NASCE EM ESTREBARIA TEM O SINAL DA MALDIÇÃO DIVINA. 

 

 Os valores éticos e morais, inclusive os da fé cristã, tornam-se relativos, a depender do retorno 

pessoal (ou partidário, ou financeiro, ou político, ou eclesiástico...). Como ilustração, além 

daquela da oração de gratidão do político “cristão” pelo suborno recebido no exercício da 

função, cito a matéria recentemente publicada por Tiago Chagas:  

“A atriz pornográfica Kamilla Werneck afirmou: minha religião é evangélica. As pessoas 

tajam (sic) muito o que é ser evangélica. ‘Tem que ser’ daquele jeito que a sociedade impõe, 

que o evangelismo põe. Mas eu não concordo com isso. Eu acho que Deus vê dentro do nosso 

coração ” A declaração foi feita em uma entrevista ao programa Pornolândia, do Canal Brasil, 

e o vídeo com o trecho da conversa se tornou viral no Facebook - 

https://www.youtube.com/watch?v=liPB6FC33xs (Vídeo bloqueado pelas Organizações 

Globo de televisão). 

https://www.youtube.com/watch?v=liPB6FC33xs
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 A liberdade de interpretação bíblica, uma das marcantes conquistas da Reforma Protestante, 

torna-se um malefício para a fé cristã, quando a prática da interpretação passa a ser fruto de 

experiencialismo, sem qualquer reflexão mais profunda, mais embasada. Feito a jovem 

Werneck, passa-se a reivindicar as exegeses e hermenêutica a partir dos “achismos” (ou 

inspiração pessoal, caso se prefira). 

 

 Para as religiões, de modo geral, a divindade é movida a partir das atitudes do/a devoto/a. O 

cristianismo é a revelação de Deus que deixa absolutamente instituído que a salvação do/a 

devoto/a se dá a partir da ação amorosa do próprio Deus. Esta verdade destitui autoridades 

religiosas de sua função quase sempre maior: ser intermediária entre Deus e o/a devoto/a. Na 

fé cristã é sacerdote ou sacerdotisa quem, tal como as demais pessoas, arrepende-se do seu 

pecado e aceita a Cristo como Senhor. A partir desta verdade cristã, o ministério sacerdotal é 

exatamente uma vocação como todas as outras que Deus faz a cada pessoa, membro do seu 

povo. Não há mais supremacia de quem exerce o sacerdócio sobre o rebanho. O que há é uma 

função diferente em relação as demais exercidas e não mais importante. E a autoridade se 

estabelece a partir do amor e do serviço prestado a Deus e às pessoas. Esta prerrogativa 

impede que, quem quer que seja, no Corpo de Cristo, advogue superioridade para si, em 

detrimento do respeito e da consideração por todo o corpo de Cristo. Este é um aspecto do 

Caminho estreito que denuncia toda a forma de poder secular, causadora de divisão de classes 

de crentes. Por opor-se ao mundo pecaminoso, é “porta estreita”. Na fé produzida pelo 

mercado gospel, esta verdade cristã tem sido negada por meio de um retorno aos preceitos 

vétero-testamentários (relativos à superioridade do sacerdócio, à missão do povo de Deus, 

etc.), o que acaba por NEGAR O SENHORIO DE CRISTO. MAIS UMA VEZ, O 

MERCADO DO CAPITAL DITA O SIGNIFICADO DO PODER E DA PROSPERIDADE 

PARA AS RELIGIÕES CRISTÃS.  

 

 Acompanhando o século do “fast - food”, muitas pessoas se deixam levar por uma sede de 

crescimento, marcado por muita horizontalidade e pouca verticalidade. Explico: comunidades 

com grande número de pessoas (largas, horizontais) e com pouquíssima profundidade (rasas, 

sem verticalidade). O resultado disto se assemelha ao daquele em que alguém, 

inadvertidamente, ao ver um lago bem extenso, decide dar um mergulho refrescante e pula 

nele “de cabeça”. Resultado: ou muita dor de cabeça ou coluna fraturada, com possíveis 

paralisias parcial ou total. 

2- Fatores internos. 

a. Corpo de Cristo 

 Conquanto a Igreja sofra interferências diretas dos fatores externos já citados, a igreja 

permanece com as suas vestes alvas. Ela não se dobra a “Baal” e permanece firme no 

Caminho. 

 A igreja é organismo vivo de Cristo 

 Apesar dos pecados presentes nas instituições religiosas cristãs, há sempre, em seu seio, “mais 

7.000 que também não se dobraram a Baal” 1 Reis 19.18. 

 O evangelho de Jesus Cristo é poder para toda pessoa que crê. 
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 A armadura destinada à pessoa cristã permite que ela vença as tentações deste século.  (Efésios 

6.10-20). 

 O Deus trino ama, salva e capacita para a Missão. 

 Quem Nele crê, não perece. Tem Vida Eterna. A morte, maior inimiga da humanidade, está 

vencida. Não há o que temer!!!  

 Este corpo foi gerado em Cristo. E, tal como Ele, o Corpo existe para cumprir uma missão.  

 A missão do Corpo tem os mesmos aspectos da missão de Jesus: anúncio-vivência da 

Salvação e anúncio-vivência da palavra profética (aquela que anuncia o querer de Deus para o 

mundo por Ele criado e denuncia os insultos que a criatura causa aos céus).  

 Em decorrência disto o Corpo vivencia a missão integral: piedade-misericórdia, misericórdia-

piedade. 

 O domínio do Corpo não se dá a partir dos conceitos mundanos de poder. O Lava-pés é a 

única senda para quem quer “dominar” o mundo.  

 Assim, todos os fatores externos ao Corpo, quer positivos ou negativos, constituem-se em 

EXCELENTES OPORTUNIDADES PARA O DESEMPENHO DA MISSÃO CRISTÃ. 

b. Instituição Igreja  

 A nossa instituição faz parte do Corpo de Cristo. Ela vive o oikoumene (ecumenismo) do 

Corpo.  

 Como membro do Corpo de Cristo (e não O CORPO DE CRISTO), ela tem suas fragilidades 

procedentes do pecado.  

 Como instituição consumada ela quer vencer o pecado. Não se conforma com ele.  

c. Instituição Igreja Metodista. 

 Ela tem uma origem, um fundador, uma localização na história da humanidade e uma longa 

história, enquanto Igreja Metodista.  

 Tem forma de governo instituída; 

 Tem suas ênfases doutrinárias;  

 Traz uma tradição (acúmulo de conhecimento, experiência e história) digna de ser 

(re)conhecida e respeitada. 

 Por ser parte do Corpo, e também instituição, a Igreja Metodista não é perfeita. Ela vive o aqui 

e o ainda não do Reino. Acerta e erra. Avança e retrocede. Cai e se levanta. Vive as curas, 

mas também as doenças. Por vezes prioriza a Missão, por vezes a instituição. Crê na vocação, 

nos dons do Espírito e nos ministérios que este concede. Mas, enquanto instituição, precisa 

lidar com a recepção de pessoas vocacionadas e com exclusão das mesmas. Essa Igreja Crê 

que o trabalho a Deus não pode ser pago com moedas, mas enquanto instituição, precisa dar a 

“César o que é de César”. É a peleja entre espiritualidade encarnada e aquela desencarnada. 

Desafio e desafio. Mas sempre adiante!  

 Seus fundamentos institucionais podem ser alterados, exatamente por serem institucionais. 

Entretanto, caso se pretenda alterá-los que isso se dê por meio de muita oração, jejum e 

concílios. A Igreja é um ajuntamento, que precisa ser trabalhado com respeito e amor. No 

conselho de muitos homens e mulheres encontra-se a sabedoria.  

 Embora imperfeita, é através dela que temos conhecido a salvação e sido adotados/as como 

filhos/as.  
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 Se a licenciosidade nos alcançar, enquanto instituição, certamente viveremos uma “babilônia” 

institucional. Que o Senhor se apiede de nós. 

 Se formos obedientes a Deus, a ponto de morrer por Ele, então viveremos um vislumbre do 

Céu. Em sendo assim, QUE O SENHOR CONFIRME AS OBRAS DE NOSSAS MÃOS.  

IV- ESTA OBRA É, CORAJOSAMENTE, MENSURADA.  

1 – Resultados do biênio 2014-2015 

Nosso foco para o biênio foi: 

 
 

“Não me escolhes-tes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeie, para que vades e deis fruto, 

e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que em meu nome pedirdes ao Pai Ele vo-lo conceda” 

(João 15.16). 

 

1.1. Na autoproclamação 

a. Grupos pequenos de discipulado 

 Em 2013 - 366 

 Em 2015 – 440 (até outubro) 

 Previsão dez 2015: 460   

b. Membresia  

 Em 2013 – 5.796  

 Em 2015 – 6064 (até outubro) 

 Previsão dez 2015: 6375  

 Média de crescimento nos últimos 5 anos: 7,05% 

c. Número de igrejas emancipadas 

 Em 2013 – 15 

 Em 2015 – 16 (até outubro) 

 Previsão dez 2015: 16   

d. Número de presbíteros/as e aspirantes 

 Em 2015 – 21 presbíteros ativos/as e 4 aspirantes ao presbiterado. 

 Presbíteros/as aposentados: 4 

e. Número de pastores/as e aspirantes 

 Em 2015 – 3 pastores ativos e 4 aspirantes ao pastorado 
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 Pastores/as aposentados: 3 

f. Número de evangelistas designados/as e diaconisas e missionários/as leigos/as 

 Em 2013: 12 evangelistas  

 Em 2015: 22 evangelistas designados/as; 2 diaconisas e 2 missionários designados.  

g. Novas parcerias firmadas 

 Em 2015: 3 novas parcerias para expansão missionária. 

1.2.No autogoverno 

a. Planos de ação pastoral: 

 Em 2005 – não alcançava 50% do corpo clerical para o novo biênio. 

 Em 2015 – chega a mais de 80% do corpo clerical. 

 

b. Planos de ação das igrejas locais: 

 

 Em 2005 – menos de 50% 

 Em 2015 – beira os 70% 

 

c. Envio de relatórios financeiros 

 

 Em 2005 – com dificuldades alcançava 40% (sem atraso) 

 Em 2015 -  com o SIR implantado 100% implantados 

 

d. Capacitação de gerenciamento desde implantação do PDCA, com capacitação da liderança leiga e 

clériga: 

 

 Sede: Reuniões conjuntas de superintendentes distritais, COREAM e coordenações regionais 

 Nos distritos: cursos realizados em todos os distritos em dois anos seguidos.  

 

e. Capacitação na área de tesouraria regional 

 

 As capacitações da área da tesouraria regional foram concomitantes às capacitações de 

gerenciamento do PDCA 

1.3. No autossustento 

 Em 2004  

 A REMNE assumia: 18,43%;  

 A Área geral assumia: 50,84%; 
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 As regiões eclesiásticas assumiam: 30,73%. 

 

 Em 2010  

 A REMNE assume: 40,86%; 

 A Área geral assume: 36,86%; 

 As regiões eclesiásticas assumiam: 22,28%. 

 

Média da participação financeira da REMNE (em 6 anos): 25,7% ano; 

Média da inflação no mesmo período: 5,3% ao ano 

 No biênio 2014-15:  

 A REMNE assume 41,2 

 A Área geral assume: 41,7 

 As Regiões eclesiásticas assumem: 17,1% 

 Valor, em média, da contribuição per capita da membresia:  

Estas vitórias se deram e as celebramos graças: 

a. À mais absoluta certeza de que Deus esteve conosco e nos ajudou.  

b. À mais absoluta convicção de que irmãs e irmãos, pessoas leigas e clérigas, dispuseram-se nas mãos 

de Deus, arvoradas da paixão missionária.  

c. Irmãos e irmãs, do ou no Nordeste e fora dele formaram e focaram na grande comissão. 

d. À expansão missionária que tem sido o fio condutor proposto pelo XIX Concílio Geral. Ainda 

estamos longe do ideal. Entretanto temos feito alguns avanços nesta área. Exemplo: 1ª Semana 

Nacional pra Jesus, em Porto Seguro, BA, promovida pela Confederação de Homens, com apoio das 

demais confederações: 

 Confederação de Homens – Coordenação, organização e logística do evento; divulgação e 

planejamento do evento; participação efetiva antes, durante e após o evento. 

 

 Além da bispa, dois bispos estiveram presentes:  REevmos. bispos Roberto Alves de Souza e 

Adonias Pereira do Lago. 

 

 Presença do atual presidente da Confederação de homens, irmão Marcus Silva, e do presidente 

anterior da mesma, irmão Abdenêgo Eugênio. 

 

 Presença da presidente da Confederação de Mulheres, irmã Ivana Garcia. 

 

 Presença da Federação Regional de Homens, por meio do seu presidente, irmão Osvaldo 

Curvelo e do seu secretário de atas, irmão Nosan Cavalcante.  

 

 Presença de irmãs e irmãs do nordeste e outras partes do Brasil. 
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Participação da REMNE: compra do terreno com a oferta nacional missionária para o ano de 2015; 

custeio da alimentação para os/as participantes, financiada pelos distritos; VEM – Voluntários em 

Missão para o ano de 2015, endereçada para Porto Seguro. 

OBS.: O evento não teve um número de pessoas conforme o desejado (500 pessoas), mas aqueles/as 

que estiveram presentes (em média 100 pessoas) cumpriram cabalmente a sua missão. Graças a Deus 

por este evento, que conseguiu mobilizar pessoas e recursos nacionais, com o propósito único de viver 

em missão. Aleluia! Senhor, confirma sobre nós as obras desta semana tão especial.  

 

V –ESTA OBRA NÃO ESTÁ TERMINADA 

Este biênio foi de grandes desafios para a REMNE. Os enfrentamos com audácia e paixão. Inúmeras 

vezes, caminhamos por sobre as águas. A fé tem nos trazido até aqui.  

1. Destaco: 

 A atuação dos pastores e pastora superintendente distritais e dos membros da COREAM 

atuantes em todo tempo. Contamos com estas duas instâncias em todo o tempo. São pessoas 

valorosas e dedicadas ao Senhor. Conquanto nem sempre bem compreendidas jamais se 

negaram a pôr a mão no arado. Graças a Deus por estas vidas. E confirma sobre nós as obras 

das suas mãos.  

 Atuação das coordenações das federações e dos ministérios regionais. Embora com poucos 

recursos humanos e financeiros, enfrentaram os desafios por causa de Cristo. Louvado seja o 

Senhor por estas vidas! E confirma sobre nós as obras das suas mãos.  

 Equipe assessora da COREAM para o PDCA, liderada pelo irmão Sebastião Castro – gente 

guerreira, que dispendeu do seu tempo, dos seus talentos e da sua submissão a Deus para nos 

auxiliar. Senhor, louvado seja o seu nome por estas vidas. E confirma sobre nós as obras das 

suas mãos.  

 Equipe assessora da COREAM para o PDCA, coordenação regional de administração e 

tesouraria.  Tempos difíceis para alcançarmos os alvos propostos para o autossustento. Como 

dizemos na gíria: tiveram que “rebolar” para dar conta do recado. Senhor, aviva a sua obra 

nestas vidas. Louvado seja o Senhor por elas. E confirma sobre nós as obras de suas mãos.  

2. Avalio: 

a- Que neste biênio nosso crescimento geral ficou aquém do que previmos no último Concílio 

Regional. 

 

b- Tivemos que reduzir nossos percentuais para o crescimento da membresia. Aprovamos que 

nos empenharíamos para alcançar um crescimento total de 10% no biênio, mas não nos foi 

possível. Terminamos o biênio com um crescimento de 4,5%, só que computado sobre uma 

base de consideração abaixo da anteriormente prevista. 

 

c- Neste novo alvo estabelecido obtivemos êxito em quase todos os distritos. Graças a Deus 

temos sido instrumentos de salvação para o nosso povo que habita o nordeste brasileiro. 
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d- Adaptados aos novos alvos de evangelismo, também reajustamos os demais (autossustento e 

autogoverno). Graças a Deus e a muito trabalho obtivemos êxito em quase todos os distritos. 

Louvado seja o Senhor. Senhor, confirma sobre nós as obras de nossas mãos.  

3-Desafios 

3.1- Na proclamação do evangelho. 

a. Perseverar na nossa vocação missionária, gerando novas vidas em Cristo. Esta é a razão de ser da 

igreja e da Igreja Metodista; 

b. Expandir, tendo em vista que uma comunidade cristã não tem razão para não fazê-lo. Aliás, caso o 

faça, o corpo está morto. Corpo vivo está em constante produção de energia e de vida. 

c. Viver como discípulas e discípulos de Cristo, sem trair os princípios do evangelho. Há muitas 

vertentes do “discipulado” no meio cristão. Entretanto só nos cabe uma escolha: o discipulado vivido 

por Jesus. Este é resultado de vida nova. A Graça de Deus está sempre permeando esta vivência. Não 

há superiores e inferiores; há líderes que servem por amor a Deus e ao próximo.  

d. Não confundir, jamais, Igreja COM CÉLULAS com IGREJA EM CÉLULA. Nesta segunda opção 

praticamente toda a nossa eclesiologia é deturpada e abolida. Não temos o direito de trair a Igreja que 

nos acolhe.  

e. Alcançar mais pessoas a partir das metodologias já utilizadas tais como Peniel e Lares de Paz. São 

instrumentos e não fim em si mesmos. E mais: estas metodologias precisam ter embasamento bíblico-

teológico coerente com a nossa doutrina. Uma vida cristã mal orientada corre o risco de se perder pelo 

caminho. Este sangue será cobrado de nossas mãos.  

f. Inovar as metodologias não implica em DESPREZAR AQUELAS QUE JÁ ADQUIRIMOS NO 

DECORRER DO TEMPO: ESCOLA DOMINICAL, grupos societários e FEDERAÇÕES, 

LITURGIA E ETC. Oro para que não sejamos inaptos/as e infantilizados/as no trato com a igreja 

local.  

g. Em nome de crescimento numérico ninguém tem o direito de desprezar aqueles e aquelas que tem 

sido fiéis ao Senhor por anos, e que perseveram independente do vento de inovações que sopre. Se 

amarmos cada pessoa da nossa comunidade, perceberemos que todas têm espaço. Que todas, quer 

participem ou não destas novas metodologias evangelísticas, pertencem ao Reino. Amá-las é o segredo 

para não uniformizar um rebanho e vê-lo como propriedade particular.  

h. A comunidade local não pode ter a “cara” do/a obreiro/a. Ela precisa ter a face de Cristo. Nossa 

tarefa não é arrebanhar pessoas para o “meu projeto”. A tarefa é apascentar todas e todos a quem 

Cristo chama. Lembremo-nos que Jesus discordava de Pedro e de Judas, mas que nunca os expulsou 

do discipulado. Ele os amou igualmente e por eles deu a sua vida.  

i. Nenhum crescimento é saudável se não gera nas pessoas o CARÁTER DE CRISTO E uma 

ATUAÇÃO QUE MODIFIQUE O MEIO ONDE SE VIVE. Crescimento sem repercussão no mundo 

é religiosidade e não cristianismo.  

j. O anúncio do evangelho não pode ser feito sem que os olhares estejam em Deus e na realidade. 

Quando o anúncio da Palavra não nos conduz ao compromisso de atuação no mundo presente, então 

ele se torna inócuo e maligno. Gerará pessoas em vivência de espiritualidade vertical, sem qualquer 

encarnação na realidade. Pode-se afirmar o que Marx afirmou: “...é o ópio do povo”. Ou, ainda de 

forma mais drástica, pode-se repetir o que Jesus afirmou em Mateus 25. Cristianismo genuíno gera 

ações concretas no mundo presente. Esta é a vitória que vence o mundo.  

k. Nosso país encontra-se invadido pela lama. Seja a concreta ou a simbólica, subjetiva, o fato é que o 

país e o mundo clamam por vozes proféticas de salvação. O tempo urge! 

3.2 -No governo 
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a. Também no governo nossa metodologia é a do discipulado de Cristo. A autoridade para o governo 

procede da coerência da vida de fé.  

b. Todas e todos precisamos de líderes sobre nós. Não há uma só pessoa que possa viver sem lidar 

com uma figura de autoridade sobre si. Exercício de governo é exercício de vida. E vida abundante.  

c. A motivação para o governo eclesiástico é o amor a Deus e à humanidade. O resultado do governo 

não deveria deve ser o lucro pessoal e, sim, frutos para o Reino de Deus. Servir como Cristo serviu: 

sua vontade não era a Dele e sim a do Pai.  

d. Este governo cristão é extremamente difícil para nós, seres humanos. Somos imagem e semelhança 

de Deus – é fato. Mas também somos descendentes do ADAM (humanidade), exemplificado por Adão 

e Eva. Sempre queremos tomar o lugar de Deus. Sempre queremos saber mais que Ele. Sempre 

comemos do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. 

e. Tanto as pessoas leigas leigos/as quanto as clérigas clérigos/as sofrem deste mal: queremos o mundo 

à nossa imagem e semelhança. Não preferimos prefere servir. Ninguém prefere ver a outra pessoa 

prevalecendo. Não gostamos de Ninguém gosta de “perder”. Se quisermos mudar esta realidade só 

temos uma senda: a de deixar que Cristo nos faça novas criaturas. E isto não é nada fácil. Para que 

incorramos em menos erros precisamos de muito temor a Deus e muita vida em discipulado. Este é o 

grande desafio de toda a humanidade: abrir mão do seu reinado para que Cristo cresça. Que o Senhor 

continue usando de Graça para conosco. 

f. Liderança sábia é aquela que tem consciência de suas limitações. Liderança sábia trabalha em 

equipe. Liderança sábia se permite liderar e ser liderada. Liderança sábia toma a cruz e segue. 

Confesso: estou muito distante disto. Estamos muito distante disto.  

g. Liderar não é ab-rogar direitos; é compartilhar a mesa.  

h. Liderar é uma aprendizagem. Se não se toma tempo em oração, jejum, estudos, seminários, terapia e 

disciplina, não há como ser líder cristão/ã. 

i. Quanto mais promovemos capacitação entre nós, mais chances temos de avançar. Árvore 

malcuidada tende a gerar frutos ruins. Árvore bem cuidada tende a florescer e a oferecer sombra e 

alimento.  

j. Louvado seja o Senhor pelas lideranças leigas, que tem exercido seu ministério com muita 

disposição e eficiência. Como admiro e respeito nossas lideranças que, independente de receberem 

qualquer retorno (seja de que natureza for), produzem frutos dignos de arrependimento. A todas e 

todos minha gratidão. E que o Senhor confirme sobre nós as obras de suas mãos.  

l. Louvado seja Deus por lideranças clérigas apaixonadas por Jesus, que deixam evidente este amor. 

Por onde passam deixam aroma suave. São respeitadas e queridas graças à prática do Lavapés. Que o 

Senhor confirme as obras das nossas mãos.  

m. Ainda existe uma cultura de que só se governa com titularidades. Esta visão de governo quase 

sempre é danosa e infrutífera. É desafio mudarmos esta perspectiva de governo.  

n. Na busca de uma metodologia assessora ao bom governo, Deus nos tem permitido lidar com o 

PDCA. Esta metodologia é extremamente rica e muito nos tem ajudado. Mas como ainda tem 

resistência! Entendo que a resistência é decorrente de dificuldades pessoais de se trabalhar com 

disciplina e com grande compromisso com os alvos cristãos. A rejeição a este recurso parte, quase 

sempre, de abominação ao que não se conhece. Esta metodologia não se baseia em planilhas, gráficos 

e números – ela se sustenta em paixão por alcançar aquilo para o que Cristo nos convoca. Se temos 

esta percepção então teremos que, necessariamente, fazer parte de um todo regional. Não há espaço 

para um governo voltado apenas para si mesmo, sem perceber que somos igrejas locais, distritos, 

regiões e nação. Quem exerce uma liderança responsável e CONEXIONAL sempre agradecerá a Deus 

por termos uma metodologia que permite nos vermos mutuamente em nossas atuações na propagação 

do evangelho. Sinto pesar por perceber que a rejeição a uma metodologia de trabalho se dê, 
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principalmente, porque líderes insistem em se manter “free lancers” e personalistas. Não estão 

preocupados/as com a obra como um todo – estão preocupados/as com os limites do “seu reino”. E 

neste reinado (comunidade local) “só “eu mando, só eu sei, só eu governo”. É o selo do velho Adão e 

da velha Eva. Mas não seja por isto: desistir? Nunca! 

3-3. No sustento da obra.  

a. Quanto a este item não tenho muito o que dizer. O que constato é que, quando um povo 

realmente ama ao Senhor, todos os seus recursos estão disponíveis para a obra.  

 

b. Estamos em tempo difíceis na economia nacional. Nossa membresia já sofre com os efeitos da 

inflação e do desemprego. O cenário nacional tende a se manter negativo por mais tempo. 

Como atuar frente a este panorama? Não há outro caminho senão o do anúncio do cuidado de 

Deus e o da denúncia dos desmandos do poder público. Nossa tarefa missionária é pesada. 

Temos quer agir. Sempre. Sem jamais perder a esperança e sem jamais perder o nosso Deus de 

vista. Ele é a nossa Rocha. É por Ele que enfrentaremos as hostes do mal, presentes em todas 

as instâncias dos três poderes nacionais: legislativo, executivo e judiciário. Quanto a isto Deus 

nos diz como disse ao profeta Jeremias: “...se você não falar o sangue dos/as inocentes estará 

nas suas mãos”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


