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Associação da Igreja Metodista  

Região Missionária do Nordeste – REMNE 

 
 

Autonomia da Região Missionária do Nordeste –REMNE. 

 
 
A REMNE vem procurando desenvolver ações que contribuam para o 
crescimento e consolidação do Metodismo no Nordeste. 
Com a aprovação da proposta de emancipação administrativa pelo XVI 
Concílio Geral da Igreja Metodista em 1997, a REMNE responsabilizou-se por 
dar as coordenadas pastorais, administrativas, financeiras e patrimoniais da 
Região, a partir de prioridades estabelecidas. Isto se constituiu num grande 
desafio, mas também proporcionou um amadurecimento e melhores condições 
de definir seu jeito de ser e se organizar enquanto Igreja Metodista no 
Nordeste. 
Chegamos a mais um Concílio Geral e o sonho da autonomia ainda não se 
concretizou. Sabemos que o caminho a ser percorrido é longo e árduo, mas há 
um forte sentimento em todos os estados nordestinos para que isto ocorra o 
quanto antes. Assim relatamos o que temos como avanços e proposta. 
 
 
 
AVANÇOS: 
 
 

1- Ênfase missionária evangelística, afirmando “Cada metodista um 

missionário e cada lar uma igreja”; 

2- Crescimento numérico médio na ordem de 7% ao ano; 

3- Crescimento financeiro médio na ordem 14% ao ano; 

4- Dinamização do Programa discipulado, presente em todos os distritos; 

5- Implantação de Projetos Sociais em vários distritos; 

6- Aquisição de casas/apartamentos pastorais; 

7- Ampliação e construção de novos templos (Guararapes, João Pessoa, 

Promessa, Itabuna, Jardim América, Teresina, Santos Dumont, Belém, 

etc); 

8- Autonomia financeira de 03 novas Igrejas (Guararapes, Teresina, 

Promessa), passando de 06 para 09 igrejas de auto-sustento; 

9- Abertura de novos Pontos Missionários; 

10- Implantação do Curso de Evangelista na Região; 
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11- Parcerias com Grupos Voluntários em Missão, viabilizando construção 

de templos, área social e docência; 

12-Parceria com IMFORM – Instituto Metodista de Formação Missionária, 

no envio e sustento de missionários (Miss. Alessandra Ferreira); 

13-Parceria com a Mission Society, no envio e sustento de missionários 

(Miss. Mark e Leslie Benton); 

14-Parceria com a Primeira Região no envio e sustento de pastores/as 

(Pastor Cláudio Vicente); 

15-Parceria com o programa “Encontro Com Cristo” na América Latina e 

Caribe – (Alto da Bondade); 

16- Desativação de projetos cuja viabilidade não foi comprovada; 

17- Implementação do Plano Missionário Regional – Planejamento 

Estratégico Regional visando, Sustento, Governo e Proclamação, com 

ênfases e estratégias para: 

a) Igreja local e Laicato, 

b) Corpo Pastoral, 

c) Administração Regional; 

 

Objetivando: 

 

1- Adequação do quadro pastoral ás possibilidades reais da REMNE; 

2- Acolhimento de obreiros de dedicação voluntária e investimento no 

laicato; 

3- Gerenciamento e orientação do orçamento programa para a igreja; 

4- Definição das prioridades de investimento a partir das macro-políticas 

sinalizadas pelo Planejamento Estratégico; 

5- Redução no quadro administrativo da sede regional; 

6- Uso planejado da oferta missionária e de parceria com voluntários em 

missão; 

7- Otimização do uso das propriedades. 
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PROPOSTA: 

 

Quadro Pastoral 

 Os Distritos receberão presbíteros/as pastores/as, missionários/as ou 

evangelistas de acordo com o Plano de Ação Distrital, e sua capacidade 

financeira de arcar com as despesas do/a mesmo/a, ou através de 

parceria desde que não onere a Região; 

 Os valores correspondentes aos/as pastores/as aposentados/as, ou que 

estão em processo de aposentadoria, não serão repassados 

necessariamente na mesma proporção pela Administração Regional 

para novas nomeações. Os/as presbíteros/as pastores/as, 

missionários/as ou evangelistas que substituirão os/as aposentados/as, 

serão nomeados de acordo com as possibilidades da Região e do 

Distrito; 

 Os Distritos receberão novas nomeações de acordo com a sua 

capacidade financeira ou parcerias missionárias, desde que não onere a 

Região. 

 

Propriedades 

Propriedade Valor em R$  Prazo Estimado  

Venda de Pirangi – RN 800.000  - 1.000.000  Indefinido  

Venda  de Araçoiaba – PE  100.000  -    120.000  Indefinido  

Venda de Parnamirim / 
Recife   

500.000  -    650.000  Indefinido  

 

Possibilidades de funcionamento da sede:  

 Salas do CEMENE - Investimento  estimado de R$ 50.000,00 
 Dependências das Igrejas, Construção de Salas Investimento estimado 

R$ 100.000,00 
 Compra de salas em centro comercial, Investimento estimado R$ 

50.000,00 por Sala. 
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Justificativa:  

 Com a venda desses imóveis seria possível adquirir casas/apartamentos 

pastorais (Exemplo: Araçoiaba, Cordeiro, Jardim América, Rio do Fogo, 

tremedal, etc.). Concluir templos que estão em fase de conclusão, ou 

adquirir espaço próprio em lugares que pagamos aluguel (Exemplo: São 

Luiz, Araçoiaba, Kadija, San Martin, Bessa, etc). Com apenas esse 

investimento economizaríamos hoje algo em torno de R$ 8.000,00 (oito 

mil reais) mensais.  

 Fortalecimento do FMN - Fundo  Missionário do Nordeste para atender a 

demanda de solicitações de empréstimos, uma vez que parte do 

investimento acima retornará para a Região em forma de Cota da igreja 

beneficiada. 

 Pagamento da dívida interna da REMNE, hoje avaliada em 

aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais), e capitalização da 

REMNE (que muitas vezes tem utilizado recursos com fins específicos 

para cobrir a despesas em função de atraso de cotas de Região 

eclesiástica, etc.).  

 

Adequação da estrutura administrativa Regional: 

 

 



 

5 
 

EMANCIPAÇÃO DA REMNE: 

Considerando que:  

A REMNE é composta por 09 (nove) estados e que cada um tem suas 

peculiaridades e desafios, alguns estão mais próximos à emancipação 

enquanto outros não têm perspectiva em curto prazo. Assim a proposta de 

emancipação se dará em 02 (duas) fases, a saber: 

Primeira Fase: 

 Região Eclesiástica – O estado (e não Distrito) que alcançar autonomia 

até 2016 (ano em que acorrerá o Concílio Geral) fará parte da nova 

Região Eclesiástica.  

 As cotas da Área Nacional seriam reduzidas proporcionalmente até 2016 

(cinco anos), data possível do Concílio Geral, e proclamação de 

autonomia da primeira fase de emancipação da REMNE. 

Segunda Fase: 

 Campos Missionários – O estado (e não Distrito) que não alcançar 

autonomia até 2016 passará a ser considerado Campo Missionário; 

 Os Campos Missionários através de parcerias com a Área Nacional; 

 Regiões Eclesiásticas, etc, teriam até 2021 (cinco anos), data possível 

do Concílio Geral, para proclamação da sua emancipação; 

 Comprovada a autonomia de um estado antes de 2021, este seria 

incorporado a nova Região Eclesiástica no próximo Concílio Regional 

subseqüente; 

 A Administração Regional continuaria gerindo os recursos financeiros 

tanto da Região Eclesiástica como dos Campos Missionários, em contas 

distintas; 

 Redefinição do novo número de Sd’s com maior gerência no Distrito, 

inclusive quanto ao quadro pastoral; 

 Designação de um/a Secretário/a de Expansão Missionária para os 

Campos Missionários (se possível de tempo integral) para dinamizar, 

divulgar, supervisionar, conseguir parcerias, etc., com vistas a 

emancipação.  
GRUPO GESTOR - REMNE 


