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Relatório Episcopal ao XVI Concílio Regional da REMNE  

-Região Missionária do Nordeste- 

 

PELA GRAÇA DE DEUS ALARGA-SE AS TENDAS E FIRMA-SE OS 
MUROS. (Is. 54:2 e 3 e Ne.4:6) 

 

Irmãs e irmãos, minha primeira palavra neste relatório é a de louvor e adoração ao nosso 
Deus. Ele tem sido a nossa fortaleza e o nosso sustento. Graças a Ele por Jesus cristo, por 
meio de quem alcançamos redenção; graças a Ele pelo Espírito Santo, que sobre nós tem 
derramado de sua porção, tem-nos convencido do pecado e tem-nos santificado a vida. Ao 
Deus Trino toda honra e toda Glória. E como forma de gratidão colocamo-nos ao dispor 
Dele, comprometendo-nos a testemunhar da Graça alargando as nossas tendas e viver a 
unidade do corpo firmando os muros da vida cristã. A Ele a nossa adoração e gratidão. 

I- Igreja nordestina 

Referindo-me à REMNE retomo palavras do último Relatório Episcopal ao XV Concílio 
Regional: 

“Esta é a realidade da Igreja de Cristo, somos 
todos/as caminhantes da fé. Muitos perigos e 
tropeços interpõem-se nesta jornada, mas 
diariamente elevamos os nossos olhos para os 
montes (Deus e sua revelação) e de lá obtemos o 
socorro. Vêm os/as assaltantes, o calor, o frio, o 
medo, a fome, a sede, mas “sabemos em quem temos 
crido” e sabemos que Ele é poderoso para guardar o 
nosso tesouro até o final” (ITm. 1:8–12). E como 
disse Paulo aos/às irmãos/ãs de Cesaréia: “Que 
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fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois 
estou pronto não só para ser preso, mas até para 
morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus 
“(At.21:13). Quem pode deter um povo movido pela 
fé naquele que é “tudo em todos?” (ICo.15:28). Que 
inferno manterá suas portas de pé quando Deus 
conduzir o seu povo? (Mt.16:18). Quem resistirá a 
Ele? Pois é assim a Igreja: Comunidade de famílias 
missionárias na alegria e esperança do serviço, 
testemunhando a Graça e fazendo discípulos/as. 
Nesta fé é que o Senhor mantém viva a vocação da 
Igreja Metodista no Nordeste brasileiro. É por essa 
vertente que a Igreja se aviva e caminha. Não há 
ouro ou prata, mas há salvação em Cristo. Há 
trabalho! Há esperança! Há vida! Há 
vocacionados/as e servos/as! Assim percebo a 
REMNE: Igreja peregrina, Igreja do Senhor, Igreja 
Persistente. Cercada  de percalços, mas vendo além 
dos mesmos. Por ora parece arrefecer-se ante as 
ameaças; por outras, ergue-se com determinada 
coragem, rompendo em fé e trabalho. Não é algo de 
agora. Reafirmo: essa caminhada vem de quase um 
século. Desde que o Senhor trouxe seus/suas 
missionários/as (leigos/as) a peregrinação teve início. 
Esta Igreja não está pronta, não alcançou tudo, mas 
está no caminho.” (Rel. episcopal –p.2). 

Quanto mais convivo com a Igreja Metodista nordestina, mais convicção tenho de que 
Deus está cumprindo seu propósito para com esta região. São mais de 40 anos de missão 
metodista nestas terras. Conquanto todas as intempéries, todos os acertos e erros, a 
verdade é que a convicção missionária se fortalece a cada dia. (Sugiro leitura da parte 
introdutória do relatório episcopal ao XV Concílio Regional quando listo estas 
intempéries, erros e acertos da missão nordestina). A paixão missionária cresce e há uma 
firme convicção de que Deus tem agido entre nós. Esta certeza é que tem avivado as 
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nossas comunidades; é por ela que temos peregrinado com mais louvor e menos 
murmuração. Sem dúvida que a alegria no Senhor tem sido a força do metodismo 
nordestino. E sendo assim, quem prevalecerá contra esta obra? 

 
II- No caminho 

 
Desde o Concílio de 2001 (produção do Doc. Ano Marco), sob a presidência do Revmº 
Bispo Adriel Maia, que a REMNE tem focado seu objetivo em alcançar a emancipação 
regional em 3 instâncias: 

 Autogoverno 
 Autoproclamação 
 Auto-sustento 

Mais uma vez relembro que os desafios e as linhas de ação elaboradas a partir de 
questionário feito junto as igrejas locais, estão detalhadas no PRAM – Plano Regional de 
Ação Missionária – Planejamento Estratégico – 2005 – 2012 (p.43 a 46 do mesmo). Desde 
então a Região, em suas várias instâncias, tem focado o seu objetivo: tornar-se uma região 
emancipada. 
 
Em vista o auto-sustento  
Precisamos conquistar avanços no governo, na expansão missionária e no sustento de 
nossa comunidade metodista. Por força das circunstâncias os esforços mais urgentes e 
imediatos deram-se em torno do auto-sustento. As demandas regional e nacional exigiam 
atenção especial e ações imediatas (e acertadas) por parte da REMNE. Conquanto 
trabalhando a autonomia de governo e de proclamação da Palavra o auto sustento requereu 
urgência e tempo. Em decorrência de todo o trabalho despendido, a REMNE tem 
conquistado vitórias valorosas. Algumas delas foram descritas no relatório ao XV Concílio 
Regional e reforçadas durante todo o biênio:  

 Consciência da mordomia cristã e alegria na vivência da mesma; 
 A resposta positiva dos distritos na divisão do ônus deste XVI 

Concílio Regional. Todos/as sabemos que o desafio foi grande, mas 
a resposta de coragem e fé foi ainda maior; 

 A decisão do 37º Concílio Geral, dando à REMNE mais cinco anos 
para elaborar o plano de autonomia e apresentá-lo ao próximo 
Concílio Geral; 

 Intensificação da cultura de protagonismo: “eu faço parte, eu sou 
responsável, eu estou junto a você e juntos/as nós temos muito mais 
chances”; 
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 A realidade da visão missionária permitiu focar o uso dos recursos e 
encaminhar decisões a partir de Planos de Ação, contendo metas, 
objetivos e alvos; 

 As ações da COREAM na administração patrimonial, econômico e 
financeira.  

Para nosso estímulo, o que foi ponto fraco no último biênio tornou-se desafio e levou-nos a 
avanços: 

1. A Supervisão e o controle de dados estatísticos administrativos já está instalada . 
Isto se deve a fatores: 

a) A conscientização de igrejas locais, pastores/as e leigos/as da importância 
destes dados para a REMNE; 

b) Ao trabalho dedicado de uma equipe gestora, nomeada pela COREAM. Este 
grupo tem despendido tempo e atenção a todo o desafiador processo de 
autonomia econômica da REMNE. A todos/as a gratidão da REMNE. 

c) A colaboração do irmão Sebastião Castro, consultor de empresas privadas, 
em exercício da função . Ele é metodista do Rio de Janeiro, atualmente 
trabalhando numa empresa de grande porte na cidade de Mucuri, interior da 
Bahia. Por paixão à obra missionária o irmão Castro tem implantado o 
sistema de controle de gestão intitulado PDCA. Seu trabalho é precioso, 
profissional e VOLUNTÁRIO. Mais uma vez Deus move alguém 
capacitado e o encaminha à REMNE. Ao irmão Castro e sua família a 
gratidão de toda a REMNE. Deus sabe o quanto este irmão tem sido esteio 
para controle do processo de emancipação econômico-financeiro da 
REMNE. 

2. Demos passos já mais largos na busca de parcerias missionárias. Além daquelas já 
existentes e relatadas, ao XV Concílio Regional, estabelecemos outras: 

a) Consolidação da parceria com a IMFORM (Instituto Metodista de Formação 
Missionária), vivenciada em : 

 Envio de uma missionária leiga para a nossa comunidade em Bom 
Jesus da Lapa/BA, por 3 anos (podendo ser renovados). A 
missionária, formada pela IMFORM é a Alessandra Ferreira 
Bezerra, evangelista designada que tem sido uma benção e um 
exemplo de dedicação; 

 Treinamento de lideranças leigas e clérigas para a expansão 
missionária, em parceria com a Mission Society. 

b) Parceria com a Igreja Metodista no Bairro São Mateus, em Juiz de 
Fora/MG. Esta igreja tem auxiliado no trabalho da evangelista designada 
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Alessandra Ferreira Bezerra. À Igreja citada e ao bispo Roberto a nossa 
gratidão. 

c) Parceria com a Igreja Metodista do Jardim Botânico, que auxilia no subsídio 
de pastor comissionado da 1ªRE.  

d) Fortalecimento de parcerias com a 1ª RE, que enviou-nos o pastor Cláudio 
Antônio da Rocha Vicente, por um período inicial de 3 anos (podendo ser 
renovado) responsabilizando-se pela maior parte do sustento do obreiro 
citado. Ao bispo Paulo Loockmann e à 1ª RE nossa gratidão. 

e) Renovação da parceria com a Igreja Metodista Betel, em Cabo Frio, por 
meio do Projeto Rota da Esperança, Santos Dumont, Aracajú/SE. 

3. Voluntariado no ministério pastoral e no ministério de evangelistas designados/as. 
4.  Neste biênio foram designados/as novos/as evangelistas: 

 Rosely Vieira Aguiar Veiga (BA) 
 Maria do Socorro F. de Sá Vasconcelos (BA) 
 Adenilson Xavier dos Santos (BA) 
 Maria do Carmo Aparecida Souza dos Santos (BA) 
 José Alves da Silva (BA) 
 Luíz Carlos de Albuquerque (RN) 

Pouco a pouco a Região tem entendido que a missão não se resume ao trabalho do/a 
clérigo/a. Deus tem levantado leigos/as, irmãos e irmãs, que se tem dedicado ao anuncio do 
evangelho.  

5. No processo de desonerar a Região de aluguéis (de residências ou de templos), e 
permitir INVESTIMENTOS na Expansão Missionária, temos contado com a 
conexidade da oferta missionária nacional. Imóveis adquiridos: 
 Compra de residências pastorais em Jaboatão dos Guararapes (PE), em João 

Pessoa e em Vitória da Conquista ( Igreja da Promessa); 
 Compra do terreno para o templo em São Luís do Maranhão. 

6. Finalmente, para nossa alegria e grande responsabilidade a REMNE traçou a 
PROPOSTA DE AUTONOMIA REGIONAL, que será apresentada a este 
Concílio. Aprovada pelo mesmo será encaminhada ao próximo Concílio Geral 
(julho de 2011), com as devidas adaptações e reajustes advindos dos anos 2010 e 
2011. Como este Concílio verá, a proposta foi elaborada a partir de resultados 
obtidos e que embasam as previsões para os próximos sete anos. Mais uma vez 
destaco o importante trabalho profissional realizado pelo Consultor Sebastião 
Castro e equipe gestora da REMNE. 
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Neste próximo biênio cabe-nos acatar as decisões conciliares, consolidando as conquistas e 
sendo muito precisos/as no alcançar das metas do Plano para autonomia econômico-
financeira da Região. 
Os desafios, como os pré-concílios já apreciaram e este concílio apreciará, são imensos 
mas não maiores que os enfrentados e vencidos até agora. Deus nos tem sinalizado que a 
Sua boa mão está sobre nós e que continuaremos firmes em direção à autonomia, inclusive 
financeira. 
Enquanto bispa presidente da REMNE agradeço a cada membro da Igreja local, a cada 
pastor/a, a cada SD e a cada distrito pelas conquistas do biênio em curso. O Senhor, que 
tudo sabe e vê, é quem tem sido nossa rocha e fortaleza.(Sl.4:6). 

III- Nos caminhos do autogoverno e da autoproclamação. 
Mais uma vez reporto-me ao relatório episcopal apresentado ao XV Concílio 
Regional. Reafirmo os pontos positivos lá expostos e que dizem respeito ao 
autogoverno e à autoproclamação. 

A. Destaques: 
A.1- No autogoverno – como já disse, além do já exposto no relatório 
episcopal ao XV Concílio Regional, avançamos mais alguns passos. 
Destaco alguns deles: 

 Têm surgido muitas novas lideranças nos diversos níveis 
regionais. Isto é sinal de que a Igreja tem crescido e tem 
motivado sua membresia à missão. Aleluia! 

 A atuação missionária das Federações, que tem trabalhado no 
mesmo foco regional: “Cada Metodista Um/a Missionário/a, 
Cada Lar Um Igreja”.  As atividades e congressos têm sido 
momentos de fortalecimento da vocação missionária metodista 
nordestina. 

 O curso de formação para evangelistas já é uma realidade. Não 
foi, e não tem sido, fácil suprir esta lacuna, mas finalmente o 
fazemos. Assim atendemos, em parte, a um requisito do PRAM: 
capacitar a liderança leiga para o desempenho da missão. 

 Neste biênio congregações se emanciparam e temos novas 
igrejas: Guararapes, Teresina. 

 Pontos missionários emanciparam-se e temos novas 
congregações: Alagoinhas (BA), Bessa (PB). 

                                 A.2- Na Autoproclamação – Também nesta área demos mais alguns 
passos. O povo de Deus tem-se despertado para a missão. Alguns sinais: 
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a) Nos dois últimos anos crescemos em número de membros. Ultrapassamos a casa 
dos 4.500 membros, com dados de até setembro de 2009. E mais: além de 
ganharmos pessoas para Jesus, estreitamos o portal de saída. Este é um bom 
sinalizador; 

b) Novos pontos missionários: em Teresina (1), em Vitória da Conquista (2),  
em Salvador (1); 

c) Ampliamos o número de pequenos grupos, tanto Evangelísticos quanto dos de 
discipulado; 

d) Participamos da Campanha Lar Mateus, com bons resultados para o Reino de Deus. 
 
CONCLUSÃO: Está claro para a Região, e em especial para o ministério de Apoio 
Episcopal, COREAM, Ministério de Expansão Missionária e de Ação Docente que 
é TEMPO DE EDIFICAR A OUTRA METADE DESTES MUROS. Ou seja, 
precisamos avançar enfaticamente na direção do autogoverno e autoproclamação. 
Chegou o tempo e é AGORA. 
 

IV- Desafios para o biênio. 
Avaliando a caminhada regional, nas instâncias cabíveis (igrejas locais – 
distritos; coordenações e ministérios regionais e federações) pudemos traçar 
metas para o biênio 2010 e 2011, que serão apresentados pela COREAM (em 
seus segmentos) em momento próprio. 
(em seus segmentos). Sabemos onde queremos chegar. Temos um foco: Região 
Eclesiástica, Comunidade Missionária a serviço do povo, testemunhando a 
Graça na unidade do corpo de Cristo. Para tanto recebemos de Deus a 
visão de como alcançar este objetivo: Cada Metodista um/a Missionário/a, 
e cada lar onde reside um/a metodista há que ser igreja-corpo vivo de 
Cristo! Todos/as temos esta convicção. Portanto, neste novo biênio, o que nos 
cabe é intensificar planejamento, recursos e tempo para que as macro 
estratégias (p.44 e 45 do PRAM) tornem-se ações. 
 
A- Crescer e edificar.  

 
Para a REMNE o crescimento, por si só, é insuficiente. O que se quer é 
fazer discípulos/as, e não apenas receber mais membros para a instituição. 
Sendo assim o crescimento numérico, que já é uma realidade, precisa ser 
acompanhado de unidade-consolidação–avanço em proclamação do 
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evangelho e em governo das vidas que se renderem a Cristo. Simplificando, 
pode-se afirmar que a REMNE quer: 
 Novas vidas alcançadas para Jesus; gerando novos/as discipuladores 

e discipuladoras; 
 Paixão pelas vidas que se perdem e sofrem amando-nas e desejando-

nas tal como Cristo o fez; 
 Convicção de fé e de salvação pela Graça – por isto mesmo fugir da 

arrogância e da posição de santos/as juízes/as condenadores/as. 
Precisa-se de quem anuncie, apaixonadamente, o poder de Deus que 
é rico em perdoar e fazer novas todas as criaturas ( I Jo 1:6 a 10; 
João 8; Jo 17; Rm. 2:8-10; Rm. 7; Mc. 9:14-37); 

 Lideranças capacitadas para viver o evangelho bíblico, preservando a 
unidade da fé e também dos princípios da instituição metodista;  

 Lideranças comprometidas com o Reino de Deus, conhecedoras da 
Palavra, praticantes da oração e do jejum, zelando pela prática da 
misericórdia, espalhando a santidade bíblica na igreja e na nação 
brasileira; 

 Lideranças comprometidas com a ética cristã, alicerçadas no partir 
do pão e na doutrina dos apóstolos (Atos 2); 

 Igrejas movidas pela paixão por Jesus Cristo, jamais perdendo de 
vista a missão, que é a sua razão de ser; 

Se é isto que se quer, então é necessário: CRESCER e também CAPACITAR: 
 É preciso conversão e também discipulado; 
 É preciso ter paixão e também o conhecimento das doutrinas e da 

tradição; 
 É preciso ser cristão/ã e também, no caso específico, um/a metodista; 
 E preciso ter experiência com Deus, mas também fazer uso da razão 

com que Ele nos agraciou. 
Por tudo isto é que o biênio exige trabalho árduo nas áreas de autogoverno e 
autoproclamação, associado ao trabalho de auto-sustento. 

 
B- Crescer e permanecer. 

A REMNE tem crescido – se não bastasse o que se sente, tem-se a 
confirmação das estatísticas. Porém, crescer e não cuidar é o mesmo que ser 
pai/mãe e abandonar. Não basta alcançar alguém prá Jesus; é preciso levá-
lo/a a crescer, a amadurecer, a ter sua mente transformada e seu caráter 
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restaurado. (Rm.2:1 e 2; Ef. 4: 11 a 28; IICo 5: 17). A conversão tem que 
ser seguida da educação e da capacitação, para que se afaste o risco de esta 
ser apenas uma adesão e não genuína conversão. 

C- Crescer e fazer diferença. 

O crescimento numérico da REMNE deve redundar em vida cidadã tão 
comprometida que o mundo conclua que Deus existe. Deus precisa de 
mulheres e homens de caráter firme, que zelem pela justiça e pela verdade. 
Deus chama pessoas para serem sal e luz em meio às trevas. Cristã e cristão 
sem consciência de cidadania corre o risco de ser anti-testemunho da 
presença de Deus no mundo. Quem é salvo tem certeza diz AMÉM! E 
também diz: 

NÃO:  

 À violência doméstica, 

 Ao racismo, 

 Ao abuso moral, ético, e sexual, 

 À banalização dos relacionamentos, 

 À omissão no exercício da política; 

 À corrupção, 

 Ao enriquecimento ilícito, 

 Enfim, a tudo que negue o querer de Deus para o mundo criado. 

Enfim, o crescimento que a REMNE quer é aquele que Jesus experimentou:  

 em sabedoria, 

 em estatura, 

 em Graça. 



 

Igreja Metodista 

Região Missionária do Nordeste – REMNE 

XVI Concílio Regional Missionário                    
__________________________________________________________________ 

10 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

XVI Concílio Regional da Região Missionária do Nordeste – REMNE  

27 A 29 de novembro de 2009 

Hotel Casa Grande Gravatá - Gravatá -PE 

 

 

E tudo isto diante de Deus e dos/as homens/mulheres (Luc.2:40; 2: 52). 

D- Destaque 

Certos/as de que este Deus tem guiado a REMNE para caminhar em direção a estes       
desafios, registro estes dois destaques da COREAM: 

a) Biênio da implantação e fortalecimento do projeto Sombra e Água Fresca 
(SAF). Se o Reino dos Céus é das crianças, o povo de Deus tem que assumir o 
cuidado com elas. Assim, neste biênio, a secretaria de Ação Social, Diretoria de 
Crianças e Escola Dominical unirão esforços visando cuidar dos/as 
pequeninos/as. A bíblia não nos deixa outra opção a não ser esta: “Ensina a 
criança o caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará 
dele.” (Pv.22:6)  

b) Escola Dominical –  

Cada dia mais observa-se que o povo de Deus já não se compromete com o 
estudo da Bíblia. O próprio mercado evangélico vigente favorece um 
cristianismo de poder sem ênfase no caráter e na santificação. 
Consequentemente deparamo-nos com cristãos/ãs fervorosos/as mas 
desconhecedores/as da Bíblia. Crendo nas palavras de Jesus: “ Errais por que 
não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus” (Mt.22:29), a REMNE 
demandará esforço e planejamento em direção à Escola Dominical. Sem a 
leitura e estudo sistemático da Palavra corre-se o risco de se andar no escuro da 
religiosidade e do emocionalismo, incorrendo em desvios da sã doutrina. E este 
não é o crescimento que se quer na região. 

Estes desafios são imensos – também a REMNE sabe disto. Porém, maior tem sido a 
certeza de que “...o povo construía o muro porque havia ânimo em seu coração.” (Ne. 
4:6). 

V- Neemias – uma inspiração. 

Foi avaliando todos estes desafios gigantescos que Deus trouxe à memória o 
que nos podia dar esperança (Lam. 3: 20 a22). Ele é o maior interessado em que 
vençamos os obstáculos e caminhemos. Toda a bíblia é um relato da 
persistência divina em conduzir a humanidade para campos verdejantes 
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(Sal.23). A bíblia fala deste Deus Trino, o que a faz nosso canto da Esperança. 
Cremos que ela é divinamente inspirada e “útil para o ensino, para a repreensão, 
para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja 
perfeitamente habilitado para toda boa obra.”  (IITm.3:16-17). 

Neste biênio Neemias é a porção da Palavra que nos relembrará que: 

1- Precisamos saber como anda a nossa gente (Ne.1 e IITm2:1 a 7);  

2- Ao saber das suas agruras, nosso coração precisa conectar-se ao Senhor e 
compadecer-se dos/as que estão em “Jerusalém”: terra assolada, 
desesperançada, abandonada.(Ne.1:3); 

3- É preciso sentar, chorar, orar, jejuar e clamar pela libertação das jerusaléns  
(Ne.1:4-11); 

4- Depois de orar, chorar e jejuar é preciso buscar saídas (Ne.2:1-5), ainda que 
para isto perca-se a comodidade (zona de conforto);       . 

5- A clareza da saída – a missão a ser cumprida – tem que mover o/a servo/a de 
Deus para junto do/a desolado/a. É preciso chegar bem de perto prá se ver que 
portas estão queimadas, quanto do muro está destruído, o que precisa ser 
restaurado. (Ne2:11-16); 

6- Depois disto reúne-se as lideranças e monta-se as as estratégias.Ne.2:17-20 e 
Ne.3;   

7- É preciso saber que nem todos/as se alegram com a restauração. Há aqueles/as 
que se beneficiam com o sofrimento alheio e preferem que nada se altere. 
Estes/as são os/as inimigos/as da missão. Ne 4:1-16; 

8- Porém é certo: a obra de reconstrução é mais importante que temer aos/às 
inimigos/as. Quem  está em missão não tem tempo para  “brigas pelo poder”. 
Quem está ocupado/a com a reconstrução não tem como abandonar o trabalho. 
Ne 4:16-23; Ne. 6; 
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9- As ameaças se avolumam e são amedrontadoras. Porém, a convicção de fatos 
que se não vêm (Hb.11:1 a 6) é maior e por isto persevera-se. Famílias inteiras 
dispõem-se ao trabalho e constroem os muros com alegria. Ne.4:6; 4:16 a 23; 

10- Na obra da reconstrução o povo peca (Ne.5:1-12) e precisa reconhecer seus 
pecados, ser confrontado com a Palavra e arrepender-se (caps. 8 e 9); 

11- E até mesmo por não conhecer a revelação de Deus em Jesus cristo, o povo de 
Deus pode esquecer-se da Graça e vangloriar-se na sua vocação a tal ponto que 
pode perder o foco missionário e embrenhar-se em um “orgulho” que o leve a 
desprezar os/as perdidos, ao invés de alcançá-los/as. ( Ne. 13: 23 a 24). Deus 
chamara um povo para ser restaurado com o propósito de que fizesse o mesmo 
com seus/suas semelhantes. Infelizmente Neemias não compreendeu assim e o 
propósito maior de Deus não foi alcançado em sua plenitude, ou seja, ainda não 
foi desta vez que a salvação chegaria a todos os povos. 

12- Mas graças a Deus que por misericórdia enviou o seu Filho Único e nele todos 
os povos podem alcançar a salvação – Jo 3:16;1:1 a 14; 8:12 a 59. 

Enfim, Deus tem-nos chamado a uma missão. Nós colocamos as mãos neste arado e 
não queremos olhar para trás. 

Conclusão: Por anos este é o grande desafio: a emancipação da Região Missionária do 
nordeste à categoria de Região Eclesiástica. E a cada ano a resposta do povo metodista 
nordestino tem sido corajosa e tem dado bons resultados. As tendas tem sido alargadas 
– temos crescido em autogoverno, autoproclamação e auto-sustento. Todo o esforço 
tem valido a pena e se pode celebrar: “Assim, edificamos o muro, e todo...Ne. 4:6. 

E para os obstáculos que se apresentam pensando trazer desistência, dir-se-á tal como 
Neemias:” Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer; por que 
cessaria a obra; enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco?” Ne 6:3. 

É assim que continuaremos, porque o Senhor nos tem abençoado. 

VI- Atividades Episcopais. 

No cumprimento de atribuições canônicas, regimentais e regulamentares 
registro atividades: 
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A- Nacionais 

 Participação na celebração dos 20 anos de episcopado do Revmº bispo Paulo 
Loockman. 

 Participação nas celebrações de aniversários dos bispos Paulo Loockman (65 anos 
em janeiro de 2008) e Nelson Luis (70 anos em agosto de 2009); 

 Retiro da Família Episcopal – fevereiro de 2008 (07 a 10); 

 Retiro do Colégio Episcopal – 16 a 19/06/09; 

 Reuniões do Colégio Episcopal (total de quase 10); 

 Reuniões conjuntas do Colégio Episcopal e COGEAM (total de quase 4); 

 Pregação em culto de envio de missionários/as brasileiro/as para Angola (Eduardo e 
Carla Maia) e para os EUA (Prª Lourdes), em 14 de fevereiro de 2008; 

 Presença na inauguração do Campus Metodista Ypiranga, da Universidade 
Metodista de São Paulo, em 15 de agosto de 2008; 

 Participação no culto de gratidão pelos 85 anos do IPA –Instituto Porto Alegre – 
associado à posse da reitoria – 13 de março de 2008; 

  Palestra no Dia Internacional da Mulher, no Instituto Porto Alegre e também no 
Colégio Centenário, em Santa Maria, Rio Grande do Sul; 

 Presença na celebração de instalação do Centro Otília Chaves, na FATEO 
(Faculdade de Teologia), em 12 de março de 2008; 

 Presença em quase todas as reuniões da Confederação de Mulheres 
(aproximadamente 06); 

 Presença na capacitação para mulheres: 

 Ano de 2008 – 17 a 20 de abril 

 Ano de 2009 – 05 a 07 de junho 
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 Presença e participação (oficina, e palestra e pregação) na capacitação nacional de 
Agentes da Voz Missionária promovida pela Confederação de Mulheres (2008 – 
Escola de Missões em Teresópolis); 

 Celebração dos 80 anos da Voz Missionária – em Campos dos Goitacazes/RJ, em 
19 de setembro de 2009; 

 Atendi a estes convites para ministração da Palavra: 

 Igreja Metodista Betel, em Cabo Frio – pr. Luís Eduardo (março de 2009) 

 Igreja Metodista em Bela Aurora, Juíz de Fora/MG (02 vezes), pr. Moisés 

 Acampamento da Igreja Metodista em Juíz de Fora, bairro São Mateus, Pr. 
Sérgio Martins e pra. Cristina no período de carnaval do ano de 2009, 

 Igreja Metodista em Campos dos Goitacazes – aniversário da Igreja em 20 
de setembro de 2009; 

 Participação no curso de capacitação de liderança, promovido pelo COGEIME, em 
16 e 17 de setembro de 2009; 

 Palestras em congressos: 

 Transformando a Missão, Salvador/BA – 8 e 9/10/09, 

 Seminário sobre Ministério Feminino – Shopping Center Recife, promovido 
pelo Seminário Teológico da Igreja de Deus. 

 Curso de treinamento missionário, promovido pela INFORM e Mission Society – 
05 a 19 de julho de 2009; 

 Representação da Igreja quando do ofício fúnebre do Secretário Executivo da 
Diaconia, pr. presbiteriano Arnulfo Alves Barbosa Filho. Aqui ressalto que a vida 
deste irmão definitivamente foi um exemplo para todo/a aquele/a que se denomina 
cristão/ã. Perdê-lo tem sido custoso para todos/as que o amam e, sem qualquer 
dúvida, para a Diaconia. 
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 Participação na Semana Wesleyana, com palestra sobre Educação Teológica e 
Espiritualidade – maio de 2009, na FATEO (Faculdade de Teologia). 

B.Regionais. 

 Visitas às igrejas locais, sempre acompanhando a família pastoral e ministrando a 
Palavra às igrejas locais; 

 Reunião com lideranças distritais do circuito Caixa D’água - Alto da Bondade em 
05/12/07; 

 Culto de celebração da emancipação das Igrejas em : 

 Guararapes – 01/02/09 

 Teresina – 23 e 24/05/09; 

 Recepção de novos membros nas comunidades em: 

 Alto da Bondade –  

 Vitória da Conquista – 

 Teresina – 

 João Pessoa – 

 Fortaleza – Central –  

 Conjunto Palmeiras – Fortaleza/CE 

 Caixa D’água -  

 Culto de posse do pastor Cláudio A.R. Vicente, em Parnamirim, em 26/04/09; 

 Visita às comunidades metodistas em datas de aniversário: 

 Teresina 
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 Guararapes – dezembro 2009 

 Cordeiro – Recife/PE -2008 

 Santos Dumont – Setembro 2008 

 Central de Aracajú – Setembro 2008 

 Central de Fortaleza – setembro 2008 

 Central de João Pessoa – 12 de abril/09 

 Central de Natal – 26/04/09 

 Nova Descoberta – 23 de agosto de 2009 

 Cascavel – 02 de agosto de 2009 

 Conjunto Palmeiras – Fortaleza/CE – 25/10/09 

 Ponto Missionário Jardim Alfa – João Pessoa/PB – dezembro 2009; 

 Participação no casamento da Patrícia Monteiro, membro da COREAM, em abril 
de 2009. 

 Acompanhamento de novos/as pastores/as, atendendo-nos/as sempre que possível; 

 Visitas pastorais a: 

 Campina Grande – Fevereiro 2008; 

 Araçoiaba – março de 2008 – celebração de aniversário de casamento do Pr. 
Antônio e da Raquel; 

 Torre – fevereiro, abril, setembro; 

 San Martin – 06 de abril de 2009; 

 Caixa D’água – outubro de dezembro de 2008; 
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 Fortaleza – março e setembro de 2009; 

 Caixa D’água – fevereiro de 2009; 

 Aracajú – Central e Santos Dumont -2008 e 2009; 

 Muribeca – 2009; 

 Alto da Bondade – abril de 2009; 

 João Pessoa – 2008 e 2009; 

 Parnamirim – abril de 2009/junho 2009; 

 Salvador – 2008 e 2009; 

 Mossoró – 2008 e maio de 2009; 

 Vitória da Conquista – maio de 2009; 

 Itabuna – maio de 2009; 

 São Luis do Maranhão – 26 a 28 de julho de 2009; 

 Messejana – Fortaleza/CE – julho de 2009; 

 Guararapes – novembro de 2009; 

 Celebração da instalação de nova congregação em Campina Grande – no bairro 
Jardim América , em fevereiro de 2008, acolhimento do primeiro pastor nomeado 
para a mesma: Frederico Emmerich; 

 Convocação e presidência das reuniões da COREAM; 

 Convocação e presidência das reuniões do MAE – Ministério de Apoio Episcopal; 

 Correspondências inúmeras recebidas e respondidas por motivos diversos: 

 Aniversários, 
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 Nascimentos, 

 Casamentos, 

 Aconselhamentos, 

 Questionamentos, 

 Convites,  

 Solicitações de leigos/as e clérigos/as, 

 Coordenações regionais, 

 Coordenações nacionais, 

 Atividades nacionais, 

 Encontros ministeriais das coordenações regionais, federações e ministérios – 01 
em 2008 (abril), 02 em 2009 (agosto e novembro); 

 Atendimentos a todos/as os/as líderes regionais no desempenho de suas funções 
(Mães Sozinhas, Expansão Missionária, grupo gestor e auto-sustento, conselheira 
de juvenis, comissões permanentes, etc); 

 Presença em todos os congressos regionais: jovens e juvenis (set. 2009) e mulheres 
(out. 2009); 

 Participação em reuniões das Federações de grupos societários, sempre que 
possível; 

 Acolhimento de grupos de VEM em algumas das nossas comunidades; 

 Acolhimento e orientação à famílias pastorais, sempre que necessário (somando 
mais de uma centena); 

 Reuniões com as comissões permanentes sempre que necessário e/ou solicitada; 

 Produção de textos para o Jornal Compartilhar de todo o biênio; 
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 Produção de textos para o Expositor Cristão, quando solicitado; 

 Participação no casamento da Irajane Pereira dos Anjos, irmã e funcionária querida 
da Sede Regional – março de 2008; 

 Acolhimento na Sede Regional, para tratar de assuntos decisivos: 

 Pr. Sérgio Fernando Lomeu de Andrade (coordenador do PAADl  - 
Programa de Apoio às Igrejas locais) DIACONIA, e do Sr. José – 
(Assembléia de Deus em Moçambique) para busca de estreitamento de 
laços no combate à HIV –AIDS  e aos preconceitos que envolvem os/as que 
são acometidos/as pela doença. 

 Estudante da Universidade Federal para pesquisa sobre Religiões – 
abril/maio de 2009; 

 Entrevista ao Sr. Vando, por recomendação da Diaconia, acerca de atuações 
e colaboração das ONGS, no que diz respeito às políticas públicas – 2008; 

 Gravação de entrevista para alunos da Universidade Federal acerca da Igreja 
Metodista – que pode ser acessado no youtube.(2009); 

 Major Maruilson, do Exército da Salvação em Recife e duas lideranças 
nacionais, oriundas de São Paulo – para conhecimento e estreitamento dos 
laços cristãos; 

 Acolhimento do Tom Quenet e da Christine Elliot, líderes da Igreja 
Metodista da Inglaterra – Nov. de 2009; 

 Pregação em culto de formatura da turma Rev. Prof. Raimundo Williams 
Bezerra Pereira, turma de Teologia do Seminário Evangélico da Igreja de 
Deus – dez. de 2009 

 Participação em Concílios distritais, sempre que possível; 

 Coordenação e acompanhamento dos expedientes para realização deste XVI 
Concílio Regional. 
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C – Atos de governo 

 Convocação para as reuniões de COREAM e MAE; 

 Convocação da REMNE à participação no Encontro Nacional de pastores/as – 
2008; 

 Nomeações para o biênio 2008/2009; 

 Nomeações de assessorias pastorais para as Federações biênio 2008/09 

 Mulheres – Pra. Lucília Fernandes , 

 Jovens – pra. Mara Pedro, 

 Juvenis – Pr. Cristiano Seta; 

 Nomeação do pr.Piloto para acompanhar os/as alunos/as nordestinos/as no curso de 
Teologia presencial na FATEO; 

 Recebimento de documentação para pedidos de aspirantado ao ministério pastoral e 
à ordem presbiteral; 

 Recebimento de pedido de aposentadoria pelo Pr. José Natal, novembro de 2009; 

 Expedição de certificados de conclusão dos períodos probatórios ao pastorado e ao 
presbiterado; 

 Cartas de recomendação para solicitação de bolsas de estudo à Área Nacional, 
sempre que solicitadas; 

 Designação de evangelistas, em culto público, após cumpridas todas as exigências 
regulamentares e canônicas; 

 Credenciamento de aspirantes ao ministério pastoral para realização de atos 
pastorais (fevereiro de 2008 e abril de 2009); 

 Declaração de licença médica para o presbítero Davidson Belo Mangueira, 
cumpridas todas as exigências canônicas e regulamentares; 
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 Declaração de afastamento temporário do exercício do ministério pastoral para o 
presbítero Ivan Carlos Costa Martins, no período de novembro de 2008 a fevereiro 
de 2009, seguidos todos os trâmites canônicos; 

 Recebi denúncia contra o presbítero Milton Antônio do Rêgo Barros, e conforme 
cânons 2007, a COREAM elegeu uma comissão de ética e disciplina, a quem foi 
encaminhado o processo em março de 2009; 

 Recebi resultado final de processo trabalhista movido pelo presbítero Edelício Sanil  
dos Santos – quando a justiça do trabalho deu ganho de causa à REMNE; 

 Expedi parecer favorável de transferência a pedido do presbítero Jânio Cesar 
Fernandes Barbosa da REMNE para a 3ª RE, após cumpridos todas as exigências 
canônicas e regulamentares. 

 Conforme orientação canônica e cumprindo cada uma das suas exigências, presidi 
todo o processo de avaliação do ministério clerical da REMNE, no período de 
setembro a novembro de 2009; 

 Por um período de 90 dias (16 de junho a 16 de setembro de 2008) estive em 
afastamento temporário das funções episcopais, por decisão do Colégio Episcopal 
da Igreja Metodista frente à situação pessoal/familiar de divórcio matrimonial. 
Quanto a esta situação em particular reafirmo o que creio: o matrimônio é uma 
benção de Deus para a vida humana. Deus se alegra em que aqueles/as a quem 
criou vivam em família, fazendo dela um sinal visível do Reino Dele. Porém nem 
sempre se alcança o ideal de Deus- e isto em qualquer área da vida humana. Sendo 
assim, Deus, em sua misericórdia, retoma as vidas, cuida delas e as  restaura. Neste 
tempo de sofrimento indescritível cada membro desta família padeceu agruras. Não 
bastando os fatos reais, somou-se a tudo isto muitas inverdades, especulações e 
conseqüentes julgamentos precipitados e até cruéis.  Entretanto, Deus levantou 
pessoas e igrejas que se tornaram sustento para as vidas dos membros da família.  

Mais uma vez peço perdão a toda a Região pelos transtornos que este ato de 
divórcio trouxe à ela. Sinto muito mesmo e Deus é testemunha disto. Por outro 
lado, glorifico a Deus pelo amor com que fomos alcançados/as, por parte desta 
comunidade metodista do nordeste (e também das outras regiões). Destaco o apoio 
curador recebido de membros das igrejas, de famílias pastorais, de CLAMS de 
igrejas locais, da COREAM regional, do Ministério de Apoio Episcopal. O perdão 
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e o amor de vocês permitiram que, mesmo em vales da sombra da morte, a vida 
prevalecesse. Á cada um/a a minha gratidão. 

Agradeço ainda ao Colégio Episcopal – outra âncora que Deus providenciou neste 
tempo de grande aflição. Em especial minha gratidão ao Revmº bispo Adriel de 
Souza Maia, que esteve com o casal antes (2 anos aproximadamente), durante e 
após todo este turbilhão familiar. 

À minha família (à biológica e também à cristã) a minha gratidão. Ninguém sabe 
mensurar tão bem o ocorrido a não ser estas pessoas. Em especial meu carinho para 
as duas filhas, Raísa e Dinha, a quem tanto amo. Filhas, sei que só o Senhor tem 
sido nossa Rocha e nosso Sustento (Sl.46) 

D - Destaque 

Finalmente quero ressaltar dois momentos difíceis para a REMNE.  

1- O momento de pesar que abateu-se sobre a família do presbítero Davidson Belo 
Mangueira, em janeiro de 2009. Diagnosticado câncer de medula óssea (leucemia) aos seus 
34 anos, este irmão e sua família tem sido cuidados pelo Senhor. Louvado seja Deus 
porque Davidson, Jussânia, Gabriela, Davi e Nicole tem sido cercados/as de amparo e 
amor. Juntos/as com as famílias (a biológica e a da fé), tem vencido todos os desafios. O 
pastor Davidson tem tido excelente resposta ao tratamento (contínua sob supervisão 
médica). O difícil tem sido convencê-lo a aguardar o final do tratamento, para só então 
retomar as suas atividades. Que Deus continue a abençoá-lo, bem como à Jussânia, filhas e 
filho. 

2 – Em outubro de 2009 fomos surpreendidos com a notícia da morte súbita do irmão 
Heron Silva de Oliveira, membro leigo da COREAM. Embora saibamos que Deus jamais 
se equivoca, realmente nos sentimos sobressaltados/as. À esposa, Acidália, nosso carinho, 
estendido à todos/as os/as familiares. E a este Concílio a solicitação de orações em favor 
desta família, para que  o consolo de Deus a envolva de modo sobrenatural. 

CONCLUSÃO 

Somos comunidade metodista a serviço do povo, testemunhando a Graça e vivendo na 
unidade do corpo de Cristo, sendo cada um/a de nós um/a missionário/a e nosso lar uma 
igreja viva de Cristo, fazendo discípulos e discípulas. 
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Ao nosso Deus a gratidão por alargar as nossas tendas. Também a Ele o nosso pedido para 
que nos fortaleça poderosamente enquanto nos dispomos a edificar muros de proteção e 
acolhimento a todos/as que se encontram em desolação.  

Em Cristo, Senhor e Salvador, 

 

 

___________________________________ 

Bispa presidente Marisa de Freitas Ferreira 

 

 

Gravatá, 27 de novembro de 2009,  

Sala das sessões do XVI Concílio Regional  

 

 


