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Assessoria de projetos 

Igreja Metodista – Região Missionária do Nordeste 

  

Relatório 2008-2009 

  

“Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para 
calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir?” Lucas 14.28 

Planejar é importante para a Igreja, pois ajuda a estabelecer metas para um 
período e para cada ano e a dividir responsabilidades. Ajuda ao acompanhamento e a 
avaliação. Uma Igreja de dons e ministérios pode testemunhar o amor de Deus de 
forma mais efetiva se planejar a sua missão.  

A prática da Igreja e dos grupos societários, entretanto, é em geral muito forte na 
consciência da missão de testemunhar o amor de Deus através dos diversos 
ministérios, mas com pouca experiência e referência na área de planejamento e 
principalmente no acompanhamento e avaliação. 

  

Destaques 

Algumas Igrejas e Grupos têm planejado a sua ação de forma muito positiva. 

Os Distritos têm definido prioridades o que ajuda quando aparecem possibilidades de 
projetos com prazo curto. 

  

 Atividades 2008 – 2009: 

 Participação na reunião das coordenações e assessorias da REMNE 11 e 12 de 
abril de 2008; 
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 Apoio a elaboração do projeto da Federação de Mulheres (2008); 

 Assessoria a elaboração do projeto de revitalização do poço artesiano em 
Varjadas/PE (2008); 

 Apoio a elaboração do projeto juventude – transformados para transformar da 
Federação de Jovens (2008);  

 Apoio a elaboração do projeto: Solidariedade e Cidadania: Vocacionados/as 
para Servir – Igreja Metodista em São Luis/Maranhão (2009); 

 Assessoria a 03 projetos elaborados pelo Centro Comunitário Metodista: 
Pessoa em Missão – Junta de Ministérios Globais, Igreja Disciples o Christ, 
CIEMAL (2009) 

 Apoio a elaboração do relatório de atividades realizadas do Centro Comunitário 
Metodista na Creche Gente Nova (2009); 

  

Desafios: 

As Igrejas locais e Grupos Societários realizarem uma leitura do cenário onde 
desenvolvem seus ministérios, estabelecerem metas e elaborarem um planejamento 
de ação e socializarem os mesmos com a Sede Regional, a Coordenação de Ação 
Missionária e a Assessoria de Projetos para quando aparecem possibilidades de 
projetos, facilitar o conhecimento de quais se identificam com as áreas de ação 
apoiadas pelas entidades e igrejas parceiras e com mais possibilidade de aprovação. 

Promover capacitação na área de elaboração de projetos e planejamento para a 
liderança para facilitar o desenvolvimento da missão de forma mais efetiva. 

  

Jane Menezes Blackburn 


