IGREJA METODISTA – SEXTA REGIÃO ECLESIÁSTICA
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO e PLANO DE AÇÃO REGIONAL
Biênio 2016/2017

Tema Geral da Igreja Metodista
"IGREJA: COMUNIDADE MISSIONÁRIA A SERVIÇO DO POVO – ESPALHANDO A SANTIDADE BÍBLICA”
Tema para o Biênio
“Discípulos e discípulas nos caminhos da missão produzem frutos de uma vida santificada.”
Visão da 6ª Região
"Participar da ação de Deus na expansão do Seu Reino, vivendo a integralidade do Evangelho e espalhando a
santidade bíblica a partir dos Estados do Paraná e Santa Catarina, e até aos confins da Terra”.
Missão da 6ª Região
"PROMOVER A EVANGELIZAÇÃO NA PERSPECTIVA DA MISSÃO INTEGRAL, confrontando as pessoas com as boas novas da salvação,
possibilitando-lhes um despertar na fé, inserindo-as no Corpo de Cristo, para serem nutridas, desafiando-as a vivenciar essa fé
através dos diversos dons e ministérios, sinalizando, assim, a plenitude devida em Cristo Jesus".
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ÊNFASES

METAS


1. IDENTIDADE E PRESENÇA METODISTA




2. DISCIPULADO E VIDA DE ORAÇÃO





3. DISCIPULADO E TESTEMUNHO DE GENEROSIDADE

4. DISCIPULADO / DONS E MINISTÉRIOS
5. DISCIPULADO E EDUCAÇÃO CRISTÃ

Estabelecer a presença metodista em todas as cidades dos estados
do Paraná e Santa Catarina.
Formar discípulos/as com ardor missionário e comprometidos com a
Igreja Metodista para expansão do Reino de Deus.
Fortalecer a essência da identidade metodista
Trabalhar perseverança e disciplina na vida de oração na igreja local.
Desafiar cada Igreja Local a estabelecer um tempo comunitário de
jejum e oração.
Estimular a vida devocional.

1. Trabalhar a consciência da importância do acolhimento ao
estrangeiro.
2. Incentivar o exercício da misericórdia.
3. Motivar a contribuição para projetos missionários.
1. Consolidar o discipulado (salvação e santificação) para o exercício de
dons nos diversos ministérios (serviço).
2. Continuar a implantação do uso do CDV na Igreja Local através do
treinamento adequado do material.
1. Revitalizar Departamento Regional de Educ. Cristã e Escola Dominical.
2. Difundir material wesleyano para uso nas Igrejas Locais.
3. Promover projeto de imersão Bíblica.

ÊNFASE

ESTRATÉGIAS
(Como?)

RESPONSÁVEIS
(Quem?)

1. IDENTIDADE E PRESENÇA METODISTA

- Capacitando pessoas para a missão;
- Buscando e direcionando recursos financeiros para novos desafios;
- Motivando as Igrejas e Campos para o avanço missionário;
- Promovendo eventos missionários;
- Fortalecendo a conexidade entre as Igrejas;
- Priorizando o avanço missionário em Santa Catarina.

Região, Distritos e Igrejas Locais

2. DISCIPULADO E VIDA DE ORAÇÃO

- Divulgando estratégias de reuniões de oração para que seja adaptado na realidade
de cada igreja;
- Usando as mídias sociais
- Estimulando a leitura do livro “A vida devocional na tradição Wesleyana” entre
outros.

Bispo, COREAM e SSDDs

3. DISCIPULADO E TESTEMUNHO DE
GENEROSIDADE:

1. Ministrando as Igrejas sobre a importância de acolher os estrangeiros, em especial
os refugiados de países que experimentam guerras, desastres naturais ou crises
políticas. (Êxodo 23:9).
2.1 Mobilizando as Igrejas para ajuda em situações de tragédias e acidentes
2.2 Promovendo campanhas de arrecadação.
2.3 Incentivando pequenas atitudes generosas.
3. Divulgando novos projetos missionários regionais, distritais e locais.

Sede Regional e Igrejas Locais

4. DISCIPULADO / DONS E MINISTÉRIOS:

1.1 Preparando um material simples e orientando os passos da caminhada do
discipulado, levando em conta os princípios não negociáveis e as particularidades de
cada Igreja Local.
1.2 Realizando vídeos curtos ou cursos de capacitação que ajudem no esclarecimento
e na promoção do discipulado.
2. Promovendo cursos de capacitação para a implantação do CDV nas Igrejas Locais.

1. Ministério de Ação Episcopal
2. Igrejas Locais e SSDDs

5. DISCIPULADO E EDUCAÇÃO CRISTÃ:

1. Fortalecendo o estudo da Bíblia pela Bíblia tanto na EBD como em outros espaços
de Educação Cristã.
2. Pesquisando materiais wesleyanos que auxiliem no cumprimento das ênfases do
biênio.
3. Realizando treinamento de imersão Bíblia nas reuniões distritais dos pastores e
também no encontro de pastores de cinco

Bispo, SSDDs, CEMETRE, Pastores/as e
Departamento Regional de Educação
Cristã e Escola Dominical

