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Quem somos?



Igreja Metodista

 Missão: Participar na ação de Deus em Seu 

propósito de salvar o mundo.

Visão:  Comunidade Missionária a serviço do 

povo, espalhando a santidade bíblica sobre toda 

a terra.

Tema: Discípulos e discípulas  nos caminhos da 

missão.



Temas dos Biênios 

Em cada biênio detalhamos um tema para a vida e

a missão da Igreja :

2012 – 2013 Cumprem o mandato missionário de

Jesus;

2014 – 2015 Formam uma comunidade de fé,

comunhão e de serviço;

2016 – 2017 Produzem frutos de uma vida

santificada



OUR IDENTITY

“A Igreja Metodista no Brasil é parte da Igreja

Metodista na América Latina e no mundo, o ramo

universal Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Sensíveis

ao Espírito Santo, ela é reconhecida chamada e

enviada para trabalhar com Deus neste tempo e

lugar onde ela está. Neste momento, fazemos uma

escolha clara para a vida, que se manifesta em Jesus

Cristo, em oposição à morte e todas as forças que a

produzem.”

Plano para a Vida e Missão da Igreja , 2011, p. 75



SOCIAL CREED

“A Igreja Metodista do Brasil afirma sua responsabilidade

cristã para o bem-estar geral do ser humano como

resultado de sua fidelidade à Palavra de Deus expressa

nas Escrituras do Antigo e Novo Testamentos. Esta

tomada de consciência da responsabilidade social faz

parte da preciosa herança confiada ao povo Metodista

pelo testemunho histórico de John Wesley.”

Cânones 2011, p. 51



PLANO DE AÇÃO MISSIONÁRIA

Nossas ênfases missionárias:

1- Estimular o zelo evangélico na vida de cada

Metodista, em cada igreja local;

2- Revitalizar o carisma missionário dos clérigos e

leigos nos vários aspectos da missão;

3- Promover discipulado à luz da salvação, 

santificação e de serviço;



PLANO DE AÇÃO MISSIONÁRIA

4- Fortalecer a identidade, conexidade e unidade

da Igreja;

5- Implementar ações que envolvam a igreja no

cuidado e preservação do ambiente;

6- Promover maior compromisso e resposta da

igreja ao clamor do desafio urbano;



 População Brasileira: 204.188.625

 Número de Igrejas: 1216 igrejas - 7 regiões eclesiásticas e 2 regiões missionárias;

 Número de membros nas Igrejas: 215.000

 Número de Pastores: 1.800

Membros Metodistas no Brasil

Population Methodists

Regiões Eclesiásticas



Caminhos da Missão



Ação Missionária



Discipulado



Promover maior compromisso e resposta da 
igreja ao clamor do desafio urbano

a) Estilo de vida no qual Cristo é o modelo, ele é "o

caminho, a verdade e a vida" à luz dos valores da fé

cristã e da perspectiva do Reino de Deus;

b) Método em que o pastor dedica maior atenção

aos pequenos grupos de pastoreio e promover desta

forma, as relações mais fraternas e de mútuo

pastoreio;

c) Estratégia para o cumprimento da missão

destinada a evangelização e crescimento.



Estilo de vida

“Nunca permita que, em qualquer circunstância, que passe um dia sem que 

você tenha pelo menos uma hora para a sua vida devocional”

John Wesley

Devocionários



OFERTA MISSIONÁRIA

http://ofertamissionaria.metodista.org.br/

http://ofertamissionaria.metodista.org.br/


EXPANSÃO MISSIONÁRIA- BRASIL

 4811 Cidades sem a presença metodista – 87%

 729 Cidades com a presença Metodista– 13%



RELAÇÕES MISSIONÁRIAS

Brasil: Norte e Nordeste

Países Estrangeiros: Panamá, Costa Rica, Peru, Equador, Paraguai,

Uruguai, Moçambique, Angola, Portugal, França, Espanha, Grã

Bretanha, Estônia, Suíça, Alemanha, Canadá e Estados Unidos da

América



Ação Social



Projetos Sociais nas Igrejas locais



PASTORAL

Pastoral Indígena – trabalho com 3 povos: Macuxis
em Roraima, Tremembé no Ceará e Kaiowá -
Guarani em Dourados- MS;

Pastoral Carcerária;

Ministério Jovens em Conflito com a Lei;

Pastoral de combate ao Racismo



Carcerária
Juventude

Racismo Indígena



PROJETOS SOCIAIS:

Destaque: Barco Médico (Amazonas); Poço de

Dessalinização(agreste pernambucano).

Barco Médico Cisterna
Poço de 

Dessalinização



PROJETOS SOMBRA E ÁGUA FRESCA

- Atividades extracurriculares para crianças e adolescentes com idade entre 6 a

14 anos. Áreas de ação: educação cristã; apoio escolar; artesanato; recreação;

inclusão digital; cidadania e ecologia. Projetos Sombra e Água Fresca.

RegiÃO ProjectOs Número de pessoas assistidas

1ª 12 646 crianças e adolescentes

3ª 04 244 crianças e adolescentes

4ª 16 581 crianças e adolescentes

5ª 07 456 crianças e adolescentes

6ª 05 350 crianças e adolescentes

Remne 08 315 crianças e adolescentes

Rema 09 399 crianças e adolescentes

Total 61 2.991 crianças e adolescentes

Atualizado em Setembro2014



São Paulo

Paraná
Minas Gerais

Fortaleza



INSTITUIÇÕES SOCIAIS

Mães Sozinhas Boias - frias

119 Instituições: AMAS, IMAS, (jardins de

infância, escolas, albergues, asilos, creches)



INSTITUIÇÕES SOCIAIS

Comunidade Metodista do Povo de Rua

Instituto Central do Povo



CAMPANHAS, VÍDEOS E PUBLICAÇÕES

Combate ao racismo:
https://www.youtube.com/watch?v=os2KHYYHBHs&in

dex=2&list=TLX-OrtnJlIzk

Maioridade Penal: 
https://www.youtube.com/watch?v=a4HlGJrdzn0&in

dex=8&list=TLX-OrtnJlIzk

Doação de Sangue: 
http://www.metodista.org.br/campanha-nacional-

de-doacao-de-sangue-2013

https://www.youtube.com/watch?v=os2KHYYHBHs&index=2&list=TLX-OrtnJlIzk
https://www.youtube.com/watch?v=a4HlGJrdzn0&index=8&list=TLX-OrtnJlIzk
http://www.metodista.org.br/campanha-nacional-de-doacao-de-sangue-2013


OFERTA NACIONAL DE AÇÃO SOCIAL

 http://www.metodista.org.br/festa-da-familia-metodista-2014

http://www.metodista.org.br/festa-da-familia-metodista-2014


EDUCAÇÃO



Encontro Nacional de Escola        

Dominical

DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESCOLA DOMINICAL

Redatoras das revistas das crianças



Revistas Escola 

Dominical - 2015

DEPARTAMENTO NACIONAL DA ESCOLA DOMINICAL



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PESSOAS QUE TRABALHAM 

COM CRIANÇAS

Todas as crianças são nossas crianças



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PESSOAS QUE 

TRABALHAM COM CRIANÇAS

Escola Bíblica de Férias

Vigília Nacional pelas

crianças



FEDERATIONS

Juvenília Encontro Nacional de 

Jovens



FEDERAÇÕES

Encontro Nacional de 

Homens

Encontro Nacional de 

Mulheres

Revista para 

mulheres



Treinamento Teológico:

1 Faculdade de Teologia;

6 institutos, centros e seminários teológicos



Instituições Educacionais.
57 instituições em 10 estados brasileiros: Universidades; Faculdades; Escolas 

de Educação Básica

IpaGranbery Umesp

Izabela Hendrix Unimep Americano



Ação Administrativa



Ações

Gestão para a missão e promoção da vida:

Gestão de pessoas e projetos

Gestão de patrimônios;

Gestão financeira.



Comunicação



TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO

 Jornal “Expositor Cristão”

 Portal Metodista: www.metodista.org.br

 Programas de Tv, radio e web radio

 Redes Sociais



Parcerias



Nossos parceiros até agora

 2007-2015: Ações com recursos financeiros de ambas as partes

em 132 projetos sociais que habilitam em média, 42 mil pessoas

de diferentes idades, etnias e cidades. Empoderamento social,

educacional, profissional e espiritual.

 Ações com recursos humanos, recursos acadêmicos, recursos

financeiros provenientes do Brasil, Alemanha e Moçambique

para a formação de pastores em Moçambique;



DE AGORA EM DIANTE :
Parceria é compartilhar as mesmas intenções!

Continuar a “partilhar as mesmas intenções” e estar disposto a

colaborar com o processo de formação nas áreas de

Educação Teológica, Educação Cristã (escola dominical e

trabalhar com crianças); Ação Social (Sombra e água fresca) e

Discipulado.



CONTATOS:

www.metodista.org.br

 Facebook: 
https://www.facebook.com/sedenacionalmetodista

http://www.metodista.org.br/
https://www.facebook.com/sedenacionalmetodista

