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IGREJA METODISTA DE VILA ISABEL
“Discípulos e Discípulas no Caminho da Missão”
PLANO MISSIONÁRIO 2012-2016
1 – APRESENTAÇÃO:
A Igreja local, pelos nossos documentos, é vista e entendida como a agência básica da
ação missionária da Igreja, por isso é decisiva a sua configuração em Dons e Ministérios.
Esse é o modo metodista de fazer missão e forma de garantir que esteja visível a ação da
Igreja Metodista, e dessa com a Igreja Corpo de Cristo, em seu compromisso com a
integridade das pessoas, da coletividade e de toda a criação.
A Igreja é uma comunidade de servos e servas de Jesus Cristo, anunciando e vivendo o
Evangelho em atos de piedade, obras de misericórdia, espaço de adoração, acolhimento. Há
um sacerdócio universal de todos os crentes. A Igreja local caminha na graça, serve com os
dons e produz os frutos do Reino de Deus.
Este Plano de Ação Missionária da Igreja Metodista da Vila Isabel (2012-2016) está
baseado no Plano para Vida e Missão da Igreja, Plano Nacional Missionário 2012-2016, no
Plano Estratégico da Primeira Região Missionária, no Plano de Ação “Nova Vila”, nos Planos
de Ação de cada Ministério e Grupo Societário e na realidade social onde a Igreja está
inserida pela Graça de Deus.
2 – OBJETIVOS DO NOSSO PLANO MISSIONÁRIO:
Com este Plano Missionário estamos estabelecendo Objetivos, Alvos, Linhas de Ação
para serem alcançados.
A Igreja Metodista de Vila Isabel tem por objetivo maior desenvolver esforços que
garantam a UNIDADE, a IDENTIDADE e a URGÊNCIA DA AÇÃO MISSIONÁRIA,
particularmente caracterizadas pela paixão pelas almas, pelo ardor evangelístico, pelo genuíno
avivamento e por uma vida marcada pela santificação que implica em amor a Deus sobre
todas as coisas e amor solidário e serviços de solidariedade ao próximo, sempre com o projeto
de fazer discípulos e discípulas para o Senhor Jesus.

2

3 - MISSÃO DA IGREJA METODISTA
A missão da Igreja é participar da ação de Deus no seu propósito de salvar o mundo e
particularmente o povo do Estado do Rio de Janeiro. A Igreja Metodista cumpre a sua missão
realizando o culto de Deus, pregando a sua Palavra, ministrando os sacramentos, promovendo
a fraternidade e a disciplina cristãs e proporcionando a seus membros, meios para alcançar
uma experiência cristã progressiva, de modo que estes sejam discípulos de Cristo e alcancem
o mundo através de seus dons e ministérios.

4 - VISÃO
A visão da Igreja Metodista é que venhamos a nos empenhar em fazer, amadurecer e
enviar discípulos para estabelecer ou revitalizar a presença do testemunho e serviço
metodistas em todas as ruas, bairros, povoados e cidades do Estado do Rio de Janeiro.
5. Nossas ênfases como Igreja Metodista
Ênfase 1: Estimular o zelo evangelizador na vida de cada metodista, de cada igreja local
A Igreja, em função do seu chamado divino, sempre é missionária. O fundamento da
missão é a obra reconciliadora de Jesus. Por isso, colocar esta ênfase como prioridade
absoluta significa reafirmar que somente a missão justifica a presença da igreja no mundo
(PNM).
Ênfase 2: Revitalizar o carisma do ministério leigo
A Igreja Metodista sempre optou por uma eclesiologia focada no Sacerdócio Universal
de Todos os Crentes e, por isso, reafirma a importância de uma Igreja configurada nos Dons,
Ministérios e Frutos, entendendo que todas as pessoas são chamadas, vocacionadas e enviadas
para a missão. Recoloca-se perante os membros o conteúdo da nossa prática ministerial:
“Todos os membros da igreja, pelo fato de pertencerem ao povo de Deus por meio do
batismo, são ministros do Evangelho, são chamados por Deus, preparados pela Igreja para,
sob a ação do Espírito Santo, cumprir a missão, em testemunho, serviço e evangelização”.
Ênfase 3: Promover o discipulado na perspectiva da salvação, santificação e serviço
O discipulado precisa ser compreendido como um modo de ser igreja. Assim sendo,
não é um programa para atender o “modismo eclesiástico”. Ao contrário, mergulhando nos
estudos do Evangelho, vamos perceber que o discipulado é uma condição para que as pessoas
possam seguir o caminho aberto por Jesus Cristo.
Ênfase 4: Fortalecer a Identidade, Conexidade e Unidade da Igreja
É importante deixar claro quem somos e para que existimos, isto é, a nossa identidade.
Tal definição deve ser conhecida, acima de tudo, pela comunidade interna. Toda pessoa
metodista precisa saber, compreender, praticar e vivenciar essa lição. As pessoas são, em
grande número, levadas por “todo o vento de doutrina”, “agitadas de um lado para outro”. Na
verdade, há uma busca intensa de algo que traga às pessoas esperança e vida. No meio de toda
essa situação, corre-se o risco de perder a configuração de nossa identidade e o sentido de
nossa finalidade – a vocação para a qual fomos chamados/as.
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Ênfase 5: Implementar ações que envolvam a Igreja no cuidado e preservação do Meio
Ambiente
Entende-se que o exercício da ética cristã deve ser o princípio de toda ação social,
especialmente nas relações político-sociais, sempre “estimulando o desenvolvimento de uma
cidadania responsável e o preparo para maior participação nas estruturas e processos de
decisões” (PVMI). Nossa igreja, em suas ações sociais e docentes, estará envolvida no
cuidado e preservação do meio ambiente a partir do entendimento da mordomia cristã sobre o
mundo criado por Deus.

Ênfase 6: Promover maior comprometimento e resposta da Igreja ao Clamor do Desafio
Urbano
O PVMI desafia a Igreja a fazer uma leitura de conjuntura e, igualmente, estar atenta
aos sinais dos tempos, a fim de que a mensagem do Evangelho tenha ressonância prática no
momento histórico que vivemos.
6 - VALORES E COMPORTAMENTOS
Os valores são as convicções claras e fundamentais que a Igreja Metodista defende e
adota como guia de gestão que orienta suas ações ao longo do tempo.
Os comportamentos são as atitudes associadas aos valores para que esses valores se
tornem realidade nas ações da Igreja.
Valores e Comportamentos
•
História, Tradição e Doutrinas Metodistas: Nossa igreja
ensinará, enfatizará e celebrará continuamente nossa herança histórica e
doutrinária.
•
Modo de ser Igreja Conciliar: Nossa igreja valorizará e
promoverá o jeito de organizar-se como Igreja, a saber, Episcopal, Ministerial,
Conciliar.
•
Escritura Sagrada (Bíblia): Nossa Igreja enfatizará os estudos
Bíblicos, tanto na vida comunitária e nas organizações e ministérios, quanto na
vida pessoal e familiar.
•
Escola Dominical e Educação Cristã: A Escola Dominical é o
melhor instrumento de capacitação do discípulo e da Discípula. A Educação
Cristã é um processo dinâmico para a transformação, libertação e capacitação
da pessoa e da comunidade.
•
Igreja Missionária: À semelhança do Metodismo Histórico,
entendemos que a ação missionária nos levará natural e obrigatoriamente ao
crescimento espiritual, qualitativo, quantitativo, orgânico, e como presença
relevante na comunidade que nos cerca.
•
Discipulado Cristão. O ide e fazei discípulos de Jesus não um
programa opcional da igreja, mas uma ordenança para todas as igrejas e seus
membros. Nossa caminhada local será estabelecer Pequenos Grupos de
Discipulado em cada rua, segundo o modelo do Programa Oficial da Câmara
Nacional de Discipulado e da Primeira Região eclesiástica, gerando assim
Salvação, Santificação e Serviço. Capacitando líderes leigos, implantando
Pequenos Grupos e gerando novas vidas.
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•
Ação Profética: Manter uma postura vigilante no sentido de
denunciar toda situação onde a opressão e a morte neguem a realidade da vida,
dos direitos humanos, da preservação da natureza, com as quais Deus está
comprometido desde a criação do mundo. Inclusive nas relações de poder e nas
relações pessoais internas na vida da igreja local.
•
Ação Social e Serviço ao povo: A nossa Igreja é chamada a ter
uma presença relevante e uma ação social eficaz, com serviços e uma ação
geradora de cidadania. A ação social da Igreja, como parte da missão, é nossa
expressão humana do amor de Deus.
•
Dízimo: No Novo Testamento, o dízimo é uma quantia de
referência mínima para estabelecer o piso das nossas contribuições, entendidas
não como cobrança, mas como graça, como privilégio. Todo metodista é
dizimista por ato de compromisso ao vincular-se com a Igreja e como
compromisso com a Obra de Deus.
•
Evangelização: Como parte da Missão, evangelizar é encarnar o
amor divino nas formas mais diversas da realidade humana, para que Jesus
Cristo seja confessado como Senhor, Salvador, Libertador e Reconciliador
gerando novos discípulos e discípulas.
•
Unidade Cristã: A busca e vivência da unidade da Igreja, como
parte da Missão, não é optativa, mas uma das expressões históricas do Reino
de Deus. Nossa Igreja procurará sempre ser uma comunidade cuja identidade é
metodista, e por isso mesmo uma igreja que promove a unidade cristã.

7. Nossos compromissos como Igreja Metodista
Como Igreja Metodista, nos comprometemos a:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Manter fidelidade aos fundamentos da fé cristã e obediência ao mandato de Cristo.
Celebrar os sacramentos e cultuar a Deus em adoração comunitária, participativa.
Anunciar e viver a experiência da graça de Deus acolhida pela fé em Cristo.
Fortalecer e promover a ação da igreja local como comunidade cristã de Dons e
Ministérios, inserida no mundo.
Produzir os frutos da nova vida em Cristo, na perspectiva do Reino de Deus.
Produzir um zelo evangelizador na vida de cada metodista, de cada igreja local.
Desenvolver e promover educação cristã de modo constante na vida da Igreja.
Ser uma comunidade de fé que se reconhece como Igreja, parte da totalidade do Corpo
de Cristo.
Agir de modo unido, conciliar e conexional em nosso propósito missionário.

8 . ESTRATÉGIAS DE AÇÃO & PRIORIDADES
8.1 – Grupos Pequenos
Os grupos pequenos são estratégicos porque todos os participantes são envolvidos em
um processo de Salvação de vidas, Santificação e Serviço. Através do discipulado novos
discípulos e discipuladores são gerados causando um crescimento qualitativo e quantitativo na
vida da Igreja.
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8.2 – Escola Dominical
A Escola Dominical é estratégica porque é um espaço nobre para o estudo da Palavra
de Deus em nossa ênfase no discipulado cristão. É o instrumento da Ação Docente da Igreja.
8.3 – Trabalho com a Família
O trabalho com a família é estratégico porque ele é uma forma de alcançar,
evangelizar e discipular as famílias por inteiro, uma vez que elas são à base para a formação
de relacionamentos saudáveis em nossa sociedade.
8.4 – Reforço Escolar
O reforço escolar é estratégico por se um serviço que a igreja desenvolve, alcançando
as crianças da comunidade, tirando-as da rua, complementando a educação pública e
formando um caráter cristão.
8.5 – Literatura Metodista
A literatura metodista é estratégica porque ela fundamenta o povo na doutrina
metodista e na vivência de uma prática cristã madura.
8.6 – Retiro Espiritual
O retiro espiritual é estratégico porque é uma oportunidade de evangelizar homens e
mulheres transformando-os em discípulos e discípulas, confrontar a vida dos membros da
igreja com a proposta de vida cristã estabelecida na Palavra de Deus de forma mais intensa,
ampliar a convivência mais profunda e propiciar um treinamento mais impactante dos
diferentes ministérios da igreja local, dos novos convertidos às lideranças.
8.7 – Discipulado de Liderança
O discipulado de liderança é estratégico porque é uma prática contínua do processo de
discipulado, em que o Bispo ministra estudos aos Superintendentes Distritais, estes aos
Pastores/as, estes às lideranças da igreja local, e estas aos segmentos locais que representam
os ministérios e sociedades, de modo que as ênfases dadas pelo Bispo alcancem toda a igreja.
Recordando que esta foi a estratégia de Jesus com os doze e com os setenta, e também foi a
ênfase de Wesley com seus pregadores leigos.
8.8 - Expansão Missionária
Não podemos abrir mão de sonhar e trabalhar para a expansão missionária da Igreja,
seja através de ofertas para frentes missionárias nacionais e regionais, seja pela abertura de
pontos de pregação, novas congregações e Pequenos Grupos em cada rua.
8.9 - Crianças e Pre-adolescentes
As crianças e os pré-adolescentes deverão receber atenção especial por parte da Igreja
Metodista de Vila Isabel, e em particular por parte dos pastores, da liderança leiga da Igreja,
da Escola Dominical, Coordenação Local de Ação Missionária, Ministérios dos Esportes,
entre outros. Deve ser feito um acompanhamento especial às crianças
e pré-adolescentes visando sua integração à igreja (particularmente a participação deles no
culto e na Escola Dominical), à transmissão da fé para que tenham sua experiência pessoal
com Jesus, o ensino bíblico e a prática da oração. Nossa Igreja deve também suprir, dentro de
suas possibilidades, as necessidades vitais e imediatas das crianças e pré-adolescentes pobres,
com atenção especial para a escola/educação formal.
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8.10 - Jovens e Juvenis
Todos jovens e juvenis devem ser orientados e ajudados a se integrarem e a se
organizarem como grupos etários e se integrarem e participarem ativamente da vida cúltica e
missionária da igreja. Eles devem ser capacitados para terem vida de oração e santidade,
conhecimento bíblico e doutrinário, bem como uma visão missionária que lhes permita
exercer seus ministérios e liderança com originalidade, alegria e responsabilidades crescentes.

9 – ENFOQUE
Reconhecemos que tudo começa com oração, se sustenta com oração e só pela oração
teremos vitória e sucesso em nosso planejamento.
A oração nos conduz à intimidade com Deus, à ação missionária, a todo e qualquer
trabalho, da evangelização à administração.
A oração é o start do nosso planejamento e também o combustível de uma igreja que
quer caminhar e fazer caminho, história, discípulos.
10 – LINHAS DE AÇÃO PARA A EXECUÇÃO DO TRABALHO
O Plano de Ação Missionária da nossa Igreja obedece a um encadeamento de
providências, separadas logicamente em 4 linhas de ação. Essas providências ou linhas de
ação se agrupam da seguinte maneira:
1ª linha de ação: Despertamento dos pastores, lideranças leigas e todo crente da
Igreja, adultos e crianças.
2ª linha de ação: Identificação das oportunidades missionárias pelos ministérios,
grupos societários, Escola Dominical, etc...
3ª linha de ação: capacitação das pessoas e ministérios para a participação nos
projetos escolhidos pela Igreja.
4ª linha de ação: acompanhamento e suporte adicional por parte dos pastores e da
Coordenação Local de Ação Missionária.

11 - AVALIAÇÃO
Vamos avaliar periodicamente a nossa caminhada. Para que nossa caminhada possa
ser avaliada concretamente estamos propondo obrigatoriamente aos ministérios e demais
órgãos locais quatro índices de avaliação de desempenho, a saber:
1. Reuniões dos ministérios e grupos societários pelo menos uma vez a cada dois
meses.
2. Participação dos membros do ministério e/ou do grupo societário
3. Execução do Plano de Ação dos Ministérios a luz do Plano de Ação da Igreja
4. Trabalho em parceria com outros ministérios e/ou grupos da Igreja
Conclusão:
Nossa Igreja caminha unicamente na Graça do Senhor Jesus. É a graça de Deus que
possibilita nosso avanço em santidade, crescimento e ação no mundo. Dependemos da Graça
do Senhor para cumprir o mandato que ele nos deu. A Igreja vive em função de sua Missão.
Somente a Missão de salvar vidas justifica a presença da igreja no mundo. Dependemos da
graça para cumprir a Missão, andar na Missão é ser a Missão de Deus no mundo.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2012.
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Ênfases, Metas e Ações da Igreja Metodista de Vila Isabel.
Ênfase
Ênfase 1: Estimular o zelo
evangelizador na vida de cada
metodista, de cada igreja local

Metas
A Igreja, em função do
seu chamado divino, sempre é
missionária. O fundamento da
missão é a obra reconciliadora de
Jesus. Por isso, colocar esta ênfase
é colocada como prioridade
absoluta.
Reafirmamos
que
somente a missão justifica a
presença da igreja no mundo
(PNM).
A Meta é aumentar o
número de membros através de
uma evangelização eficiente.

Ações
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ênfase 2: Revitalizar o carisma
do ministério leigo

Ênfase
3:
Promover
o
discipulado na perspectiva da
salvação, santificação e serviço

A Igreja Metodista sempre
optou por uma eclesiologia focada
no Sacerdócio Universal de Todos
os Crentes e, por isso, reafirma a
importância
de
uma
Igreja
configurada nos Dons, Ministérios
e Frutos, entendendo que todas as
pessoas
são
chamadas,
vocacionadas e enviadas para a
missão.
A meta é capacitar,
aperfeiçoar, valorizar e mobilizar o
trabalho leigo na Igreja.
O discipulado precisa ser
compreendido como um modo de
ser igreja. O discipulado é uma
condição para que as pessoas
possam seguir o caminho aberto
por Jesus Cristo.
A Meta será estabelecer o
Programa
de
Discipulado
implantando Pequenos Grupos nas
Casas. Nosso Meta até 2016: 100
pequenos Grupos.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Ênfase 4: Fortalecer a
Identidade, Conexidade e
Unidade da Igreja

É importante deixar claro
quem somos e para que existimos,
isto é, a nossa identidade. Tal
definição deve ser conhecida,
acima de tudo, pela comunidade
interna. Toda pessoa metodista
precisa
saber,
compreender,
praticar e vivenciar essa lição. As

•
•
•
•

Criar projetos de
evangelização;
Realizar capacitação para
novos evangelistas;
Realizar Conferências
evangelísticas;
Dar ênfase evangelística
em todos os contatos e
serviços prestados pela
igreja;
Trabalhar a Pastoral da
Saúde;
Realizar retiros
evangelísticos;
Abri novas congregações
Auxiliar as congregações
de Bom Jesus e Cocotá.
Desenvolver uma vida de
oração pela Evangelização
da Igreja.
Realizar cursos de
capacitação para os
ministérios locais;
Valorizar o ministério da
Palavra entre os leigos;
Divulgar a necessidade de
cada membro trabalhar
nos ministérios locais;
Desenvolver a capacitação
na Oração e santificação
dos membros da Igreja.
Capacitar Líderes para o
programa de Pequenos
Grupos;
Estabelecer Pequenos
Grupos em cada rua;
Realizar Retiros
Espirituais com enfoque
no discipulado;
Reunir semanalmente com
os líderes de Pequenos
Grupos.
Desenvolver uma
disciplina de Oração pelo
Programa de Discipulado
na Igreja.
Divulgar na vida da igreja
as decisões conciliares;
Trabalhar em conexidade
com a Região e Distrito;
Está aberto a trabalhos de
Unidade Cristã;
Capacitar os membros
com relação a Unidade da
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pessoas são, em grande número,
levadas por “todo o vento de
doutrina”, “agitadas de um lado
para outro”.
Nossa Meta é fortalecer a
Identidade, Conexidade e Unidade
da Igreja.
Ênfase 5: Implementar ações que
envolvam a Igreja no cuidado e
preservação do Meio Ambiente

Ênfase 6: Promover maior
comprometimento e resposta da
Igreja ao Clamor do Desafio
Urbano

•

Entende-se
que
o
exercício da ética cristã deve ser o
princípio de toda ação social,
especialmente
nas
relações
político-sociais,
sempre
“estimulando o desenvolvimento
de uma cidadania responsável e o
preparo para maior participação
nas estruturas e processos de
decisões” (PVMI). Nossa igreja,
em suas ações sociais e docentes,
estará envolvida no cuidado e
preservação do meio ambiente a
partir
do
entendimento
da
mordomia cristã sobre o mundo
criado por Deus.
Nossa Meta é ter uma
membresia consciente e atuante
com relação a preservação do meio
ambiente.

•

O PVMI desafia a Igreja a
fazer uma leitura de conjuntura e,
igualmente, estar atenta aos sinais
dos tempos, a fim de que a
mensagem do Evangelho tenha
ressonância prática no momento
histórico que vivemos.
Nossa meta é atuar no
meio urbano sinalizando a Graça
do Senhor através de ações sociais
e evangelizadora.

•

•

•

•

•

•

•

•

Igreja;
Realizar encontros de
Oração pela Unidade da
Igreja.

Promover encontros,
palestras e estudos sobre o
Meio ambiente;
Trabalhar o cuidado e
preservação do meio
ambiente na Escola
Dominical através de
Palestras, gincanas e
outras atividades;
Desenvolver projetos
junto ao Reforço escolar
com a temática Meio
Ambiente;
Trabalhar através dos
Grupos Societários, ações
em prol do meio
ambiente.
Ter ações e vida de oração
pelas pessoas que
trabalham e realizam
projetos para a
conservação do meio
ambiente
Fortalecer os Ministérios
de Trabalho com
Crianças, Ação Social,
Reforço Escolar, Esportes
e Terceira Idade;
Estudar com a igreja a
realidade Urbana onde a
igreja está inserida
segundo a luz do
Evangelho;
Promover atividades com
as famílias, juvenis,
jovens e crianças com
relação aos desafios
urbanos.
Realizar encontros de
Oração em resposta ao
Clamor Urbano.

Plano de Ação Aprovado no Concílio Extraordinário da Igreja Metodista da Vila Isabel no dia 29 de
abril de 2012.
Rev. Edson Cortasio Sardinha
Presidente do Concílio
Suely Peixoto
Secretária do Concílio

