NOTÍCIAS DA 8ª RE (Setembro/15)
GRUPO GESTOR ESCOLHE LIDERANÇA REGIONAL

O Grupo Gestor (G.G.) da 8ª RE, nomeado pelo Bispo Adonias por ocasião do Concílio
de Instalação da 8ª RE – composto por: Rev. Edinei Berteli Reolon, Rev. Euler Oliveira
Alves de Souza, Rev. Misael Lemos Silva, Algacyr Nunes da Silva Junior, Cleia Ferreira
Vasconcelos e Marcos Néri da Mata, reuniu-se nas dependências da Igreja Metodista
Central em Goiânia, no dia 25 de Setembro. Após um período de reflexão bíblica
conduzido pelo Bispo, a reunião tratou de temas relativos ao processo de instalação e
consolidação da mais nova região eclesiástica do metodismo brasileiro. O Bispo
esclareceu sobre as funções do Superintendente Missionário (S.M.) da 8ª R.E. (Rev.
Edinei Reolon), designado pelo Colégio Episcopal até a posse do novo/a Bispo/a da
região. Segundo o Bispo Adonias, o S.M. tem a responsabilidade de assessorá-lo e,
para isso, todos os assuntos rotineiros relativos a região (8ª R.E.) devem ser tratados
com o Superintendente Missionário e o mesmo os reportará ao Bispo. Tendo em vista
a proximidade dos Congressos Regionais das Federações Metodistas (Jovens, Juvenis,
Homens e Mulheres) o Bispo convocará as respectivas assembléias constituintes das
Federações, as quais se reunirão, simultaneamente, com os congressos da 5ª R.E.
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Nesta convocação, o Bispo estabelecerá os critérios mínimos para composição das
mesmas, o G.G. encaminhou para que todas as igrejas, congregações e campos
missionários enviem seus respectivos representantes societários para tais assembléias
(Jovens e Juvenis na UNIMEP; Homens em S. J. R. Preto (SP): 31/Out 01 e 02/Nov) e
Mulheres, Caldas Novas (GO): 06 a 08/Nov). As diretorias eleitas terão a incumbência
da elaboração dos estatutos para que a COREAM os aprove.
Foi tratado, também, da questão concernente à possibilidade de transição do corpo
pastoral em possíveis nomeações entre a 5ª R.E. e 8ª R.E. A decisão da COREAM/5ª
R.E. e do G.G./8ª R.E. é que nos próximos dois períodos eclesiásticos (2016 a 2019)
haverá tal possibilidade, ou seja, pastores/as, a critério episcopal, poderão ser
nomeados em ambas regiões, respeitando as determinações canônicas.
O G. G. foi informado, pelo S.M., sobre o andamento dos atuais Campos Missionários,
plantados durante o período da Sub-Região (8ª R.E.): Gurupi (TO); Porangatu (GO);
Valparaíso (DF), sendo, também, abordado o tema sobre a implantação de mais dois
Campos Missionários: Araguaína (TO) em 2015 e Sorriso (MT) em 2016. Por meio
desses

cinco

campos

missionários,

alcançaremos

uma

população

de,

aproximadamente, 470.000 pessoas!
Sobre o “Projeto Missionário Uma Semana Pra Jesus”, o G.G. acolhe a orientação
episcopal para que em 2016 e 2017 seja feito em parceria com a 5ª R.E. Desta forma,
o encaminhamento dado pelo G.G. é que em 2015 o projeto seja realizado na
geografia da 5ª R.E. e em 2016 seja em Gurupi (TO), na 8ª R.E. Tal encaminhamento
será submetido a apreciação das novas federações.
O G.G. indicou os nomes da nova liderança regional que contribuirá com o processo
de transição e multiplicação regional. No I Concílio Regional (18 a 22/Nov/2015) tais
nomes poderão ou não ser referendados pelo Concílio Regional/COREAM. Esta
liderança trabalhará em conjunto com a liderança regional da 5ª R.E. visando o
conhecimento das ações já planejadas e a construção do Anteprojeto do Planejamento
Regional da 8ª R.E., incluindo orçamento e agenda regionais. O resultado desse
processo será apresentando ao Concílio Regional para discussão e aprovação.
A liderança regional da 8ª R.E. ficou assim constituída:
 SECRETARIA A.I.M. e TESOURARIA REGIONAL: Miriam Alencar (IMEAM 906);
 INSTITUTO EDUCACIONAL: Pr. Levi Silvestre da Silva;
 SECRETARIA REGIONAL DE DISCIPULADO: Pr. Fábio Cosme da Silva;
 SECRETARIA REGIONAL DE EXPANSÃO MISSIONÁRIA: Pra. Gabriela Albertin;
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 SECRETARIA REGIONAL DE AÇÃO SOCIAL: Pr. Wellinton Pereira Silva;
 SECRETARIA REGIONAL DE AÇÃO ADMINISTRATIVA: Algacyr Nunes da Silva
Junior (Rondonópolis/MT);
 SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO CRISTÃ: Pra. Luciana Dias;
 COORD. REGIONAL DA ESCOLA DOMINICAL: Pr. Afrânio Gonçalves de Castro;
 COORD. D.R.T.C.: Luciane Fonseca (Finsocial/Goiânia), Elisangela Faria (IMCG)
e Nadir Dantas (IMEAN 906);

Informou
Pr. Edinei Reolon
S. M. da 8ª R.E.
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