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Ementas das Oficinas  

As oficinas que serão oferecidas na segunda metade das tardes dos dias 15 e 16 de agosto 

têm as seguintes ementas: 

1. Evangelizando por meio de Redes Sociais 

Rev. Samuel Luiz da Silva (REMNE) e Rev. José Geraldo Magalhães Jr.(4ª RE) 

Ementa: Tratar de forma específica a importância dos meios de comunicação para o 

processo de evangelização ao fazer o uso da internet. Serão tratados quatro pontos 

importantes em relação às redes sociais:  

A. Quando transformar o perfil do Facebook em uma Fan Page? 

B. Por que ter um blog? 

C. Dez erros mais comuns praticados em Redes Sociais 

D. Aplicativos indispensáveis para quem faz uso de mais de uma rede social. 

Os temas propostos acima facilitarão uma melhor compreensão da evangelização na 

internet, já que o tema é crescente em nosso tempo. 

 

2. Nos Caminhos da Implantação do Discipulado 

Rev. Emanoel Adriano Siqueira da Silva (6ª RE) e Revda Carla Simone Ferreira Alves Rosa (1ª RE) 

Ementa: Serão tratados 3 Pontos sobre a implantação do Discipulado dentro da realidade 

de uma igreja local: 

A. Transformando membros em discípulos/as. Trancisionar a mentalidade das 

pessoas neste sentido de ser discípulo/a, para depois fazer discípulo/a. 

B. A vivência dos Grupos e o Discipulado na igreja Local. 

C. Fechando a porta dos fundos através de um processo de consolidação forte. 

Cuidando dos novos discípulos/as. 
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3. Ouvindo o clamor do contexto urbano 

(violência, drogas, prostituição, corrupção...) 

Rev. José Pontes Sobrinho(4ª RE)  e Rev. Flávio Trindade Antunes (2ªRE) 

Ementa: O estudo do clamor urbano. A compreensão da realidade da sociedade brasileira, 

com seus aspectos mais frágeis. Os problemas ligados a violência doméstica e urbana. A 

drogadição e as suas conseqüências no usuário, nas famílias, na Igreja e na sociedade. A 

prostituição, a comercialização e o consumo do corpo. A exploração infantil e o turismo 

sexual. A corrupção do ser, da política e da sociedade.  

A abordagem do tema busca uma compreensão dos aspectos sociológicos e psicológicos 

envolvidos sempre à luz dos documentos da Igreja Metodista. 

 

4. Pastoreando a família pastoral 

cuidado com os/as filhos/as 

Rev. Marcos Antonio Garcia (3ª RE) e Revda Hideíde Brito Torres (4ª RE) 

Ementa: A família está no coração como um projeto de Deus. Pastores e Pastoras 

investem grande parte de seu ministério cuidando de famílias em suas igrejas locais. Essa 

oficina alerta para o risco do/a pastora/a negligenciar a sua propria vivencia familiar, o 

relacionamento conjugal bem como o relacionamento pais e filhos. Orientações e desafios. 

 

5. Mentoreando uns/as aos/às outros/as 

(pastoreio de pastores/as) 

Rev. Ewander Ferreira de Macedo (1ª RE) e Rev. Alexandre Crisóstomo (3ª RE) 

Ementa: O pastoreio de pastores é uma realidade crescente na Igreja Brasileira e também 

na Igreja Metodista. O objetivo dessa oficina é apresentar os conceitos chaves desta 

proposta, destacando sua eficácia e viabilidade no contexto da Igreja Metodista. 

 

6. Pastoreio e Administração Eficiente e Eficaz 

Ferramentas que viabilizam esse sonho 

Eni Domingues – Presidente da Comissão Geral de Constituição e Justiça (6ª RE) e membros 

clérigos da CGCJ. 

Ementa: Líderes inspiradores organizam a administração da sua igreja local sob a 

perspectiva da motivação. Isso o/a deixa livre para pastorear a igreja à luz do discipulado. 


