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Decisões da Coream de 5 de junho de 2019 
 

 

A Coream reunida ordinariamente em 5 de junho de 2019, 

 

Aprovou: 

 A Ata da reunião de 30 de abril de 2019. 

 

Apreciou: 
1) Relatório do Gestor Administrativo e Tesoureiro Regional, Sr. Wesley de Souza, que contém 

1) a arrecadação da Oferta Missionária – já se arrecadou R$ 109.059,65; mas já se encaminhou 

para a Sede Nacional o valor de R$ 110.000,00, dos R$ 136.820,00 estipulados pela 

Coordenação Geral de Ação Missionária – Cogeam. 2) Os bloqueios judiciais nas contas da 

AIM, devido a processos jurídicos das instituições de ensino. 3) Explicação e detalhamento da 

arrecadação e previsão a receber. Identificam-se: a) se o comportamento das igrejas locais 

manter-se quanto ao nível de arrecadação e pontualidade, a Região fechará o ano com um 

déficit de R$ 222.000,00; a Coream orientou o Tesoureiro Regional que mantenha as 

cobranças às igrejas em débito; b) que os débitos de cotas orçamentárias referentes a anos 

anteriores são de: 2017, R$ 124.970,00; 2018, R$ 101.637,00 e a previsão para 2019 é de R$ 

113.426,00; o que soma R$ 340.033,00, a receber das igrejas locais; c) que a arrecadação 

média de janeiro a abril de 2019, comparada com o ano de 2018 (janeiro a dezembro) mostrou 

que 74 igrejas sofreram queda na arrecadação (diminuição média de 12,2%) e 49 igrejas 

apresentaram aumento na arrecadação (crescimento médio de 7,1%); d) que o caixa regional 

tomou emprestado do Fundo Missionário, cerca de R$ 237 mil reais para o custeio do Projeto 

Plantar. 

2) Acolheu aos missionários do Projeto Plantar Luís Ângelo Zanella Silva, nomeado para Bragança 

Paulista e Carlos Eduardo Rosa de Souza (Casé), nomeado em Caçapava, e ao Secretário de 

Expansão Missionária, Emanoel Carlos A. S. Gonçalves. E com os irmãos analisou os Relatórios 

de Trabalho. Do Projeto Plantar. 

Em Caçapava temos 17 membros professos, arrolados no rol da IM em São José dos Campos; 

o total de pessoas assíduas é 21; são 14 adultos, 3 juvenis e 4 crianças. Em Bragança Paulista 

temos assíduos 8 adultos, 7 crianças e 3 bebês. Estes números não incluem as famílias dos 

missionários que são tão envolvidas quantos os obreiros. 

O planejamento prevê que ao final de dois anos haja condição de culto público, segunda etapa 

do projeto. O conceito de culto público é um local próprio (e não a residência do missionário, 

onde ocorrem atualmente os cultos e discipulados) com cerca de 20 pessoas comprometidas, 

inclusive com o sustento financeiro, e culto com frequência constante de 40 a 50 pessoas. O 

Secretário Regional de Expansão Missionária informa que haverá atraso de uns seis meses 

para o cumprimento desta primeira meta do projeto. Q que será determinante a adesão do 

grupo base para a passagem para a segunda etapa. 
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3) “Projeto Ser”, proposta ministerial de intervenção emocional. A Coream entende a relevância 

do projeto e antes de decidir, encaminha para apreciação do Ministério de Apoio Episcopal – 

MAE. 

 

Deixa sobre a mesa para estudo: 
4) Carta de solicitação da Missão Metodista em Petrolina e Juazeiro – MMPJ 

5) Acordo entre 3ª RE e Revda. Patrícia Regina Moreira Marques, sobre seu trabalho junto a 

Ministérios Globais na Igreja Metodista Portuguesa. 

 

 


