IGREJA METODISTA – QUARTA REGIÃO ECLESIÁSTICA
Secretaria de Ação Administrativa 4ª RE

SAA 05/2019
Belo Horizonte, 25 de Novembro de 2019

REFERENTE: MUDANÇAS PASTORAIS – 2020
Prezado/a Pastor/a
Graça e Paz!
“Mas agradeçamos a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor
Jesus Cristo! Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes.
Continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o
seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito.” (I Co. 15.57-58 )

Vimos por meio desta apresentar algumas orientações e solicitar informações básicas para que
possamos realizar as MUDANÇAS PASTORAIS relativas ao ano de 2020.
Tradicionalmente as mudanças ocorrem no mês de Janeiro, entre os dias 02/01 a 31/01, uma vez que
o/a pastor/a toma posse na Igreja Local no primeiro domingo de fevereiro.
Estamos trabalhando no sentido de cumprirmos este expediente no prazo indicado acima. Para tal,
precisamos de informações referentes ao endereço de retirada e entrega da mudança, bem como de
telefones para mantermos contatos necessários. Para a maior comodidade e segurança do/a pastor/a
orientamos que as mudanças sejam realizadas com seguro.
Até o ano de 2017, as contratações das empresas de transporte eram realizadas pela Sede Regional,
porém, a COREAM homologou que a contratação da empresa será de responsabilidade do/a

pastor/a para a redução de custos e uma melhor logística, e isto em negociação com
a igreja local que o/a estará recebendo. A Sede Regional fará o reembolso de 10% (dez por cento),
conforme decisão conciliar anterior, mediante apresentação de Nota Fiscal. E para tal procedimento, será
necessário o envio de 3 (três) orçamentos, sendo executado o menor.
Solicitamos do/a colega o preenchimento dos dados que seguem abaixo para a atualização do nosso
cadastro e para quaisquer intervenções da Sede Regional enviando para o e-mail:
acaoadministrativa@4re.metodista.org.br
Contamos com suas orações para que este expediente possa transcorrer com toda normalidade
possível.
Colocamo-nos a disposição para orientar em tudo o que se fizer necessário, para o bom andamento
deste expediente.
Fraternalmente, em Cristo,

Rev. Leomir Henrique Pascoal
Secretário de Ação Administrativa - AIM 4ªRE
C/C:
Revmo Bispo Roberto Alves de Souza – Presidente da Quarta Região Eclesiástica;
Coordenação Regional de Ação Missionária - COREAM;
Arquivo AIM 4RE

“DISCÍPULAS E DISCÍPULOS NOS CAMINHOS DA MISSÃO VIVEM EM UNIDADE”
ANO 2020

IGREJA METODISTA – QUARTA REGIÃO ECLESIÁSTICA
Secretaria de Ação Administrativa
FICHA CONTROLE DE MUDANÇA PASTORAL – 2020

NOME:
FONE RESIDENCIAL:

FONE CELULAR:

FONE TRABALHO:

OUTROS:

ENDEREÇO PARA RETIRADA DA MUDANÇA:

Contatos:

ENDEREÇO PARA ENTREGA DA MUDANÇA:

Contatos:

OBSERVAÇÕES/ APONTAMENTOS DIVERSOS:

Favor encaminhar esta ficha preenchida para: acaoadministrativa@4re.metodista.org.br
C/C:
Revmo Bispo Roberto Alves de Souza – Presidente da Quarta Região Eclesiástica;
Secretaria Episcopal;
Arquivo da Aim 4RE.
'’
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ANO 2020

