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 Artigos Escomiw 

 
 
 
 
 

 

Com grata satisfação, posso vir a público para 

relatar de mais uma etapa da minha missão para o 
ano de 2012, que é a implantação da Escomiw em 

todas as Regiões Eclesiásticas. Desta feita, estive 
na 7ª Região Eclesiástica onde, com a gentil 

receptividade do Sr. Bispo José Damião, participei 
do primeiro Retiro Espiritual da Família Pastoral 
daquela Região. Foi gratificante do ponto de vista 

da edificação e da confraternização. No entanto, 
não posso deixar de registrar da alegria em ver o 

crescimento dos colegas que ali ministraram. 
Louvo a Deus pelo alto nível do ponto de vista 

espiritual; bíblico e teológico. De fato preparados 
para ministrar em qualquer auditório. 

 

Paralelamente ao retiro, realizei o treinamento de coordenadores para o Núcleo Distrital da Escomiw. 
Foi realmente gratificante contemplar o ânimo e a garra daqueles amados irmãos, leigos; aspirantes e 

pastores que estarão dirigindo este importante seguimento da nossa Escola Missionária Wesleyana. 
Pude sentir o coração deles ardendo ante a expectativa altamente positiva que se criava na medida do 
andamento do treinamento. Já de pronto, preparamos um plano de metas participativo com uma 

agenda inicial de atividades. Todos saíram preparados e motivados para fazer acontecer naquela 
região a maior mobilização da membresia da Igreja para participar de forma efetiva do crescimento da 

igreja, na dedicação das suas vidas à evangelização e à integração de novos convertidos no seio das 
igrejas locais. 

 
Quero registrar ao Pr. Ademir Soares que, não obstante os diversos acúmulos de atividades: 2 
secretarias regionais; 2 superintendências; pastoreio de 3 igrejas locais, mais congregações; 

implantação do GCEU; ainda acha tempo para dirigir nossa Escola em sua Região. Deus seja louvado!  
 

Veem-se na foto acima, os nobres coordenadores, no momento de lançamento da campanha da Pesca 
Maravilhosa, que tem contado com a motivação total do bispo Damião, a quem agradecemos por 

tudo. 
 
 

TREINAMENTO DE COORDENADORES NA 7ª REGIÃO 
 


