
 
 

 

_________________________________________________ 

Sede Regional • Rua Dona Inácia Uchôa nº 303 • CEP 04110-020 • Vila Mariana • São Paulo • SP 
Tel:(11) 5904.6060 • Fax:(11) 5904.2233 • http://3re.metodista.org.br • sede@3re.metodista.org.br 

 

 

COMISSÃO REGIONAL DE JUSTIÇA DA 3ª REGIÃO ECLESIÁSTICA 

Consulta de Lei. Análise da impossibilidade de outra 
recomendação para estudos teológicos com o fim de 
exercício ministério ordenado na Igreja Metodista que não 
o da igreja que originalmente recomendou o/a candidato/a 

Reunião ordinária da Comissão Regional de Justiça realizada na Sede Regional, às 16 
horas do dia 28 de março de 2012, presidida pelo Dr. Paulo Roberto Nogueira 
Machado e secretariada por mim, Reverendo Renato Saidel Coelho, presentes ainda 
os membros desta Comissão, Reverendo Osmar Rosa dos Santos e Dr. Alexandre 
Rocha Maia. Ausência justificada do Reverendo Danilo Prado. Iniciados os trabalhos, 
passou-se a apreciar o pedido de Consulta de Lei formulado pelo Clóvis C. 
Figueiredo, com base nos Cânones nova redação 2012 (versão disponibilizada no sitio 
da área nacional), em que surge a questão se há algum impedimento canônico ou 
regimental que impossibilite nova recomendação aos estudos teológicos, bem como, 
designação episcopal e credenciamento com fins de exercer seu chamado ao 
ministério ordenado da Igreja Metodista, de candidato que foi descontinuado por sua 
igreja de origem e transferido para outra igreja metodista, a comissão regional de 
justiça, traz o seguinte posicionamento: 

Sim, existem diversos impedimentos canônicos e regimentais que passamos a relatar: 

Os cânones estabelecem como uma das condições para o exercício na Igreja 
Metodista de ministério ordenado parecer favorável da Comissão Ministerial Regional, 
a quem cabe o acompanhamento do/a candidato/a desde sua apresentação até sua 
aprovação ou descontinuação pelo Concílio Regional; 
 
O Regimento interno da Comissão Ministerial, por sua vez estabelece em seu artigo 
10º, incisos IX e X: 
 
Art. 10. À Comissão Ministerial Regional compete: 
 
(...) 
 
IX - recomendar ao Concílio Regional, para os cursos teológicos oferecidos pela Igreja, 
candidatos/as que se destinem à Ordem Diaconal e ao Pastorado, e que atendam aos 
seguintes requisitos: 
 
a) tempo mínimo de 02 (dois) anos de membro da Igreja Metodista; 
 
b) recomendação do Concílio Local da igreja de origem do/a candidato/a; 
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X - recomendar ao Concílio Regional, para os cursos teológicos oferecidos pela Igreja, 
candidatos/as que se destinem à Ordem Presbiteral, e que atendam aos seguintes 
requisitos: 
 
a) tempo mínimo de 04 (quatro) anos de membro da Igreja Metodista; 
 
b) recomendação do Concílio Local da igreja de origem do/a candidato/a; 
 
c) aprovação no programa pré-teológico comprovada através do relatório final 
elaborado pela Instituição Teológica Metodista credenciada pela CONET. 
 
Esta comissão entende que a Igreja de Origem do candidato é aquela que o 
recomenda originariamente e só a ela cabe esta recomendação. 

Quanto à decisão tomada pelo Concílio da Igreja de origem e a decisão tomada pela 
COREAM, que o consulente pretende ver alteradas, as mesmas são soberanas e 
existem os meios para sua contestação e possível alteração que não foram exercidos 
pelo consulente em tempo hábil, não havendo qualquer possibilidade canônica neste 
momento para tal intento. 

Portanto, não há o que se falar em recomendação por outra igreja metodista de 
candidato/a ao ministério ordenado que não a igreja de origem do mesmo. 

Certos de termos atendido a solicitação da consulta de lei formulada, colocamos esta 
Comissão Regional de Justiça à disposição para outros esclarecimentos. 

Publique-se a ementa no órgão oficial da 3ª Região Eclesiástica da Associação da 
Igreja Metodista (Conexão) e Registre-se na íntegra para eventuais consultas, dando-
se ciência da decisão na íntegra ao consulente, ao Bispo José Carlos Peres e à 
COREAM. 

São Paulo, 28 de março de 2012. 

Paulo Roberto N. Machado 
Presidente 

Membros:        
 

Alexandre Rocha Maia                               
Danilo Prado  
Osmar Rosa dos Santos 
Renato Saidel Coelho 

 

 

 

 

 


