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COMISSÃO REGIONAL DE JUSTIÇA DA 3ª REGIÃO ECLESIÁSTICA 1 

Assunção de Votos 2 

Reunião ordinária da Comissão Regional de Justiça realizada na Sede Regional, às 3 

quatorze horas do dia sete de outubro de dois mil e quinze, presidida pelo Reverendo 4 

Renato Saidel Coelho, presentes ainda os membros desta Comissão, Reverendo 5 

Ronald da Silva Lima, Odila Clé, Altina Alves e Carla Walquiria. Iniciados os trabalhos 6 

com uma oração do presidente, passou-se a apreciar a seguinte pauta: consulta 7 

formulada pelo Revmo. Bispo José Carlos Peres acerca de presbítero que entregou 8 

voluntariamente suas credenciais em novembro de 2009, recebendo certidão para 9 

arrolamento como membro em uma igreja local. Apresentando o documento no 10 

segundo semestre de 2015. Questiona-se se o mesmo dever ser recebido por 11 

transferência ou por assunção de votos? A comissão emite o seguinte parecer com 12 

fulcro no artigo 91 inciso 1o dos cânones 2012/2016. Que o presbítero que entrega a 13 

credencial voluntariamente, e recebe a certidão prevista no inciso X do artigo 28 dos 14 

cânones 2007/2012, recepcionado no artigo 29º inciso X dos cânones 2012/2016, 15 

deveria arrolar-se em uma igreja local. Como o presbítero não o fez, o mesmo deixou 16 

de cumprir os deveres de membro leigo previstos no artigo 10 dos atuais cânones, não 17 

fazendo jus a ser recebido em igreja local por transferência e sim por assunção de 18 

votos. Entretanto, como a ordem presbiteral é nacional, e por esta comissão entender 19 

que a deferida decisão poderá ter efeitos em outras regiões, decide recorrer ex-oficio, a 20 

Comissão Geral de Constituição e Justiça por analogia ao artigo 91º inciso 3o dos 21 

cânones. Publique-se no órgão oficial da Terceira Região Eclesiástica da Associação 22 

da Igreja Metodista (Conexão) e Registre-se na íntegra para eventuais consultas. 23 

 24 

Renato Saidel Coelho 25 
Presidente 26 
 27 
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