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COMISSÃO REGIONAL DE JUSTIÇA DA 3ª REGIÃO ECLESIÁSTICA 

Reunião ordinária da Comissão Regional de Justiça realizada na Sede Regional, às 14 
horas do dia 03 de dezembro de 2015, presidida e secretariada pelo Reverendo Renato 
Saidel Coelho, com a presença dos membros, Reverendo Ronald da Silva Lima, Odila 
Clé, Carla Valquíria Vieira e Altina Alves. Iniciados os trabalhos, passou-se a apreciar 
os pedidos de Consulta de lei formulados pela Reverenda Cristiane Capeleti 
Pereira, com base nos Cânones, redação 2012: “À esta digníssima comissão solicito 
auxílio para correta interpretação dos Cânones e Normas do Ritual da Igreja Metodista 
à luz de mudanças culturais que vivemos em nossa sociedade quanto à regularização, 
(ou seu modo), do relacionamento conjugal. Questão 1 Apesar da ciência da 
competência pastoral (Artigo 60, letra ‘m’) de “instruir, segundo as normas 
estabelecidas, os noivos para o rito do matrimônio e para os deveres da vida conjugal” 
e de que é vedado ao pastor e à pastora (Art. 61, item VI) “celebrar o rito do matrimônio 
de pessoas que não estejam legalmente casadas”; quando as normas do Ritual, parte 
Geral dos Cânones, art 13, parágrafo 1, falam que o membro precisa obedecer às leis 
do país quanto à questão do Matrimônio: a união estável – quando entre um homem e 
uma mulher - está compreendida? Quando no ritual do matrimônio, no introito (pp. 63-
64 do Ritual da Igreja Metodista, 2ª edição) o celebrante (pastor ou pastora) declara: “‘ 
Desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher... Portanto ninguém separe o 
que Deus uniu’ (Mc 10.6-9) Já cumpridas (ou cumprindo aqui) as exigências da Lei 
Civil...” este “cumprir a lei civil” inclui a união estável? Questão 2 Quando os Cânones, 
descrevem os requisitos para a admissão de membro leigo, artigo 8, parágrafo 1, e cita 
“A impossibilidade de regularização do estado civil não impede a admissão de membro 
leigo”, qual ou quais são estas impossibilidades? Lembro-me de uma impossibilidade 
do passado, que até a década de 1970, por ausência da condição de divórcio na 
legislação brasileira, as pessoas eram admitidas mesmo sendo desquitadas ou 
simplesmente separadas, tendo ainda a documentação como casada. A 
impossibilidade financeira é outra com a qual já me deparei em meu ministério. O que 
foi superado com o apoio de irmãos na fé e da igreja que arcaram com as despesas 
cartoriais (e outras oriundas da celebração) como um presente ao casal. Além da 
opção pelo casamento coletivo, que apesar de desconhecer os processos, sei que é de 
baixo custo ao casal. Assim, preciso da ajuda para compreender quais outras 
impossibilidades são estas? Questão 3 Talvez as respostas às questões anteriores já 
nos ofereçam subsídio, mas com o objetivo de ter respostas claras para um exercício 
pastoral adequado e coerente exponho outra questão. Um membro que por opção (não 
impossibilidade) viva maritalmente (com pessoa do sexo oposto), mas não tenha sua 
situação civil regularizada (nem casamento nem união estável), entendo que possa 
gozar dos direitos de membro leigo. Um membro – que cumpra com todos os seus 
deveres - nesta condição pode assumir cargo de liderança? Os previstos nos cânones 
e outros do regimento da igreja local? Ou mesmo assumir função como professor/a de 
juvenis ou jovens ou como conselheiro/a de juvenis, ou como discipulador/a, ou como 
líder de ministério com casais?   
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A Comissão recebeu a referida manifestação nos termos do inciso I do artigo 91 dos 
Cânones e se manifesta nos seguintes termos: Questão 1: O artigo 1.723 do Código 
Civil informa que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e 
mulher, não impedidos, por força de lei, de se casarem, configurada na convivência 
pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. 
A Constituição Federal no artigo 226, parágrafo terceiro diz que para efeito da proteção 
do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade 
familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Esta comissão entende 
que apesar da união estável, entre homem e mulher ser reconhecida por lei como 
entidade familiar e a Constituição Federal garantir a proteção do Estado para aqueles 
que convivem com o objetivo de constituir família, para efeito da celebração do rito do 
matrimônio a união estável não poderá ser considerada casamento no sentido legal 
do termo, pois o casamento civil que a lei estabelece ser a comunhão plena de vida, 
com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges é realizado, cumpridas as 
formalidades legais, no momento que o homem e a mulher manifestarem, perante o 
juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal.  
 
Considerando que o artigo 13 dos Cânones informa que a Igreja Metodista reconhece o 
direito que assiste o governo civil de legislar sobre o casamento e exige de seus 
membros a obediência às leis, segundo os princípios do Evangelho e exorta os cristãos 
a pedirem a bênção divina sobre sua união. Considerando que o Código Civil no artigo 
1.726 diz que a união estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos 
companheiros ao juiz e assento no registro civil. Considerando que a legislação Civil 
permite, em determinadas circunstâncias e preenchidos alguns requisitos, que o 
casamento religioso tenha validade do casamento civil, desde que registrado no 
registro próprio. Considerando que a Constituição Federal estabelece que a lei deve 
facilitar a conversão da união estável em casamento. Esta Comissão entende que o 
Pastor e Pastora Metodista, em cumprimento ao estabelecido nos Cânones da Igreja 
Metodista, na Constituição Federal e no Código Civil, poderá, cumprindo as 
formalidades exigidas na lei civil, realizar o Casamento Religioso com Efeito Civil, do 
homem e da mulher, não impedidos de se casarem, que vivam em união estável. Não 
estando a união estável compreendida no preceito legal mencionado, não poderá 
o Pastor ou Pastora celebrar o casamento Religioso com efeito Civil e nem tão 
pouco celebrar o rito do matrimônio, por não ser a união estável considerada 
casamento, no sentido legal do termo.  
 
Questão 2:  Considerando a questão segunda, apresentada em face de dúvidas 
surgidas no exercício de suas atribuições em temas relacionados ao instituto do 
casamento visando uma correta interpretação da legislação vigente requer seja  
considerado em especial os Cânones e Normas do Ritual da Igreja Metodista 
combinados com as normas jurídicas de nosso Direito Positivo, que engloba o conjunto 
das normas vigentes no país em determinado tempo e espaço, e, para sua 
aplicabilidade viu-se necessário a interpretação das leis diante dos infinitos problemas 
que oferece uma sociedade que evolui e seu progresso cria situações novas, porém 
mesmo com o desenvolvimento o intérprete da lei não deve ser casuístico e nem tão 
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pouco eximir–se de aplicar a lei, às vezes lacunosa ao caso concreto, devendo utilizar-
se  de aspectos morais, econômicos, sociais e jurídicos para atender uma necessidade 
de interpretação justa e correta. A interpretação pode ser literal quando já previsto 
taxativamente as situações ou ainda se houver lacuna ou obscuridade acolher os 
costumes e princípios jurídicos para nortear a conduta correta perante um fato 
concreto. Considerando os princípios Bíblicos e Canônicos há uma clara tendência a 
obedecer e observar a doutrina Metodista bem como a boa ordem para a condução dos 
seus membros a obedecer a lei civil vigente no País e ainda quando a lei for omissa 
aplicar a Doutrina Metodista e os princípios e fundamentos Cristãos para direcionar e 
orientar a caminhada dos membros que declararam e fizeram sua confissão de fé. 
Considerando a consulta nos cabe declarar ad impossibilita nemo tenetur  (Ninguém é 
obrigado a coisas impossíveis). O ato do casamento deve ser, como todo ato jurídico, 
investido de capacidade, licitude e ser ato juridicamente possível. Quanto à 
capacidade, a pessoa física deve ter plena capacidade para que a prática do ato seja 
considerado válido. O ato lícito deve estar relacionado com a moral, a ordem pública e 
os bons costumes e Clovis Bevilácqua observa “A declaração de vontade deve ser 
conforme aos fins éticos do direito, que não pode dar apoio a intuitos imorais. 
Consequentemente, se o objeto do ato for ofensivo à moral ou às leis de ordem 
pública, o direito não lhe reconhece validade”. E ainda, a possibilidade Jurídica do ato é 
sua previsão legal no ordenamento jurídico. Considerando a questão suscitada sobre 
as impossibilidades de regularização do estado civil (regularização do casamento ou 
ainda da união estável) não ser impedimento para admissão de membro leigo em 
conformidade com artigo 8 º , § 1 º dos Cânones  a questão a ser indicada por esta 
comissão de Justiça refere-se aos impedimentos legais para o casamento conforme a 
legislação civil que prevê de forma taxativa em seu artigo 1.521 e seus incisos o que 
ora reproduzimos: “I – os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural 
ou civil; II – os afins em linha reta; III – o adotante com quem foi cônjuge do adotado e 
o adotado com quem o foi adotante; IV – os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais 
colaterais, até o terceiro grau inclusive; V- o adotado com o filho do adotante; VI – as 
pessoas casadas; VII – o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou 
tentativa de homicídio contra seu consorte.” Artigo 1.522: “ Os impedimentos podem 
ser opostos, até o momento da celebração do casamento, por qualquer pessoa capaz.” 
Vale dizer, que ascendentes de 1° grau pai e mãe, de 2º avô e avó e 3º bisavô e bisavó 
e ainda descendentes de 1º grau filhos e filhas  de 2 º netos e netas e 3º bisnetos e 
bisnetas; ainda há impossibilidade de casamento na linha colateral até segundo grau 
impossibilitando o casamento entre tios e sobrinhas e vice versa. O inciso II – afins em 
linha reta, seriam as relações de parentesco que se deu por afinidade e não por vinculo 
natural a exemplo do da nora e sogro e do genro e da sogra; Neste caso mesmo que 
tenha havido divórcio o impedimento permanece pois o parentesco por afinidade na 
linha reta nunca se extingue. O Código Civil prevê a idade para contrair matrimônio 
com plena capacidade civil aos 18 anos, no entanto aos 16 anos é possível com 
autorização dos pais ou responsáveis. E ainda há o chamado Suprimento de idade 
para menores de 16 anos que pode ser autorizado pelo juiz e casos excepcionais como 
exemplo em caso de gravidez. Para o menor de 16 anos que não tenha autorização 
dos pais ou responsáveis ou que não tenha o suprimento de idade, estarão 
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impossibilitados de contrair matrimonio. Diante do exposto, o presbítero ou a presbítera 
não está obrigado a celebrar matrimonio que não esteja em conformidade com a Lei 
Civil e ainda igualmente não poderão deixar de receber como membro leigo, conforme 
lei canônica, o individuo que não possa regularizar sua situação civil, posto que, a lei 
canônica assim prevê, e todos devem ter acesso ao corpo de Cristo, no entanto 
indicamos que o aconselhamento pastoral deva ser o instrumento constante para essas 
vidas visando: que estejam atendendo as condições de ser alcançado pelos meios de 
graça, a salvação em Cristo Jesus, certo que a lei humana jamais ira prever todas as 
situações reais vivenciadas na caminhada cristã deve ser aplicado os fundamentos 
Bíblicos que nos norteiam e em especial avocado no caso em tela : 1º Corinthios 6.12 
“Todas as coisas me são licitas , mas nem todas convêm“, lembramos ainda Nonomne 
quod licet honestum est.  (Nem tudo o que é lícito (legalmente) é honesto).  
 
Questão 3: Este questionamento talvez seja o mais complexo de se responder, uma 
vez que os Cânones não estabelecem limitações ao membro leigo de uma comunidade 
a assumir liderança em ministério na igreja local, distrital, regional e nacional. Um 
membro que por opção (não impossibilidade) viva maritalmente (com pessoa do sexo 
oposto), mas não tenha sua situação civil regularizada (nem casamento nem união 
estável), não possui limitação em assumir liderança na comunidade, entretanto, como 
foi mencionado no texto bíblico de 1º Corinthios 6.12 “Todas as coisas me são licitas , 
mas nem todas convêm“, salientamos que o assumir a liderança nos ministérios 
mencionados: professor/a de juvenis ou jovens ou como conselheiro/a de juvenis, ou 
como discipulador/a, ou como líder de ministério com casais. Há que se deixar claro 
que nem biblicamente nem canonicamente há qualquer possibilidade de julgamento ao 
próximo ou uma “categorização” de pecados. Entretanto, visando proteger o membro 
que se exporia imensamente ao assumir cargo na liderança, sendo muitas vezes objeto 
de comentários maldosos ou ainda de ataques pessoais, a recomendação desta 
comissão é que haja um trabalho pastoral prévio visando a regularização da relação 
entre o casal, para que constituam o matrimônio, nos termos da legislação civil e 
canônica para então assumir toda e qualquer liderança, onde se repete ser uma 
recomendação e não uma determinação, Entretanto, esta comissão entende que a 
deferida decisão poderá ter efeitos em outras regiões, decide recorrer “ex-officio” à 
Comissão Geral de Constituição e Justiça por analogia ao artigo 91 inciso 3o  dos  
cânones. 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 à consulente, Bispo José Carlos 
Peres e à COREAM. 
 

São Paulo, 16 de dezembro de 2015. 
 
Renato Saidel Coelho - Presidente 
Altina Alves 
Carla Valquíria Vieira  
Odila Clé 
Ronald Silva Lima 


