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Comissão Regional de Justiça da Terceira Região Eclesiástica  

 

A Comissão regional de Justiça, em atendimento ao artigo 91, incisos I, III dos 
Cânones, reuniu-se, até a data deste relatório, cinco vezes, para discutir, 
elaborar e encaminhar pareceres, uma vez para tratar de assuntos internos da 
Comissão e duas vezes para, conforme o parágrafo segundo do mesmo artigo 
91 elaborar o Regulamento da Comissão Regional de Justiça – CRJ/3ª Região 
Eclesiástica. 

A Comissão Regional de Justiça dentro de sua competência e sob a orientação 
do Senhor, utilizou na elaboração de suas decisões os Cânones, Constituição 
da Igreja Metodista, Regulamentos, Normas, Regimentos, Manuais, Códigos, 
Documentos Oficiais que juntamente com os costumes e tradições metodistas 
formam o sistema legal do Metodismo brasileiro, utilizando concorrente e 
subsidiariamente as leis vigentes no País. 

 

CONSULTA 21/02/2016 
CONSULENTE – BISPO JOSÉ CARLOS PERES 
 
PERGUNTA 
 
 “Pastor de nossa região, faz parte do Ministério Pastoral, não é Presbítero da Igreja e 
expressa o desejo de ingressar como Aspirante ao Presbiterado da Igreja Metodista e 
quer saber se é possível e além da dúvida exposta por ele, peço os seguintes 
esclarecimentos: 

1. Ele muda a categoria de nomeação do Ministério Pastoral para Aspirante ao 
Presbiterado. Cumprido o período probatório e caso ele não seja aprovado no exame 
da ordem, ele perde sua condição pastor do Ministério Pastoral? 

2 -Em caso afirmativo na questão número um, ele poderá ser votado novamente em 
Concílio Regional para o Ministério Pastoral ou já lhe fica assegurado esse direito”? 

RESPOSTA 

A Comissão Regional de Justiça entende que cumpridas as exigências estabelecidas 
no caput  e incisos do artigo 27 dos Cânones, o Pastor que ingressar como aspirante à 
Ordem Presbiteral, passa automaticamente a categoria de aspirante ao presbiterato, 
ficando sujeito às normas referentes aos aspirantes à Ordem Presbiteral contidas nos 
Cânones da Igreja Metodista, àquelas estabelecidas no Regulamento para Ingresso e 
Permanência no Período Probatório de  Aspirante à Ordem Presbiteral, bem como ao 
Regulamento do Regime de Nomeações Pastorais. 

Pastor acolhido no Ministério Pastoral nos termos do artigo 36 dos Cânones, que 
cumpriu as exigências estabelecidas no artigo 38 referentes à admissão ao Ministério 
Pastoral, que teve seu nome confirmado pelo Concílio Regional, não perde sua condição 



de Pastor do Ministério Pastoral, caso, cumprido o período probatório, não seja 
aprovado no exame da Ordem. 

O Pastor membro do Ministério Pastoral que cumpriu as exigências canônicas para sua 
admissão e que teve seu nome confirmado pelo Concílio Regional somente perderá 
seus direitos como Pastor membro do Ministério Pastoral pelos motivos elencados nos 
artigos 40 e 43 dos Cânones da Igreja Metodista e/ou pelo descumprimento do Código 
de Ética Pastoral. A reprovação no exame de ingresso na Ordem Presbiteral 
acarreta ao candidato o desligamento do período de aspirante ao presbiterato. 

 

Decisão Mantida pela Comissão Geral de Constituição e Justiça – CGCJ-AIM 
através do Recurso Ex Ofício 004/2016 - Relator Luis Fernando Carvalho Sousa 
Morais - REMNE 

 

CONSULTA 23/9/2016 
CONSULENTES – REVERENDA MARISETE ALVES THEODORO CARVALHO E 
REVERENDO CLÁUDIO DE CARVALHO 

PERGUNTA 

“Recebemos uma denúncia contra um membro da Igreja Metodista em Tucuruvi de uma 
irmã que frequenta a igreja há mais de cinco anos (o tempo de exercício de nosso 
ministério pastoral na Igreja em Tucuruvi), o qual optou em não se tornar membro por 
não concorda com aspectos de nossa doutrina. Diante de tudo e com base no artigo 91, 
inciso III dos Cânones solicito à Comissão Regional de Justiças declarar”: 

1. Esta irmã pode oferecer denúncia/queixa contra membro da Igreja Metodista? 

2 -Podemos receber e processar a denúncia como queixa ou se for o caso a impetrante 
deve ser chamada para alterar o nome de sua petição de denúncia para queixa? 

RESPOSTA 

O caput do artigo 52 dos Cânones informa que a igreja local, comunidade de fé, é 
integrada pelos membros nela arrolados e outros, especialmente os menores batizados 
e pessoas que regularmente participam dos seus trabalhos. O parágrafo quarto do 
mesmo artigo aduz que cada igreja local organiza um Cadastro de Metodistas não-
arrolados como membros, nos termos do artigo 65, parágrafo oitavo, mas que integram 
a comunidade de fé, participantes habituais do culto, de Grupos Societários e de outras 
atividades regulares, inclusive crianças e adolescentes batizados/as. Diz o parágrafo 
oitavo do artigo 65 que as pessoas integrantes do Cadastro de Metodistas não arrolados 
como membros da Igreja Metodista podem exercer seus dons e ministérios na Igreja 
local, ouvido o Pastor/a Titular e observada a legislação canônica.  

A Comissão Regional de Justiça entende que há direitos que somente membro leigo 
inscrito no Livro de Rol de Membros pode usufruir, em especial aqueles ligados à 
organização da Igreja Metodista, mas entende, também, que se um integrante do 
Cadastro de Metodistas, pode exercer seus dons e ministérios na igreja local, ou seja, 
pode desempenhar serviço para que o corpo de Cristo seja edificado no mundo, pode 
apresentar queixa contra membro da igreja. A maiori ad minus, quem pode mais pode 
menos. Deve-se ressaltar ainda que é dever do Pastor e da Pastora Metodista pautar 
seu ministério por princípios de justiça na tentativa de evitar qualquer tipo de 



preconceito, discriminação e favoritismos de família e pessoas e impedir que um 
membro de fato, aquele que apesar de não estar inscrito no Livro de Rol de Membros, 
está inserido de forma plena na igreja local, tenha acesso ao direito de se manifestar 
quando se sentir ofendido, é impedir que a igreja local viva a comunhão, a fraternidade, 
a solidariedade, o apoio mútuo, a expressão do amor, da compreensão, da tolerância, 
do perdão, da reconciliação, da restauração, da reintegração.   

O artigo 248 dos Cânones informa que disciplina eclesiástica é o meio pelo qual a Igreja 
Metodista procura, em amor, conduzir seus membros, homens e mulheres, ao 
arrependimento, à reconciliação, ao perdão, à integração uns/umas com os/as 
outros/as, a manter o testemunho cristão, conforme os ensinos de nosso Senhor Jesus 
Cristo e seus discípulos. O artigo 250 aduz que a ação disciplinar é movida por queixa 
ou denúncia escrita.  

A primeira e mais importante das regras, quando se enfrenta problemas disciplinares 
dentro da igreja, é tentar esgotar todas as possibilidades de conciliação e 
arrependimento dos/das envolvidos antes de ir aos Cânones para buscar um julgamento 
e eventual aplicação de penalidades, orienta o Manual de Disciplina da Igreja Metodista. 
Só depois de esgotarem todos os esforços pessoais e pastorais entre as partes é que, 
após o recebimento da queixa ou denúncia, terá início a ação disciplinar que se divide 
em três fases, a saber, tentativa de conciliação, apresentação de provas, contraditório 
e decisão. A primeira fase é a mais importante, pois o objetivo principal não é a punição, 
mas a reconciliação entre as partes, a possibilidade de correção e de perdão.  

Considerando que todos os esforços foram feitos e todas as possibilidades de 
conciliação dos envolvidos no caso apresentado à esta Comissão foram tentadas, a 
ação disciplinar poderá ter início mediante a apresentação à autoridade competente de: 
1- queixa datada e assinada, com descrição detalhada dos fatos que justifiquem a 
abertura de uma ação disciplinar; 2- nome completo e qualificação do denunciado/a ou 
querelado/a e querelante; 3- rol de testemunhas, com nome completo e qualificação; 4- 
fundamentação canônica, com citação dos artigos infringidos; 5- documentos 
necessários para tramitação, inclusive com indicação das provas testemunhais datadas 
e assinadas; 6- data e assinatura do/a querelante ou denunciante. É vedado à 
autoridade tomar conhecimento de qualquer queixa ou denúncia anônima ou que não 
preencham os requisitos exigidos.  Para que ação disciplinar contra membro leigo 
da Igreja Metodista seja conhecida e processada deverá atender integralmente as 
condições do artigo 253 dos Cânones. 

 

CONSULTA 31/10/2016 
CONSULENTE FÁBIO XIMENES – SUPERINTENDENTE DA ESCOLA DOMINICAL 
DA IGREJA METODISTA EM SÃO SEBASTIÃO 
 
PERGUNTA 
 
“Eu venho por meio desta mensagem fazer uma consulta sobre a obrigatoriedade do 
uso das Revistas Metodistas da Escola Dominical nas Escolas Dominicais da Igreja 
Metodista, não só em minha igreja, mas também em todas as nossas igrejas espalhadas 
pelo Brasil afora. A dúvida sobre a obrigatoriedade surgiu a partir de uma leitura dos 
nossos Cânones, nos capítulos que tratam, direta ou indiretamente, do 
tema  educação. Nesses Capítulos, não encontramos uma citação clara e inequívoca 
sobre essa obrigatoriedade” 

 



RESPOSTA 

Conforme os capítulos V e VI da parte geral dos Cânones a Igreja Metodista participa 
da Missão de Deus educando-se a partir: da Doutrina da Igreja, particularmente da 
herança metodista, descobrindo o valor histórico e atualizado de suas expressões 
para a nossa situação. A educação é um processo dinâmico para transformação, 
libertação e capacitação da pessoa e da comunidade e tem sido um dos instrumentos 
sempre presentes na ação da Igreja Metodista no Brasil. Como instrumento de 
transformação social, a educação é parte essencial do envolvimento da Igreja no 
processo da implantação do Reino de Deus. Toda a ação educativa se baseia numa 
filosofia, isto é, numa visão a respeito do mundo e das pessoas. E no caso da Igreja 
Metodista, esta filosofia é iluminada pela fé, estando por isto sempre relacionada com a 
reflexão teológica à luz da revelação bíblica, em confronto com a realidade.  A Ação 
educativa da Igreja Metodista, realizada por todas as suas agências – Escola Dominical, 
comissões, púlpito, grupos societários, instituições de ensino secular, teológico, de ação 
comunitária e outros, deverá em toda e qualquer iniciativa educacional da Igreja levar 
sempre em consideração os objetivos da Missão, de acordo com os documentos oficiais 
da Igreja e as necessidades locais.  

Tratando da matéria de forma específica, o Regimento da Escola Dominical, no artigo 
4° informa que a literatura de ensino para as escolas dominicais, tanto para alunos (as), 
como para professores (as), é produzida pelo Departamento Nacional de Escola 
Dominical da Coordenação Nacional de Educação Cristã, sob supervisão do Colégio 
Episcopal e diz ainda, no parágrafo único que o material de ensino 
(didático/pedagógico), para a Escola Dominical é preparado pelo Departamento  
Nacional da Escola Dominical, sob supervisão da Coordenação Nacional de Educação, 
e, é de uso obrigatório, conforme, decisão do 17º Concílio Geral. O artigo 5° aduz que 
a organização pedagógica da Escola Dominical funciona por meio de classes que se 
constituem a partir das faixas etárias, seguindo o critério da literatura metodista e/ou 
classes de acordo com a necessidade da igreja local. 

“Preguem a nossa doutrina, inculquem a experiência, estimulem a prática, reforcem a 
disciplina”... 

Nas atividades da Escola Dominical da Igreja Metodista é obrigatório o uso de 
literatura metodista que compreende entre outras publicações as revistas da 
escola dominical  

 

Decisão encaminhada para reexame da Comissão Geral de Constituição de 
Justiça em 03 de março de 2017.  

 

CONSULTA 03/4/2017 
CONSULENTES DANIEL ROCHA, MIGUEL ANGELO FIORINI, MOISÉS MONTEIRO 
DE MORAES – COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO 
 
PERGUNTA 
 
“À luz do artigo 249, dos Cânones, “ Torna-se passível da aplicação da disciplina quem: 
I – deixar de cumprir os votos de membro clérigo ou membro leigo da Igreja Metodista, 
combinado com o artigo 12 “É desligado da Igreja Metodista e, por isso, perde seus 



direitos de membro leigo: II – aquele que abdica dos votos feitos assumindo os de outra 
igreja, sabida e comprovadamente...”  

Presbítero Ativo da Igreja Metodista, infringe os artigos acima ao reunir-se à fundação 
de uma associação constituída para divulgar o Evangelho e atender as demandas de 
ensino e assistência social. E na ata de fundação é eleito como Diretor Administrativo 
ao qual cabe, dentre outras atribuições representar a igreja juridicamente, bem como 
integrar o Conselho Ministerial da associação que é o órgão de coordenação e 
acompanhamento das atividades administrativas e eclesiásticas da igreja”? 

RESPOSTA  

No caso hipotético apresentado, esta Comissão entende que é passível de aplicação 
da disciplina descrita no artigo 248 dos Cânones ao membro clérigo que deixar 
de cumprir parcial ou totalmente os termos do artigo 249 dos Cânones entendendo 
também, que o usar apenas o artigo 12 dos Cânones para embasar a punição 
disciplinar cabível não é apropriado para membro da Ordem Presbiteral. 

 

CONSULTA 10/10/2017 
CONSULENTE WESLEY DE SOUZA - MEMBRO DA IGREJA METODISTA EM 
SANTO ANDRÉ 
 
PERGUNTA 
 
“O 42º Concílio Regional da Terceira Região Eclesiástica, em sua primeira fase ocorrida 
na Catedral Metodista de São Paulo, localizada na Avenida Liberdade, número 659, 
decidiu no tocante ao orçamento, que a cota orçamentária será de 10% (dez por cento) 
para todas as igrejas, e que a redução da cota que hoje varia de 12% (doze) a 16% 
(dezesseis por cento) será feita de forma gradativa – 1% (um por cento) ao ano a partir 
de um intervalo de dois anos para adaptação do Orçamento Regional. 

Ocorre que, os nossos Cânones 2017-2021, que contempla o mesmo artigo constante 
dos Cânones 2012-2016 à exceção do § 9º, o qual fora acrescido pelo 20º Concílio Geral 
da Igreja Metodista, estabelece em seu artigo 199:  

Art. 199. O planejamento econômico-financeiro tem por finalidade o levantamento das 
possibilidades reais da Igreja Metodista, para disciplinar cada atividade e consolidar 
suas ações, como uma das expressões de sua integração como Igreja Metodista 
conexional. 

§ 5º. O Concílio Regional, ao estabelecer a quota orçamentária por igreja local, leva em 
conta a situação socioeconômica e o número de membros de cada uma, conforme livro 
de rol de membros da igreja local. 

Ora, ao verificarmos o processo de tomada de decisão do 42º Concílio Regional 
percebe-se que tal decisão não levou em consideração tanto a situação socioeconômica 
quanto o número de membros de cada igreja local, o que fere o dispositivo canônico. 

Diante do exposto, requer-se a este Colegiado se manifeste acerca da possibilidade de 
tal decisão, ou seja, se encontra amparo canônico ou não, visto que, ocorrerá tal debate 
no próximo Concílio Regional”. 

 



RESPOSTA 

Considerando-se que o Concílio Regional é o órgão deliberativo e administrativo de uma 
Região Eclesiástica e que a ele compete inteirar-se e posicionar-se sobre o 
desempenho e a situação financeira da Igreja Metodista na Região, em todas as suas 
áreas, com base nos relatórios do(a) Bispo(a) Presidente e da COREAM (Coordenação 
Regional de Ação Missionária), à vista da realidade da comunidade regional e ainda,  
tomar conhecimento, discutir e aprovar o Orçamento-Programa que abrange todas as 
atividades da Igreja Metodista.  

Considerando-se que decisão administrativa são os atos emanados das autoridades 
administrativas e que pressupõem um procedimento anterior ou prévio em virtude do 
qual, profere a autoridade a sua decisão que lhe parece conforme com os fatos ou de 
acordo com a lei. 

Considerando-se que planejamento é uma ferramenta administrativa, que possibilita 
perceber a realidade, avaliar os caminhos, construir um referencial futuro, 
o trâmite adequado e reavaliar todo o processo para, da melhor forma possível, 
alcançar os objetivos e que o planejamento econômico-financeiro da Igreja Metodista 
tem como finalidade o levantamento das possibilidades reais da Igreja, para disciplinar 
cada atividade e consolidar suas ações. 

Considerando-se que o instrumento básico do planejamento econômico-financeiro é o 
Orçamento-Programa e que este abarca todas as atividades da Igreja Metodista. 

 

Conclui-se que apesar de ser competência do Concílio Regional estabelecer a cota 
orçamentária, esta decisão não deverá ser de plano, ou seja, aquela tomada de forma 
imediata, mas sim com base em dados previamente analisados estabelecidos em lei.  

 

No entanto, esta Comissão entende que, apesar do planejamento econômico-
financeiro/estudo de viabilidade não ter sido elaborado e analisado anteriormente 
à decisão do 42º Concílio Regional de alterar a cota orçamentária, o fato da 
decisão proferida entrar em vigor a partir do exercício contábil de 2018 possibilita 
que o estudo de viabilidade/planejamento econômico-financeiro seja apresentado 
no 43º Concílio Regional tornando, se o estudo demonstrar a viabilidade da 
alteração da cota-orçamentária, definitiva a decisão  do Concílio antecessor   

 

 
São Paulo, 18 de outubro de 2017 
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