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Estatuto da Federação Metodista de Jovens 3ª Região Eclesiástica  

 

CAPÍTULO I 

DA CONSTITUIÇÃO 

Art. 1º A Federação Metodista de Jovens da 3ª Região Eclesiástica, doravante denominada 

simplesmente por Federação, é o órgão representativo das sociedades de jovens, ministérios 

específicos e grupos afins das igrejas locais, subordinando-se diretamente a COREAM - 

Coordenação Regional de Ação Missionária. (Art. 103, III - Cânones 2012). 

Parágrafo único. Os grupos de jovens da Igreja Metodista podem ser constituídos em forma de 

Sociedades ou Ministérios Específicos de Jovens, compostos de pessoas em faixa etária 

compreendida entre 18 (dezoito) e 35 (trinta e cinco) anos, de acordo com o Art. 5º do Estatuto da 

Confederação Metodista de Jovens. 

CAPÍTULO II  

DOS FINS 

Art. 2º São fins da Federação: 

I - Atuar como agência da Igreja Metodista através de ações que expressem as diretrizes 

missionárias e a sua forma de ação através dos dons e ministérios; 

II - Congraçar, estimular e dinamizar o trabalho das sociedades locais ou ministérios específicos de 

jovens; 

III - Estimular a organização de sociedade e ministérios específicos de jovens; 

IV - Assessorar e incentivar as atividades das sociedades e ministérios específicos de jovens; 

V - Realizar a cada dois anos um Congresso Regional para tratar os interesses das sociedades e 

ministérios específicos de jovens; 

VI - Levar as sociedades e ministérios específicos de jovens à prática do Plano para a Vida e Missão 

da Igreja à luz das Sagradas Escrituras; 

VII - Integrar as sociedades e ministérios específicos de jovens no planejamento e no programa 

regional de atividades; 

VIII - Organizar encontros, seminários, eventos e outras atividades que visem, além da comunhão e 

da maturidade cristã, ao treinamento de liderança leiga em níveis local, distrital e regional; 
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IX - Incentivar os jovens a participarem dos trabalhos da igreja, objetivando o crescimento 

qualitativo e orgânico. 

CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 3º São órgãos da Federação:  

I - Congresso Regional; 

II - Diretoria Executiva. 

Seção I 

DO CONGRESSO REGIONAL 

Art. 4º O Congresso Regional é o órgão máximo da Federação de Jovens e reúne-se ordinariamente, 

até o final de cada período eclesiástico, convocado pelo/a presidente/a e com os seguintes 

propósitos e objetivos: 

I - Estimular o relacionamento entre Sociedades ou Ministérios específicos de jovens, oferecendo 

oportunidades para o cultivo de experiências de piedade, misericórdia e evangelização; 

II - Desenvolver o treinamento de liderança de jovens; 

III - Levar ao conhecimento das Sociedades e Ministérios específicos de jovens as atividades 

desenvolvidas pela Federação, bem como o relatório financeiro; 

IV - Eleger a Diretoria Executiva da Federação; 

V - Estabelecer o plano de ação para o próximo período eclesiástico; 

VI - Aprovar documentos e/ou menções que julgue pertinente. 

Art. 5º O Congresso Regional é composto dos membros da Diretoria da Federação, juntamente com 

os Secretários Distritais, dos Presidentes das Sociedades ou Coordenadores dos Ministérios 

específicos de jovens. Além destes, os delegados eleitos pelas Igrejas Locais e do Bispo da Região ou 

seu representante, este último somente com direito a voz. 

§ 1º O Congresso Regional é presidido pelo presidente da Federação ou seu substituto legal. 

§ 2º O Plenário do Congresso seguirá o regimento aprovado em sua primeira sessão plenária. 

§ 3º Cada sociedade ou ministério local de jovens poderá enviar dois delegados, sendo que um 

deles é o próprio presidente, coordenador ou representante.  
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§ 4º Os/as jovens não delegados/as, presentes no Congresso, terão direito a voz quando solicitado 

e aceito o privilégio pela mesa diretora. 

§ 5º Os/as delegados/as ao Congresso Regional deverão ter o aval de seu pastor/a local. 

§ 6º Se houver necessidade, o Congresso regional poderá reunir-se extraordinariamente com 

finalidade específica, em qualquer época, a critério da Diretoria Executiva. 

CAPÍTULO IV  

DO PROCESSO ELEITORAL 

Art. 6º A eleição da Diretoria se fará por escrutínio secreto, cargo a cargo exigindo-se maioria 

relativa dos/as delegados/as presentes no plenário do Congresso Regional. 

§ 1º Na primeira reunião plenária do Congresso é eleita a Comissão de Indicação, composta por um 

representante de cada distrito, os quais estão impedidos de serem candidatos. 

§ 2º O plenário poderá acrescentar outros nomes à lista de nomes apresentada pela Comissão de 

Indicações, podendo também ser contemplada a auto-indicação ou indicações da plenária; 

§ 3º A eleição será procedida cargo a cargo pela apresentação dos nomes pela Comissão de 

Indicações; 

§ 4º Os candidatos poderão apresentar-se à plenária. 

Art. 7º Os candidatos a membro da Diretoria da Federação deverão preencher os seguintes 

requisitos: 

I - Ser membro da Igreja Metodista no mínimo por dois anos; 

II - Estar filiado a uma Sociedade Local ou ministério específico de jovens; 

Art. 8º O membro da Diretoria Executiva perde o mandato quando: 

I - Deixar de ser membro da Igreja Metodista; 

II - Deixar de exercer suas funções; 

III - Passar a residir em outra Região Eclesiástica. 

Art. 9º A eleição da Diretoria Executiva é realizada por escrutínio secreto, sendo declarado eleito o 

candidato que obtiver a metade dos votos mais um, ou por aclamação quando houver apenas um 

candidato. 
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Parágrafo único. Caso nenhum dos candidatos alcance a maioria absoluta na primeira votação, 

proceder-se-á a nova votação, concorrendo desta vez apenas os dois candidatos mais votados. 

Art. 10 Todos os delegados presentes terão direito a voto. 

Art. 11 A Diretoria da Federação eleita é empossada ao final do Congresso Regional pelo Bispo/a ou 

seu representante. 

Seção II 

DA DIRETORIA 

Art. 12 A Diretoria Plena da Federação é composta pela Diretoria Executiva e os Secretários/as 

Distritais. 

§1º A Diretoria Plena da Federação reúne-se ordinariamente uma vez por ano e 

extraordinariamente tantas vezes quantas forem necessárias por iniciativa da Presidência ou a 

pedido da maioria dos membros; 

§2º A convocação das reuniões ordinárias será feita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, e 

das extraordinárias, com antecedência mínima de 8 (oito) dias. 

Art. 13 A Diretoria Executiva da Federação é eleita em Congresso Regional e é constituída de:  

I – Presidente/a; 

II – Vice-Presidente/a; 

III - Secretário/a de Atas; 

IV - Secretário/a de Comunicação; 

V – Tesoureiro/a. 

Art. 14 O tempo e o mandato dos membros da Diretoria coincidirão sempre com o exercício 

eclesiástico regional. 

Art. 15 Os membros da Diretoria Executiva não poderão ser eleitos para as mesmas funções por 

mais de dois exercícios consecutivos. 

Art. 16 Para fins administrativos as Sociedades ou Ministérios específicos de jovens são agrupados 

em distritos, sob a supervisão de um/a Secretário/a Distrital de Jovens nomeado pela Diretoria 

Executiva. 

I – Se houver necessidade poderá ser nomeado um/a Secretário/a Distrital de Jovens Auxiliar; 
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II - Para nomeação de Secretário/a Distrital de Jovens, caberá a Diretoria Executiva da Federação, 

após eleita, nomear pelo menos um/a Secretário/a Distrital de Jovens para cada distrito 

eclesiástico, no prazo de 60 (sessenta) dias após a eleição, consultando os respectivos pastores e 

igrejas locais. 

Seção III 

DA COMPETÊNCIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Art. 17 Compete à Diretoria Executiva: 

I - Cumprir e fazer cumprir este estatuto e as decisões do Congresso Regional; 

II - Resolver os casos omissos; 

III - Nomear Secretários/as Distritais; 

IV - Deliberar sobre a implementação e desenvolvimento de todos os planos e atividades da 

Federação; 

V - Em caso de vacância ou perda de mandato de um de seus membros, indicar ao/a bispo/a uma 

lista tríplice para o preenchimento do cargo. 

Art. 18 Compete ao Presidente/a: 

I - Presidir o Congresso Regional e as reuniões da Diretoria; 

II - Prestar relatório das atividades da Federação ao Congresso Regional, ouvida a Diretoria; 

III - Apresentar relatório anualmente à COREAM; 

IV - Representar a Federação em reuniões; no Concílio Regional; na Confederação Metodista de 

Jovens e nos Encontros Distritais; 

V - Autorizar o Tesoureiro/a a efetuar os pagamentos das despesas da Federação; 

VI - Estimular a organização dos Jovens em Sociedades ou Ministérios específicos; 

Art.19 Compete ao Vice-Presidente/a: 

I - Substituir o Presidente em sua ausência e impedimentos, ou na vacância do cargo; 

II - Desempenhar todas as demais tarefas que lhes sejam indicadas pelo Presidente, compatíveis 

com seu cargo. 

Art. 20 Compete ao Secretário/a de Atas: 
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I – Registrar e apresentar as Atas do Congresso, reuniões da Diretoria, e arquivá-las fisicamente e 

digitalmente, após aprovadas pela Diretoria Executiva; 

II - Desempenhar todas as demais tarefas que lhes sejam indicadas pelo Presidente, compatíveis 

com seu cargo. 

Art. 21 Compete ao Secretário/a de Comunicação: 

I - Utilizar todos os meios de comunicação disponíveis para as divulgações das atividades da 

Federação, especialmente no meio digital; 

II - Desempenhar todas as demais tarefas que lhes sejam indicadas pela Presidente, compatíveis 

com seu cargo. 

Art. 22 Compete ao Tesoureiro/a: 

I - Receber recursos financeiros destinados à Federação e prestar contas; 

II - Efetuar pagamentos de despesas autorizadas pela Federação,  

III - Organizar e submeter à Diretoria prestação anual de contas e previsão orçamentária para o 

exercício seguinte; 

IV - Apresentar relatórios financeiros sempre que solicitado pela Diretoria; 

V - Desempenhar todas as demais tarefas que lhes sejam indicadas pelo Presidente, compatíveis 

com seu cargo. 

Art. 23 Compete ao Secretário/a Distrital: 

I - Promover e organizar Encontros Distritais; 

II - Comunicar-se com as Sociedades e Ministérios específicos de jovens integrantes do Distrito, 

prestando-lhes assistência; 

III - Representar a Federação no respectivo Concílio Distrital; 

IV - Orientar as Diretorias de Sociedades e Coordenadores de Ministérios específicos de jovens, 

para que se organizem com base nas diretrizes do Plano para a Vida e Missão da Igreja Metodista; 

V - Cooperar com os pastores, como representantes da Federação no distrito, na constituição de 

novas sociedades e ministérios específicos de jovens; 

VI - Apresentar, semestralmente, relatório financeiro e das atividades desenvolvidas pelo distrito à 

Diretoria Executiva. 
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CAPÍTULO V  

DO SUSTENTO FINANCEIRO 

Art. 24 O sustento das atividades da Federação advêm de taxas arrecadadas em Encontros Distritais 

e Regionais, nos Congressos Regionais, e anualmente por meio da contribuição das igrejas locais na 

Oferta do Dia do Jovem Metodista, além de doações, ofertas especiais e de verbas votadas pelo 

Concílio Regional ou aprovadas pela COREAM. 

Parágrafo único. A movimentação dos recursos citados no caput desse artigo, para trabalho dos 

jovens no distrito, é feita pelo/a Secretário/a Distrital. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 25 A Federação é regulamentada por este Estatuto, aprovado pela COREAM. 

Art. 26 Cada Sociedade ou Ministério específico de Jovens Metodistas será regido por regulamento 

aprovado pela CLAM. 

Art. 27 Os casos omissos no presente Estatuto, e que não constarem nos Cânones, serão resolvidos 

pela COREAM. 

Art. 28 Qualquer alteração neste Estatuto deve ser feita por iniciativa do Congresso Regional ou 

Diretoria Executiva, no interregno dos Congressos, observados os Cânones da Igreja Metodista, 

sujeitando-se a aprovação pela COREAM. 

Art. 29 O presente Estatuto entra em vigor na data de sua aprovação pela COREAM. 

 

 

São Paulo, 6 de novembro de 2015 

 

__________________________________________ 

Bispo José Carlos Peres  

Bispo-Presidente da Terceira Região Eclesiástica 


