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COMISSÃO REGIONAL DE JUSTIÇA DA 3ª REGIÃO ECLESIÁSTICA 

 

Reunião ordinária da Comissão Regional de Justiça realizada na Sede Regional, às 
dezesseis horas do dia vinte e dois de novembro de dois mil e doze, 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, do Reverendo Danilo Prado e do Dr. Alexandre Rocha Maia. Iniciados os 
trabalhos com uma oração do presidente, passou-se a apreciar a seguinte pauta: 
eleição de vice-presidente, eleição de secretário, orientações emanadas pela comissão 
nacional de justiça, e pedido de Consulta de Lei. Procedeu-se a eleição do vice-
presidente, sendo eleito o Rev. Danilo Prado. Após, procedeu-se a eleição do 
secretário, onde foi eleito o Rev. Renato Saidel Coelho. Orientações emanadas pela 
Comissão Nacional de Justiça: procurar ocupar os espaços de encontros regionais com 
vistas a que a comissão regional de justiça seja mais bem divulgada na região. Decidiu-
se pela solicitação de espaço no Conexão e no sítio da Igreja Regional para a 
publicação de textos para a igreja. Solicitação de orçamento: O grupo entendeu ser 
desnecessário neste momento solicitar orçamento. Aumento do número de integrantes 
da comissão: Ficou decidido que a comissão redigiria o regimento interno da comissão 
com a previsão de convocação dos suplentes para participarem de todas as reuniões e 
ocupação da titularidade nas eventualidades. Regimento interno: Foi sugerido ainda 
que elaborássemos um regimento interno, sendo encaminhado pela comissão nacional 
de justiça um modelo. Ficou-se decidido que este secretário faria as alterações 
necessárias para a adequação do enviado pela comissão nacional de justiça. Foi 
solicitado pela Comissão Nacional de Justiça que todas as decisões desta Comissão 
fossem encaminhadas para a Comissão Nacional. A comissão decidiu que seriam 
encaminhadas as decisões em recurso ex officio nos termos do inciso III do artigo 91 
dos Cânones. Consulta de lei formulada pelo Secretário Executivo Regional, Sr. Paulo 
Machado, nos seguintes termos: “pode uma igreja metodista contratar pessoa como 
funcionária com registro em carteira de trabalho, na função de Missionário Leigo, a fim 
de responder por uma congregação junto à igreja mãe e praticar ofícios pastorais sem 
nomeação episcopal e sem possuir formação teológica?” Norma canônica contrária. 
Missionário é categoria canônica nos termos do artigo dezesseis da Parte Geral. É 
leigo reconhecido e recomendado pela igreja e conforme regulamentação do Colégio 
Episcopal, especialmente Plano Diretor Missionário, o qual estabelece que o 
missionário pode ser de dedicação exclusiva, comissionado, se leigo ou colaborador 
em caso de campo cessionário, ambos podendo ser recrutados via COGEAM, 
COREAM, CODIAM ou CLAM.O missionário deve ser membro a ao menos quatro anos 
e ter preparo estabelecido pelo inciso e do dois ponto três do Plano Diretor Missionário 
e comprometido à seguir determinações do mesmo, conforme item f. De qualquer 
modo, não há possibilidade de se estabelecer vínculo empregatício a Missionário, leigo 
ou clérigo, bem como a evangelista, pastor ou presbítero, ou qualquer função afeta à 
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atividade fim da igreja, pela sua natureza vocacional. Tal orientação não se aplica à 
pessoas contratadas para serviços de limpeza, e outros misteres relacionados à 
atividades meio da igreja, tal com conservação e zeladoria. Certos de termos atendido 
a solicitação da consulta de lei formulada, colocamos esta Comissão Regional de 
Justiça à disposição para outros esclarecimentos. Publique-se no órgão oficial da 
Terceira 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. 
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