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Orientação Episcopal para quem concluiu seus Cursos em Instituições Teológicas 

Metodistas e que apresentam sua documentação ao Bispo para nomeação pastoral 

 

 

 

 

Considerando que existe a previsão Canônica que concluintes de Cursos oferecidos por instituições 

teológicas metodistas (presencial e Ead) podem se apresentar ao Bispo para o encaminhamento 

previsto (Art. 92 § 2º.). Com o oferecimento da formação na modalidade EaD para formação 

teológica, concluintes estão se apresentando para receberem nomeações/designações. Percebemos 

que alguns realizaram o curso sem as devidas recomendações da Igreja Local e do Concílio 

Regional ou Coordenação Regional de Ação Missionária - COREAM, portanto, não cumpriram o 

estabelecido nos Cânones e legislação complementar para reconhecimento como Aspirantes ao 

Presbiterato/Pastorado, notadamente o § 1º do artigo 23 dos Cânones, não tendo sido acompanhado 

pelo Assessor Episcopal na Instituição de Ensino Teológico em que cursou Teologia, dentre outros 

requisitos. 

  

De acordo com o Art. 130, inciso III, dos Cânones 2017, para dar encaminhamento, adotarei o 

procedimento a seguir: 

 

1 ) O/A candidato/a é sabedor que o cumprimento dos itens da presente Orientação Episcopal não 

garante nomeação/designação ao final do processo, apenas a habilitação para receber uma eventual 

nomeação/designação, de acordo com as necessidades regionais e o perfil do/a candidato/a. 

 

2 ) O/a candidato/a apresentará ao Bispo a documentação que atesta sua formação teológica, 

acompanhada de recomendação do Concílio da Igreja Local; 

 

3 ) A documentação será enviada à Comissão Ministerial Regional – CMR, para análise; 

 

4 ) Se a documentação estiver em ordem, a CMR elaborará parecer e encaminhará ao Bispo, com  

proposta de quais complementações serão necessárias; 

 

5 ) Se o parecer for favorável, o processo será encaminhado à COREAM para apreciação e decisão; 

 

6 ) Havendo aprovação da COREAM, ela efetuará a recomendação do/a candidato/a para cumprir 

as complementações devidas, com acompanhamento da CMR, sem a garantia de 

nomeação/designação ao término das complementações; 

 

7 )  Após o cumprimento de todas as exigências da CMR, esta encaminha relatório ao Bispo, 

informando que o/a candidato/a está em ordem para receber nomeação/designação, de acordo com 

eventual necessidade Regional. 

 

8 ) Após a conclusão do processo acima, o/a candidato/a fica no aguardo de abertura de vagas no 

quadro de presbíteros e presbíteras da Região, para poder entrar no processo de seleção do 

Cadastro de Bacharéis. 
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Alunos e alunas recomendados pelas Igrejas Locais, que cumpriram o Programa de Orientação 

Vocacional, cursaram Teologia em Instituição Metodista de Ensino, foram devidamente 

acompanhados/as pelo/a Assessor/a Episcopal, bem como, cumpriram todas as demais exigências 

previstas, não deverão ser enquadrados nesta orientação.  

 

Com estima pastoral, 

 

 

 

 

 

Bispo José Carlos Peres 


