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COMISSÃO REGIONAL DE JUSTIÇA DA 3ª REGIÃO ECLESIÁSTICA 1 

Reingresso de Presbítero Desligado da Igreja Metodista 2 

Reunião ordinária da Comissão Regional de Justiça realizada na Sede Regional às 3 

quatorze horas do dia sete de outubro de dois mil e quinze, presidida pelo Reverendo 4 

Renato Saidel Coelho, presentes ainda os membros desta Comissão, Reverendo 5 

Ronald da Silva Lima, Odila Clé, Altina Alves e Carla Walquiria. Iniciados os trabalhos 6 

com uma oração do presidente, passou-se a apreciar a seguinte pauta: consulta 7 

formulada pelo Revmo. Bispo José Carlos Peres, na primeira fase do 40o Concílio 8 

Regional, acontecido na Catedral Metodista de São Paulo nos seguintes termos: Quem 9 

pediu desligamento da ordem presbiteral e também se desligou da igreja metodista, 10 

qual seria o procedimento para reingresso a ordem presbiteral? A Comissão Regional 11 

de Justiça da 3a RE, emite o seguinte parecer, o artigo 27 dos cânones 2012/2016 no 12 

seu inciso 4o estabelece que para ingressar como aspirante a ordem presbiteral, é 13 

INDISPENSÁVEL que o candidato seja membro da igreja metodista por pelo menos 14 

oito anos consecutivos, com participação efetiva nas atividades desta. A pessoa que se 15 

desligou da igreja metodista, e pretende retornar a ordem presbiteral tem que cumprir 16 

todas as condições estabelecidas nos cânones da igreja metodista, inclusive o inciso 4o 17 

do artigo 27 dos cânones, ou seja, tem  necessariamente que estar arrolado como 18 

membro da igreja metodista, por pelo menos oito anos consecutivos, após este 19 

período, estará apto para solicitar o reingresso a ordem presbiteral. Tendo seu pedido 20 

aceito, pelo concílio regional, poderá ingressar no cadastro de bacharéis de teologia. 21 

Sendo classificado no cadastro e recebendo nomeação cumprirá o período probatório 22 

sendo acompanhado pela Comissão Ministerial Regional. Sendo aprovado, no período 23 

probatório, estará apto a eleição no concílio regional sequente para o reingresso na 24 

ordem presbiteral da Igreja Metodista. Entretanto, como a ordem presbiteral é nacional, 25 

e por esta comissão entender que a deferida decisão poderá ter efeitos em outras 26 

regiões, decide recorrer “ex-officio” à Comissão Geral de Constituição e Justiça por 27 

analogia ao artigo 91 inciso 3o  dos  cânones. Publique-se no órgão oficial da Terceira 28 

Região Eclesiástica da Associação da Igreja Metodista (Conexão) e Registre-se na 29 

íntegra para eventuais consultas. 30 
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