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Em atenção a consulta de Lei formulada pela Revda. Cristiane Capelleti Pereira, com 
base nos Cânones nova redação 2012 (versão disponibilizada no sitio da área 
nacional), em que surge a questão da participação em concílio distrital de pastores 
acadêmicos e missionários designados, a comissão regional de justiça reunida em 23 
de fevereiro de 2012, traz o seguinte posicionamento: 
 
Ambos não possuem o direito a voto, tendo a participação tão somente como 
visitantes, porém com a possibilidade de palavra de privilégio, se assim o desejarem e 
acolhida a pretensão pelo(a) presidente do Concílio Distrital. 
 
Quanto ao direito de serem votados na qualidade de clérigos, segundo os cânones em 
seu artigo 23 estabelece: 
 
Art. 23. Membro clérigo é pessoa que a Igreja Metodista reconhece chamada por 
Deus, dentre os seus membros, homens ou mulheres, para a tarefa de edificar, 
equipar e aperfeiçoar a comunidade de fé, capacitando-a para o cumprimento da 
Missão. 
§ 1º. É admitido/a como membro clérigo aquele/a, cujo dom pastoral reconhecido e 
confirmado pela comunidade local, conclui o respectivo programa de formação, de 
acordo com o estabelecido pela Coordenação Nacional de Educação Teológica 
(CONET), satisfaz as demais exigências contidas nesta legislação e é consagrado/a ou 
ordenado/a para a Missão. 
 
Portanto, não há o que se falar na possibilidade de pastores acadêmicos, aspirantes 
ao presbiterato e missionários designados serem eleitos para comporem a CODIAM na 
qualidade de membros clérigos, por ainda não terem cumprido as exigências 
estabelecidas no artigo citado. 
 
Do mesmo modo o pleito a eleição enquanto leigo também não é possível, mesmo que 
ele(a) venha como delegado(a) leigo(a) de sua igreja de origem, por ausência de 
previsão legal. 

 

 

 

 

 

 

 


