
ATA DA SESSÃO INAUGURAL DO QUADRAGÉSIMO QUARTO CONCÍLIO REGIONAL 1 

DA IGREJA METODISTA NA TERCEIRA REGIÃO ECLESIÁSTICA, realizada no dia vinte 2 

e um de novembro de dois mil e dezenove, às quinze horas e quarenta e seis minutos, no Salão 3 

Cenacon, Hotel Golden Park Sorocaba e Centro de Convenções, à Rodovia Senador José Ermírio de 4 

Moraes – Km 2,6A, s/n, Iporanga, CEP 18090-380, Sorocaba, São Paulo. CULTO DE ABERTURA 5 

COM CELEBRAÇÃO DA CEIA: com a palavra, o bispo José Carlos Peres, presidente da Igreja 6 

Metodista na Terceira Região Eclesiástica, saúda a todos/as irmãos/ãs conciliares agradecendo a Deus 7 

a vida, a viagem, o tempo conciliar. Agradece também a presença do bispo Roberto Alves de Souza, 8 

presidente da Igreja Metodista na Quarta Região Eclesiástica, o qual auxiliará nos trabalhos 9 

conciliares e com quem dividirá a Mesa. LITURGIA: com a palavra, a revda. Tays Rodrigues Rocha 10 

conduz o momento cúltico. Leitura bíblica: Salmo 22.25-28. Oração: revda. Tays Rodrigues Rocha. 11 

Louvor: A casa é sua. Momento de confissão: leitura bíblica – Efésios 5.14. Louvor: cânticos 12 

congregacionais sob a direção do rev. Eduardo Seixas Júnior. Ministração da palavra: antes da 13 

prédica, o bispo José Carlos Peres ora. O bispo Roberto Alves de Souza inicia sua fala saudando o 14 

bispo José Carlos Peres, sua família, a Terceira Região. Também, traz um abraço do Colégio 15 

Episcopal e da Quarta Região Eclesiástica desejando sensibilidade da Igreja Metodista à voz do 16 

Senhor. Em seguida, lê Efésios 4.1-6 e ora. “Nossa igreja tem adotado temas que são relevantes a 17 

nós, como o tema deste ano – ‘Discípulos e discípulas nos caminhos da missão cuidam do meio 18 

ambiente’. No Brasil, enfrentamos várias situações relacionadas ao meio ambiente, e a igreja teve a 19 

oportunidade de trabalhar nesse tema. Há muitas questões relacionadas a Minas Gerais, 20 

especialmente o acidente em Brumadinho – dezessete corpos ainda não foram localizados. Cuidar 21 

tem a ver com a mordomia cristã quando Deus nos colocou na criação com a função de cuidarmos 22 

da natureza, dos animais, de nós mesmos, de tantas outras coisas extremamente relevantes. Hoje, a 23 

falta de cuidado tem-nos levado a um mundo desorganizado, a um mundo bem complexo em seus 24 

problemas que atingem nosso país, nosso Estados, nossas cidades. Em dois mil e vinte, vamos 25 

trabalhar o tema ‘Discípulos e discípulas nos caminhos da missão servem em unidade’. O texto lido 26 

fala-nos sobre unidade. E, todas as vezes que refletimos sobre esse tema, muitas coisas nos vêm à 27 

mente – uma delas é que unidade não é uniformidade. A Bíblia coloca-nos reflexões que ressaltam 28 

que a unidade está mais presente na diversidade que na uniformidade. Há diversidade de gostos, de 29 

opiniões, de pensamentos; nós, como igreja, vivemos a diversidade teológica. Há tantas outras 30 

diversidades, que, infelizmente, têm contribuído, principalmente para o mundo protestante, com 31 

divisões, facções e com tantas situações que não expressam vida, graça, nada relacionado à proposta 32 

de Cristo Jesus. No texto, o apóstolo Paulo afirma: ‘Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que 33 

andeis de modo digno da vossa vocação a que fostes chamados...’. Ao ler esse versículo, eu olho para 34 

mim mesmo e me pergunto se tenho andado de modo digno da vocação para a qual eu fui chamado 35 



em Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo declara que, para fazermos essa reflexão, é necessário 36 

humildade. Ao olharmos para inúmeras situações que nos deixam boquiabertos com práticas de mau 37 

testemunho, tais situações revelam-nos, muitas vezes, um corpo pastoral enfraquecido que não tem 38 

aprendido a andar de modo digno da vocação a que foi chamado por Cristo Jesus. Paulo diz que é 39 

uma reflexão com muita humildade, com muita mansidão, com muita longanimidade, muito amor. 40 

Não queremos fazer essa reflexão com o sentido do juízo, ao contrário, queremos fazê-la no amor de 41 

Deus. Vem-me à mente uma frase de João Wesley: ‘No essencial, precisamos ter unidade; no não 42 

essencial, liberdade. Em tudo, o amor’. Paulo também afirma o suportar uns aos outros em amor. 43 

Há coisas que são essenciais para a vida e missão da igreja, e nós não podemos negociar. Nós, 44 

metodistas, não podemos negociar nossa vida de santidade. O Senhor disse: ‘Sede santos, porque eu 45 

sou santo’. Wesley e o povo chamado metodista não negociaram esse ponto, porque era essencial 46 

para o povo metodista. Conhecia-se facilmente a casa de um metodista apenas olhando para as 47 

janelas. Se elas estivessem quebradas, certamente, era a casa de um metodista. Porque era 48 

insuportável para a Igreja Anglicana, que tinha se chafurdado em tantas práticas pecaminosas e se 49 

distanciado da santidade do Senhor. O movimento metodista vivia a expressão mais profunda dessa 50 

santidade. No dia vinte de novembro, comemoramos a Dia da Consciência Negra. Quantas vezes 51 

vimos, na Igreja Anglicana, pessoas, bispos, membros com seus escravos? A igreja afundava-se em 52 

práticas socialmente aceitas em sua época, mas repugnantes aos olhos do Senhor. Muitas coisas não 53 

são essenciais. A Bíblia afirma ‘que quem ama conhece a Deus; quem não ama jamais viu a Deus. 54 

Porque Deus é amor’. O amor convida-me a suportar meu irmão, minha irmã, ser tolerante, a andar 55 

a segunda milha para que não quebremos a unidade. Paulo afirma: ‘esforçando-vos diligentemente 56 

por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz’. Unidade no Espírito, portanto não é unidade 57 

qualquer. Podemos ter muitas pessoas aqui, porém desunidas. Nem toda aglomeração de pessoas 58 

revela unidade no Espírito. Há um espírito religioso, muitas vezes dentro de nós, que nos desune, nos 59 

separa, nos divide. Aprendemos com a história essa prática, por exemplo, com Mahatma Gandhi. 60 

Ele dizia não ter nada contra o Jesus que era pregado, mas dizia ter muita dificuldade de ver as 61 

práticas desse Jesus na vida de quem o pregava. Nem sempre nosso espírito religioso caminha no 62 

mesmo viés de nossa espiritualidade. Quantas vezes pregamos o amor de Deus, a salvação, o perdão, 63 

mas, infelizmente, no dia a dia, não praticamos o que dizemos. Talvez, essa seja a grande crise dos 64 

desigrejados, os quais não veem coerência entre teoria e prática. O fundamento do cristianismo não 65 

é a teoria, mas a prática, é aquilo que nós vivemos. Muitas pessoas em nossas comunidades, em 66 

nossas cidades, em nossos bairros, vizinhos não buscam nossa teoria, mas procuram ver que tipo de 67 

vida nós temos vivido. Uma vida que abraça a todos e a todas sem preconceitos; uma vida que 68 

expressa o amor e a graça de Deus. Uma vida dividida pela religiosidade, pela teologia, pelos 69 

preconceitos, pela cultura e por tantos aspectos que nós vivenciamos. Paulo reforça que ‘há somente 70 



um corpo’, e nós aprendemos que esse corpo tem muitos membros, mas nem todos têm a mesma 71 

função. Também aprendemos que Jesus é a cabeça desse corpo. Muitas pessoas não sabendo sua 72 

função no corpo querem ser a cabeça. A cabeça é Jesus Cristo. Ele dirige, ele dá as ordens; e 73 

devemos nos considerar servos inúteis. O que fazemos não é motivo de festa – é um dever, é uma 74 

obrigação. Tanto eu quanto você devemos nos considerar servos e servas inúteis. Paulo diz: nesse 75 

corpo, ‘há somente (...) um só Espírito (...) uma só esperança da vossa vocação; há um só Senhor, 76 

uma só fé, um só batismo’. Como entendemos isso se, muitas vezes, no dia a dia da caminhada do 77 

povo de Deus, ainda há discussões tão antigas – formas de batismo, formas de fé? Faltam olhos, 78 

para esses casos, para enxergar a realidade bíblica. Quando o Senhor Jesus esteve entre nós, 79 

curando, salvando e libertando, deixou bem claro, por meio de sua vida, de seu exemplo, o modelo 80 

de discipulado. E as formas são diversas, mas isso não muda, não transforma a vida de ninguém. É 81 

relevante o texto de João quando Nicodemos pergunta a respeito do que deveria fazer para alcançar 82 

o reino dos céus. O Mestre Jesus responde-lhe: ‘nascer de novo’ – mais importante que a forma de 83 

batismo. É lógico que vivemos em uma sociedade que valoriza os carismas, que, consequentemente, 84 

são valorizados na vida da igreja. Mas, entre carismas e caráter, é muito mais importante ser uma 85 

pessoa de caráter. Os carismas, nem sempre, são tão relevantes quanto o caráter de uma pessoa. Na 86 

época em que Francis Asbury, pregador metodista, começou sua missão nos Estados Unidos, havia 87 

uns duzentos metodistas. Quando a deixou, havia, aproximadamente, uns duzentos mil metodistas. 88 

Asbury não era um bom pregador, mas, certamente, sua falta de carisma resultava em seu caráter. 89 

As pessoas viam nele aquilo que ele pregava. Não olhavam para seu carisma, mas olhavam para seu 90 

caráter. Seu modo de viver e de vivenciar sua fé levou muitas pessoas aos pés do Senhor Jesus. (...) 91 

Como metodistas, devemos pensar em nossa unidade. Lembro-me de um exemplo que ouvi sobre 92 

unidade: uma determinada criança estava brincando em uma grande fazenda de plantação de milho. 93 

De repente, ao entrar no milharal, ela se perdeu. Os pais não a encontraram. A angústia daqueles 94 

pais chamou a atenção de alguns vizinhos que foram se aproximando; muitos começaram a procurar 95 

a criança. Depois de algumas horas procurando-a, alguém gritou: ‘Venham aqui. Vamos fazer algo 96 

que vai achá-la. Há muito, temos procurado por lados diferentes e não vamos encontrá-la dessa 97 

forma. Vamos dar nossas mãos e fazer uma grande corrente de tal maneira que varreremos uma 98 

distância muito maior em pouco tempo’. E assim fizeram uma grande fileira humana, dando-se as 99 

mãos. E começaram a procurar a criança naquele grande milharal. Não passado meia hora, 100 

encontraram-na caída em um buraco, porém morta. Alguns começaram a chorar e perguntaram: 101 

‘Por que não tivemos essa ideia antes? Por que não pegamos nas mãos uns dos outros antes? Se 102 

fizéssemos isso, talvez, três ou quatro horas atrás, ainda encontraríamos essa criança viva’. Muitas 103 

vezes como igreja, estamos vivenciando a mesma experiência, cada um procurando por um lado, mas 104 

ninguém tendo sucesso em sua busca. Muitas vezes, nosso egoísmo, nossa prepotência, nossa 105 



teologia, nossa religiosidade, nossa opinião, nossa cultura não nos têm feito dar nossa mão ao nosso 106 

irmão, à nossa irmã por uma causa maior. São vidas que estão morrendo sem Jesus precisando que 107 

a igreja caminhe de mãos dadas. Mas a igreja de Cristo está egoísta, egocentrista, dividida. Nosso 108 

maior inimigo não é Satanás. A Bíblia declara que ele está derrotado e que está vencido em nome de 109 

Jesus. Seus dias estão contados. Nosso inimigo é o nosso eu, nosso ego, nossa prepotência, nossa 110 

vaidade, nossa teologia, nosso espírito de religiosidade que não nos faz dar a mão ao nosso irmão. 111 

Por isso, estamos pagando um preço muito alto; vidas estão morrendo sem Jesus. São necessários 112 

muita humildade, muita longanimidade, muito amor, muito choro, muito arrependimento. Hoje é o 113 

tempo de darmos as mãos, de nos despirmos de nosso egoísmo, da teologia que leva para as barreiras 114 

de separação, de olharmos para nossa nação, nossas cidades, nossos Estados e entendermos que 115 

Deus nos chama para um momento novo. É tempo de um discipulado não voltado para nós mesmos, 116 

mas ao serviço, à unidade da igreja, do corpo do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus 117 

abençoe tudo que aqui vamos tratar. Que nosso testemunho fale mais alto, e que nossas mãos possam 118 

ser unidas. Porque Deus age no meio de todos e está no meio de todos. Deus não age só por meio de 119 

você, age por meio de todos. E Deus está em todos. Que ele esteja em nós assim como afirma em 120 

João 17.21: ‘a fim de que todos sejam um; e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles 121 

em nós para que o mundo creia que tu me enviaste’. Amém.” Celebração da ceia: condução pelos 122 

bispos José Carlos Peres e Roberto Alves de Souza. Encerramento: o bispo José Carlos Peres ora e 123 

impetra a bênção apostólica. ENCAMINHAMENTOS: o rev. Renato Saidel Coelho, assessor 124 

episcopal, informa os/as irmãos/ãs sobre procedimentos de uso dos quartos do Hotel Golden Park 125 

Sorocaba e Centro de Convenções. Às dezessete horas e vinte minutos, encerra-se o culto de abertura 126 

do Quadragésimo Quarto Concílio Regional da Igreja Metodista na Terceira Região Eclesiástica. 127 

INSTALAÇÃO DO CONCÍLIO: às dezenove horas e vinte minutos, o bispo presidente José Carlos 128 

Peres inicia os trabalhos saudando a todos/as conciliares e estabelece os limites do plenário. Em 129 

seguida, faz a leitura do documento Ao 44o Concílio Regional da Igreja Metodista na Terceira 130 

Região Eclesiástica – palavra do bispo presidente (Caderno do 44o Concílio Regional [CR], p. 131 

9, 10). Com essa leitura, declara aberto o Quadragésimo Quarto Concílio Regional desejando que 132 

vivamos um tempo na presença de Deus. Ainda, enfatiza que o respeito seja marcado na vida de cada 133 

conciliar, pois cada irmão/ã sabe como se comportar, como falar. A Mesa e a Presidência também 134 

devem ser tratadas com respeito. Enfatiza que as decisões tomadas não fiquem engavetadas nas 135 

igrejas locais – devem ser colocadas em prática, caso contrário, não terão efeito nenhum. Que 136 

tenhamos coragem de executar aquilo que aprovamos e que glorifique o Senhor Jesus. O bispo Peres 137 

encerra essa fala desejando bom concílio a todos/as. Composição da Mesa: revmo. José Carlos Peres, 138 

bispo presidente; revmo. Roberto Alves de Souza, bispo presidente da Igreja Metodista na Quarta 139 

Região Eclesiástica; rev. Nadir Cristiano de Carvalho cronometrista; Marcia Regina Alves Felippe, 140 



profissional contratada para Secretaria de Atas e Documentos; Maria Odila Feitosa Define Clé, 141 

secretária pro tempore. Comissão de Diplomacia: são convidadas e convidado pelo bispo José 142 

Carlos Peres: revda. Amélia Tavares Correia Neves, revda. Rute Bertoldo Vieira Moraes, rev. 143 

Edvaldo Lima de Oliveira, Ana Alessandra P. Rocha Maia (coordenadora), revda. Laura Rocha Costa 144 

Valentim e Marcela Petronilho Altemari. Escrutinadores das máquinas eletrônicas: Davi Betts 145 

(coordenador), pr. Caio Ramos Pires e pr. Gérson Rosa Sousa. Quorum: mais de dois terços. 146 

AGENDA: é aberta a oportunidade para manifestações. Proposta: Que a eleição seja na segunda 147 

sessão, e, se possível, que o Relatório Episcopal, hoje. Proponente: Luiz Alceu Zapparoli (Catedral 148 

Metodista). Votação por aclamação. Proposta não aprovada. Proposta: Que a apresentação do 149 

Orçamento seja na segunda sessão, à noite, para haver um tempo entre apresentação e aprovação. 150 

Justificativa: cumprimento do Regimento Interno do Concílio. Proponente: Lucas Lima Camargo 151 

Escobar Bueno. O bispo José Carlos Peres afirma que, como presidente, pode antecipar. Decide-se 152 

que a apresentação do Orçamento fique para a noite da segunda sessão. Proposta: Que se aprove a 153 

Agenda com as alterações. Proponente: rev. Marcos Antônio Garcia. Aprovação unânime. 154 

REGIMENTO INTERNO DO CONCÍLIO: Proposta (doc. 1): Seja excluído o art. 19 do 155 

Regimento do Concílio. Justificativa: Considerando que, enquanto o Concílio estiver aberto, pode 156 

receber propostas, este artigo está fora de ordem. Proponente: Lucas Lima Camargo Escobar Bueno. 157 

Apoio: revda. Ivana Cristina Dezidério Santana dos Santos. Aprovação unânime. Proposta (doc. 2): 158 

Que as condições de representatividade leiga e clériga dos arts. 51 e 53 sejam suprimidas, uma vez 159 

que não há tal definição nos Cânones ou no Regimento Regional. Proponente Lucas Lima Camargo 160 

Escobar Bueno. Apoio: rev. Ronald da Silva Lima. Justificativa: não há. Favoráveis: cinquenta e 161 

cinco. Contrários: cento e vinte e um. Abstenções: quatro. Não aprovada. Ato contínuo. 162 

REGIMENTO INTERNO DO CONCÍLIO: procede-se à votação. Favoráveis: cento e sessenta e 163 

sete. Contrários: seis. Abstenções: dois. Aprovado. COMISSÃO DE INDICAÇÕES (número de 164 

votos): indicação de seis nomes (três presbíteros/as e três leigos/as). Procede-se à votação, a saber: 165 

rev. Reinaldo Carvalho Monteiro (coordenador) (quarenta e sete), rev. Eduardo Seixas Júnior 166 

(quarenta e cinco), revda. Helena Rezende Fiorini (quarenta e dois), Renê Dantas (trinta e sete), Lucas 167 

Lima Camargo Escobar Bueno (trinta e um), Vânia Lúcia Silva Balthazar (vinte e nove). Quorum: 168 

verificação solicitada pelo rev. Enoque Rodrigo de Oliveira Leite – cento e noventa e cinco conciliares 169 

presentes. Ato contínuo. ELEIÇÃO DA DELEGAÇÃO CLÉRIGA AO 21o CONCÍLIO GERAL 170 

– doze clérigos/as (número de votos): após as devidas explicações pelo bispo José Carlos Peres, 171 

procedem-se às eleições. A saber, primeiro escrutínio (maioria absoluta considerando cento e vinte e 172 

cinco votos): não há eleitos/as. Segundo escrutínio (maioria absoluta): não há eleitos/as. Terceiro 173 

escrutínio (maioria simples): rev. Marcos Antônio Garcia (noventa e um), rev. Alexander Christian 174 

Rodrigues Antunes (oitenta e um), rev. Tiago de Almeida Valentim (setenta e oito), revda. Laura 175 



Rocha Costa Valentim (setenta e seis), rev. Eduardo Seixas Júnior (setenta e cinco), revda. Cristiane 176 

Capeleti Pereira (sessenta e nove), rev. Miguel Ângelo Fiorini Júnior (sessenta e nove), rev. Reinaldo 177 

Carvalho Monteiro (sessenta e nove), rev. Paulo Roberto Garcia (sessenta e cinco), revda. Tays 178 

Rodrigues Rocha (cinquenta e sete), rev. Ronald da Silva Lima (cinquenta e cinco), revda. Shirley 179 

Moreira Albuquerque Pinheiro (cinquenta e um). ELEIÇÃO DA DELEGAÇÃO CLÉRIGA AO 180 

21o CONCÍLIO GERAL – SUPLENTES – cinco clérigos/as (número de votos): suspensão da 181 

eleição por problemas técnicos. INTERVALO: dez minutos. Retomada da eleição. São eleitos/as: 182 

rev. Henrique Leal Garcia Duarte (trinta e sete), rev. João Carlos Dias (trinta e três), rev. Enoque 183 

Rodrigo de Oliveira Leite (trinta e um), revda. Helena Rezende Fiorini (vinte e nove), revda. Andreia 184 

Anália Eugênio (vinte e sete). ELEIÇÃO DA DELEGAÇÃO LEIGA AO 21o CONCÍLIO 185 

GERAL – doze leigos/as (número de votos): primeiro escrutínio (maioria absoluta) – não há 186 

eleitos/as. Segundo escrutínio (maioria absoluta): não há eleitos/as. Terceiro escrutínio (maioria 187 

simples): Asér Gonçalves Júnior (noventa e um), Abidênego Eugênio (oitenta e três), Alexandre 188 

Rocha Maia (oitenta e três), Gérson Kuninari (setenta e sete), Vânia Lúcia S. Balthazar (sessenta e 189 

seis), Ivana Maria Ribeiro de Aguiar Garcia (sessenta e três), Aline de Campos A. Fernandes da Silva 190 

(sessenta e um), Matheus Gonzalez Blanco Sanches (cinquenta e sete), Carmen Felipa Zavala Ynguil 191 

(cinquenta e seis), Lucas Lima Camargo Escobar Bueno (cinquenta e seis), Marco Aurélio Duarte 192 

dos Santos (cinquenta e cinco), Luiz Alceu Zapparoli (cinquenta e quatro). NO CENÁCULO: o 193 

irmão Emílio saúda, em nome do bispo Adriel de Souza Maia, a Presidência, o bispo Roberto Alves 194 

de Souza e a todos/as conciliares. Fala que, pelo terceiro ano consecutivo, o no Cenáculo fez o 195 

concurso de apoio missionário em que parte das produções é distribuída para apoio aos projetos 196 

missionários. Em dois mil e dezenove, foram eleitos dez projetos missionários por Região 197 

Eclesiástica. A Missão Metodista em Petrolina e Juazeiro, da Terceira Região, recebe um certificado 198 

de participação e seleção entre os dez contemplados do referido concurso. Além disso, é contemplada, 199 

durante o ano de dois mil e vinte, com cinquenta exemplares do no Cenáculo, em cada bimestre, para 200 

apoio ao projeto. Com a palavra, o bispo Geoval Jacinto da Silva expressa gratidão a Deus e ao bispo 201 

Adriel de Souza Maia pela iniciativa do concurso e pelo privilégio de a Missão Metodista em Petrolina 202 

e Juazeiro ser contemplada. JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA (doc. 3): devido a tratamento de 203 

saúde, o rev. Jocely Teixeira Rodrigues justifica ausência. ENCERRAMENTO: cântico 204 

congregacional – Agnus Dei. Oração pelo bispo Roberto Alves de Souza. Às vinte e três horas e treze 205 

minutos, encerra-se a Sessão Inaugural do Quadragésimo Quarto Concílio Regional da Igreja 206 

Metodista na Terceira Região Eclesiástica. Eu, Maria Odila Feitosa Define Clé, secretária pro 207 

tempore, lavro a presente ata, que é verdade e dou fé, a qual segue por mim e pelo bispo presidente 208 

assinada. Salão Cenacon, Hotel Golden Park Sorocaba, vinte e um de novembro de dois mil e 209 



dezenove. Maria Odila Feitosa Define Clé, secretária pro tempore; revmo. José Carlos Peres, bispo 210 

presidente. 211 


