
ATA DA SEGUNDA SESSÃO DO QUADRAGÉSIMO QUARTO CONCÍLIO REGIONAL 1 

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

e dois de novembro de dois mil e dezenove, às oito horas e trinta e um minutos, no Salão Cenacon, 3 

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

Km 2,6A, s/n, Iporanga, CEP 18090-380, Sorocaba, São Paulo. DEVOCIONAL: a revda. Helena 5 

Rezende Fiorini dirige a liturgia. Leitura bíblica: Atos 2.14-18. Oração: pelos/as enfermos/as, pelo 6 

Concílio Regional, pela vida, pela saúde. Louvor: cânticos congregacionais dirigidos pela revda. 7 

Tays Rodrigues Rocha. Ministração da palavra (doc. 37): o rev. Eduardo Seixas Júnior traz-nos a 8 

mensagem com base em Gênesis 11.1-9. “Esse é um texto muito significativo para minha vida e 9 

história, pois, em diversas ocasiões, por intermédio dele, o Senhor me deu esclarecimentos e 10 

direcionamentos. Não pretendo fazer nenhuma meditação expositiva exegética aqui, mas apenas 11 

textual para nossa reflexão. Que ela sirva de inspiração para nossos trabalhos desse dia e dos 12 

próximos. O tema de nossa devocional é ‘A união que gera dispersão’. Ninrode foi um dos homens 13 

mais poderosos que pisou nesta terra (Gn 10.8-12), e o episódio na Babilônia foi só o início de algo 14 

muito maior que deveria vir a seguir sobre sua vida. O texto nos fala, sobretudo, a respeito de como 15 

sua saga começou. Portanto quero meditar com vocês sobre três ensinamentos importantes a respeito 16 

de alinhamento. O primeiro ensinamento de alinhamento que esse texto me dá é o das intenções. 17 

Nossas intenções podem ser boas, mas nem sempre coincidem com as de Deus. Ontem: importante 18 

lembrar que seu bisavô era Noé e que, no contexto histórico bíblico, a terra estava recomeçando. E 19 

parece-me que o desejo de Ninrode é o de autopreservação ao menor esforço. Digo 20 

‘autopreservação’ porque prefiro a ideia de que a torre serviria mais para um escape diante da 21 

remota possibilidade de um outro dilúvio que uma ponte para o céu, ou uma busca do homem para 22 

se achegar a Deus. Queriam mesmo a fama de terem escapado da ira divina. Por essa razão, fazer 23 

um nome era tão importante para eles – preferiram o crescimento vertical ao horizontal. Digo ‘ao 24 

menor esforço’, porque o texto nos mostra que eles abandonaram as pedras pelos tijolos – a 25 

construção agora se tornara mais fácil, mais hermética e mais rápida (tudo pela lei do menor 26 

esforço). Entretanto os planos de Deus não eram que eles ficassem fortalecidos como uma tribo, mas 27 

que cumprissem o objetivo de encher a terra para que, posteriormente, vivessem o propósito de 28 

‘sujeitai’ ou ‘dominai a terra’. Hoje: creio que se faça interessante refletir a partir de nossa igreja, 29 

do que era o sonho de Deus para Wesley e para o movimento metodista e o que, de fato, nos tornamos. 30 

Será que, com o passar dos anos, nós também não construímos uma grande estrutura e fizemos um 31 

nome que hoje é mais importante que as reais intenções de Deus para o povo chamado metodista? 32 

Melhor que sermos conhecidos pelo nome metodista, acredito que o Senhor, ao olhar para nós, 33 

deseja nos achar como verdadeiros/as discípulos e discípulas de Jesus e também como filhos e filhas 34 

dele que cumprem o papel de espalhar a santidade bíblica pela terra – seja a que custo for, seja ao 35 



esforço que for necessário. Melhor que ficarmos presos à segurança de nossos dogmas, gabinetes, 36 

igrejas e cadeiras universitárias, é poder ouvir a voz do Senhor da igreja direcionando-nos para o 37 

que ele colocou no coração dos muitos missionários americanos que vieram iniciar as missões no 38 

Brasil: que essa nação seria um verdadeiro celeiro de missionários metodistas que se espalhariam 39 

pelo mundo levando o evangelho da salvação. Eu creio que isso ainda é possível em nossos dias, por 40 

isso, ousamos dizer: ‘Senhor, alinha nossas intenções com as tuas’. Segundo ensinamento de 41 

alinhamento: discurso. Falar a mesma língua é importante desde que falemos a língua de Deus. 42 

Ontem: esse povo vivia um só pensamento; falava a mesma língua; estava alinhado ao mesmo 43 

discurso. Mas o discurso deles estava desalinhado com o de Deus. O que adiantavam todos os acertos 44 

e conchavos entre eles se o coração de Deus não havia sido consultado? Buscaram unidade para si; 45 

buscaram unidade para satisfazer ao desejo de seus corações; buscaram unidade para fazer um nome 46 

próprio e não o nome de Deus. Hoje: quero ainda manter o foco na vida de nossa igreja. Por que 47 

nos reunimos a cada dois anos? Por que a igreja se reúne a cada cinco anos em Concílio Geral? 48 

Para estabelecer nomes para a divisão do poder nos próximos anos ou para fazer com que o nome 49 

de Deus seja glorificado em cada lugar, com representação metodista? Falamos a mesma língua no 50 

intuito de buscar interesses próprios ou falamos a mesma língua no intuito de identificar aqueles que 51 

estão alinhados ao que Deus está falando? Falar a mesma língua é importante, mas desde que nossa 52 

conversa esteja alinhada à vontade de Deus. E, se isso de fato acontecer, vou entender a missão como 53 

nunca antes pude entender. Logo, se o que Deus está falando ao seu coração for algo que vise à 54 

missão para um determinado público, um determinado lugar, é óbvio que esse discurso nunca irá 55 

bater com o meu, porque o que Deus fala para mim é outra coisa. Ele me destinou para outra missão 56 

– isso é multiforme sabedoria de Deus. Logo, não seremos unidos por um mesmo discurso, mas por 57 

uma mesma missão que consiste em dizer que Jesus veio salvar toda a humanidade, em várias frentes, 58 

espalhada por essa terra. Creio que nós metodistas temos uma relevante contribuição ainda a fazer 59 

pelo reino de Deus. Creio que o Senhor preparou esse momento para nos reunirmos aqui a fim de 60 

ouvirmos sua voz e buscarmos direcionamento dele para a vida da igreja. Creio que ele quer alinhar 61 

nossos corações a um discurso e a ações missionárias que condizem com sua missão e propósitos 62 

específicos que envolvem cada um de nós. Por isso, precisamos do último alinhamento: ação. 63 

Podemos até estar fazendo missão, mas precisamos fazer o que Deus quer que façamos. Ontem: eles 64 

estavam no lugar que deveriam estar, estavam vivendo no tempo certo, mas Deus, ao descer dos céus, 65 

realinhou a ação deles com os lugares certos. O alinhamento de ação remete-nos à necessidade de 66 

realizarmos a coisa certa, no lugar certo. Às vezes, não realizamos o que precisa ser feito por pura 67 

acomodação – e acomodação é uma desgraça na vida da igreja. Diz o ditado popular: ‘o pouco com 68 

Deus é muito, e muito sem Deus é nada’. Por conta disso que alguns se contentam com pouco. É por 69 

isso que, de tempos em tempos, Deus precisa nos confundir, causar um rebuliço em nosso meio para 70 



pararmos de perder tempo com ações ineficazes que não condizem com sua vontade. A edificação 71 

que eles estavam fazendo pode ter sido importante por um tempo, mas não para o tempo todo. O 72 

projeto de Deus foi mais forte e os uniu para dispersá-los de modo a ser povo de Deus por toda a 73 

terra. Hoje: talvez nos encontremos no mesmo dilema. Estamos parados e, ao mesmo tempo, em 74 

ação. Quero dizer: construindo coisas e elaborando projetos que não nos levarão a nada e a lugar 75 

algum. Vejo muitas ações e esquemas perpetuando-se na vida da igreja, os quais são ultrapassados, 76 

retrógrados e improdutivos quando não decadentes. E por que não gostamos de abrir mão de tais 77 

ações e esquemas? Porque não temos fé, não temos visão, não queremos nos submeter. E pior: não 78 

queremos admitir que erramos ao tomar decisões equivocadas que geraram desperdícios de tempo 79 

e de recurso. Voltamos ao dilema da vaidade. Deixar de edificar, em alguns casos, é a melhor ação 80 

a se tomar – evitará que menos gente se acidente no trabalho. Muitas vezes, podemos ganhar ou até 81 

mesmo recuperar nosso testemunho e – por que não dizer – recuperar recursos que foram 82 

desperdiçados. Se Deus precisar descer e gerar confusão em nosso meio, em nossas instituições, a 83 

fim de pararmos de fazer o que não é mais para ser feito e, com isso, focarmos nossa real missão, 84 

ele descerá e fará isso, sim, porque ele é Deus. Tememos perder nosso nome? Prefiro perder a 85 

referência como instituição metodista e ganhar para Jesus a honra e a glória de pertencer a uma 86 

igreja que flui de uma poderosa ação evangelizadora no mundo. Ninrode pôde, no primeiro momento, 87 

ter achado que era seu fim também. Mas não. Era só o começo de algo novo que Deus tinha para a 88 

vida dele, pois, a partir desse episódio, ele se tornou um dos maiores conquistadores do Antigo 89 

Testamento. Babel não foi o fim, mas o abre-alas para que ele tivesse um alinhamento com Deus por 90 

meio de suas intenções, discursos e ações e tornar-se o conquistador das cidades nas terras de Sinar 91 

(Babilônia, Ereque e Acade) e nas terras da Assíria (Nínive, Reobote-Ir, Calá e Resém). Irmãos e 92 

irmãs, que possamos permitir, nesse tempo de concílio, que o Senhor nos realinhe a fim de que nos 93 

voltemos às verdadeiras e grandes obras de evangelização. Que ele nos reúna nesse lugar para nos 94 

instruir e nos fazer voltar ao seu chamado. Por isso, ousemos dizer: ‘Senhor, aviva as obras de nossas 95 

mãos e cumpra teus desígnios sobre nós’. Mesmo aqueles que vieram antes de nós e até mesmo nós, 96 

estejamos cheios de boas intenções. Que o Senhor faça do Quadragésimo Quarto Concílio um tempo 97 

de realinhamento de nossas frentes missionárias ao que, de fato, está em teu coração.” 98 

COMPOSIÇÃO DA MESA: revmo. José Carlos Peres, bispo presidente; revmo. Roberto Alves de 99 

Souza, bispo presidente da Igreja Metodista na Quarta Região Eclesiástica; rev. Nadir Cristiano de 100 

Carvalho, cronometrista; Marcia Regina Alves Felippe, profissional contratada para Secretaria de 101 

Atas e Documentos; Maria Odila Feitosa Define Clé, secretária pro tempore. Oração: com a palavra, 102 

o bispo José Carlos Peres conclama os irmãos e as irmãs a um momento de oração colocando diante 103 

de Deus as decisões que teremos nos trabalhos a seguir. DELEGAÇÃO CLÉRIGA AO 21O 104 

CONCÍLIO GERAL: sobre essa matéria, concluída na sessão anterior, o irmão Davi Betts, com a 105 



permissão do presidente, bispo José Carlos Peres, explica que houve problema de compatibilidade do 106 

computador com a projeção. Portanto ficam assim os/as eleitos/as (número de votos): rev. Marcos 107 

Antônio Garcia (noventa e um), rev. Alexander Christian Rodrigues Antunes (oitenta e um), rev. 108 

Tiago de Almeida Valentim (setenta e oito), revda. Laura Rocha Costa Valentim (setenta e seis), rev. 109 

Eduardo Seixas Júnior (setenta e cinco), revda. Cristiane Capeleti Pereira (sessenta e nove), rev. 110 

Miguel Ângelo Fiorini Júnior (sessenta e nove), rev. Reinaldo Carvalho Monteiro (sessenta e nove), 111 

revda. Helena Rezende Fiorini (sessenta e cinco), rev. Paulo Roberto Garcia (sessenta e cinco), revda. 112 

Tays Rodrigues Rocha (cinquenta e sete), rev. Ronald da Silva Lima (cinquenta e cinco). Assim 113 

ocorrendo, a revda. Shirley Moreira Albuquerque Pinheiro não está eleita. Em seguida, o bispo José 114 

Carlos Peres diz da necessidade de outra eleição para que a revda. Shirley Pinheiro concorra à 115 

suplência. Com a palavra, a revda. Shirley Pinheiro diz que seu desejo é servir ao Senhor e que, por 116 

ela, não há necessidade de novas eleições. Diz ainda que os trabalhos conciliares devem seguir e 117 

abdica a suplência. O conciliar Lucas Lima Camargo Escobar Bueno solicita a projeção dos/das 118 

eleitos/as. Projeção autorizada pelo bispo José Carlos Peres. DELEGAÇÃO CLÉRIGA AO 21o 119 

CONCÍLIO GERAL – SUPLENTES (número de votos): rev. Henrique Leal Garcia Duarte (trinta 120 

e sete), rev. João Carlos Dias (trinta e três), rev. Enoque Rodrigo de Oliveira Leite (trinta e um), 121 

revda. Helena Rezende Fiorini (vinte e nove), revda. Andreia Anália Eugênio (vinte e sete). Quorum: 122 

cento e oitenta e cinco presentes. Ato contínuo. ELEIÇÃO DA DELEGAÇÃO LEIGA AO 123 

VIGÉSIMO PRIMEIRO CONCÍLIO GERAL – SUPLENTES (número de votos): André Leon 124 

Serafim da Silva (quarenta e nove), Ariene Tassini (quarenta e cinco), Marcos Odair de Almeida 125 

Santos (quarenta e cinco), Valdecir Barreros (trinta), Daniela Leão Siqueira (vinte e oito), Gabriela 126 

Tovar de Oliveira Leite (vinte e oito). Proposta (doc. 4): Como houve empate entre os últimos 127 

candidatos à suplência leiga, a proposta consiste em eleger os dois nomes que empataram para 128 

compor a lista de suplência. Justificativa: Para que (não) estendamos o processo de eleição. 129 

Proponente: rev. Eduardo Seixas Júnior. Apoio: André de Lara Moraes. Aprovação unânime. 130 

ELEIÇÃO DA LISTA TRÍPLICE DE CANDIDATOS/AS AO EPISCOPADO (número de 131 

votos): a pedido do irmão Lucas Lima Camargo Escobar Bueno, o bispo José Carlos Peres lê o Artigo 132 

127, dos Cânones. Procedem-se às eleições. Primeiro escrutínio: rev. Marcos Antônio Garcia (cento 133 

e um), rev. Reinaldo Carvalho Monteiro (setenta e oito), revda. Cristiane Capeleti Pereira (sessenta e 134 

seis), rev. Miguel Ângelo Fiorini Júnior (sessenta e seis), rev. Alexander Christian Rodrigues Antunes 135 

(sessenta e quatro), rev. Wagner dos Santos Ribeiro (quarenta e oito), rev. Ronald da Silva Lima 136 

(trinta e oito), rev. Daniel Rocha (trinta e sete), rev. Fernando Cezar Moreira Marques (trinta e um), 137 

rev. Pedro Nolasco Camargo Guimarães (vinte e seis), rev. João Batista Nunes Medeiros (vinte e um). 138 

Quorum: duzentos e oito conciliares presentes. Maioria absoluta: cento e vinte e cinco. Segundo 139 

escrutínio: rev. Marcos Antônio Garcia (cento e quatorze), rev. Reinaldo Carvalho Monteiro (noventa 140 



e seis), revda. Cristiane Capeleti Pereira (oitenta e um), rev. Miguel Ângelo Fiorini Júnior (setenta e 141 

cinco), rev. Alexander Christian Rodrigues Antunes (sessenta e dois), rev. Wagner dos Santos Ribeiro 142 

(trinta e sete), rev. Daniel Rocha (vinte e sete), rev. Fernando Cezar Moreira Marques (vinte e seis), 143 

rev. Ronald da Silva Lima (vinte e cinco), rev. Pedro Nolasco Camargo Guimarães (vinte e dois), rev. 144 

João Batista Nunes Medeiros (onze). Terceiro escrutínio: rev. Marcos Antônio Garcia (cento e 145 

dezenove), rev. Reinaldo Carvalho Monteiro (cento e três), revda. Cristiane Capeleti Pereira (oitenta 146 

e nove), rev. Miguel Ângelo Fiorini Júnior (setenta e sete), rev. Alexander Christian Rodrigues 147 

Antunes (sessenta e um), rev. Wagner dos Santos Ribeiro (trinta e sete), rev. Fernando Cezar Moreira 148 

Marques (vinte e quatro), rev. Daniel Rocha (vinte e dois), rev. Pedro Nolasco Camargo Guimarães 149 

(dezoito), rev. Ronald da Silva Lima (dezessete), rev. João Batista Nunes Medeiros (seis). Quarto 150 

escrutínio: rev. Marcos Antônio Garcia (cento e vinte e cinco), rev. Reinaldo Carvalho Monteiro 151 

(cento e seis), revda. Cristiane Capeleti Pereira (cento e dois), rev. Miguel Ângelo Fiorini Júnior 152 

(setenta), rev. Alexander Christian Rodrigues Antunes (sessenta e um), rev. Wagner dos Santos 153 

Ribeiro (trinta e um), rev. Fernando Cezar Moreira Marques (vinte e um), rev. Daniel Rocha 154 

(dezenove), rev. Ronald da Silva Lima (doze), rev. Pedro Nolasco Camargo Guimarães (onze), rev. 155 

João Batista Nunes Medeiros (oito). Quinto escrutínio: rev. Reinaldo Carvalho Monteiro (cento e 156 

quatro), revda. Cristiane Capeleti Pereira (noventa e sete), rev. Miguel Ângelo Fiorini Júnior (setenta 157 

e quatro), rev. Wagner dos Santos Ribeiro (vinte e seis), rev. Alexander Christian Rodrigues Antunes 158 

(vinte e quatro), rev. Daniel Rocha (quinze), rev. Fernando Cezar Moreira Marques (quatorze), rev. 159 

Ronald da Silva Lima (treze), rev. Pedro Nolasco Camargo Guimarães (nove), rev. João Batista 160 

Nunes Medeiros (sete), rev. Marcos Antônio Garcia (três). Sexto escrutínio: rev. Reinaldo Carvalho 161 

Monteiro (cento e dezenove), revda. Cristiane Capeleti Pereira (noventa e seis), rev. Miguel Ângelo 162 

Fiorini Júnior (setenta e oito), rev. Wagner dos Santos Ribeiro (vinte e quatro), rev. Alexander 163 

Christian Rodrigues Antunes (dezoito), rev. Daniel Rocha (dezoito), rev. Fernando Cezar Moreira 164 

Marques (doze), rev. Pedro Nolasco Camargo Guimarães (doze), rev. Ronald da Silva Lima (oito), 165 

rev. João Batista Nunes Medeiros (cinco), rev. Marcos Antônio Garcia (três). Sétimo escrutínio: rev. 166 

Reinaldo Carvalho Monteiro (cento e dezesseis), revda. Cristiane Capeleti Pereira (cento e quatro), 167 

rev. Miguel Ângelo Fiorini Júnior (setenta e cinco), rev. Wagner dos Santos Ribeiro (vinte e três), 168 

rev. Alexander Christian Rodrigues Antunes (vinte), rev. Daniel Rocha (dezesseis), rev. Fernando 169 

Cezar Moreira Marques (doze), rev. Pedro Nolasco Camargo Guimarães (sete), rev. João Batista 170 

Nunes Medeiros (seis), rev. Ronald da Silva Lima (seis), rev. Marcos Antônio Garcia (três). Oitavo 171 

escrutínio: rev. Reinaldo Carvalho Monteiro (cento e vinte e dois), revda. Cristiane Capeleti Pereira 172 

(cento e quatro), rev. Miguel Ângelo Fiorini Júnior (setenta), rev. Wagner dos Santos Ribeiro (vinte 173 

e dois), rev. Daniel Rocha (quinze), rev. Alexander Christian Rodrigues Antunes (doze), rev. 174 

Fernando Cezar Moreira Marques (dez), rev. Pedro Nolasco Camargo Guimarães (nove), rev. Marcos 175 

Formatado: Não Realce



Antônio Garcia (oito), rev. Ronald da Silva Lima (seis), rev. João Batista Nunes Medeiros (cinco). 176 

Nono escrutínio: rev. Reinaldo Carvalho Monteiro (cento e vinte e dois), revda. Cristiane Capeleti 177 

Pereira (cento e seis), rev. Miguel Ângelo Fiorini Júnior (sessenta e sete), rev. Wagner dos Santos 178 

Ribeiro (vinte e dois), rev. Alexander Christian Rodrigues Antunes (dezessete), rev. Daniel Rocha 179 

(treze), rev. Fernando Cezar Moreira Marques (treze), rev. Pedro Nolasco Camargo Guimarães (sete), 180 

rev. Ronald da Silva Lima (sete), rev. João Batista Nunes Medeiros (cinco), rev. Marcos Antônio 181 

Garcia (três). Momento de oração: o bispo José Carlos Peres intercede por esse momento. Décimo 182 

escrutínio: rev. Reinaldo Carvalho Monteiro (cento e trinta e um), revda. Cristiane Capeleti 183 

Pereira (cento e quatorze), rev. Miguel Ângelo Fiorini Júnior (sessenta e cinco), rev. Wagner dos 184 

Santos Ribeiro (dezenove), rev. Alexander Christian Rodrigues Antunes (quatorze), rev. Pedro 185 

Nolasco Camargo Guimarães (dez), rev. Daniel Rocha (nove), rev. Fernando Cezar Moreira Marques 186 

(nove), rev. João Batista Nunes Medeiros (cinco), rev. Ronald da Silva Lima (três), rev. Marcos 187 

Antônio Garcia (um). Décimo primeiro escrutínio: revda. Cristiane Capeleti Pereira (cento e seis), 188 

rev. Miguel Ângelo Fiorini Júnior (sessenta e sete), rev. Wagner dos Santos Ribeiro (oito), rev. 189 

Reinaldo Carvalho Monteiro (sete), rev. Alexander Christian Rodrigues Antunes (quatro), rev. 190 

Fernando Cezar Moreira Marques (quatro), rev. Daniel Rocha (dois), rev. João Batista Nunes Ribeiro 191 

(um), rev. Pedro Nolasco Camargo Guimarães (um), rev. Ronald da Silva Lima (um), rev. Marcos 192 

Antônio Garcia (zero). Décimo segundo escrutínio: revda. Cristiane Capeleti Pereira (cento e vinte 193 

e seis), rev. Miguel Ângelo Fiorini Júnior (sessenta e dois), rev. Wagner dos Santos Ribeiro (oito), 194 

rev. Alexander Christian Rodrigues Antunes (três), rev. Fernando Cezar Moreira Marques (três), rev. 195 

Reinaldo Carvalho Monteiro (três), rev. João Batista Nunes Ribeiro (um), rev. Daniel Rocha (zero), 196 

rev. Marcos Antônio Garcia (zero), rev. Pedro Nolasco Camargo Guimarães (zero), rev. Ronald da 197 

Silva Lima (zero). Pronunciamento episcopal: após as eleições, o bispo José Carlos Peres chama, 198 

para se juntar a ele, a esposa, a irmã Maria da Penha Gonçalves Peres, e também os/as 199 

Superintendentes Distritais (SDs) com o objetivo de expor ao plenário o diagnóstico de sua 200 

enfermidade – Mal de Parkinson – e o desejo de concorrência ao episcopado. Todo o plenário acolhe 201 

efusivamente, com carinho e apreço, a manifestação do bispo Peres. Após, o bispo Roberto Alves de 202 

Souza intercede pela lista quádrupla, pelo bispo José Carlos Peres e pela delegação eleita. Na 203 

sequência, o bispo Peres informa aos/às conciliares que o líder da delegação ao Vigésimo Primeiro 204 

Concílio Geral é o rev. Marcos Antônio Garcia em acordo com o irmão Asér Gonçalves Júnior. 205 

CENTRO METODISTA DE CAPACITAÇÃO (CEMEC): apresentação de vídeo institucional. 206 

Ato contínuo. O rev. Reinaldo Carvalho Monteiro, coordenador da Comissão de Indicações, pede 207 

permissão à Presidência para retirada dos integrantes após o intervalo. A saída é autorizada pelo bispo 208 

José Carlos Peres. INTERVALO: dez minutos. REINÍCIO: às onze horas e vinte e três minutos, os 209 

trabalhos são retomados. MINISTÉRIO REGIONAL DA FAMÍLIA (MIREFA): apresentação de 210 



vídeo institucional. COMISSÃO DE DIPLOMACIA: a irmã Anna Alessandra P. Rocha Maia lê as 211 

saudações do bispo Carlos Alberto Tavares Alves (doc. 9), da bispa Marisa de Freitas Ferreira (doc. 212 

10), dos bispos Nélson Luiz Campos Leite (doc. 11) e Josué Adam Lazier (doc. 12). Encerra o 213 

momento com oração de gratidão. Registre-se doc. 13 – e-mail do bispo Geoval Jacinto da Silva e da 214 

esposa, irmã Vera Nóbrega da Silva: confirmação de presença ao Quadragésimo Quarto Concílio 215 

Regional da Terceira Região Eclesiástica. REVITALIZAÇÃO DE IGREJAS (Caderno do 44o 216 

CR, p. 193-227): na oportunidade, o rev. Manoel Carlos A. S. Gonçalves faz apresentação do referido 217 

documento. Esclarecimentos: o bispo José Carlos Peres abre a oportunidade para manifestações 218 

diversas. O rev. Tiago de Almeida Valentim parabeniza o trabalho e diz que esse processo exige 219 

muita experiência de quem tomará conta da igreja. O conciliar Luiz Henrique Fornazari Toledo acha 220 

haver membros que não querem o crescimento da igreja. Diz ainda que algumas igrejas têm donos 221 

que dificultam seu crescimento. O conciliar Aníbal Martins Diniz Júnior diz estar frustrado com o 222 

projeto, porque, em vez de revitalizarem igrejas, elas são fechadas. O bispo José Carlos Peres 223 

intervém afirmando que um grupo de trabalho será convocado para estudar esse assunto. Em seguida, 224 

o rev. Ronald da Silva Lima expõe sua dúvida sobre a análise do projeto até à fase quatro. O rev. 225 

Manoel Carlos A. S. Gonçalves responde que, se seguirmos à risca, esse projeto ultrapassará dois 226 

anos. O rev. Washington Luiz Zucoloto fala que fechar um templo não significa que será fechado 227 

efetivamente, mas que terá nova vitalidade em outro lugar, de outra forma. O rev. Enoque Rodrigo 228 

de Oliveira Leite diz que o trabalho não é fácil e envolve muito esforço e luta. Ainda, que o papel não 229 

garante sucesso, mas, sim, muita ação. Fala que o projeto é uma mistura de diversos projetos. O rev. 230 

Manoel Carlos responde que o projeto adotou práticas de gestão. A revda. Fabiana Oliveira Ferreira 231 

diz que é importante pensar a revitalização de igrejas, mas não se pensa o corpo pastoral. A 232 

revitalização de igrejas deve estar atrelada à revitalização do corpo pastoral. O rev. Manoel Carlos 233 

responde que o projeto não entrou nessa questão. A conciliar Dagmar de Toledo Schmidt questiona 234 

os parâmetros utilizados para que a Igreja Metodista em Santana faça parte da lista de revitalização. 235 

O bispo José Carlos Peres intervém e diz que responderá a esse questionamento no momento do 236 

Relatório Episcopal. O irmão Matheus Gonzalez Blanco Sanches pergunta como será mensurado o 237 

sucesso desse projeto. O rev. Manoel Carlos responde que meios serão criados para mensurar o 238 

sucesso sem a participação da comunidade. Com a palavra de privilégio, o irmão Luiz Roberto 239 

Saparolli afirma que temos de desafiar a igreja a sair da zona de conforto. Encaminhamento: após 240 

as tantas manifestações, o bispo José Carlos Peres solicita que cada SD escolha um representante para 241 

compor o grupo de trabalho para estudo do projeto em questão e, consequentemente, ser votado. Ato 242 

contínuo. PRESIDÊNCIA: o bispo Peres agradece a todos/as que estão assistindo ao concílio on-243 

line e passa a Presidência ao bispo Roberto Alves de Souza. RELATÓRIO EPISCOPAL (Caderno 244 

do 44o CR, p. 45-66): após autorização da Presidência, o bispo José Carlos Peres faz a leitura do 245 



documento. Oração: o bispo Roberto Alves de Souza intercede pelo bispo José Carlos Peres, pela 246 

Terceira Região Eclesiástica. INTERVALO: uma hora. Retorno determinado: às quatorze horas e 247 

quarenta minutos. REINÍCIO: às quinze horas e cinco minutos, os trabalhos conciliares são 248 

retomados. EXPANSÃO MISSIONÁRIA: apresentação de vídeo institucional. RELATÓRIO 249 

EPISCOPAL: com a palavra, o bispo Roberto Alves de Souza retoma o documento e disponibiliza, 250 

aos/às conciliares, a oportunidade de apreciação e acolhimento. A revda. Zuleine Dias Gomes propõe 251 

que se organize uma comissão para acompanhar, junto às autoridades, a situação das barragens. O 252 

bispo José Carlos Peres pede-lhe para que encaminhe a proposta à Mesa. O conciliar Lucas Lima 253 

Camargo Escobar Bueno questiona o critério adotado para que a Igreja Metodista na Mooca seja 254 

citada no documento com potencial de congregação. A revda. Aparecida de Ferreira Albernaz 255 

também faz o mesmo questionamento quanto a Igreja Metodista em Itaquera, uma vez que tem 256 

superado suas dificuldades a cada ano e tem crescido quanto ao número de membros. Com a palavra, 257 

o rev. Renato Saidel Coelho responde que os critérios utilizados foram as respectivas arrecadações e 258 

os dados de dois mil e dezoito. Na continuidade das manifestações, o rev. Enoque Rodrigo de Oliveira 259 

Leite acolhe o relatório e agradece a oportunidade de participar da Coream. Fala sobre os critérios 260 

utilizados para avaliação dos MDs, os quais devem ser mais bem trabalhados. Pergunta se a aprovação 261 

do Relatório Episcopal também implica aprovar tais critérios. O bispo José Carlos Peres diz que o 262 

relatório fica acolhido, e, quanto aos MDs, é uma competência episcopal. O rev. Ronald da Silva 263 

Lima propõe que o Cadastro de Bacharéis seja substituído pelo critério usado pelo bispo José Carlos 264 

Peres e que conste em seu relatório. O conciliar Atair Vaz da Silva diz que a Igreja Metodista em 265 

Jericó vem superando dificuldades, tem boa arrecadação. Solicita que os critérios utilizados sejam 266 

revistos. O rev. Paulo Roberto Garcia fala da necessidade de regulamentação do MD, que nasceu para 267 

ser serviço de leigo/a e passou a ser critério para aspirante ao presbiterato. Diz que o/a aspirante ao 268 

presbiterato tem uma comissão que o/a acompanha, e o/a MD também precisa ter. É necessário fazer 269 

um trabalho na Região. A revda. Patrícia Cristina Silva Souza Alves diz que a Igreja Metodista em 270 

Diadema superou o crescimento em doze salários mínimos, e estão seguindo. Solicita revisão dos 271 

critérios. Tempo de discussão esgotado. Proposta: manifestação somente dos/das inscritos/as. 272 

Aprovada. A conciliar Gabriela Tovar de Oliveira Leite compartilha que a igreja em Jardim Capela 273 

tem potencial, no entanto entende que o relatório é do ano passado. O rev. Reinaldo Carvalho 274 

Monteiro fala sobre o crescimento pífio do número de membros. Ainda, que o crescimento não tem 275 

sido frutuoso; não há mais vigor missionário. O rev. Cláudio de Carvalho parabeniza o bispo José 276 

Carlos Peres pelo relatório feito e apresentado e manifesta não entender o levantamento utilizado para 277 

o descredenciamento das igrejas listadas no relatório. O bispo Peres responde que os critérios 278 

utilizados foram a arrecadação do dízimo e compromete-se a reescrever a parte do descredenciamento 279 

para não cometer nenhuma injustiça. O irmão Oseias Soares Moraes expõe preocupação sobre os/as 280 



MDs, sobre os/as estudantes e que devemos pensar em nossa rede de ensino. O bispo José Carlos 281 

Peres fala sobre a inquietude dos irmãos e das irmãs – e isso é bom, porque precisamos sair da zona 282 

de conforto. Diz, também, que Deus está preparando e vocacionando pessoas para o ministério 283 

pastoral. Compartilha que, no Congresso de Juvenis, quarenta juvenis manifestaram desejo de se 284 

tornarem pastores e pastoras. Conclui que precisamos crescer e deixar uma igreja forte para 285 

esses/essas juvenis. Acolhimento: o Relatório Episcopal é aprovado com unanimidade. Com a 286 

palavra, o bispo João Carlos Peres faz apontamentos conclusivos sobre o documento. Ato contínuo. 287 

COMISSÃO DE INDICAÇÕES: com a palavra, o rev. Reinaldo Carvalho Monteiro apresenta os 288 

nomes e as respectivas comissões. Secretário/a de Atas (um nome): Daniel Lago Rodrigues, Mauro 289 

Salmeron Maiorino, revda. Rute Bertoldo Vieira Moraes. Comissão de Exame de Atas (três 290 

nomes): Abigail Alves de Siqueira, Dagmar de Toledo Schmidt, Mário Sérgio de Castro Neves, 291 

Samuel Fernandes. Comissão Ministerial Regional (cinco nomes): revda. Amélia Tavares Correia 292 

Neves, revda. Andreia Anália Eugênio, rev. Cláudio de Carvalho, rev. Edson Bertoldo Vieira, rev. 293 

Henrique Leal Garcia Duarte, revda. Ivana Cristina Dezidério Santana dos Santos, revda. Josimeiry 294 

Albuquerque Vieira, rev. Osmar Rosa dos Santos, rev. Rubens Fajardo Júnior, revda. Shirley Moreira 295 

Albuquerque Pinheiro, rev. Sílvio Cezar Leite. Comissão de Relações Ministeriais – clérigos/as 296 

(dois nomes): revda. Ana Paula Garcia de Matos, revda. Ângela Aparecida Balbastro Ribeiro, revda. 297 

Cristina Antônia Ferreira, rev. João Carlos Dias, rev. Joelson Lima Silva, rev. Moisés Monteiro de 298 

Moraes, rev. Nadir Cristiano de Carvalho, revda. Patrícia Kynskowo de Medeiros, rev. Sílvio Augusto 299 

Parraga. Comissão de Relações Ministeriais – leigos/as (dois nomes): Cláudia Lima Camargo Lira, 300 

Gabriela Tovar de Oliveira Leite, Isaque de Lima Gonçalves, Rosane Silva de Oliveira, Marcelo 301 

Militão da Silva. Conselho Fiscal da AIM (cinco nomes, pelo menos um contabilista): Cláudia 302 

Lima Camargo Lira, Ezequiel Bonifácio Leite, revda. Fabiana de Oliveira Ferreira, Joel Lemes da 303 

Silveira, José Antônio Balestero, José Vieira Ruffino. Comissão Regional de Justiça – clérigos/as 304 

(dois nomes, pelo menos um bacharel em Direito): rev. Danilo Prado, rev. Osmar Rosa dos Santos, 305 

rev. Ronald da Silva Lima, revda. Shirley Moreira Albuquerque Pinheiro, rev. Wagner dos Santos 306 

Ribeiro. Comissão Regional de Justiça – leigos/as (dois nomes): Alexandre Rocha Maia, Ariene 307 

Tassini, Lilia Martinez, Lucas Lima Camargo Escobar Bueno, Luciano Palhano Guedes, Maria Odila 308 

Feitosa Define Clé, Paulo Henrique Borges Pereira, Roberto Alves da Silva. Coream – clérigos/as 309 

(cinco nomes): revda. Andreia Anália Eugênio, rev. Alexandre Ruffa Rodrigues da Silva, rev. 310 

Cláudio de Carvalho, revda. Cristiane Capeleti Pereira, rev. Edson Bertoldo Vieira, rev. Eduardo 311 

Seixas Júnior, rev. Edvaldo Lima de Oliveira, rev. Enoque Rodrigo de Oliveira Leite, revda. Fabiana 312 

de Oliveira Ferreira, rev. Fernando Cezar Moreira Marques, rev. Henrique Leal Garcia Duarte, revda. 313 

Ivana Cristina Dezidério Santana dos Santos, revda. Josimeiry Albuquerque Vieira, rev. Manoel 314 

Carlos Américo da Silva Gonçalves, rev. Marcos Antônio Garcia, rev. Marcos Barboza, rev. Pedro 315 



Nolasco Camargo Guimarães, rev. Ronald da Silva Lima, revda. Rute Bertoldo Vieira Moraes, revda. 316 

Shirley Moreira Albuquerque Pinheiro, revda. Thelma Ferreira Guimarães Nascimento, rev. Tiago de 317 

Almeida Valentim, rev. Wagner dos Santos Ribeiro, rev. Willian de Melo. Coream – leigos/as: 318 

Abidênego Eugênio, André de Lara Moraes, Asér Gonçalves Júnior, Elisabete Oliveira de Almeida 319 

Garcia Duarte, Gleidson Augusto Ribeiro Ferro Leite, Ivana Maria Ribeiro de Aguiar Garcia, Jonas 320 

Fillietaz, Lucas Lima Camargo Escobar Bueno, Luiz Alceu Zapparoli, Marcela Petronilho Altemari, 321 

Marcelo Militão da Silva, Maria Odila Feitosa Define Clé, Matheus Gonzalez Blanco Sanches, Renê 322 

Dantas, Ronílson Carassini, Vânia Lúcia Silva Balthazar, Viviane Carvalho Marques da Cunha. Ato 323 

contínuo. RELATÓRIO DA COREAM (Caderno do 44o CR, p. 68-127): com a palavra, a revda. 324 

Cristiane Capeleti Pereira convida os demais integrantes para a apresentação do respectivo 325 

documento fazendo apenas alguns apontamentos. O conciliar Lucas Lima Camargo Escobar Bueno 326 

sugere que o relatório seja aprovado por bloco. INTERVALO: café, às dezessete horas. 327 

RETORNO: às dezessete horas e nove minutos, as atividades são retomadas. RELATÓRIO DA 328 

COREAM: aberta a oportunidade para questionamentos, esclarecimentos, demais manifestações. Na 329 

oportunidade, o rev. Miguel Ângelo Fiorini Júnior solicita que a página setenta e um do relatório seja 330 

corrigida, pois o Memorial das Vítimas da Ditadura não foi aprovado pela Clam para ser instalado 331 

na Catedral Metodista. Com a palavra, a revda. Cristiane Capeleti Pereira informa que, diante da 332 

recusa da Catedral e pelo momento político vivido, a Coream optou por não dar aval à construção do 333 

memorial. O conciliar Lucas Lima Camargo Escobar Bueno pergunta por que a Coream está 334 

submetendo esse assunto novamente ao Concílio se já foi aprovado dois Concílios atrás. O rev. 335 

Marcos Antônio Garcia diz estar devolvendo a matéria para reconsideração a fim de que os/as 336 

conciliares ajudem a decidir como e onde fazer o memorial. O rev. Danilo Prado diz que já conversou 337 

com a Igreja Metodista na Mooca e levará o assunto à Clam. Acredita que não haverá problema de o 338 

memorial ser construído nessa igreja. Ato contínuo. Com a palavra, o rev. Enoque Rodrigo de Oliveira 339 

Leite diz que a decisão de não criar novos projetos, mas de manter os já existentes, vai de encontro 340 

ao Relatório Episcopal e à vontade de crescermos. A revda. Cristiane Capeleti Pereira explica que a 341 

recomendação é referente ao Projeto Plantar e não ao Projeto Revitalização de Igrejas, ou a outro 342 

voltado à missão. Sobre o CNPJ da Missão Metodista em Petrolina e Juazeiro, o irmão Lucas Limas 343 

Camargo Escobar Bueno acha melhor estar sob os cuidados da Região Missionária do Nordeste 344 

(Remne). A revda. Cristiane Capeleti Pereira responde que, para o melhor desenvolvimento do 345 

projeto, é melhor que esteja sob os cuidados da Terceira Região Eclesiástica. Na sequência, o bispo 346 

José Carlos Peres submete o Relatório da Coream à votação. Aprovação unânime. PROJETO 347 

MISSIONÁRIO METODISTA EM PETROLINA E JUAZEIRO (doc. 18): com a palavra, o 348 

bispo Geoval Jacinto da Silva inicia sua fala lendo Filipenses 1.6. Enfatiza a participação da esposa, 349 

irmã Vera Nóbrega da Silva, e a da revda. Cláudia Maria da Silva Nascimento, de grande importância 350 



ao projeto. Vídeo do projeto. Palavra de testemunho: a conciliar Daniela Leão Siqueira testemunha 351 

que já morou nessa região do Nordeste e conhece as dificuldades de lá. O bispo Geoval Jacinto da 352 

Silva finaliza agradecendo a todos/as as contribuições. Oração: a irmã Daniela Leão Siqueira 353 

intercede pelo projeto e pela família do bispo Geoval. FOTO OFICIAL: realizada no espaço dos 354 

trabalhos conciliares, Salão Cenacon. INTERVALO: retorno às vinte horas. RETORNO: às vinte 355 

horas e oito minutos, os trabalhos são retomados. Louvor congregacional: momento dirigido pelo 356 

pr. Lucas Gomes Silva. Quorum: cento e noventa e dois presentes. ELEIÇÕES: o rev. Reinaldo 357 

Carvalho Monteiro, coordenador da Comissão de Indicações, conduz esse momento. Eleições 358 

temporariamente suspensas por conta de erro do sistema. Ministério Toque de Poder: o bispo José 359 

Carlos Peres lê correspondência do Ministério Toque de Poder à Terceira Região Eclesiástica 360 

expondo o término de seu compromisso com a Terceira Região no dia trinta e um de janeiro de dois 361 

mil e vinte. Esse assunto é colocado nesse tempo por conta do Relatório do Orçamento. Após, o bispo 362 

José Carlos Peres ora pelo Ministério Toque de Poder agradecendo a Deus o trabalho executado pelos 363 

irmãos Soraya e Júnior Junker. ORÇAMENTO REGIONAL 2020: com a palavra, o irmão Valdecir 364 

Barreros explana o referido documento. Após a apresentação, o bispo José Carlos Peres retoma a 365 

palavra e disponibiliza ao plenário a oportunidade para esclarecimentos. Os irmãos Valdecir Barreros 366 

e Asér Gonçalves Júnior respondem a diversas questões e manifestações. Ato contínuo. 367 

ENCAMINHAMENTOS: o bispo José Carlos Peres informa que as eleições serão realizadas na 368 

terceira sessão, na parte da manhã do dia vinte e três. Em tempo, o rev. Willian de Melo solicita que 369 

seja dada a oportunidade de testemunho à revda. Cláudia Maria da Silva Nascimento, pastora na 370 

Missão Metodista em Petrolina e Juazeiro. Com a palavra, a revda. Cláudia Maria da Silva 371 

Nascimento compartilha as experiências vividas lá. Diz que tem sentido saudades da família, da 372 

igreja... Está no sertão de Pernambuco e tem percebido que as necessidades são as mesmas em 373 

qualquer lugar. Fala que a igreja está muito ensimesmada, e precisa romper com isso. A cidade onde 374 

está é muito perigosa, mas é lá que a Missão Metodista está. A Missão Metodista N10 realizou a 375 

primeira viagem missionária a Parnamirim, Povoado Matias. No Povoado Matias, não há igreja 376 

nenhuma. Há, aproximadamente, cinco mil pessoas nessa região, com inúmeras necessidades 377 

existentes. Finalizando o testemunho, a revda. Cláudia Nascimento agradece a Deus as experiências 378 

vividas, as contribuições da Terceira Região, o sustento. O bispo José Carlos Peres solicita ao rev. 379 

Willian de Melo que ore pela revda. Cláudia Maria da Silva Nascimento. COMISSÃO REGIONAL 380 

DE JUSTIÇA RELATÓRIO 2018-2019 (Caderno do 44o CR, p. 366-372): o irmão Fábio 381 

Vasconcelos Balieiro apresenta o referido documento. Após, a oportunidade é aberta ao plenário para 382 

questionamentos. Acolhimento do documento: aprovação unânime. PROPOSTAS SOBRE A 383 

MESA: leitura do rev. Renato Coelho Saidel, assessor episcopal. Após a leitura, o rev. Paulo Roberto 384 

Garcia propõe encerramento. Aprovação unânime. ENCERRAMENTO: oração pelo bispo Roberto 385 



Alves de Souza. Às vinte e duas horas e cinquenta e seis minutos, encerra-se a Segunda Sessão do 386 

Quadragésimo Quarto Concílio Regional da Igreja Metodista na Terceira Região Eclesiástica. Eu, 387 

Maria Odila Feitosa Define Clé, secretária pro tempore, lavro a presente ata, que é verdade e dou fé, 388 

a qual segue por mim e pelo bispo presidente assinada. Salão Cenacon, Hotel Golden Park Sorocaba, 389 

vinte e dois de novembro de dois mil e dezenove. Maria Odila Feitosa Define Clé, secretária pro 390 

tempore; revmo. José Carlos Peres, bispo presidente. 391 


