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CONSULTA 001/2020
CONSULENTE – BISPO JOSÉ CARLOS PERES

No  dia  12  de  novembro  de  2020  esta  Comissão  recebeu  e-mail
encaminhado  pelo  Reverendíssimo  Bispo  José  Carlos  Peres  com a
seguinte consulta:

“No  44º  Concílio  regional  nos  deparamos  com  uma  situação  que
decorrem alguns questionamentos que passo a fazer esta Comissão. 
A Missionária Carmen Felipa Zavala Ynguil, recomendada pela Igreja
Metodista em Suzano, sendo designada a pedido da Igreja Metodista
em Capão Bonito para exercer seu ministério lá. A referida missionária
foi  eleita  delegada  para  o  Concílio  Geral  pela  Igreja  Metodista  em
Capão Bonito, renunciando, posteriormente, a sua eleição à delegada
da  Terceira  Região  ao  21º  Concílio  Regional.  Recebemos  a
informação,  através  de  contato  telefônico  e  por  WhatsApp  ao
reverendo Renato Saidel Coelho que o reverendo Glenn Ivan Yunguil
Fernandez solicitou ao Pastor de Suzano que a arrolasse, novamente,
no livro de rol de membros da Igreja Metodista em Suzano.
Diante desta situação, consulto: A missionária Carmen Felipa Zavala
Ynguil pode receber uma designação episcopal ou estaria impedida por
conta de sua transferência de sua igreja de origem para outra igreja
local?” 

O  parágrafo  primeiro  do  artigo  dezesseis  dos  Cânones  da  Igreja
Metodista informa que o Missionário ou Missionária, para exercer seu
ministério, necessita da recomendação da igreja local. 
Os Missionários  Designados  e as Missionárias  Designadas  exercem
seu  ministério  mediante  votos  religiosos.  A  designação  acontece
mediante  assunção dos  votos  religiosos,  devidamente  firmados  pelo
candidato  ou  candidata,  em celebração  pública  onde  recebem suas
atribuições.  Conforme  instrução  do  artigo  segundo  e  parágrafos  do
Regulamento para Designação de Missionário ou Missionária. 
O artigo quarto do mesmo Regulamento esclarece que o Missionário
Designado  ou  a  Missionária  Designada permanece arrolado  como
membro leigo(a) em sua igreja local.

A Comissão Regional de Justiça entende que a Missionária  CARMEN
FELIPA  ZAVALA  YNGUIL  recomendada  pela  Igreja  Metodista  em
Suzano e designada pelo Bispo José Carlos Peres para exercer seu



ministério na Igreja Metodista em Capão Bonito mediante assunção de
votos,  esteve,  de  março  de  2019  a  outubro  de  2020,  período  que
compreende  sua  transferência  da  Igreja  Metodista  em  Suzano  e
permanência  como  membro  da  Igreja  Metodista  em  Capão  Bonito,
exercendo suas funções como Missionária Designada em desacordo
com os Cânones da Igreja Metodista e regulamentação específica. 

A designação, segundo os Cânones, é uma prerrogativa episcopal  e
como tal  será exercida mediante critérios pré-estabelecidos.  Não há,
expressamente, nos Cânones da Igreja Metodista ou no Regulamento
para Designação de Missionário ou Missionária impedimento legal para
uma  nova  designação  da  Missionária   CARMEN  FELIPA  ZAVALA
YNGUIL que desde outubro do corrente ano exerce suas funções em
conformidade  com  a  legislação  já  que  voltou  a  compor  o  rol  de
membros  leigos  da  Igreja  Metodista  em  Suzano.  Apesar  de
hodiernamente a Missionária estar legalmente apta a uma designação
houve, num período considerável de  tempo, o descumprimento de um
dever,  o  de  manter-se,  continuar,  conservar-se  membro  da  Igreja
Metodista em Suzano. O inadimplemento de um preceito legal pode ser
justificável  e  uma  irregularidade  sanável.  Importante  ressaltar,  no
entanto,  que o  que  houve,  quando  a  Missionária  CARMEN FELIPA
ZAVALA YNGUIL solicitou sua tranferência, foi o descumprimento de
uma promessa solene, a ruptura dos votos religiosos assumidos para o
exercício  do  seu  ministério.  “Quando  uma  pessoa  fizer  um voto  ou
juramento,  não  violará  a  sua  palavra;  segundo  tudo  que  prometeu,
fará”.

A Comissão Regional de Justiça entende que não há nos Cânones
da  Igreja  Metodista ou  no  Regulamento  para  Designação  de
Missionário  ou  Missionária impedimento  legal  para  uma  nova
designação da Missionária  CARMEN FELIPA ZAVALA YNGUIL. 
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