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RELATÓRIO DO MINISTÉRIO DE APOIO EPISCOPAL  

 2019 ׀ 2018

 

 

O Ministério de Apoio Episcopal (MAE), se reuniu ordinariamente uma vez por mês durante o 

biênio 2018 ׀    2019 nas dependências da Catedral Metodista de São Paulo, sob convocação e 

direção do revmo. bispo José Carlos Peres. 

 

Em cada encontro, o MAE foi direcionado com devocionais dirigidas pelo revmo. bispo José 

Carlos Peres tendo um  tempo específico de louvor e oração pelos diversos motivos da Igreja na 

3a  RE. 

 

Dentre os temas ministrados destacamos: Responsabilidade e Compromisso;  Confiança em 

Cristo; Perseverança; Temor a Deus; Santidade; Amor de Deus; Família; Fidelidade entre outros. 

 

Temas tratados em 2018 

➢ Orientação sobre vistoria de livros da igreja e INSS pastoral; 

➢ Encaminhamentos sobre ação disciplinar;  

➢ Desafio do dia do coração aquecido nos distritos; 

➢ Relatórios constantes dos distritos, detectando situações e necessidades de igrejas e 

pastorais em cada distrito; 

➢ Diante da decisão da Comissão Regional de Justiça, o MAE indicou cinco SDs para 

comporem a comissão de avaliação dos projetos encaminhados pelos/as candidatos ao 

Cadastro de Bacharéis em Teologia;  

➢ Encaminhamentos sobre Processo de Nomeações 2019; 

➢ Nomeações pastorais frente as necessidades que surgiram no período; 

➢ Acompanhamento aos relatórios financeiros dos distritos; 

➢ Tratamos sobre as solicitações diversas de pastores/as, como licença, retorno ao ministério, 

afastamento, aposentadoria, recomendação para estudos etc. 

➢ Em relação ao Caixa Distrital, há distritos que já conseguiram implantar e outros distritos 

que ainda estão em processo de discussão sobre o tema. 
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Temas tratados em 2019 

 

Todas as reuniões foram debaixo de oração e adoração. Temas tratados com sabedoria e graça 

pelo bispo e debatido pelo MAE. Dentre eles: Restauração; Avivamento; Pecado; Fortalecimento 

espiritual; Família e Ministério; Temor a Deus; Responsabilidade e Compromisso, entre outros. 

❖ Encaminhamentos e decisões sobre o Coração aquecido distrital; 

❖ Acompanhamento aos relatórios financeiros dos distritos; 

❖ Encaminhamentos e orientações sobre a eleição da Lista Tríplice; 

❖ Encaminhamentos e orientações sobre o processo de avaliação pastoral; 

❖ O MAE junto ao bispo Peres decidem que se fará a verificação do INSS anualmente; 

❖ Autorização ao rev. Oswaldo  Riboldi Junior para fazer pós-graduação (Mestrado); 

❖ Discussão e aprovação do Plano Regional de Capacitação Pastoral; 

❖ Encaminhamentos sobre o Processo de Avaliação Pastoral; 

❖ Diálogo e aprovação da Proposta de capacitação dos pastores/as da 3a RE, que foi 

apresentada pelo irmão Aser Gonçalves; 

❖ Encaminhamentos sobre o Processo de Nomeações 2020;  

❖ Decidiu-se a elaboração de uma minuta de regimento de igreja local para ser encaminhado 

às igrejas visando a atualização dos regimentos de todas as igrejas; 

❖ O MAE deu parecer favorável ao trabalho do Projeto Plantar em Bragança Paulista e em 

Caçapava; 

❖ O MAE estipulou data e procedimentos para que pastores/as apresentem as avaliações às 

CLAMS e aos Concílios locais; 

❖ O MAE e o assessor episcopal, entraram com recurso junto a Comissão Geral de Constituição 

e Justiça (CGCJ), questionando decisão da Comissão Regional de Justiça (CRJ) da 3a Região 

Eclesiástica em relação a questão da ordem classificatória do Regimento do Cadastro de 

Bacharéis e sua implicação nas  questões ligadas ao ato de nomeação. Em julho deste ano a 

CGCJ derrubou a decisão da CRJ da 3a Região Eclesiástica.  

 

Informamos que esse relatório contém informações até o mês de setembro de 2019, devido ao 

fechamento dos documentos preparatórios para o 44o Concílio Regional. 


