
ATA DA SESSÃO DE ENCERRAMENTO DO QUADRAGÉSIMO QUARTO CONCÍLIO 1 

REGIONAL DA IGREJA METODISTA NA TERCEIRA REGIÃO ECLESIÁSTICA, 2 

realizada no dia vinte e quatro de novembro de dois mil e dezenove, às nove horas e trinta e cinco 3 

minutos, no Salão Cenacon, Hotel Golden Park Sorocaba e Centro de Convenções, à Rodovia Senador 4 

José Ermírio de Moraes – Km 2,6A, s/n, Iporanga, CEP 18090-380, Sorocaba, São Paulo. 5 

COMPOSIÇÃO DA MESA: revmo. José Carlos Peres, bispo presidente; revmo. Roberto Alves de 6 

Souza, bispo presidente da Quarta Região Eclesiástica; rev. Nadir Cristiano de Carvalho, 7 

cronometrista; Marcia Regina Alves Felippe, profissional contratada para Secretaria de Atas e 8 

Documentos; revda. Rute Bertoldo Vieira Moraes, secretária. PASTOREIO DE PASTORES/AS: 9 

apresentação de vídeo com o rev. Willian de Melo e a revda. Rute Bertoldo Vieira Moraes. CULTO 10 

DE ENCERRAMENTO (doc. 36): com a palavra, o bispo José Carlos Peres saúda a todos os irmãos 11 

e irmãs presentes e fala sobre a condução do Concílio Regional, o bom andamento, o respeito e o 12 

carinho dispensados um pelo outro. Em seguida, ora iniciando, assim, o culto. Prelúdio: Coral 13 

Distrito de Sorocaba – Sossegai!. Chamado à adoração (rev. Márcio Miguel de Oliveira Arbex): 14 

leitura bíblica – Isaías 12.1-6. Oração de adoração: rev. Márcio Arbex. Hino congregacional: Sempre 15 

vencendo [HE 345]. Chamado à confissão (rev. Jonas Mendes Barreto): leitura bíblica – Tiago 4.8. 16 

Oração de confissão: rev. Jonas Mendes Barreto. Proclamação de perdão: leitura bíblica – Isaías 17 

57.15. Coral Distrito de Sorocaba – Pai Nosso. Louvor (revda. Laura Rocha Costa Valentim): cântico 18 

congregacional – Virá sobre nós. Homenagem ao Ministério Toque de Poder (rev. Márcio Arbex 19 

e revda. Laura Valentim): leitura de carta e entrega de presentes, palavra de gratidão. Palavra de 20 

agradecimento: Soraya Junker e Júnior Junker. Ministério Toque de Poder: cântico Grande e fiel. 21 

Encerramento da homenagem com o bispo José Carlos Peres. Edificação: o bispo Peres saúda a todos 22 

e todas, ao bispo Roberto Alves de Souza, aos pastores e pastoras, a esposas de pastores e esposos de 23 

pastoras, aos filhos e filhas de pastores e pastoras. Fala que o Concílio Regional foi bênção, com 24 

expressão de respeito; deseja que a graça do Senhor continue sobre a vida da igreja. Testemunha que 25 

chegou um dia antes dos inícios dos trabalhos para orar pelo Concílio Regional desejando que fosse 26 

marcante. Lê o texto bíblico em Atos 2.42: “Perseveravam significa que persistiam, insistiam, 27 

queriam realizar o que foi determinado. A persistência é algo que deve estar em nosso coração como 28 

igreja; não podemos abrir mão em nosso ministério. A persistência significa que temos um foco 29 

ministerial, que nos impulsiona para o alvo estabelecido. O foco de cada cristão, de cada cristã, é 30 

chegar à estatura de Cristo Jesus, conforme o livro de Efésios. Nosso alvo está à frente de nós. O 31 

apóstolo Paulo disse: ‘eu prossigo para o alvo. Estas coisas para trás ficam, e prossigo na direção 32 

daquelas que estão diante de mim’. E quem assim procede é persistente, porque sabe aonde quer 33 

chegar, sabe o que precisa para chegar lá, mantém o foco. E eu tenho descoberto que pessoas que 34 

não mantêm o foco não conquistam nada. Se você tem um foco de comprar uma casa, por exemplo, 35 



e todo o dinheiro que chega à sua mão, você gasta com restaurante, com diversão, e não poupa para 36 

comprar a casa, nunca vai conseguir. Quem perde o foco e não conquista as coisas, na velhice, 37 

arrepende-se de coisas que fez e não contribuíram para o sonho se realizar. Nesta manhã, quero 38 

convidar a igreja para manter o foco nas coisas que decidimos, nas coisas que vão glorificar o nome 39 

do Senhor, nas coisas que são importantes. Manter o foco significa que podemos conquistar as coisas 40 

que foram projetadas. Nosso desafio é a perseverança. Para a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, 41 

perseverança tinha uma direção – a doutrina. Nesse aspecto, a instituição é boa. Ela passa para nós 42 

um corpo doutrinário. E, quando nos reunimos como igreja, concordamos com essas doutrinas. E, 43 

ao concordar com as doutrinas, precisamos perseverar nelas também. Porque, se você é metodista e 44 

está namorando a batista, isso é traição. Se você é metodista e está flertando com a Assembleia de 45 

Deus, é traição. Uma vez, um pastor perguntou para a igreja: ‘Qual é a melhor igreja que você 46 

conhece?’. Alguns disseram: ‘A Batista da Lagoinha’. ‘Então, vá para lá. Ficar aqui com o olho lá 47 

não é bom. Vai querer trazer as coisas de lá para cá. Vai querer trazer as coisas da amante para a 48 

companheira.’ Nós precisamos perseverar na doutrina – na doutrina dos apóstolos e na doutrina da 49 

Igreja Metodista – porque somos metodistas. A perseverança também tinha uma direção: a 50 

comunhão. Pudemos viver cerca de quatro dias em que pudemos exercer comunhão. Para ter 51 

comunhão, não significa que tudo tem de estar redondinho, bem feitinho, sem ninguém ficar de cara 52 

feia com o outro. Significa que, mesmo que tenhamos de ficar de cara feia com o outro, tenho 53 

comunhão com ele porque o amor de Cristo, que nos une, é bem maior que aquilo que pode nos 54 

separar. Ter comunhão significa respeitar as diferenças de pensamento, valorizar o outro naquilo 55 

que ele é e naquilo que ele pensa. Por isso, a doutrina é importante – coloca-nos um padrão para 56 

pensarmos juntos naquele corpo. O que não está na doutrina pode ser diversidade, mas, em tudo, o 57 

amor de Deus. Comunhão não significa que a outra pessoa tem de fazer tudo de acordo com aquilo 58 

que eu penso, de acordo com a minha vontade. É saber que, mesmo que sejamos diferentes, mesmo 59 

que pensemos diferentes, a comunhão é preciosa. Quem lê esse texto pensa que não houve nenhum 60 

desgaste entre os apóstolos. Quando lemos os Atos dos Apóstolos, percebemos algumas lutas ferozes 61 

entre eles. A Bíblia relata alguma coisa, mas penso que a profundidade da discussão entre Pedro e 62 

Paulo, por exemplo, deve ter sido mais acirrada do que a Bíblia relata. Deve ter havido palavras 63 

duras, mas havia respeito, amor. Esse amor fazia com que eles caminhassem na direção da doutrina 64 

dos apóstolos, que lhes servia de base. Outra dimensão percebida no versículo são o partir do pão e 65 

as orações. Partir do pão significa que, se houver algum necessitado entre nós, nós o socorremos. 66 

Nós o ajudamos a vencer as necessidades. Sentimos que isso falta no meio da caminhada da igreja. 67 

Vemos igrejas que têm bons recursos, mas, às vezes, negam-se a ajudar quem tem pouco recurso. 68 

Mas dizemos que somos conexionais. Temos de repensar o quanto somos conexionais, porque 69 

comunhão gera o partir do pão, gera socorro aos necessitados. Nós fizemos quarenta dias de oração 70 



e jejum para o concílio. Diariamente, eu recebi da Soraya, que estava coordenando esse período, um 71 

lembrete, um salmo, uma explicação falando: ‘Não se esqueça de orar’. Não sei quantos receberam, 72 

não sei quantos se mantiveram na campanha, mas eu sei que, por aqueles que a fizeram, esse concílio 73 

foi diferente. Por aqueles que a fizeram, a graça de Deus manifestou-se neste lugar. E, se 74 

aprendermos a ser uma igreja perseverante na oração, essa bênção será continuamente na casa, na 75 

igreja local. Não haverá problema insolúvel, porque a oração traz esclarecimento de Deus, traz a 76 

bênção sobre nossa vida. Todos sabemos que nossa vocação histórica é espalhar a santidade bíblica, 77 

reformar a nação, particularmente a igreja, espalhando a santidade bíblica por toda a terra. Essa é 78 

nossa vocação que acompanhou todos os movimentos da Igreja Metodista. Se santidade é algo que 79 

agrada ao coração de Deus, nós somos convidados a nos santificar a cada dia. E, para isso, leio 80 

Hebreus 12.14: ‘Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor’. Lembro-81 

me de uma vez que um líder de jovens foi convidado para pregar, e ele estava muito empolgado. Leu 82 

o texto bíblico, olhou para a igreja, respirou fundo, não sabia o que dizer: ‘Como vocês sabem, a 83 

Bíblia já disse tudo o que ela queria dizer, e tenho dito’. E foi sentar-se. Ao ler esse texto, fica essa 84 

impressão de que já disse tudo. Não tem o que acrescentar a ele. ‘...Santificação, sem a qual ninguém 85 

verá o Senhor.’ Para espalhar a santidade, precisa ter santificação em nosso coração, em nossa vida, 86 

senão não vamos espalhar aquilo que não temos. Que Deus nos abençoe, nos dê graça, nos santifique 87 

em tudo. Estive participando do concílio da Oitava Região cujo tema era ‘Crescei em tudo’, e deram-88 

me o tema para pregar. Crescei em tudo é muita coisa. Eu escolhi dois aspectos: crescei em amor e 89 

graça. Precisamos desenvolver amor e graça como povo de Deus”. Encerra a prédica com oração. 90 

Gratidão: o bispo Roberto Alves de Souza agradece à Terceira Região a oportunidade de participar 91 

do concílio. Antes de se retirar, o bispo José Carlos Peres intercede pelo bispo Roberto Alves de 92 

Souza. Coral Distrito de Sorocaba: hino Um só rebanho. Junta de Ministérios Globais: com o 93 

desejo de servir ao Senhor como missionária, a revda. Patrícia Regina Moreira Marques deixa a 94 

Terceira Região para trabalhar na Igreja em Portugal. A revda. Patrícia Marques manifesta carinho e 95 

gratidão a todos e todas que, de diversas formas, têm externado apreço e cuidado por ela. O bispo 96 

Peres ora pela revda. Patrícia Marques. Apresentação da família episcopal: o bispo José Carlos 97 

Peres convida sua família – filho, filha, nora, genro, netos e esposa – para apresentá-la à igreja. Toda 98 

a família manifesta gratidão. Ordenação de Presbíteros e Presbíteras: são apresentados a pastora 99 

Indianara Lopes Silva e os pastores Caio Ramos Pires, Gérson Rosa Sousa e Marcelo Felipe – 100 

acolhidos/a na Terceira Sessão do Quadragésimo Quarto Concílio Regional como presbítera e 101 

presbíteros. O bispo José Carlos Peres procede ao ritual de ordenação ao presbiterato. Ao final, ora 102 

pelos/pela pastores/a consagrando-os/a presbíteros e presbítera. Posse da liderança: Coream 103 

(clérigos e leigos), Delegação ao Vigésimo Primeiro Concílio Geral (clérigos e leigos), Comissão 104 

Regional de Justiça, Comissão Ministerial Regional, Comissão de Relações Ministeriais, FMH 105 



(Mesa), FMM (Mesa), FMJ (Mesa), FMJu (Mesa), Secretária do Concílio, Comissão de Exame de 106 

Atas, Conselho Fiscal. O bispo José Carlos Peres procede à consagração dos irmãos e das irmãs 107 

eleitos/as e declara-os/as empossados/as. Conferência Ide: apresentação de vídeo. Celebração de 108 

Natal: vinte e um de dezembro, às dezesseis horas, na Catedral Metodista.  Nomeações Pastorais: 109 

leitura das nomeações. Após, o bispo José Carlos Peres ora pelo corpo pastoral. Oração final e 110 

bênção apostólica: bispo José Carlos Peres. DECLARAÇÃO DE ENCERRAMENTO: às doze 111 

horas e cinquenta e seis minutos, o revmo. José Carlos Peres, bispo presidente, declara encerrado o 112 

Quadragésimo Quarto Concílio Regional da Igreja Metodista na Terceira Região Eclesiástica. Eu, 113 

revda. Rute Bertoldo Vieira Moraes, secretária do concílio, lavro a presente ata, que é verdade e dou 114 

fé, a qual segue por mim e pelo bispo presidente assinada. Salão Cenacon, Hotel Golden Park 115 

Sorocaba, vinte e quatro de novembro de dois mil e dezenove. Revda. Rute Bertoldo Vieira Moraes, 116 

secretária; revmo. José Carlos Peres, bispo presidente. 117 


