
ATA DA TERCEIRA SESSÃO DO QUADRAGÉSIMO QUARTO CONCÍLIO REGIONAL 1 

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

e três de novembro de dois mil e dezenove, às oito horas e quarenta e sete 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. Thelma 5 

Ferreira G. Nascimento dirige a liturgia. Leitura bíblica: Atos 2.42-47. Oração. Louvor: dirigido 6 

pela revda. Laura Rocha Costa Valentim. Ministração da palavra: o bispo Roberto Alves de Souza, 7 

presidente da Igreja Metodista na Quarta Região Eclesiástica, lê o texto em Rute 1.16,17. Em seguida, 8 

ora. “O primeiro contato acontece de forma errada e equivocada. Existe uma música com esse trecho 9 

relatando o amor entre um homem e uma mulher. E nossos preconceitos sociais vão contra esse texto. 10 

Aqui, conta a história de uma sogra e de uma nora. Quando olhamos o relacionamento entre dois 11 

homens, ou duas mulheres, olhamos como uma relação homoafetiva. Vivemos em uma sociedade que 12 

introjeta em nosso coração sentimentos... É possível, sim, ter um relacionamento de fidelidade entre 13 

pessoas do mesmo sexo. (...) Noemi não tinha filhos. Orfa também não. Mas nem esse impedimento 14 

fez com que Rute abandonasse Noemi. Muitas vezes, o beijo, o abraço expressam sentimentos de 15 

amizade, amor... O beijo de Judas representou traição. Rute não abraça Noemi. Disse: ‘Não me 16 

instes para que te deixe...’. Ela revela a decisão espontânea de caminhar com Noemi. Isso leva-nos 17 

a pensar que caminhar não é um sentimento, mas uma decisão. Em um filme, dois soldados, um 18 

americano e um japonês, em uma ilha, começam a se digladiar. Depois, tornam-se amigos. Ao 19 

afirmar ‘o teu povo é o meu povo’, Rute abre mão de si mesma. O quanto estamos dispostos a abrir 20 

mão de nós mesmos para caminhar com o outro? Ela rompe com sua história, com sua etnia para 21 

estar ao lado de Noemi, sem esperar nada. Falta muito desse sentimento no cristianismo no século 22 

vinte e um. Temos de abrir mão de nós mesmos – essa decisão revela sabedoria. Conhecimento é 23 

diferente de sabedoria. Quando temos conhecimento, sabemos que o tomate é fruta. Sabedoria é não 24 

colocar o tomate na salada de frutas. O relacionar-se com o outro, abrindo mão de nós mesmos, 25 

revela a sabedoria de Deus em nós mesmos. ‘Aonde quer que fores, irei eu...’ – Rute assume uma 26 

aliança que somente a morte poderá romper. Essa não é a história de um homem e de uma mulher. 27 

É a história de uma nora e de uma sogra. É aliança firmada no Senhor. Eu decido caminhar com 28 

meu irmão, apesar de. Decisão revela compromisso com o próximo, com Deus. Amém.” O bispo 29 

Roberto encerra a devocional com oração. COMPOSIÇÃO DA MESA: revmo. José Carlos Peres, 30 

bispo presidente; revmo. Roberto Alves de Souza, bispo presidente da Quarta Região Eclesiástica; 31 

rev. Nadir Cristiano de Carvalho, cronometrista; Marcia Regina Alves Felippe, profissional 32 

contratada para Secretaria de Atas e Documentos; Maria Odila Feitosa Define Clé, secretária pro 33 

tempore. PRESIDÊNCIA: com a palavra, o bispo José Carlos Peres agradece ao bispo Roberto as 34 

oportunas palavras. COMISSÃO DE DIPLOMACIA: o rev. Edvaldo Lima de Oliveira fala sobre 35 



o tempo de ação de graças enfatizando algumas situações: irmão Alexandre Ferreira Santos (chegada 36 

do filhinho Bernardo), rev. Oswaldo Riboldi Júnior e esposa (aniversário de casamento). A revda. 37 

Rute Bertoldo Vieira Moraes ora por esses motivos. Na oportunidade, conhecemos os irmãos e as 38 

irmãs que participam do Concílio Regional pela primeira vez. A irmã Ana Alessandra P. Rocha Maia 39 

agradece a presença do bispo Roberto Alves de Souza, presidente da Igreja Metodista na Quarta 40 

Região Eclesiástica. Em seguida, ora. Ato contínuo. CORAM DEO (juvenis): apresentação de vídeo. 41 

O bispo José Carlos Peres fala a respeito do trabalho dos/das juvenis, sua força, energia, disposição, 42 

alegria e paixão. Reforça a motivação e o sustento de que devemos dispor para sustentá-los/las. 43 

Quorum: duzentos e seis presentes. Proposta (doc. 6): Apoio financeiro para inclusão de pessoas 44 

com deficiência. Justificativa: No orçamento regional, existe uma verba para o uso do GT regional 45 

em 2020. Como decidimos realizar o retiro para pessoas com deficiência a cada dois anos, 46 

solicitamos que o valor orçado, em torno de R$ 7.500,00, dobre para em torno de R$ 14.000,00 a R$ 47 

15.000,00 para que seu uso se dê em 2020, ano previsto para acontecer o Segundo Encontro de 48 

Pessoas com Deficiência e público afim. Não usaremos verba em 2021. Proponente: rev. Enoque 49 

Rodrigo de Oliveira Leite. Apoio: rev. Paulo Roberto Garcia. Aprovação unânime. ORÇAMENTO 50 

REGIONAL: com a palavra, o irmão Valdecir Barreros. Momento de esclarecimentos. O irmão 51 

Lucas Lima Camargo Escobar Bueno diz que o relatório está deficitário, e o Concílio precisa pensar 52 

se aprovará o orçamento para o próximo biênio. Fala também que a dívida da Região com o Fundo 53 

Missionário deve aparecer no relatório e o valor de duzentos e trinta e sete mil reais deve ser pago até 54 

o ano que vem ou até antes se tiver sobras. Na sequência, a revda. Cristiane Capeleti Pereira solicita 55 

que a terminologia usada no relatório seja simplificada para que todos/as possam entender e não 56 

somente os técnicos ou profissionais da área. O irmão Luiz Roberto Saparolli diz que, se 57 

apresentamos a dívida no relatório, devemos também acomodar a receita, ou seja, o valor do aluguel 58 

da Universidade Metodista de São Paulo. Em seguida, o conciliar Luiz Alceu Zapparoli diz que a 59 

Clam ou a Coream não podem ficar presas, que a peça orçamentária é anual e que a falta de receita é 60 

culpa da igreja. A revda. Laura Rocha Costa Valentim pede informação de quanto há no Fundo 61 

Missionário. O valor é de quatro milhões, seiscentos e noventa e sete reais. O conciliar Wellington 62 

Stamboni diz que a receita é real e não há défice, mas o problema são os maus pagadores. O rev. 63 

Wagner dos Santos Ribeiro diz estar profundamente triste, porque tudo isso que agora acontece disse 64 

que aconteceria anos atrás. Fala que só podemos gastar o que temos, e temos de nos ajustar à realidade 65 

da Região. Proposta: Que se encerrem as solicitações de fala. Aprovação unânime. Na sequência, o 66 

rev. Marcos Munhoz da Costa diz estar preocupado, porque estamos ouvindo a situação e, logo após, 67 

emotivamente, aprovamos o pedido de adiantamento de verba feito pelo rev. Enoque Rodrigo de 68 

Oliveira Leite. O conciliar Marco Aurélio Duarte dos Santos pergunta em que o fundo está aplicado, 69 

quanto rende e qual foi o critério escolhido para a aplicação. É informado que está no banco e não 70 



está aplicado na Bolsa de Valores. Proposta (doc.19): Que a peça orçamentária considere entre suas 71 

despesas o valor exato de débito do caixa regional para com o fundo missionário. Dessa forma, o 72 

orçamento estaria deficitário até que a dívida fosse quitada. Justificativa: não há. Proponente: Lucas 73 

Lima Camargo Escobar Bueno. Apoio: rev. Pedro Nolasco Camargo Guimarães. Favoráveis: cento e 74 

setenta e quatro. Contrários: trinta e seis. Ato contínuo. O rev. Wagner dos Santos Ribeiro pede 75 

esclarecimento sobre o que será votado, se é para mostrar ou esconder valores. O irmão Asér 76 

Gonçalves Júnior informa que nada está escondido. O bispo José Carlos Peres diz que será votada a 77 

proposta de modificação do relatório no que se refere à dívida da Região com o Fundo Missionário. 78 

O irmão Jonas Fillietaz pede para que se tome cuidado com o uso das palavras, porque o mau uso 79 

poderá nos induzir ao erro. VOTAÇÃO DO ORÇAMENTO REGIONAL: favoráveis – cento e 80 

noventa e seis. Contrários: vinte e dois. Abstenções: oitenta e dois. Oração de gratidão: o bispo José 81 

Carlos Peres agradece a Deus a vida dos irmãos e das irmãs que se disponibilizaram para o trabalho 82 

orçamentário. Às dez horas e cinquenta e três minutos, os trabalhos são interrompidos para café. 83 

INTERVALO: dez minutos. RETORNO: às onze horas e vinte e dois minutos, as atividades são 84 

retomadas. INFORMES: sorteio de duas diárias cortesias do Hotel Golden Park Sorocaba. 85 

COMISSÃO DE INDICAÇÕES: o rev. Reinaldo Carvalho Monteiro, coordenador, conduz o 86 

momento de eleições. Secretário/a de Atas – um nome (número de votos): Daniel Lago Rodrigues 87 

(trinta e um), rev. Mauro Salmeron Maiorino (cinquenta e dois), revda. Rute Bertoldo Vieira (cento 88 

e trinta). Comissão de Exame de Atas – três nomes: revda. Abigail Alves de Siqueira (cento e 89 

setenta e dois), Dagmar de Toledo Schmidt (cento e sessenta), Mário Sérgio de Castro Neves 90 

(cento e vinte e nove), Samuel Fernandes (cento e trinta e um). Comissão Ministerial Regional – 91 

cinco presbíteros/as: revda. Amélia Tavares Correa Neves (cento e quarenta e seis), revda. 92 

Andreia Anália Eugênio (cento e vinte e cinco), rev. Cláudio de Carvalho (sessenta e seis), rev. 93 

Edson Bertoldo Vieira (oitenta e quatro), rev. Henrique Leal Garcia Duarte (cento e vinte e oito), 94 

revda. Ivana Cristina Dezidério Santana dos Santos (cento e seis), revda. Josimeiry Albuquerque 95 

Vieira (quarenta e nove), rev. Osmar Rosa dos Santos (quarenta e seis), rev. Rubens Fajardo Júnior 96 

(cinquenta e um), revda. Shirley Moreira Albuquerque Pinheiro (noventa e nove), rev. Sílvio César 97 

Leite (cento e cinco). Comissão de Relações Ministeriais – clérigos/as (dois nomes): revda. Ana 98 

Paula Garcia de Matos (quarenta e três), revda. Ângela Aparecida Balbastro Ribeiro (quarenta e seis), 99 

revda. Cristina Antônia Ferreira (treze), rev. João Carlos Dias (quarenta e sete), rev. Joelson Lima 100 

Silva (setenta e dois), rev. Moisés Monteiro de Moraes (quarenta), rev. Nadir Cristiano de Carvalho 101 

(cinquenta e um), revda. Patrícia Kynskowo de Medeiros (sessenta e quatro), rev. Sílvio Augusto 102 

Parraga (trinta). Momento de oração: as eleições são interrompidas para intercessão pela vida do 103 

rev. Weygner Patrick Carvalho e Silva, cujo pai partira nesta manhã. Retomada das eleições. 104 

Comissão de Relações Ministeriais – leigos/as (dois nomes): Cláudia Lima Camargo Lira 105 



(noventa e quatro), Gabriela Tovar de Oliveira Leite (oitenta e nove), Isaque de Lima Gonçalves 106 

(trinta e sete), Rosane Silva de Oliveira (cento e setenta e um), Marcelo Militão da Silva (oitenta e 107 

sete). Comissão de Relações Ministeriais (quinto nome): Gabriela Tovar de Oliveira Leite 108 

(quarenta e nove), rev. João Carlos Dias (quarenta), Marcelo Militão da Silva (quarenta e cinco), rev. 109 

Nadir Cristiano de Carvalho (sessenta e nove). Conselho Fiscal da AIM (cinco nomes, pelo 110 

menos um contabilista): Cláudia Lima Camargo Lira (cento e trinta e quatro), Ezequiel Bonifácio 111 

Leite (cento e cinquenta e um), revda. Fabiana de Oliveira Ferreira (cento e quarenta e seis), 112 

Joel Lemes da Silveira (cento e oitenta e um), José Antônio Balestero (cento e setenta e um), 113 

José Vieira Ruffino (cento e sessenta). Proposta (doc. 21): Intermissão do art. 54 e seu primeiro 114 

parágrafo visto que há somente seis indicações (o que inviabiliza a eleição de dois suplentes) e que, 115 

entre os membros titulares, há três profissionais da área contábil. Justificativa: não há. Proponente: 116 

Lucas Lima Camargo Escobar Bueno. Apoio: rev. Tiago de Almeida Valentim. Aprovação unânime.  117 

TESTEMUNHO DO PR. LUCAS GOMES LIMA: Israel, funcionário do Hotel Golden Park 118 

Sorocaba, aceita a Cristo Jesus como Senhor de sua vida. Momento de oração: o rev. Edson Bertoldo 119 

Vieira ora pela vida do jovem Israel. Ato contínuo. RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL 120 

(Caderno do 44o CR, p. 335-364): com a palavra, a revda. Fabiana de Oliveira Ferreira apresenta o 121 

referido documento. Após a exposição, o bispo José Carlos Peres disponibiliza a oportunidade para 122 

o irmão Athos Weslei de Oliveira dos Santos para esclarecimentos. O irmão Marco Aurélio Duarte 123 

dos Santos esclarece que o trabalho do Conselho fiscal é apontar o sinal amarelo. O bispo José Carlos 124 

Peres solicita que a Coream e o Conselho Fiscal reúnam-se para esclarecer as dúvidas. A revda. 125 

Fabiana de Oliveira Ferreira esclarece que a Coream foi consultada sugerindo a contratação de uma 126 

empresa de auditoria. O conciliar Sérgio Aparecido Zucoloto diz que devemos seguir. Que se 127 

estabeleça um grupo de trabalho para estudar o caso. O conciliar Lucas Lima Camargo Escobar Bueno 128 

agradece ao Conselho Fiscal a coragem da realização do trabalho. (...) O rev. Wagner dos Santos 129 

Ribeiro parabeniza o trabalho do Conselho Fiscal. Proposta: limite das falas. Aprovação unânime. 130 

Na sequência, o rev. Paulo Roberto Garcia manifesta que isso é igreja, e estamos aqui para corrigir o 131 

que precisa ser corrigido. O Conselho Fiscal apresenta problemas sérios que precisam ser resolvidos. 132 

(...) O conciliar Roberto Alves da Silva fala que balanços, anexos não constam no Caderno do 44o 133 

CR. A contabilidade tem de estar sempre atualizada para que o documento não tenha de ser 134 

substituído. Hoje, as igrejas locais não têm pessoas competentes para cuidar da contabilidade local, 135 

e, quando chega à Sede Regional, há problemas sérios. A contabilidade das igrejas locais tem de vir 136 

em dia. O irmão Luiz Alceu Zapparoli sugere a formação de um grupo de trabalho para cuidar dessa 137 

situação. O irmão André de Lara Moraes pergunta o que significa sistema de comunicação. O irmão 138 

Ezequiel Bonifácio Leite esclarece que é sistema GM3. (...) O bispo José Carlos Peres solicita aos 139 

irmãos Luiz Alceu Zapparoli, André de Lara Moraes e Sérgio Aparecido Zucoloto que apresentem 140 



uma proposta para encaminhamentos. JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA (rev. Wesley Fajardo 141 

Pereira justifica sua ausência via WhatsApp do bispo José Carlos Peres): “Prezado bispo, em 142 

virtude do octogésimo oitavo aniversário de meu pai, Josias Pereira, e do culto que será realizado 143 

nesta manhã de domingo em homenagem ao meu querido pai, culto no qual eu serei o pregador, 144 

justifico minha ausência no último dia 44o Concílio Regional, desejando ao bispo e aos/às conciliares 145 

inspiração divina para o término dos trabalhos. Fiquem na paz!”. ALMOÇO: retorno às quatorze 146 

horas e trinta minutos. RETORNO: às quinze horas e três minutos, reiniciam-se os trabalhos. 147 

RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL: com a palavra, a revda. Fabiana de Oliveira Ferreira 148 

apresenta o documento. Após, abre-se a oportunidade para manifestações. O irmão Marco Aurélio 149 

Duarte dos Santos questiona se houve um diálogo ou falta de comunicação entre Coream, Câmara e 150 

Conselho Fiscal destacando a importância desse diálogo. A revda. Fabiana de Oliveira Ferreira 151 

responde que foi enviado relatório à Coream, mas não houve tempo hábil para se reunirem. O 152 

conciliar Sérgio Aparecido Zucoloto fala que não temos argumentos para questionar os especialistas, 153 

mas quer ter certeza de que não houve erros. Caso haja, corrigir o quanto antes. Não se deve protelar 154 

o assunto. Proposta (doc. 20): Após discussões em plenária, nesta data, propomos: 1. Que seja 155 

votada a aprovação do relatório da comissão ressaltando-se a necessidade de conciliação das 156 

informações entre contabilidade regional e Conselho Fiscal; 2. Reúnam-se Conselho Fiscal, 157 

Tesouraria Regional, Câmara Regional de ADM e Coream para chegar a um consenso referente aos 158 

ajustes a serem feitos na metodologia de apontamentos e elaboração dos relatórios contábeis da 3a 159 

RE; 3. Apresentem a este plenário um Plano de Ação preliminar (intenções) vislumbrando novos 160 

caminhos para a contabilidade regional com a garantia de que os conciliares recebam, em um futuro 161 

próximo, a devolutiva sobre esse assunto. Justificativa: Tendo em vista a densidade do assunto, a 162 

necessidade de conhecimentos técnicos a respeito de contabilidade e a insegurança sobre o assunto 163 

por parte dos delegados do 44o CR. Proponentes: André de Lara Moraes e Sérgio Aparecido 164 

Zucoloto. Apoio: Luiz Alceu Zapparoli. Aditamento à proposta: Roberto Alves da Silva – por não 165 

haver mais tempo de fazer alterações. Favoráveis: cento e sessenta. Contrários: seis. O bispo José 166 

Carlos Peres convoca os representantes da Coream e do Conselho Fiscal para procederem à proposta 167 

do doc. 20. Quorum: cento e setenta e seis conciliares. Solicita, também, a permanência dos irmãos 168 

e das irmãs da Coream e do Conselho Fiscal para comporem o quorum. RELATÓRIO DA 169 

COMISSÃO DE RELAÇÕES MINISTERIAIS (Caderno 44o CR, p. 373-375): a revda. Ângela 170 

Aparecida Balbastro Ribeiro, acompanhada de todos os integrantes da comissão, lê o documento. 171 

Correção da página 375: Rev. Marcos Antônio Julião (24/7/2019 – 24/7/2023): 4 anos. Estudo. O 172 

relatório é acolhido. Aprovação unânime. COMISSÃO DE INDICAÇÕES: o rev. Reinaldo 173 

Carvalho Monteiro, coordenador, volta a conduzir as eleições. Comissão Regional de Justiça – 174 

clérigos/as (dois nomes, pelo menos um bacharel em Direito): rev. Danilo Prado (setenta e dois), 175 



rev. Osmar Rosa dos Santos (cinquenta e um), rev. Ronald da Silva Lima (noventa e oito), revda. 176 

Shirley Moreira Albuquerque Pinheiro (sessenta e um), rev. Wagner dos Santos Ribeiro (cento e 177 

vinte e um). Comissão Regional de Justiça – leigos (dois nomes, pelo menos um bacharel em 178 

Direito): Alexandre Rocha Maia (setenta e nove), Ariene Tassini (quarenta e três), Lilia Martinez 179 

(quarenta e um), Lucas Lima Camargo Escobar Bueno (setenta e oito), Luciano Palhano Guedes 180 

(quinze), Maria Odila Feitosa Define Clé (oitenta e quatro), Paulo Henrique Borges Pereira (vinte), 181 

Roberto Alves da Silva (trinta e quatro). Comissão Regional de Justiça (quinto integrante, um 182 

nome): Ariene Tassini (vinte e nove), rev. Danilo Prado (trinta e sete), Lucas Lima Camargo Escobar 183 

Bueno (sessenta e sete), revda. Shirley Moreira Albuquerque Pinheiro (setenta e dois). Coream 184 

– clérigos/as (três nomes – maioria absoluta para os dois primeiros escrutínios): primeiro 185 

escrutínio – revda. Andreia Anália Eugênio (vinte), rev. Alexandre Ruffa Rodrigues da Silva (vinte 186 

e oito), rev. Cláudio de Carvalho (vinte e oito), rev. Eduardo Seixas Júnior (sessenta e seis), rev. 187 

Edson Bertoldo Vieira (treze), rev. Edvaldo Lima de Oliveira (vinte e cinco), rev. Enoque Rodrigo 188 

de Oliveira Leite (trinta e quatro), revda. Fabiana de Oliveira Ferreira (treze), rev. Fernando Cezar 189 

Moreira Marques (vinte e três), rev. Henrique Leal Garcia Duarte (vinte e quatro), revda. Ivana 190 

Cristina Dezidério Santana dos Santos (vinte e três), revda. Josimeiry Albuquerque Vieira (quatorze), 191 

rev. Manoel Carlos Américo da Silva Gonçalves (nove), rev. Marcos Antônio Garcia (sessenta), rev. 192 

Marcos Barboza (treze), rev. Pedro Nolasco Camargo Guimarães (dezoito), rev. Ronald da Silva Lima 193 

(dezoito), revda. Rute Bertoldo Vieira Moraes (dezesseis), revda. Shirley Moreira Albuquerque 194 

Pinheiro (vinte e cinco), revda. Thelma Ferreira Guimarães Nascimento (dezoito), rev. Tiago de 195 

Almeida Valentim (cinquenta e três), rev. Wagner dos Santos Ribeiro (trinta), rev. Willian de Melo 196 

(quarenta e um). Segundo escrutínio: revda. Andreia Anália Eugênio (treze), rev. Alexandre Ruffa 197 

Rodrigues da Silva (vinte e dois), rev. Cláudio de Carvalho (treze), rev. Eduardo Seixas Júnior 198 

(oitenta e seis), rev. Edson Bertoldo Vieira (onze), rev. Edvaldo Lima de Oliveira (dezessete), rev. 199 

Enoque Rodrigo de Oliveira Leite (quarenta), revda. Fabiana de Oliveira Ferreira (doze), rev. 200 

Fernando Cezar Moreira Marques (dezenove), rev. Henrique Leal Garcia Duarte (dezesseis), revda. 201 

Ivana Cristina Dezidério Santana dos Santos (quinze), revda. Josimeiry Albuquerque Vieira (nove), 202 

rev. Manoel Carlos Américo da Silva Gonçalves (seis), rev. Marcos Antônio Garcia (setenta e um), 203 

rev. Marcos Barboza (doze), rev. Pedro Nolasco Camargo Guimarães (dezesseis), rev. Ronald da 204 

Silva Lima (dezesseis), revda. Rute Bertoldo Vieira Moraes (sete), revda. Shirley Moreira 205 

Albuquerque Pinheiro (dezenove), revda. Thelma Ferreira Guimarães Nascimento (quinze), rev. 206 

Tiago de Almeida Valentim (setenta e quatro), rev. Wagner dos Santos Ribeiro (trinta), rev. Willian 207 

de Melo (quarenta e sete). Terceiro escrutínio (três nomes – maioria simples): revda. Andreia Anália 208 

Eugênio (quinze), rev. Alexandre Ruffa Rodrigues da Silva (vinte), rev. Cláudio de Carvalho (dez), 209 

rev. Eduardo Seixas Júnior (noventa e três), rev. Edson Bertoldo Vieira (seis), rev. Edvaldo Lima 210 



de Oliveira (quinze), rev. Enoque Rodrigo de Oliveira Leite (trinta e oito), revda. Fabiana de Oliveira 211 

Ferreira (oito), rev. Fernando Cezar Moreira Marques (dezesseis), rev. Henrique Leal Garcia Duarte 212 

(onze), revda. Ivana Cristina Dezidério Santana dos Santos (quinze), revda. Josimeiry Albuquerque 213 

Vieira (sete), rev. Manoel Carlos Américo da Silva Gonçalves (três), rev. Marcos Antônio Garcia 214 

(setenta e sete), rev. Marcos Barboza (doze), rev. Pedro Nolasco Camargo Guimarães (treze), rev. 215 

Ronald da Silva Lima (onze), revda. Rute Bertoldo Vieira Moraes (nove), revda. Shirley Moreira 216 

Albuquerque Pinheiro (dez), revda. Thelma Ferreira Guimarães Nascimento (dez), rev. Tiago de 217 

Almeida Valentim (noventa), rev. Wagner dos Santos Ribeiro (vinte e nove), rev. Willian de Melo 218 

(cinquenta e três). Coream – clérigos/as suplentes (três nomes – maioria simples): primeiro 219 

escrutínio – revda. Andreia Anália Eugênio (vinte e sete), rev. Alexandre Ruffa Rodrigues da Silva 220 

(trinta), rev. Cláudio de Carvalho (dezesseis), rev. Edson Bertoldo Vieira (dezoito), rev. Edvaldo 221 

Lima de Oliveira (vinte e nove), rev. Enoque Rodrigo de Oliveira Leite (sessenta e sete), revda. 222 

Fabiana de Oliveira Ferreira (dezoito), rev. Fernando Cezar Moreira Marques (vinte e oito), rev. 223 

Henrique Leal Garcia Duarte (vinte e sete), revda. Ivana Cristina Dezidério Santana dos Santos (vinte 224 

e oito), revda. Josimeiry Albuquerque Vieira (quinze), rev. Manoel Carlos Américo da Silva 225 

Gonçalves (seis), rev. Marcos Barboza (quatorze), rev. Pedro Nolasco Camargo Guimarães (vinte e 226 

um), rev. Ronald da Silva Lima (trinta e seis), revda. Rute Bertoldo Vieira Moraes (treze), revda. 227 

Shirley Moreira Albuquerque Pinheiro (quarenta), revda. Thelma Ferreira Guimarães Nascimento 228 

(vinte), rev. Wagner dos Santos Ribeiro (cinquenta e nove), rev. Willian de Melo (sessenta e 229 

oito). Coream – leigos/as (quatro leigos/as – maioria absoluta para os dois primeiros 230 

escrutínios): primeiro escrutínio – Abidênego Eugênio (trinta e sete), André de Lara Moraes (trinta 231 

e três), Asér Gonçalves Júnior (cento e vinte e um), Elisabete Oliveira de Almeida Garcia Duarte 232 

(dezenove), Gleidson Augusto Ribeiro Ferro Leite (quinze), Ivana Maria Ribeiro de Aguiar Garcia 233 

(quarenta e seis), Jonas Fillietaz (vinte e quatro), Lucas Lima Camargo Escobar Bueno (oitenta e 234 

seis), Luiz Alceu Zapparoli (cinquenta e oito), Marcela Petronilho Altemari (trinta e seis), Marcelo 235 

Militão da Silva (cinquenta e quatro), Maria Odila Feitosa Define Clé (quarenta e três), Matheus 236 

Gonzalez Blanco Sanches (quarenta e dois), Renê Dantas (quarenta e sete), Ronílson Carassini (vinte 237 

e sete), Vânia Lúcia Silva Balthazar (cinquenta e três), Viviane Carvalho Marques da Cunha (vinte e 238 

cinco). Segundo escrutínio: Abidênego Eugênio (vinte e seis), André de Lara Moraes (vinte e cinco), 239 

Asér Gonçalves Júnior (cento e trinta e dois), Elisabete Oliveira de Almeida Garcia Duarte (doze), 240 

Gleidson Augusto Ribeiro Ferro Leite (oito), Ivana Maria Ribeiro de Aguiar Garcia (quarenta e 241 

quatro), Jonas Fillietaz (dezenove), Lucas Lima Camargo Escobar Bueno (noventa e seis), Luiz Alceu 242 

Zapparoli (sessenta e oito), Marcela Petronilho Altemari (vinte e dois), Marcelo Militão da Silva 243 

(setenta e três), Maria Odila Feitosa Define Clé (trinta e sete), Matheus Gonzalez Blanco Sanches 244 

(quarenta e cinco), Renê Dantas (trinta e oito), Ronílson Carassini (vinte e um), Vânia Lúcia Silva 245 



Balthazar (sessenta e um), Viviane Carvalho Marques da Cunha (dezessete). Terceiro escrutínio (três 246 

nomes – maioria simples): Abidênego Eugênio (doze), André de Lara Moraes (oito), Elisabete 247 

Oliveira de Almeida Garcia Duarte (seis), Gleidson Augusto Ribeiro Ferro Leite (oito), Ivana Maria 248 

Ribeiro de Aguiar Garcia (trinta e dois), Jonas Fillietaz (onze), Lucas Lima Camargo Escobar 249 

Bueno (noventa e cinco), Luiz Alceu Zapparoli (oitenta e nove), Marcela Petronilho Altemari 250 

(treze), Marcelo Militão da Silva (noventa e oito), Maria Odila Feitosa Define Clé (trinta), Matheus 251 

Gonzalez Blanco Sanches (trinta e oito), Renê Dantas (trinta), Ronílson Carassini (dez), Vânia Lúcia 252 

Silva Balthazar (setenta e sete), Viviane Carvalho Marques da Cunha (dezesseis). Coream – leigos/as 253 

suplentes (três leigos/as – maioria simples): primeiro escrutínio – Abidênego Eugênio (dezoito), 254 

André de Lara Moraes (vinte e nove), Elisabete Oliveira de Almeida Garcia Duarte (dezesseis), 255 

Gleidson Augusto Ribeiro Ferro Leite (treze), Ivana Maria Ribeiro de Aguiar Garcia (cinquenta e 256 

um), Jonas Fillietaz (treze), Marcela Petronilho Altemari (quarenta e um), Maria Odila Feitosa Define 257 

Clé (quarenta e oito), Matheus Gonzalez Blanco Sanches (cinquenta e três), Renê Dantas 258 

(sessenta e quatro), Ronílson Carassini (trinta), Vânia Lúcia Silva Balthazar (noventa), Viviane 259 

Carvalho Marques da Cunha (vinte e seis). O rev. Reinaldo Carvalho Monteiro encerra esse momento 260 

agradecendo a toda a equipe a dedicação e ao bispo José Carlos Peres a oportunidade de servir à 261 

igreja. Com a palavra, o bispo Peres agradece a toda a comissão o empenho e a forma como trabalhou. 262 

MANIFESTAÇÃO: a irmã Rosane Silva de Oliveira, presidente da Federação Metodista de 263 

Mulheres (FMM), manifesta tristeza por não ver as mulheres contempladas na Coream. Expressa esse 264 

sentimento para que os irmãos e as irmãs repensem acerca da participação das mulheres nos próximos 265 

pleitos. FACULDADE TEOLOGIA (Fateo): com a palavra e em nome da Fateo, o reitor prof. rev. 266 

Paulo Roberto Garcia convida o prof. rev. José Carlos de Souza para ocupar a tribuna e, em seguida, 267 

agradece à Terceira Região Eclesiástica a oportunidade dada à Faculdade de Teologia e a parceria 268 

existente. Convida à frente: rev. Helmut Renders, rev. Martin Santos Barcala, rev. João Batista 269 

Ribeiro Santos (professores), revda. Cláudia Maria da Silva Nascimento (conselheira), rev. Marcos 270 

Munhoz da Costa, rev. Wesley Fajardo Pereira, rev. Oswaldo de Oliveira Santos Júnior e rev. 271 

Henrique Leal Garcia Duarte (Projeto Revitalizar Igrejas). Após, o prof. rev. José Carlos de Souza 272 

saúda a todos e a todas e agradece a Deus e à Faculdade de Teologia por representar a Fateo e por 273 

servir na igreja como pastor. Apresentação do vídeo institucional da Fateo. Em seguida, o bispo José 274 

Carlos Peres agradece, novamente, à Terceira Região Eclesiástica a parceria e ao Quadragésimo 275 

Quarto Concílio Regional a oportunidade. Deixa duas bolsas com livros aos bispos José Carlos Peres 276 

e Roberto Alves de Souza e mais duas para presentear os/as conciliares. Finalizando esse momento, 277 

o bispo Roberto Alves de Souza ora pela Fateo, pelo corpo docente, pelas atividades realizadas. Ato 278 

contínuo. APRESENTAÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS: Projeto Plantar Caçapava e 279 

Projeto Plantar Bragança Paulista. COMISSÃO MINISTERIAL REGIONAL (Caderno 44o CR 280 



– p. 376-377): com a palavra, o rev. Wagner dos Santos Ribeiro convida toda a comissão para esse 281 

momento e o conduz. Após a leitura, o bispo José Carlos Peres procede ao acolhimento do relatório. 282 

Proposta: Que se acolha. Apoio unânime. O bispo Peres agradece à comissão o trabalho 283 

desenvolvido durante os últimos anos e chama à frente do plenário a pastora Indianara Lopes Silva e 284 

os pastores Caio Ramos Pires, Gérson Rosa Sousa e Marcelo Felipe. Certifica-os/a para que sejam 285 

votados/a pelo concílio. Procede-se à acolhida dos/da candidatos/a. Após, a revda. Amélia Tavares 286 

Correia Neves acompanha os pastores e a pastora ao Cenáculo de Oração a fim de que o plenário 287 

decida o futuro desses candidatos e dessa candidata. A oportunidade é aberta aos irmãos e às irmãs 288 

conciliares para falarem sobre a candidata e os candidatos. Há diversas manifestações de apreço, de 289 

carinho, de reconhecimento, de acolhida. Quorum: cento e oitenta e oito presentes. Ato contínuo. 290 

SORTEIOS: uma diária no Hotel Golden Park Sorocaba e duas bolsas com livros da Fateo. 291 

VOTAÇÃO AO PRESBITERATO: pastor Caio Ramos Pires – favoráveis: cento e setenta e 292 

cinco; contrários: nove. Pastor Gérson Rosa Sousa – favoráveis: cento e oitenta e sete; contrários: 293 

nove. Pastora Indianara Lopes Silva – favoráveis: cento e setenta; contrários: vinte e oito. Pastor 294 

Marcelo Felipe – favoráveis: cento e oitenta e seis; contrários: doze. ACOLHIMENTO DOS 295 

NOVOS PRESBÍTEROS E PRESBÍTERA: com o hino Vencendo vem Jesus! [HE 312], os novos 296 

presbíteros e presbítera são calorosamente acolhidos e acolhida. O bispo José Carlos Peres informa-297 

os/a da aprovação e ora por eles/ela. SECRETARIA DA AIM (Caderno 44o CR, p. 333-334): com 298 

a palavra, o secretário da AIM, Marcos Odair de Almeida Santos, agradece a Deus por poder servir à 299 

Igreja Metodista, agradece também ao dr. Roberto Machado o cuidado com que passara seu trabalho 300 

e a todos os irmãos e irmãs que o acolheram no processo de continuidade da dinâmica da Secretaria 301 

da AIM. Em seguida, solicita aos/às conciliares que encaminhem à AIM documentos que regularizam 302 

o funcionamento das propriedades das igrejas locais. Ato contínuo. MINISTÉRIO REGIONAL DE 303 

INCLUSÃO: apresentação de vídeo institucional. JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA (revda. 304 

Patrícia Kynskowo de Medeiros): “Conforme e-mail enviado anteriormente estarei saindo do 305 

Concílio às 16h para realizar um casamento em São Mateus e estarei voltando após o casamento 306 

para participar da última sessão do Concílio e culto de encerramento a ser realizado no domingo 307 

(24/11) de manhã”. Com a palavra, o bispo José Carlos Peres conduz o momento. PROPOSTAS 308 

(LEITURA, DISCUSSÃO E APROVAÇÃO): Proposta (doc. 5): Transformar o GT Regional de 309 

inclusão de pessoas com deficiência em Pastoral Regional de Inclusão de Pessoas com Deficiência. 310 

Justificativa: Após quatro anos como Grupo de Trabalho, pedimos a este concílio para dar uma 311 

maior visibilidade e que o reconheça como Pastoral Regional de Inclusão de Pessoas com 312 

Deficiência unificando o nome citado como já vem sendo feito em outras Regiões. Proponente: rev. 313 

Enoque Rodrigo de Oliveira Leite. Apoio: Gabriela Tovar de Oliveira Leite. Aprovação unânime. 314 

Proposta (doc. 22): Criar uma comissão para verificar com os governantes como está a questão da 315 



fiscalização das barragens no território da Terceira Região. E que, semestralmente, tal comissão 316 

apresente relatório para a Coream. Justificativa: Presença da Igreja Metodista na prevenção de 317 

desastres que ceifam vidas. Proponente: revda. Zuleine Dias Gomes. Apoio: revda. Cristiane Capeleti 318 

Pereira. Favoráveis: cento e dez. Contrários: cinquenta e dois. Abstenções: vinte e nove. Proposta 319 

(doc. 23): Incluir na Formação Continuada dos Pastores e Pastoras a capacitação para trabalhar 320 

com as mídias sociais, como YouTube, Instagram, Facebook e outros. Justificativa: Conforme o 321 

Relatório Episcopal, a igreja deve se reinventar a partir de seus pastores/as e que a expressão de 322 

sua espiritualidade alcance a todos/as, principalmente os/as juvenis e jovens, considerando também 323 

os aspectos característicos das gerações: precisamos alcançar as gerações Y, Z e alfa. Proponente: 324 

revda. Zuleine Dias. Gomes. Apoio: revda. Tays Rodrigues Rocha. Após discussões e apontamentos, 325 

decide-se que a proposta deve voltar à Mesa com readequações. Proposta (doc. 24): Regulamento 326 

dos/das Missionários/as Designados/as na Terceira Região. Justificativa: Para evitar possíveis 327 

problemas e criar regulamentos mais justos e menos subjetivos, sugiro que este Concílio crie uma 328 

comissão para discutir regulamentos em nível regional. Proponente: rev. Enoque Rodrigo de Oliveira 329 

Leite. Apoio: Leandro José Araújo. O bispo José Carlos Peres considera essa proposta fora de ordem. 330 

Proposta (doc. 25): Conceder à Soraya Junker e ao Júnior Junker o título do mérito metodista pelos 331 

serviços prestados à Terceira Região. Justificativa: Por conta do trabalho realizado em nossa 332 

Região. Proponente: rev. Eduardo Seixas Júnior. Apoio: revda. Laura Rocha Costa Valentim. 333 

Proposta (doc. 26): Conceder a Soraya Barbosa de Lima Junker e Jaime Bretanha Junker a Ordem 334 

do Mérito Metodista, segundo os Artigos 269 e 270 dos Cânones. Justificativa: Em reconhecimento 335 

aos trabalhos desenvolvidos na Terceira Região Eclesiástica. Proponente: rev. Miguel Ângelo 336 

Fiorini Jr. Apoio: rev. Renato Saidel Coelho. Propostas (docs. 25 e 26) aprovadas. Proposta (doc. 337 

27): O MAE propõe a extinção do Cadastro de Bacharéis da Terceira Região Eclesiástica. 338 

Justificativa: Diante da decisão da Comissão Geral de Constituição e Justiça (CGCJ) recurso 339 

número 018/2019 de 6 de julho de 2019 que, na conclusão, diz: “Que a competência para nomear é 340 

de exclusividade do bispo. Neste sentido, o Cadastro de Bacharéis da 3RE limita a competência do 341 

bispo”. Assim sendo, entendemos que o Cadastro de Bacharéis da Terceira Região Eclesiástica não 342 

pode legislar sobre o critério de nomeação por ser essa uma prerrogativa episcopal. É nossa 343 

compreensão que o Cadastro de Bacharéis perde o sentido. Proponente: rev. Ronald da Silva Lima. 344 

Apoio: rev. Eduardo Seixas Júnior. Após discussão, apontamentos e esclarecimentos, é votada. 345 

Favoráveis: oitenta e oito. Contrários: setenta e seis. Abstenções: trinta e seis. JANTAR: saída às 346 

vinte horas e doze minutos. Retorno: às vinte e uma horas e trinta minutos. REINÍCIO DAS 347 

ATIVIDADES: às vinte e uma horas e quarenta e nove minutos. Quorum: cento e trinta e dois 348 

presentes. Atualização de quorum: cento e setenta e seis. Federação Metodista de Jovens (FMJ) e 349 

Federação Metodista de Mulheres (FMM): apresentação de vídeos institucionais. Ato contínuo. 350 



Com a palavra, o bispo José Carlos Peres retoma as propostas. Proposta (doc. 23, com ajustes): 351 

Incluir na Formação Continuada dos Pastores e Pastoras a capacitação para trabalhar com as 352 

mídias sociais, como YouTube, Instagram, Facebook e outros, para todos que desejarem utilizá-las 353 

a fim de que todos possam conhecer esse ambiente da internet e acompanhar, com isso, as atividades 354 

desenvolvidas por Ministérios de Comunicação Locais e outros que as utilizem. Providenciar uma 355 

capacitação sobre o mesmo tema para o laicato por meio do Cemec fortalecendo os Ministérios de 356 

Comunicação. Criação de um GT para trabalhar esse assunto com a Rede de Comunicação da Sede 357 

e promover uma conferência regional sobre mídias sociais “A igreja na internet”. Justificativa: 358 

Conforme o Relatório Episcopal, a igreja deve se reinventar a partir de seus pastores/as e que a 359 

expressão de sua espiritualidade alcance a todos/as, principalmente os/as juvenis e jovens, 360 

considerando também os aspectos característicos das gerações: precisamos alcançar as gerações Y, 361 

Z e alfa. Proponente: revda. Zuleine Dias. Gomes. Apoio: revda. Tays Rodrigues Rocha. Aprovação 362 

unânime. Proposta (doc. 28): Concessão da Ordem do Mérito ao rev. Octávio Alves dos Santos 363 

Filho. Justificativa: O pastor Octávio aposentou-se após mais de quatro décadas de serviço pastoral 364 

na Terceira Região Eclesiástica não apenas nas igrejas locais, mas também nas esferas regional 365 

(CTR) e geral mostrando dedicação e amor à causa do reino e à Igreja Metodista. Proponente: rev. 366 

José Carlos de Souza. Apoio: Lucas Lima Camargo Escobar Bueno. Aprovação unânime. Proposta 367 

(doc. 29): Aporte financeiro ao Projeto Sombra e Água Fresca para capacitação, treinamento e 368 

apoio aos nossos projetos na Terceira Região Eclesiástica. Valor anual de cinco mil reais. 369 

Justificativa: Para avançarmos na Terceira Região Eclesiástica como SAF, precisamos desse apoio 370 

regional para crescermos na consolidação e na expansão desse projeto, que tem como primícias o 371 

cuidar de nossas crianças e adolescentes dando apoio às igrejas locais. Proponente: rev. Alexandre 372 

Ruffa Rodrigues da Silva. Apoio: revda. Thelma Ferreira Guimarães Nascimento. Proposta 373 

encaminhada à Coream. Proposta (doc. 30): Proponho a criação de um grupo de trabalho que se 374 

encarregue de cumprir decisão do 41o Concílio Regional de edificar um monumento em memória dos 375 

familiares e das vítimas do Regime de Exceção instalado no país de 1964 a 1989. Criado, tal grupo 376 

terá a incumbência de estudar possibilidades do local, formato, custo e tempo de execução do 377 

projeto. Cabe informar que os seguintes irmãos e irmãs manifestaram o desejo de integrar o grupo: 378 

Helmut Renders, Danilo Prado, Eliad Santos, Oswaldo de Oliveira Jr., Fernando Cezar, Pedro 379 

Guimarães, Aníbal Diniz Jr., Osmar Rosa e Lucas Lima. Justificativa: Na elaboração e apresentação 380 

desta proposta, consideramos a dificuldade de a Coream cumprir a decisão conciliar; consideramos, 381 

também, o desejo de os voluntários contribuírem com o trabalho da Coream que está prestes a tomar 382 

posse; consideramos, também, a informação dada em plenário da disposição de as igrejas na Mooca 383 

e na Luz receberem o projeto em suas propriedades. Proponente: rev. Danilo Prado. Apoio: rev. 384 

Fernando Cezar Moreira Marques. Aprovada. Proposta (doc. 31): 1. Todas as compras e serviços 385 

Comentado [MRAF1]: Troquei o termo, porque o original 
(culminar) não se ajusta ao contexto. Favor verificar. 



superiores a vinte e cinco mil reais anuais, no âmbito da administração da Sede Regional da Terceira 386 

Região Eclesiástica, serão contratados mediante edital público a fim de assegurar a igualdade de 387 

condições a todos os interessados e interessadas, com cláusulas que estabeleçam as condições 388 

efetivas para a apresentação da proposta nos termos do edital. 2. Os editais deverão ser divulgados 389 

nos órgãos de comunicação oficiais da Terceira Região Eclesiástica podendo também ser divulgados 390 

nas demais ferramentas previstas no Regimento Regional, com antecedência mínima de trinta dias. 391 

3. A Coream expedirá regulamentação própria em até cento e oitenta dias a fim de dar os 392 

encaminhamentos necessários para que essa decisão do Concílio Regional surta os efeitos. 393 

Justificativa: A escolha dos fornecedores deve ser criteriosa, porém, transparente. A presente 394 

proposta busca a publicidade das contratações a fim de permitir que nossas igrejas locais se 395 

espelhem na Sede Regional como exemplo a ser seguido. Proponente: Marco Aurélio Duarte dos 396 

Santos. Apoio: rev. Reinaldo Carvalho Monteiro. Abre-se a oportunidade para dúvidas, 397 

apontamentos, sugestões. O bispo José Carlos Peres solicita ao irmão Marco Aurélio Duarte dos 398 

Santos que reescreva a proposta e a reencaminhe. Proposta (doc. 32): 1. Que o Conselho Fiscal da 399 

Associação da Igreja Metodista Terceira Região Eclesiástica emita pareceres parciais sobre a 400 

documentação comprobatória e demais demonstrativos contábeis normatizados pela legislação 401 

vigente no decorrer do exercício contábil. 2. Os pareceres parciais serão trimestrais, sendo 1o 402 

trimestre – janeiro a março, 2o trimestre – abril a junho, 3o trimestre – julho a setembro, 4o trimestre 403 

– outubro a dezembro, devendo ser apresentados à Coream em até sessenta dias após o encerramento 404 

do trimestre com as recomendações julgadas necessárias. 3. O parecer final deverá contemplar os 405 

apontamentos contidos nos pareceres parciais e deverá ser apresentado à Coream em até noventa 406 

dias após o encerramento do respectivo exercício elencando quais recomendações foram cumpridas, 407 

quais não foram, quais estão em andamento com o prazo previsto para a conclusão. Justificativa: O 408 

acompanhamento do Conselho Fiscal, no decorrer do exercício, permite que correções de rumo 409 

ainda possam ser efetuadas antes do derradeiro envio das informações aos órgãos competentes. Isso 410 

poderá evitar dissabores futuros à igreja. Verificar equívocos ao longo do processo é bem menos 411 

oneroso que arcar com seu ônus depois de concretizados. Proponente: Marco Aurélio Duarte dos 412 

Santos. Apoio: rev. Reinaldo Carvalho Monteiro. Aprovada. Proposta (doc. 33): 1. Todos os 413 

contratos de prestação de serviços continuados, no âmbito da administração da Sede Regional da 414 

Terceira Região Eclesiástica, terão a vigência de doze meses, renováveis por igual período até o 415 

limite de sessenta meses. 2. Os referidos contratos deverão prever a avaliação dos serviços prestados, 416 

com critérios objetivos, a fim de balizar a decisão sobre a sua possível renovação. 3. Na avaliação 417 

dos contratos, deverão ser também ouvidos os usuários finais dos serviços prestados. 4. Os contratos 418 

atualmente em vigor terão sua vigência assegurada até 31 de dezembro de 2020. 5. A Coream 419 

expedirá regulamentação própria, em até cento e oitenta dias, a fim de dar os encaminhamentos 420 



necessários para que essa decisão do Concílio Regional surta os efeitos. Justificativa: Pensamos que 421 

a contratação da prestação de serviços continuados no âmbito da administração da Sede Regional 422 

da Terceira Região Eclesiástica deve ser “vitrine” para as igrejas locais. Assim, os contratos por 423 

ela celebrados devem conter cláusulas que, a nosso ver, devem ser mínimas, tais quais vigências do 424 

contrato (evitando-se contratos de duração indeterminada) e objetividade em sua avaliação, para 425 

que os usuários dos serviços possam validar ou não sua renovação. Proponente: Marco Aurélio 426 

Duarte dos Santos. Apoio: rev. Reinaldo Carvalho Monteiro. Aprovação unânime. Proposta (doc. 427 

34): Elaborar um instrumento que sirva como subsídio para o bispo ou bispa proceder às nomeações 428 

de novos obreiros ou obreiras e que estabeleça com a maior clareza possível, sem ferir a autonomia 429 

e as prerrogativas episcopais, os critérios a serem satisfeitos pelos novos obreiros e obreiras. 430 

Justificativa: A interdição do Cadastro de Bacharéis, devido às complexas implicações que 431 

acarretará, demanda a articulação de um novo instrumento mais aperfeiçoado para que o processo 432 

de nomeações dos referidos obreiros ou obreiras seja feito com justiça e equidade. Proponente: rev. 433 

Helmut Renders. Apoio: rev. Marcos Munhoz da Costa. A revda. Tays Rodrigues Rocha propõe 434 

adendo ao doc. 34: “Que o MAE seja responsável por esse instrumento”. Aprovada. Proposta: 435 

Extensão do tempo regimental para quinze minutos. Proponente: rev. Ronald da Silva Lima. Apoio: 436 

rev. Wagner dos Santos Ribeiro. Aprovação unânime. Proposta (doc. 20, com ajustes): com a 437 

palavra, o conciliar Sérgio Aparecido Zucoloto faz a leitura do documento – O grupo de trabalho, 438 

formado pela Coream, pelo Conselho Fiscal, pela Tesouraria e pela Câmara Administrativa, reuniu-439 

se e definiu: 1. Reunião conjunta de todos os mencionados em uma data a ser definida, conforme 440 

disponibilidade de agenda de todos, quinze dias, na qual buscaremos: a) Harmonização e 441 

entendimento dos documentos em desacordo apontados pelo Conselho Fiscal; b) Traçar plano de 442 

ação com ações a curto, médio e longo prazos visando a somar problemas e, principalmente, evitar 443 

que se repitam; c) Já ventilado também estudo para contratação de auditoria externa especializada. 444 

2. Até trinta e um de março, a Coream e o Conselho Fiscal irão estudar a melhor forma de devolutiva 445 

aos conciliares tratando-se de informações confidenciais. Terminamos com uma oração na certeza 446 

de que todos estão preocupados e uníssonos na resolução. Proponentes: André de Lara Moraes e 447 

Sérgio Aparecido Zucoloto. Apoio: Luiz Alceu Zapparoli. Após a leitura, o rev. Eduardo Seixas 448 

Júnior pergunta se haverá necessidade de profissionais externos. O irmão Sérgio Aparecido Zucoloto 449 

responde que o grupo estudará essa possibilidade e viabilidade. O irmão Lucas Lima Camargo 450 

Escobar Bueno sugere que se inclua o secretário da AIM, já que é um dos que assinam pela Igreja 451 

Metodista. A proposta é acolhida e aprovada. Proposta (doc. 31, com ajustes): 1. As aquisições e 452 

contratações superiores a vinte e cinco mil reais anuais, no âmbito da administração da Sede 453 

Regional da Terceira Região Eclesiástica, serão contratadas mediante edital público a fim de 454 

assegurar a igualdade de condições a todos os interessados e interessadas, com cláusulas que 455 



estabeleçam as condições efetivas para a apresentação da proposta nos termos do edital. 2. As 456 

concorrências deverão ser divulgadas nos órgãos de comunicação oficiais da Terceira Região 457 

Eclesiástica podendo, também, ser divulgadas nas demais ferramentas previstas no Regimento 458 

Regional, com antecedência mínima de trinta dias. 3. Excetuam-se as aquisições e contratações 459 

consideradas emergenciais. 4. A Coream expedirá regulamentação própria, em até cento e oitenta 460 

dias, a fim de dar os encaminhamentos necessários para que essa decisão do Concílio Regional surta 461 

os efeitos. Justificativa: A escolha dos fornecedores deve ser criteriosa, porém transparente. A 462 

presente proposta busca a publicidade das contratações a fim de permitir que nossas igrejas locais 463 

se espelhem na Sede Regional como exemplo a ser seguido. Proponente: Marco Aurélio Duarte dos 464 

Santos. Apoio: rev. Reinaldo Carvalho Monteiro. Após a leitura, o irmão Marco Aurélio corrige o 465 

texto: “no começo, em vez de ‘edital’, lê-se ‘concorrência’”. Aprovada. Sobre o Plano Regional de 466 

Ação Missionária (Pram), já aprovado, o bispo José Carlos Peres fala que todas as inclusões que 467 

chegaram à Mesa devem ser votadas. Assim, o Pram deve ser aprovado com os anexos, que serão 468 

estudados por um grupo específico. Tem-se os seguintes documentos: Proposta (doc. 7): Que o 469 

Concílio Distrital defina qual igreja será revitalizada; que o distrito possa fazer uma parceria com 470 

essa igreja para favorecer a revitalização; que a Codiam seja responsável pelo acompanhamento do 471 

projeto de revitalização no respectivo distrito. Justificativa: Segundo o Art. 75 dos Cânones, o distrito 472 

é a área sob supervisão de um/a Superintendente Distrital e jurisdição do Concílio Distrital para 473 

integrar, articular e promover a ação missionária das igrejas locais. Portanto o Concílio Distrital, 474 

pelas próprias definição e atribuição, é a esfera mais adequada para supervisionar, articular e dar 475 

suporte para uma igreja que precise ser revitalizada. Assim, garantimos quem irá acompanhar o 476 

projeto e de onde virão as ferramentas para sua execução. Proponente: rev. Tiago de Almeida 477 

Valentim. Apoio: revda. Laura Rocha Costa Valentim. Proposta (doc. 8): Atrelar ao projeto de 478 

revitalização o acompanhamento e a revitalização do corpo pastoral respeitando a diversidade do 479 

corpo. Justificativa: Compreende que a revitalização da igreja caminha com o corpo pastoral. Ambos 480 

necessitam revitalizarem-se e alinhar o alvo respeitando as diversidades enquanto igreja local, bem 481 

como o exercício do ministério pastoral. Para tanto, entendo que esse projeto precisa estar alinhado 482 

ao cuidado com o corpo pastoral, antes, durante e depois de uma experiência de revitalização. 483 

Proponente: revda. Fabiana de Oliveira Ferreira. Apoio: revda. Cláudia Maria da Silva Nascimento. 484 

Reação (doc 14): Minha sugestão é que sejam ouvidos a pastora Sueli Jerep Smarzaro, de Vila Rica, 485 

e Sérgio Roberto Sanches, de Jardim Britânia, pois, diferentemente dos teóricos, eles viveram a real 486 

experiência de revitalizar uma comunidade. A teoria pode auxiliar, mas a prática é que nos falta. 487 

Proponente: Luiz Roberto Saparolli. Distrito Central. Reação (doc. 15): A revitalização das igrejas 488 

faz-se necessária, mas há a necessidade de que ela seja processual e com todas, de forma sistêmica, 489 

evitando, assim, que elas cheguem ao ponto de serem fechadas, pois a igreja é um organismo vivo e 490 



dinâmico que muda constantemente e necessita de constante diagnóstico, reavaliação e modificação. 491 

Meu encaminhamento é para que esse processo de revitalização seja conduzido nos distritos por 492 

meio da Codiam, em diálogo com as igrejas locais, priorizando as que estão mais carentes de 493 

revitalização ou que solicitarem apoio à Codiam. Proponente: revda. Thelma Ferreira Guimarães 494 

Nascimento. Distrito Leste 1. Reação (doc. 16): Gostaria de manifestar apoio ao projeto e também 495 

às observações feitas pelo pastor Tiago Valentim. Precisamos, em minha visão, aproximar o 496 

acompanhamento do cotidiano do processo às realidades da igreja local. A Região lida com 497 

situações muito díspares (p. ex., igreja em cidades pequenas, como Cunha; igrejas no coração de 498 

São Paulo). Há um espaço para ressignificar a importância do distrito aumentando seu papel no 499 

acompanhamento e na articulação das ações do PRI e de outras ações da Região. Além disso, 500 

entendendo a necessidade de priorizar as igrejas que já estejam fragilizadas, a questão da 501 

revitalização tem de ser constante, à similaridade de um acompanhamento preventivo, evitando que 502 

a igreja local “adoeça” de forma irreversível. Proponente: Gleidson Augusto Ribeiro Ferro Leite. 503 

Distrito Leste 1. Proposta (doc. 17): Elaborar o Programa de Revitalização de Igrejas com o apoio 504 

e a participação das várias entidades da Igreja Metodista. Entidades parceiras e de ensino e 505 

programas isolados, como: Amas, Projetos Sombra e Água Fresca e Semana para Jesus; programas 506 

de apoio ao dependente químico – NA-AA – e familiares; Comunidade do Povo de Rua; grupos de 507 

louvor já consolidados; e Igrejas Metodistas em torno. Justificativa: Necessidade de diagnósticos e 508 

ações: espiritual / doutrinária; econômica / financeira; divulgação e diplomacia externas na cidade, 509 

no bairro e na vizinhança. Proponente: Aníbal Martins Diniz Júnior. Apoio: Wellington Stamboni. 510 

Aprovação unânime. Proposta (doc. 35): Que as avaliações pastorais sejam realizadas 511 

considerando seu questionário específico atendendo às diferenças entre: pastor/a integral, pastor/a 512 

parcial, MD, aspirante ao presbiterato, coadjutor/a. Justificativa: A atual avaliação contempla 513 

apenas questionário exclusivamente para pastor/a integral / titular. Proponente: rev. Washington 514 

Luiz Zucoloto. Apoio: Elder Liberato Pires. Aprovação unânime. Ato contínuo. PASTORAL 515 

CARCERÁRIA: com a palavra, a revda. Eliad Dias dos Santos fala sobre esse projeto que objetiva 516 

realizar, a partir de dois mil e vinte, uma formação com a seguinte configuração: pessoas que 517 

trabalham em presídios – pastores/as e leigos/as, parceria com a Faculdade de Teologia e experiência 518 

presencial em presídio. A sugestão, diz a revda. Eliad Dias dos Santos, é que a Pastoral Carcerária da 519 

Igreja Metodista seja semelhante à da Igreja Católica. No Estado de São Paulo, há duzentos e trinta e 520 

seis presídios a serem visitados. Os/as interessados/as devem entrar em contato com o rev. Jair Alves 521 

ou com o Ministério dos Direitos Humanos (MDH). PROJETO CASA NA LUZ: apresentação de 522 

vídeo institucional. A seguir, testemunhos da irmã Daniela Leão Siqueira e da revda. Patrícia Regina 523 

Moreira Marques. Ao final, a revda. Eliad Dias dos Santos faz agradecimentos às Igrejas Metodistas 524 

em Pinheiros, Belém, Morumbi, Vila Mariana; à revda. Patrícia Regina Moreira Marques; ao irmão 525 



que doou caixas de roupas; à FMM; às pessoas que enviaram fraldas. Ainda, reforça que o projeto 526 

precisa de fraldas, absorventes, pomada para bebês, o que tiver disponível para compor uma casa 527 

(roupa de cama, utensílios domésticos, móveis etc.). PRIMEIRO FÓRUM PERMANENTE DOS 528 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE IGREJA METODISTA 3a RE: a revda. 529 

Zuleine Dias Gomes dá um breve retorno sobre esse trabalho: “O encontro anual busca conhecimento 530 

sobre a realidade da vivência dos direitos da criança e do adolescente, nas áreas da Terceira Região, 531 

por meio das pessoas que vivem essa realidade, profissionais de diversas áreas que têm a criança e 532 

o adolescente como público-alvo para compreender a estrutura, a realidade, o potencial e as 533 

necessidades do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, presentes nessa mesma 534 

área, e as possibilidades de ação da igreja para pastoreio, evangelismo, solidariedade e ação 535 

profética no que couber. Justificativas: necessidade da ação da igreja na garantia dos direitos da 536 

criança e do adolescente para atender aos clamores urbano e rural na Terceira Região; pouca ação 537 

da Igreja Metodista na Terceira Região com relação ao pastoreio dos agentes pertencentes ao 538 

sistema de garantia aos direitos da criança e do adolescente em nosso território, como Conselho 539 

Tutelar, agentes de entidades sociais, profissionais da Fundação Casa etc.; falta de conhecimento 540 

adequado das funções de cada agente pertencente a esse sistema constatada a partir da experiência 541 

adquirida no Vale do Ribeira. Para que serve o Conselho Tutelar? Para que serve o Conselho de 542 

Direitos? Exemplos: necessidade de apoio aos agentes desse sistema por parte da igreja para que 543 

possam realizar seu trabalho de forma mais adequada, justa e, assim, para fortalecimento na 544 

vivência pela criança e pelo adolescente da Terceira Região de seus direitos almejando sua 545 

plenitude; necessidade de conhecimento sobre situações vivenciadas por crianças, adolescentes e 546 

suas famílias em decorrência da aplicação de medidas protetivas para uma ação pastoral 547 

evangelística, solidária e profética por parte da igreja tendo em vista que todas as crianças são 548 

nossas crianças – tema nacional do início do ano dois mil – visando a que sejam bem acolhidas e 549 

cuidadas pelas igrejas locais nos âmbitos distrital, regional e nacional, naquilo que é atribuição da 550 

igreja. Compreendemos que, da mesma forma que as crianças podem ser alvo de determinadas 551 

ameaças contra sua infância e desrespeito à sua dignidade como pessoa de direito, garantidos no 552 

Estatuto da Criança e do Adolescente, os adolescentes também sofrem esse risco, e sua família torna-553 

se agente primordial para a solução desse problema. Por isso, faz-se necessário observar os assuntos 554 

dos direitos da criança e do adolescente considerando também sua família. Não julgamos errado 555 

abranger a expressão dizendo todas as crianças são nossas crianças, todos os adolescentes são 556 

nossos adolescentes, todos os jovens são nossos jovens, e todas as famílias são nossas famílias. 557 

Acrescentou-se a faixa do jovem, pois é o futuro imediato do adolescente que se quer preservar, 558 

cuidar, pastorear. Qual seria, então, o público do nosso fórum? Os membros da igreja local, das 559 

igrejas locais que trabalham dentro do sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente, 560 



adolescentes, jovens, homens e mulheres que se interessarem. Houve cem pessoas no primeiro fórum. 561 

(...) A igreja que nos acolheu foi a Igreja Metodista na Luz. Os conhecimentos adquiridos ainda serão 562 

publicados no site da Região. Após a aprovação no concílio, foi montado um GT como estava 563 

previsto. (...) Ocorreu no dia vinte e nove de junho, com o ‘Nos caminhos do Conselho Tutelar’. (...) 564 

Participaram: assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, juristas, agentes de projetos sociais, 565 

pastores e pastoras”. Conclui que a participação pastoral é muito importante e conta com o apoio de 566 

todos/as no próximo fórum. UMA SEMANA PARA JESUS (USPJ): apresentação de vídeo 567 

institucional. Na oportunidade, o irmão Sérgio Aparecido Zucoloto fala sobre os vinte anos desse 568 

projeto: “Sim, com certeza, ainda há muito o que fazer. Amados e amadas conciliares, em dois mil e 569 

vinte em Taipas, estaremos completando vinte anos de Projeto Uma Semana Para Jesus. Muitas 570 

vitórias e desafios ainda estão por vir. Como estamos em concílio, é importante salientar que ainda 571 

existem aqueles e aquelas que, por algum motivo, oferecem restrições a esse projeto missionário ou 572 

não o conhecem. Como liderança regional, eu posso lhes garantir que, nos últimos anos, nos 573 

posicionamos espiritualmente. E não existe nada fora das doutrinas metodista e bíblica que sirvam 574 

de bloqueio para a sua e para a nossa participação. Se olharmos o vídeo novamente, veremos que a 575 

grande massa, a grande maioria, são jovens e juvenis. E isso é muito bom. Novamente aproveitando 576 

que estamos em concílio, não tenho como esconder também que, por inúmeras vezes, questionaram-577 

me: ‘Sérgio, por que temos poucos pastores participando do projeto?’. Em Taipas, os desafios serão 578 

muito grandes por estarmos na região metropolitana, uma das maiores cidades do mundo. Por outro 579 

lado, muito próximos da maior parte de nossa membresia. Graças ao nosso Deus, não nos tem faltado 580 

voluntários. Temos sido abençoados por várias igrejas, com doações de alimentos e produtos para 581 

o bazar, financeiramente pela Região, abençoando pontos missionários, congregações e, até mesmo, 582 

pastores e pastoras que não têm como pagar para ir ao projeto. Caso haja algum conciliar também 583 

que não saiba, os voluntários investem para participar do projeto e, por uma semana, saem do 584 

conforto de seu lar, mas se entregam ao dispor do nosso Deus. No concílio, estamos falando de 585 

paridade, de comunhão, de discípulos e discípulas e, nesse plenário, temos vários voluntários do 586 

projeto que participam de várias formas. (...) Temos, aqui, pessoas que levam a palavra, o louvor, a 587 

intercessão; promovem EBF, evangelismo e serviços gerais. É isto que vejo e gostaria que todos 588 

entendessem: a mesma pessoa que se voluntaria para o Projeto Uma Semana Para Jesus – para 589 

serviços gerais, lavagem de banheiro – é um delegado hoje, aqui, e é um votante como vocês. Em 590 

nome da liderança, peço desculpas a todos os pastores e pastoras que, de alguma forma, nós, como 591 

projeto regional, erramos na busca de praticarmos o ide. Obrigado, pastores e pastoras, leigos e 592 

leigas, que, de alguma forma, têm participado durante esses dezenove anos. Obrigado, Região, pela 593 

parceria, e contamos com a colaboração das igrejas para juntos, em Taipas, comemorarmos vinte 594 

anos de projeto missionário. Obrigado”. INFORMES: após essas manifestações, o bispo José 595 



Carlos Peres passa aos irmãos e às irmãs alguns esclarecimentos, a saber: formação de coral para 596 

cantar no culto de encerramento; ensaio, no domingo, às sete horas e cinquenta minutos. Responsável: 597 

irmão Silas, da Igreja Metodista em Sorocaba. Com a palavra, o rev. Renato Coelho Saidel informa 598 

sobre o culto de encerramento, que será aberto a quem queira participar, e sobre o almoço. Retomando 599 

a palavra, o bispo José Carlos Peres solicita reunião, após o encerramento da terceira sessão, com 600 

os/as novos/as eleitos/as dos seguintes grupos: Comissão Ministerial Regional, Comissão de Relações 601 

Ministeriais, Comissão Regional de Justiça e Conselho Fiscal Reunião. Finalidade: escolha dos/das 602 

respectivos/as presidentes. ENCERRAMENTO: oração pelo bispo Roberto Alves de Souza. Às 603 

vinte e três horas e quarenta e sete minutos, encerra-se a Terceira Sessão do Quadragésimo Quarto 604 

Concílio Regional da Igreja Metodista na Terceira Região Eclesiástica. Eu, revda. Rute Bertoldo 605 

Vieira Moraes, secretária do concílio, lavro a presente ata, que é verdade e dou fé, a qual segue por 606 

mim e pelo bispo presidente assinada. Salão Cenacon, Hotel Golden Park Sorocaba, vinte e três de 607 

novembro de dois mil e dezenove. Revda. Rute Bertoldo Vieira Moraes, secretária; revmo. José 608 

Carlos Peres, bispo presidente. 609 


