
IGREJA METODISTA – SEGUNDA REGIÃO ECLESIÁSTICA 1 

44º Concilio Regional – Torres/RS 2 

Ata nº 02 – dia 15/11/2019 – 02ª sessão 3 

 4 

Aos quinze dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, nas dependências do 5 

Hotel A Furninha, situado na rua Joaquim Porto, nº 281, bairro Centro, na cidade de 6 

Torres, RS, reúne-se o 44º Concílio Regional da Segunda Região Eclesiástica da Igreja 7 

Metodista, em caráter ordinário, em sua segunda sessão, às 08h10min, sob a 8 

presidência do Reverendíssimo Bispo Luiz Vergílio Batista da Rosa. Devocional: A 9 

devocional da manhã (anexo 09) é dirigida pelo Rev. Clemir José Chagas, SD do 10 

Distrito Planalto, que compartilha o texto bíblico de Romanos 8.17 abordando o tema 11 

da Identidade; Entoa-se o cântico Ainda que a figueira, sendo a Palavra da manhã 12 

proclamada pelo Bispo Emérito convidado Paulo Tarso de Oliveira Lockmann, em Atos 13 

16.6-34, destacando que o ministério do Espírito Santo continua agindo como nos dias 14 

do livro dos Atos dos Apóstolos; Deus tem grandes sonhos porque Ele é grande; Não 15 

podemos esperar coisas diferentes usando os mesmos meios, especialmente quando 16 

eles são mais humanos do que divinos; O Evangelho da vida eterna é feito também de 17 

dores e não de facilidades; Neste contexto o Espírito de Deus age; Deus faz coisas 18 

novas e Concílio é lugar de coisas novas; Conclui com a leitura em Filipenses 4.10-16. 19 

Intervalo: Faz-se um breve intervalo e o Professor Daniel Duplan é convidado para um 20 

tempo voltado à saúde do corpo, valorizando a importância de beber água. Alteração 21 

da Agenda: É proposta a alteração da agenda (anexo 10), para que seja mantida a 22 

ordem do Concílio, devido à necessidade de conclusão do Relatório da COREAM 23 

iniciado na primeira sessão; É acolhida a alteração. Substituição de Integrante da 24 

Comissão de Escrutínio: O Bispo Presidente encaminha a solicitação de alteração na 25 

Comissão de Escrutínio do nome de Celso Elias da Costa, que está ausente, por Duplan 26 

Daniel, sendo a alteração acolhida pela plenária (anexo 11). Chamada do Rol 27 

Definitivo: A seguir, é feita a chamada do Rol Definitivo do Concílio, a partir desta 28 

sessão (anexo 12). Quórum: É declarado o quórum de 89 delegados/as votantes. 29 

Relatório nº 02 da Comissão de Escrutínio – Eleição da Comissão de Indicações: 30 

O Bispo Presidente declara não haver eleitos/as, por maioria absoluta, para a Comissão 31 

de Indicações (anexo 13). Nova Eleição para a Comissão de Indicações: O Bispo 32 

Luiz Vergílio autoriza a nova eleição para a Comissão de Indicações informando que a 33 
apuração, nesta ocasião, será por maioria simples. Transferência da Presidência: O 34 

Bispo Presidente passa a presidência do Concílio para a Bispa Marisa de Freitas 35 

Ferreira que dá prosseguimento aos trabalhos. Conclusão do Relatório da COREAM 36 

Biênio 2018-2019: A Bispa Presidente chama a COREAM para finalizar a 37 

apresentação do relatório deste órgão, iniciado na primeira sessão deste Concílio. 38 

Relatório Episcopal Biênio 2018-2019: Bispo Luiz Vergílio é chamado e passa a fazer 39 

a apresentação do seu relatório ao 44º Concílio Regional (anexo 14); findo o tempo 40 

regimental é proposto e aprovado que se apresente o relatório até que se encerre. 41 

Intervalo: É feito um breve intervalo de 15 minutos e logo retoma-se a continuidade 42 

dos trabalhos. Acolhimento do Relatório da COREAM e do Relatório Episcopal do 43 

Biênio 2018-2019 – Destaques e Esclarecimentos: A Bispa em exercício submete o 44 

Relatório da COREAM e o Relatório Episcopal para apreciação da plenária que faz os 45 

seguintes destaques ao Relatório da COREAM: a) Rev. Luis de Souza Cardoso pede 46 

esclarecimentos sobre a autonomia da COREAM para alterar o nome da Faculdade 47 

Metodista de Ensino Superior - FAMES, em Santa Maria, para Faculdade Metodista 48 

Centenário - FMC, uma vez que ela é uma instituição da Área Geral; b) Na página 57, 49 

nos Sinais de Esperança, na Revitalização dos templos e avanços o Rev. Clemir José 50 



Chagas solicita acréscimos dos avanços missionários e revitalização no Distrito da 51 

Serra, tais como Nova Petrópolis, Bairro Cruzeiro em Caxias do Sul, e a abertura do 52 

trabalho em Farroupilha; Rev. Roberval Lopes da Trindade destaca a revitalização da 53 

Igreja em Canoas; Rev. Roberto Braga Garcia solicita  a inclusão neste item da  54 

Congregação Vila Noal; Revda. Jussara Rotter Cavalheiro solicita o acréscimo da Igreja 55 

Paulo de Tarso neste item; Rev. Evandro Machado Lopes destaca que Cruz Alta 56 

revitalizou o templo e a casa pastoral; Mara Susana Cerati Sala, de Ijuí, cita a reforma 57 

no templo; Rev. Roberto Montaño Pirez, em Sant’Ana do Livramento, informa a 58 

revitalização do salão social e da chácara; Thais de Almeida Sena informa a 59 

revitalização da Igreja Bom Pastor em Santa Maria; Ketlin Bairros Ferraz Menezes 60 

informa que a Igreja Metodista de Ibirubá revitalizou seu templo; Rev. Miguel Anilton 61 

Silva da Silva pede o acréscimo da revitalização interna do templo em Alegrete; c) Maria 62 

Elisa Goulart Chagas, citando a página 31, letra c, “Correções de Irregularidades”, 63 

reforça os processos disciplinares como pedagógicos e que é preciso agir 64 

administrativamente e não somente com a emoção; d) Rev. Marcio Gomes dos Santos 65 

solicita que os grupos de trabalho (GTs) sejam mais efetivos na sua ação, para auxiliar 66 

a relação entre instituições e igrejas locais, além de destacar a questão da falta de 67 

organização das igrejas locais nos ministérios canônicos, mencionada nos dois 68 

primeiros parágrafos da página 57; e) Rev. Alex Sandro Fernandes Nunes solicita 69 

correções nos dados do Lar Suzana Wesley, em Santo Ângelo, alterando o número de 70 

internas de 32 para 25, na página 56, item 08, e que seja incluída na página 45, item 71 

02, Departamento Regional da Escola Dominical, que o distrito Missões II e Alto-72 

Uruguai, realizaram capacitação nesta área; f) Edni Oscar Schroeder, Presidente do 73 

Conselho Diretor da Casa Susana Wesley, destaca a preocupação do Conselho Diretor 74 

com o número de meninas que não são atendidas ainda naquela realidade; Também 75 

destaca sua surpresa em ver o superávit em 2018 nas contas da Casa Susana, na 76 

página 54, item 03, informando o contrário, existe falta de recursos; g) Miguel 77 

Montanha, Presidente do Conselho Diretor da CACIM, solicita correção da data de 78 

inauguração da instituição, na página 54, item 02, o correto é 1966; Destaca que a 79 

realidade apresentada no relatório não é a realidade da instituição; Pede que as 80 

instituições sejam tratadas com mais carinho pela administração regional; Sugere um 81 

curso para formação para conselheiros pelo ITJW, e manifesta o desconforto causado 82 

pelo não envio prévio do material do Concílio, solicitando que para os próximos 83 

Concílios Regionais esta situação não se repita; h) Rev. Flavio Trindade Antunes 84 

parabeniza a COREAM pelo relatório; i) Rev. Roberto Braga Garcia acompanha a 85 

preocupação do Rev. Marcio Gomes dos Santos sobre os dados da organização das 86 

igrejas locais e destaca a função da Escola Dominical como agência de formação da 87 

identidade doutrinária da Igreja Metodista; j) Eunice Regina Pohlmann, delegada de 88 

Cachoeira do Sul, solicita que conste na página 55, item 01, que a AMAS mencionada 89 

atende 114 crianças, mostrando um avanço neste trabalho; Encerradas as inscrições 90 

passa-se às considerações ao Relatório Episcopal: a) Rev. Flavio Trindade Antunes 91 

parabeniza a excelente análise feita pelo Bispo da conjuntura e do contexto religioso 92 

atual, e apresenta uma proposta para que haja o compromisso do Concílio com a 93 

unidade e fortalecimento doutrinário da Igreja Metodista (anexo 15); b) Rev. Clemir 94 

José Chagas destaca que o Bispo também inaugurou o novo templo Betel, em Passo 95 

Fundo em 2019, e solicita acréscimo ao relatório na página 90, item 14; c) Revda. 96 

Ângela Margo de Melo Dias solicita que seu nome seja acrescentado no Relatório 97 

Episcopal, na página 82, item 4.2.1, “dos presbíteros/as sustentados/as pela Tesouraria 98 

Regional em 2019”; Questão de Ordem: Miguel Montanha pede que se vote a proposta 99 

direcionada ao Concílio pelo Rev. Flavio Antunes para trabalhar a unidade da igreja; 100 



Posta em votação a proposta é acolhida; Reação da COREAM: a) Em relação ao 101 

questionamento feito pelo Rev. Luis de Souza Cardoso, que pede esclarecimentos 102 

sobre a autonomia da COREAM para alterar o nome da Faculdade Metodista de Ensino 103 

Superior - FAMES, em Santa Maria, para Faculdade Metodista Centenário - FMC, uma 104 

vez que ela é uma instituição da Área Geral, a COREAM informa que foi consultada e 105 

concordou com a proposta da COGEAM; b) A COREAM acolhe todos os destaques 106 

feitos, e informa que trabalhou em cima dos relatórios recebidos das igrejas; c) São 107 

dados esclarecimentos sobre algumas das reações apresentadas pela plenária, tais 108 

como a do Rev. Alex Sandro Nunes, informando que a atividade por ele informada era 109 

distrital, e não por intermédio do Departamento Regional da Escola Dominical, cujo 110 

relatório não foi entregue; d) Nos “sinais de esperança”, no que se refere à Casa 111 

Susana Wesley e à CACIM, a COREAM percebeu sinais de crescimento, mas tem 112 

consciência do quanto ainda é necessário avançar junto às instituições sociais; Reação 113 

do Bispo: a) O Bispo Luiz Vergílio pede desculpas por não ter lido seu relatório na 114 

íntegra, reconhecendo as dificuldades de envio prévio do material conciliar, e pontua 115 

que a demora na resposta aos instrumentos enviados, ou o não envio dos mesmos 116 

pelas igrejas locais e demais órgãos subordinados à COREAM, prejudicou o 117 

fechamento do material conciliar e causou o atraso no envio prévio às igrejas; b) 118 

Ressalta que os membros da COREAM não são “full time”, e tem dificuldades na 119 

construção dos relatórios em tempo hábil, quando há demora no recebimento das 120 

respostas; c) Acrescenta uma palavra de gratidão ao trabalho jurídico do Dr. Marco 121 

Stefani junto às demandas da Região; d) Agradece e incentiva ao ministério pastoral a 122 

fortalecer o sistema de governo e o carisma da Ordem Presbiteral, fortalecendo a 123 

unidade e a conexidade metodistas. Acolhimento dos Relatórios da COREAM e do 124 

Bispo: Proposto o acolhimento dos relatórios da COREAM e do Bispo, posto em 125 

votação, são acolhidos; É feita uma oração de gratidão, pelo Bispo Paulo Lockmann, 126 

pelo trabalho realizado até o momento pela COREAM e pelo Bispo, e pela continuidade 127 

dos avanços na Região. Transferência da Presidência: O Bispo Luiz Vergílio retoma 128 

a presidência do Concílio e dá prosseguimento aos trabalhos. Apresentação da 129 

Avaliação Regional feita pelo GT da COREAM: A Revda. Loane da Silva Rita faz a 130 

apresentação da Avaliação Regional do PRAM do biênio 2018-2019 (anexo 16); A 131 

avaliação é projetada, pois não consta do caderno do Concílio; São relatados alguns 132 

aspectos positivos e outros negativos da avaliação do biênio; Pedidos de 133 

Esclarecimentos e Acolhimento do Relatório da Avaliação Regional: É dada 134 

abertura para esclarecimentos, posto em votação é acolhido este relatório. Relatório 135 

nº 03 da Comissão de Escrutínio – Eleição da Comissão de Indicações: O Bispo 136 

Presidente declara eleitos/as para a Comissão de Indicações (anexo 17), os nomes de 137 

Rev. Clemir José Chagas (23 votos), Marta Lilian Pereira Montaño (18 votos), Rev. 138 

Vilquer de Melo Morais (18 votos), Rev. Flavio Trindade Antunes (17 votos), Rev. 139 

Marcelo Montanha Haygertt (16 votos), Eva Regina Pereira Ramão (16 votos), Thais 140 

de Almeida Sena (15 votos); O Bispo solicita que a Comissão seja coordenada pela 141 

irmã Eva Ramão. Intervalo para o Almoço: A sessão entra em intervalo às 12h20min 142 

para o almoço, a oração é dirigida pela Revda Nancy Teodoro, retornando os trabalhos 143 

às 14h30min cantando a canção Eu te agradeço, Deus. Palavra de Privilégio: O Bispo 144 

Luiz Vergílio abre uma exceção na agenda, concedendo uma palavra de privilégio para 145 

Edni Oscar Schroeder, Presidente do Conselho Diretor da Casa Susana Wesley, em 146 

Viamão, para adiantar sua fala que estava agendada para a sessão do dia 16 de 147 

novembro, pois o mesmo precisará ausentar-se do Concílio na referida sessão; A Vice-148 

Presidente, Raquel Rack da Rosa, é chamada para acompanhá-lo em sua fala. Divulga-149 

se que há uma vaga a ser suprida na Casa Susana Wesley para a função de diretora e 150 



que em breve será enviado o edital. Apresentação do Relatório da Associação da 151 

Igreja Metodista – AIM: Ubirajara Krüger Moreira, na condição de Secretário Executivo 152 

da AIM na 2ª Região Eclesiástica, apresenta o Relatório da AIM aos/às conciliares 153 

(anexo 18). Vencido o tempo regimental, posto em votação, é acrescentado mais 15 154 

minutos para finalizar a apresentação. Reações da plenária ao relatório da AIM: 155 

Ubirajara Krüger Moreira responde a todas as reações; a) Rev. Antônio de Pádua Brito 156 

Menezes parabeniza o Secretário Executivo por todo o cuidado com o patrimônio e cita 157 

o texto de Ezequiel 48.14;  b) Mara Susana Ceratti Sala questiona os valores usados 158 

na troca do telhado da Igreja em Cachoeira do Sul, fazendo um comparativo do mesmo 159 

investimento feito em Ijuí com recursos próprios e com valores menores do que os 160 

apresentados nesta ação; Ubirajara responde-se que as dimensões dos templos são 161 

diferentes;  c) Miguel Montanha agradece as informações e pede esclarecimento sobre 162 

o termo “gestão temerária”, recebendo a resposta que o mesmo significa ser aquela 163 

gestão que não é suficiente para gerir seus próprios recursos; Também pergunta se o 164 

valor aplicado para finalizar o Centro de Eventos foi suficiente para isso, recebendo a 165 

resposta que ele ainda não está finalizado, mas já está em operação; Na página 64, 166 

Item 05, pergunta se já se sabe onde aplicar o recurso da venda da área do CRIM, 167 

sendo informado que já existe uma previsão e que este será um encaminhamento 168 

direcionado pela COREAM  quando os valores forem repassados, pois atualmente só 169 

foi dado o sinal da venda; Pergunta também se existe alguma ação por parte da Região 170 

junto às igrejas locais, ministério pastoral, para que haja um melhor cuidado que evite 171 

futura venda de patrimônio; O Bispo Luiz Vergílio informa que houve reuniões da 172 

Região, AIM e Tesouraria Regional com as CLAMs dos Distritos no biênio 2018-2019, 173 

exceto o Distrito Serra por questão de agenda, e que todas as informações foram 174 

compartilhadas com essas lideranças; O Secretário Executivo da AIM informou que 175 

todo o material para uma boa administração, além dos Cânones, está disponível no site 176 

regional; d)  Rev. Antônio Augusto Vargas da Trindade registra não aceitar a forma 177 

como o GT Lar metodista de Santa Maria foi desmontado, informando que ele foi o 178 

autor dos registros dos boletins de ocorrência; Solicita a inclusão no relatório da AIM os 179 

trabalhos realizados pelo GT durante o biênio 2018-2019, e das despesas com a 180 

manutenção do CRIM e com o trator Valmet 68, pertencente ao Lar (anexo 19); e) Rev. 181 

Roberval Lopes da Trindade pergunta se está em ordem questionar sobre a situação 182 

da pousada de Gramado que não apareceu no relatório da AIM; O Bispo declara em 183 

ordem, e o Secretário da AIM informa sobre esse patrimônio, ressaltando que o mesmo 184 

está locado como hostel, e que os recursos ficam na igreja local de Gramado, além de 185 

necessitar de reformas no telhado de todo o patrimônio; Acolhimento do Relatório da 186 

AIM: Posto em votação o relatório é acolhido pela plenário. Apresentação do 187 

Anteprojeto do PRAM 2020-2021 – COREAM: É feita a apresentação Anteprojeto do 188 

PRAM 2020-2021 (anexo 19) pela COREAM, e a leitura é realizada por Roberto Pontes 189 

da Fonseca. Intervalo: Realiza-se um breve intervalo às 16h10min antes do 190 

prosseguimento das atividades às 16h25min. Atualização do Quórum: O Bispo Luiz 191 

Vergílio submete os nomes do Rev. Ideifle da Silva Junior, Rev. Marcos Calovi e o 192 

Presidente da Federação de Homens, Flavio Sebastião Lemes Corrêa, para serem 193 

incluídos no plenário, alterando o quórum para 92 delegados/as votantes. Grupos de 194 

Discussão do Anteprojeto do PRAM 2020-2021: O Bispo passa a palavra para 195 

Roberto Pontes da Fonseca, representante da COREAM, que propõe a formação de 196 

grupos para debater qual a estratégia que se deve adotar em cada objetivo, ou manter 197 

as que já constam no Anteprojeto; Cada GT será orientado pelos membros da 198 

COREAM e SDs no espaço de 30 minutos. Relatórios dos GTs sobre o Anteprojeto 199 

do PRAM 2020-2021: São chamados os grupos na seguinte ordem (anexo 20): a) 200 



Grupo 01 – Rosane Maria Ferreira Chaulet faz o relato sugerindo na Ação 201 

Educacional - Acompanhar e fortalecer as instituições metodistas educacionais e 202 

sociais locais ou regionais na sua efetiva Missão Metodista; Utilizar os espaços das 203 

escolas como pontos estratégicos para outros pontos de atuação dos ministérios; 204 

Promover intercâmbios das igrejas com as instituições sociais e educacionais; Ações 205 

administrativas – Estabelecer sanções para quem não cumprir as obrigações para 206 

pastores/as e suas comunidades; b) Grupo 02 – Relatores Eunice Pohlmann e Rev. 207 

Roberto Braga Garcia apresentam as perguntas – Como fazer um trabalho de 208 

evangelismo em minha igreja? Apontam cinco passos: 01) Com quem posso contar? 209 

Que tipo de mídia eu posso utilizar? Que recursos eu tenho? 02) Necessitamos de um 210 

anteprojeto porque muitas igrejas estão estruturadas, porém outras ainda não tem uma 211 

estrutura organizada (projeto de base); 03) Necessitamos capacitações para 212 

evangelismo presencial nos distritos; Essas capacitações seriam realizadas pelo ITJW; 213 

04) Iniciar o processo de evangelização com acompanhamento da igreja local e do SD 214 

do Distrito; 05) Após os passo iniciais lidos, a igreja define os objetivos, as estratégias 215 

e o que se deseja de acordo com o projeto aprovado; c) Grupo 03 – Rev. Alex Sandro 216 

Fernandes Nunes apresenta na Ação missionária, evangelismo e missão - Objetivo 217 

desenvolver um projeto missionário regional a médio e longo prazo para a igreja local 218 

e distrital com foco na juventude pensando no renovo na Segunda Região. Estratégia 219 

– Abrir frente de pregações com campanhas e séries de conferencias evangelísticas 220 

para despertar os que vão sendo alcançados para ter paixão por almas; d) Grupo 04 – 221 

Relata o Rev. João Emílio Guimarães Antunes sugerindo realizar reuniões de grupos 222 

de igrejas locais para capacitar a membresia para os diversos interesses das Missão 223 

utilizando os meios modernos de comunicação (mídias) e com equipe multidisciplinar 224 

que possa atingir o maior número de pessoas, que as leve a se comprometer a aceitar 225 

os desafios que surgirão nesta caminhada, a qual deverão trazer um crescimento 226 

efetivo oportunizando a abertura de novas frentes de serviço missionário; Ação Social 227 

– Descentralização das capacitações nas regionais; Priorizar o PRAM fortalecendo o 228 

ministério de evangelização, participar dos projetos missionários e voltar às origens 229 

com a formação de pequenos grupos; Fazer ação social conforme a realidade de sua 230 

igreja e de cada bairro; Capacitar as pessoas para realizar a ação social a todos/as 231 

indiscriminadamente, e desenvolver planejamento anual para sua igreja; Discipulado 232 

– De acordo com a realidade local, pequenos Alianças com Deus ou retiros espirituais 233 

para fortalecimento dos ministérios locais, e formar pequenos grupos de evangelização 234 

que sejam multiplicados através de capacitações locais; Ação Educacional – Usar o 235 

material educacional da igreja conforme a sua realidade buscando sanar as 236 

necessidades especiais de seus membros, levando todos ao pleno conhecimento de 237 

Cristo; Investir na música, corais, teatro e seminários; Trabalho com crianças – 238 

Capacitar pessoas para trabalho com crianças e criar estratégias atrativas para que as 239 

mesmas tenham seu espaço dentro da igreja; Administrativa – Administrar com 240 

seriedade as finanças da igreja e conscientizar a membresia de dízimos para o 241 

desenvolvimento e realização as atividades e manutenção da igreja; e) Grupo 05 – 242 

Relata Walber Cardoso Araújo apontando que na Evangelização e Missão – Deve-se 243 

incentivar o evangelismo pessoal, culto nos lares e visitação; Buscar dinâmicas 244 

diferentes como culto ao ar livre; disponibilidade de falar  a Palavra em todo o tempo; 245 

distribuição de Bíblias e folhetos; Criar um cronograma permanente no calendário da 246 

igreja local para as atividades de evangelismo; Adaptar as atividades evangelísticas 247 

com a faixa etária dos envolvidos; Observar o melhor horário para as atividades 248 

evangelísticas evitando o período noturno e incentivar trabalhos comunitários, 249 

limpezas, etc, com a finalidade de evangelizar pelo exemplo; f) Grupo 06 – Relatam a 250 



Revda Lediane Dias de Almeida Melo e Tiélen de Lima Waldow destacando no 251 

Estimular o zelo evangelizador na vida de cada metodista – Estimular a membresia 252 

e convidar pessoas a participar das ações evangelísticas promovidas pela igreja local 253 

(jantares, dia recreativo, tarde evangelística); Identificar as necessidades das pessoas 254 

e das comunidades; Investir em relacionamentos interpessoais; Gerar um 255 

entendimento de que a “Grande Comissão” é responsabilidade de todos/as; Incentivar 256 

e promover o trabalho transgeracional dentro da igreja (homens, mulheres, jovens, 257 

juvenis e crianças); g) Grupo 07 – Relata Samuel dos Santos Lopes sugerindo na Ação 258 

Missionária – Toda a CLAM é agente incentivadora para a evangelização tendo 259 

comprometimento com isso; Discipulado – SDs acompanhar seus pastores para que 260 

não haja discipulado pessoal sem discipulado para Jesus; Ação Educacional – Escola 261 

Dominical moderna, com espaços adequados, e não precisa ser nos domingos; Ação 262 

Social – Toda igreja deverá ter um projeto de ação social; Administrativa – 263 

Transparência obedecendo as regras estabelecidas; h) Grupo 08 – Relata a Revda 264 

Flávia Camargo Teixeira destacando no Evangelismo e Missão – Acrescentar no 265 

primeiro ponto a expressão “realizar no âmbito local, sob a responsabilidade do ITJW, 266 

nos Distritos, nas formas presencial e EAD”; Acrescentar “através do ITJW desenvolver 267 

capacitação que valoriza as questões de unidade, doutrina e conexidade na Segunda 268 

Região”; Fortalecer os Distritos em sua atuação e organização – CODIAMs; 269 

Discipulado – Alterar a primeira estratégia; Que o MAE divulgue e capacite as igrejas 270 

locais com o modelo de discipulado adotado pela Região, já orientado pela Área 271 

Nacional, a fim de que as igrejas locais, juntamente com suas CLAMs, estabeleçam um 272 

trilho que atenda a demanda local a partir de cada realidade; Ação Educacional – 273 

Acrescentar no texto: “proporcionar capacitação para os professores de ensino religioso 274 

para as instituições educacionais, regionais e locais”; Ação Educacional e Social – 275 

Contemplar no PRAM as instituições regionais e locais de educação e sociais; i) Grupo 276 

09 – Relata Douglas Dill Barbosa na Ação Missionária – Capacitar os ministérios para 277 

que realizem ações em conjunto, locais e distritais; Discipulado – Planejar com 278 

coerência, conforme a realidade e demandas locais; Ação Educacional – Destacamos 279 

a estratégia 01; Utilizar os materiais disponibilizados pela igreja; Acesso a um programa 280 

permanente; Ação Social – Conhecer melhor onde a igreja está inserida; Ação 281 

Administrativa – Desenvolver um plano anual de conservação e reparos das 282 

propriedades; No destaque 03 – Adequar espaços para trabalhar com o público infantil 283 

e realizar um bom acolhimento; j) Grupo 10 – Relata Rev. Miguel Anilton Silva da Silva 284 

na Ação Missionária, Evangelismo e Missão – Estender para os Distritos polos de 285 

aplicação dos cursos de capacitação do ITJW; Evangelismo – Organizar Encontro 286 

Aliança com Deus, reunindo Igrejas dos Distritos mais próximos. Ação Educacional – 287 

Preparar pessoas para trabalhar nos ministérios na Igreja, na administração e na 288 

educação, através do ITJW; k) Grupo 11 – Relatam o Rev. Evandro Machado Lopes 289 

Célia Regina Nogueira Neves  destacam nas Prioridades: Das ênfases destacadas, 290 

ressaltamos as número 3 e 4 e automaticamente a primeira como consequência; 291 

Estratégias: Conexidade como estratégia de aproximação das igrejas locais, 292 

possibilitando cursos de formação evangelística acessíveis aos distritos; Disponibilizar 293 

ferramentas para o fortalecimento do discipulado; Evangelizar, respeitando as suas 294 

individualidades; Sugerimos a ida de um grupo distrital ou regional de despertamento e 295 

avivamento espiritual nas igrejas locais, principalmente missionário (paixão 296 

evangelística); l) Grupo 12 – Relata Vera Elaine Marques Maciel na Ação Missionária, 297 

evangelismo e missão – Deixar mais claro os conceitos de missão, evangelização e 298 

evangelismo; “Missio Dei”: A missão é de Deus, somos participantes; Evangelização e 299 

a proclamação da Boa Nova, é conteúdo em todos os ministérios, grupos societários e 300 



órgãos da igreja, perpassa a Evangelização, o foco é evangelizar; Evangelismo são as 301 

ações para evangelizar; exemplos: séries de pregações, cultos evangelísticos; 302 

Discipulado- Retirar a palavra “linguagem” e colocar somente a palavra “línguas” – 303 

LIBRAS – é uma língua reconhecida internacionalmente; Ação Educacional - Na 304 

estratégia desenvolver formas, retirar a palavra “mudos” e acrescentar no final “a 305 

exemplo do que está sendo desenvolvido no Campo Missionário de Pelotas”; Ação 306 

Social – Voltar aos princípios metodistas de herança wesleyana, com atos de piedade 307 

e obras de misericórdia, buscar o equilíbrio entre estas práticas, para efetivar as 308 

estratégias apontadas no eixo; Trabalho com Crianças – Criar uma política de 309 

proteção à infância, a exemplo do que já está sendo trabalhado no mundo, como na 310 

igreja metodista da Grã Bretanha, Inglaterra, América Latina e nos EUA (Pesquisar na 311 

internet Child Safe Policy). Aprovação do Plano Regional de Ação Missionária – 312 

PRAM 2020-2021: Colocado em votação é aprovado o PRAM 2020-2021. Relatório 313 

da Tesouraria Regional do Biênio 2018-2019: O Tesoureiro Regional, Sr. Cleber 314 

Marcon, apresenta o Relatório da Tesouraria Regional (anexo 21) à plenária do 44º 315 

Concílio Regional; Vencido o tempo regimental, posto em votação, é aprovado que se 316 

conclua o relatório. Substituição de Delegado: O Presidente do Conselho Diretor da 317 

Casa Susana Wesley, Edni Oscar Schroeder, encaminha pedido de sua substituição 318 

por Raquel Hack da Rosa, Vice-Presidente da Casa Susana Wesley, como delegada 319 

em seu lugar, pela necessidade de ausentar-se da plenária. Danielson Warpechowski, 320 

coordenador da Comissão de Escrutínio, solicita a dispensa de Raquel Hack da Rosa 321 

da Comissão de Escrutínio para assumir como delegada no plenário; É acolhido o 322 

pedido. Pausa da sessão: O professor Duplan Daniel é chamado para um momento 323 

de relaxamento da plenária. Intervalo para o jantar: A sessão é interrompida às 19h 324 

para o jantar retornando os trabalhos às 20h30min. Substituição de Delegada: Ana 325 

Beatriz Pereira Antunes, delegada da Igreja de Caxias do Sul, Distrito da Serra, pede 326 

sua substituição por Cristiano Stecanella Cabral; O plenário aprova a substituição. 327 

Proposta Orçamentária Biênio 2020: O Tesoureiro Regional apresenta a proposta 328 

orçamentária para o próximo biênio (anexo 22), aprovada pela COREAM, para ser 329 

avaliada pelos/as conciliares. Reações sobre o Relatório da Tesouraria Regional e 330 

Proposta Orçamentária 2020: a) Flavio Sebastião Lemes Corrêa, Presidente da 331 

Federação dos Homens, cumprimenta Cleber Marcon pelo trabalho realizado no 332 

relatório, e coloca-se à disposição para contribuir com sua experiência na área de 333 

segurança no trabalho quanto aos lados técnicos de segurança dos trabalhadores e 334 

programas de prevenção dos riscos à saúde do trabalhador, diante da iminente 335 

cobrança pela legislação vigente nesta área pelos órgãos federais; b) Rev. Antônio de 336 

Pádua Brito Menezes pergunta se há uma reserva para eventos furtuitos, para ficar 337 

minimamente dentro do contábil, como fundo de emergência; Cleber Marcon informa 338 

que devido ao ajuste do orçamento permanece a rubrica, mas está sem previsão; c) 339 

Tiélen Lima Waldow questiona a baixa verba destinada ao Ministério de Música e Arte 340 

e o Tesoureiro informa que os Ministérios devem enviar para a COREAM seus 341 

planejamentos para que possam informar os investimentos necessários ao bom 342 

funcionamento; d) Douglas Dill Barbosa questiona o baixo valor destinado à Pastoral 343 

da Mulher e do Ministério Regional de Combate ao Racismo, recebendo a mesma 344 

orientação dada à delegada Tiélen Waldow. Acolhimento do Relatório da Tesouraria 345 

Regional: Posto em votação o relatório é acolhido pelo plenário. Aprovação do 346 

Orçamento Regional 2020: Submetida à aprovação a proposta é aprovada. Relatório 347 

da Comissão Ministerial Regional: O Rev. Marcos Calovi lê o relatório da Comissão 348 

Ministerial Regional (anexo 23) que informa sobre o acompanhamento da candidata à 349 

Ordem Presbiteral, Pra. Patrícia Coelho Rodrigues. Admissão ao Presbiterado: A Pra. 350 



Patrícia Coelho Rodrigues é chamada para responder as perguntas de admissão ao 351 

presbiterado; Os Bispos Luiz Vergílio e Paulo Lockmann e a Bispa Marisa conduzem 352 

esta parte do Ritual Metodista; Na sequência, é acompanhada pelos membros da 353 

Comissão para uma sala especial e o Bispo Presidente abre a palavra para que se ouça 354 

testemunhos a respeito da Pra. Patrícia, que venham a referendar seu nome para 355 

ingressar nesta Ordem Presbiteral. Votação para Ingresso na Ordem Presbiteral: O 356 

Bispo Luiz Vergílio autoriza a votação para que o Concílio aprove o ingresso da Pastora 357 

Patrícia na Ordem Presbiteral da Igreja Metodista; Recolhidas as cédulas são 358 

encaminhadas para o escrutínio. Comissão de Diplomacia: São feitas saudações aos 359 

visitantes e aos familiares dos conciliares presentes. Relatório da Comissão Regional 360 

de Justiça: O Rev. João Emílio Guimarães Antunes relata não ter havido necessidade 361 

de acionar a Comissão no biênio 2018-2019 (anexo 24); Relatório nº 04 da Comissão 362 

de Escrutínio – Recomendação para o Ingresso na Ordem Presbiteral: o Bispo 363 

Presidente declara aprovada a Pra. Patrícia Coelho Rodrigues para ingresso na Ordem 364 

Presbiteral diante do relatório da apuração do escrutínio (anexo 25). Acolhimento da 365 

Pastora: A Pra. Patrícia Coelho Rodrigues é conduzida de volta ao Concilio e é acolhida 366 

pela plenária; Os Bispos e a Bispa dirigem a ela palavras de motivação e fé, e a Revda 367 

Normélia Lütz Machado ora pela vida da ordenanda. Intervalo: É feito um intervalo às 368 

22h14min. Celebração da Noite: Realiza-se a celebração da noite seguindo a liturgia 369 

proposta (anexo 26), às 22h30min, sendo conduzida pelos Reverendos Roberto 370 

Montaño Pirez e Vilquer de Melo Morais; A Bispa Marisa de Freitas Ferreira compartilha 371 

a Palavra no texto bíblico do Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 48, 372 

destacando a necessidade do estudar; trabalha as imagens da mulher, de Jesus e do 373 

fariseu e o que cada um pensava sobre si mesmo e sobre os outros dois personagens; 374 

Como entendemos o valor do que nos foi perdoado? Como o fariseu ou como a mulher? 375 

O que mais entende o valor do perdão, mais torna-se capaz de adorar ao Senhor. 376 

Encerramento da sessão: O Bispo Luiz Vergílio encerra as atividades do dia 377 

impetrando a bênção; A sessão termina às 23h30min. 378 


