43º CONCÍLIO REGIONAL
TERCEIRA SESSÃO

Aos onze dias do mês de novembro do ano dois mil e dezessete, nas
dependências do Canoas Parque Hotel, situado à Avenida Getúlio Vargas, nº
7421, na cidade de Canoas, RS, realiza-se o 43º Concílio Regional da Segunda
Região Eclesiástica da Igreja Metodista do Brasil, sob a presidência do Revmo.
Bispo Luiz Vergílio Batista da Rosa. Devocional: A sessão é aberta às 08h13min,
seguindo a liturgia preparada para o momento (anexo 19). A Palavra é anunciada
pela Bispa Marisa de Freitas Ferreira, baseada na Carta aos Efésios, na
dimensão do tema sobre a integridade e o compromisso na missão, diante do
Quadrilátero Wesleyano. Comissão de Diplomacia: Saúda o Diretor da
Faculdade e Colégio Metodista Centenário, Marcos Wesley da Silva e demais
irmãos e irmãs visitantes. Alteração do Rol: É submetida a plenária a inclusão
dos nomes de Andréia de Mello de Souza Vasconcellos, Coordenadora Regional
do Trabalho com Crianças, e de Guilherme Rodrigues da Rosa, Presidente da
Federação de Jovens, sendo aprovada, passando o rol a 93 votantes. Proposta
da COREAM mediante Proposta de Aditamento ao PRAM recebida da plenária:
A COREAM informa que o resultado dos grupos de trabalho sobre as metas a
serem compartilhadas será encaminhado aos Distritos para que os mesmos
possam trabalhar sobre seus compromissos assumidos. Diante da proposta
encaminhada pelo Delegado Janilson Barboza de incluir mais 02 eixos de ação
ao PRAM, sendo Trabalho com Crianças e Ação Social, e a inclusão de mais 02
ênfases regionais que contemplem o cumprimento da organização básica e
canônica das igrejas, e, orçamento de auto sustento das mesmas, a COREAM
propõe que Ação Social seja trabalhada no eixo do Avanço Missionário e o
Trabalho com crianças receba atenção nos eixos já existentes da Escola
Dominical, Capacitação e Educação e Discipulado. Para dar força diante das
considerações de suma importância levantadas também propõe a inclusão de
Princípios norteadores do PRAM com a seguinte redação: “Para que possamos
desenvolver este Plano, torna-se necessária a estrutura prevista nos Cânones,
que legitima a existência de uma igreja: Seção II – Do Reconhecimento de Igreja
Local – Art 50. “....obedecidos os seguintes critérios: II – ter em funcionamento
pelo menos os ministérios das áreas Missionária, Administrativa, de Educação,
de Ação Social e de Trabalho com Crianças; III – ter disponibilidade de pessoal
e recursos financeiros para o seu funcionamento, inclusive remuneração pastoral
e quotas orçamentárias”. Dada a oportunidade ao Delegado Janilson de
manifestar-se, o mesmo reafirma seu desejo pela inclusão do eixo Trabalho com
Crianças, sentindo-se contemplado nos outros pontos pela proposta da
COREAM. Votação da inclusão do eixo de ação Trabalho com Crianças ao
PRAM: A plenária é chamada a votar o adendo deste eixo sendo aprovada por
79 votos favoráveis e 07 votos contrários, a inclusão deste eixo ao PRAM 20182019, passando o mesmo a ser composto por 09 eixos. Votação da inclusão dos
Princípios propostos pela COREAM ao PRAM: Realizada a votação é aprovada

por unanimidade. Aprovação do PRAM 2018-2019: O Plano Regional de Ação
Missionária é aprovado integralmente por unanimidade. O Bispo Presidente
chama os membros da COREAM para irem à frente e dirige, então, palavra de
oração, consagrando o PRAM e convocando ao engajamento de cada um/a dos
presentes à execução do mesmo. Solicitação de permissão à plenária: O Rev.
Troi Clei Dias Denis, solicita a permissão para pedir auxílio, em forma de oferta
individual e voluntária, para a compra de um Notebook para o ministério de louvor
em Panambi, o que é acolhido pela plenária. Proposta da COREAM – Ordem do
Mérito Metodista: Graciela Aço apresenta à plenária a proposta de concessão do
título da Ordem do Mérito Metodista ao Professor Adão Jorge de Lima Gonçalves
pela direção e administração do Lar Metodista por 30 anos (anexo 20). A
proposta é acolhida por unanimidade. Intervalo e retorno da sessão: É realizado
um intervalo na sessão às 10h40min, retornando às 10h48min. Relatórios da
Comissões Permanentes: São chamados/as os/as relatores/as das Comissões
Permanentes que passam a relatar na seguinte ordem: Comissão Regional de
Justiça – A Revda. Mara Aparecida de Freitas apresenta o relatório, destacando
gratidão pela vida de Marilanda dos Anjos Rocha, falecida recentemente
informando não ter sido necessária sua atuação no biênio (anexo 21). Comissão
Regional de Relações Ministeriais – O Rev. Antonio Augusto Vargas da Trindade
apresenta o relatório com suas demandas somente em 2017, com pedidos de
licenças e aposentadoria pastoral sendo favorável nos seus pareceres (anexo
22). O Bispo-Presidente chama os/as pastores/as Maria de Lourdes Mendes das
Neves Carpes, Antão Tadeu Pereira Carpes, João Fernando de Andrade
Morbini, Dimorvan de Mello Trelha, Rui Alberto Castilhos Ferreira e Luis Collatto,
que solicitaram aposentadoria, para virem a frente da plenária, lembrando
também o nome do Bispo Stanley da Silva Moraes, atualmente servindo na Área
Nacional. Fazem uso da palavra a Revda. Maria de Lourdes Mendes das Neves
Carpes e o Bispo Stanley da Silva Moraes. A plenária recebe o direito de
manifestar-se e palavras emocionadas de louvor e gratidão são expressas.
Palavra de Privilégio da Sociedade Bíblica do Brasil: São convidados pelo Bispo
Presidente, para uma palavra de privilégio, Pr. Ricardo Oliveira, da Sociedade
Bíblica do Brasil, com sede em Porto Alegre, o acompanha Dener Domingues.
Comissão de Diplomacia: Usando a palavra, saúda os visitantes das igrejas de
Caxias do Sul, Vila Jardim, Sarandi e Wesley. Saúda também: a Revda. Joana
D’Arc Meireles, Secretaria Executiva Nacional para Vida e Missão da Igreja e
Revda. Teresa Santillana, da Igreja Metodista nos Estados Unidos, que foi
missionária na Casa Suzana Wesley. Comissão Ministerial Regional – Apresenta
em seu relatório a recomendação dos nomes de Marcio Gomes dos Santos e
Lediane Dias de Almeida Mello como candidatos ao ingresso na Ordem
Presbiteral da Igreja Metodista, tendo ambos concluído o processo exigido para
este momento (anexo 23). Os candidatos são chamados a manifestarem-se
sendo, após, conduzidos pela Revda. Mara de Freitas e pelo Rev. Aristides
Cavalheiro para lugar apropriado para que se realize a eleição para o ingresso
na Ordem. É dada a oportunidade de manifestação à plenária diante da
indicação do candidato e da candidata. Votação para ingresso na Ordem
Presbiteral: O Bispo Presidente orienta a votação, que se escreva na cédula o
nome do/a candidato/a, concordando ou não com seu ingresso, e ora pelo

momento e autoriza a distribuição das cédulas. Comissão de Indicações:
Apresenta relatório com a indicação de nomes para as seguintes Comissões
Permanentes, fazendo a plenária indicação e substituições de nomes, ficando
assim constituídas as cédulas de votação: Comissão Regional de Justiça –
Flávio Brilhante Teixeira da Silva (Igreja de Passo Fundo), Rev. João Emílio
Guimarães Antunes (Presbítero), Leandro Pereira Duarte (Igreja de Caxias do
Sul), Revda. Mara Aparecida de Freitas (Presbítera, Bacharel em Direito), Paula
do Nascimento Silva (Igreja Institucional - Bacharel em Direito), Vera Elisa
Coelho Nunes (Igreja Wesley - Bacharel em Direito), Rafaela Menezes Braga
Denis (Igreja de Panambi – Estudante de Direito); Comissão Regional de
Relações Ministeriais – Rev. Antonio Augusto Vargas da Trindade, Revda.
Fatima Beatriz Teixeira Martins, Revda. Flavia Camargo Teixeira, Rev. Izaías
Andrade da Silva, Pra. Maria da Graça Raubust Vilagran, Pra. Maria Eugênia
Malheiro Kiehl, Rev. Marcos Calovi, Rev. Miguel Anilton da Silva Silva. Comissão
Ministerial Regional – Rev. Alex Sandro Fernandes Nunes, Rev. Evandro Lopes
Machado, Revda. Fatima Beatriz Teixeira Martins, Rev. Henrique de Aguiar
Alves, Revda. Loane da Silva Rita, Rev. Marcos Calovi, Rev. Troi Clei Dias
Denis, Rev. Vilquer de Melo Morais. Intervalo e retorno da sessão: É realizado
o intervalo para o almoço às 12h58min, retornando às atividades às 14h41min.
Relatório nº 03 da Comissão de Escrutínio – Eleição para Ordem Presbiteral: É
apresentado o resultado da votação (anexo 24), sendo o candidato Marcio
Gomes dos Santos aprovado com 58 votos favoráveis e a candidata Lediane
Dias de Almeida Mello aprovada com 54 votos. Sendo chamados à plenária são
acolhidos pelo Bispo-Presidente, que lhes dirige a palavra e lhes faz perguntas,
segundo o Ritual de Admissão ao Presbiterado. Eleição para as Comissões
Permanentes – 01º Escrutínio – Maioria Absoluta: Autorizada a distribuição das
cédulas e a votação do 1º escrutínio para as Comissão Regional de Justiça (05
nomes), Comissão Ministerial Regional (05 nomes) e Comissão Regional de
Relações Ministeriais (03 nomes). Relatório da Comissão de indicações para a
COREAM 2018-2019: Neste relatório (anexo 25), são apresentados, em primeiro
momento, os nomes dos/as presbíteros/as para compor as cédulas de votação,
sendo feitos acréscimos pelo plenário bem como as declinações. Em segundo
momento, são apresentados os nomes de leigos/as e aberta a oportunidade de
auto indicações, declinações e outras indicações por parte da plenária. Palavras
de Privilégio ao Concílio: É dada oportunidade para dirigirem-se ao Concílio
os/as seguintes representantes: Área Nacional – A Revda. Joana D’Arc Meireles,
Secretária Executiva Nacional para Vida e Missão da Igreja. Faz uso da palavra
dirigindo-se aos conciliares, divulgando os materiais produzidos pela Editora
Angular, Editeo e demais documentos e ações nacionais; Faculdade de Teologia
– FATEO – A Revda. Margarida Fátima de Souza Ribeiro dirige-se a plenária
apresentando as ações da FATEO, no Brasil e no exterior. Ao final da palavra
são distribuídos brindes aos conciliares. O Bispo Luiz Vergílio solicita que a Pra.
Lediane Mello ore em favor da Faculdade de Teologia. Intervalo e retorno da
sessão: É realizado um intervalo às 15h55min, retornando às 16h10min. O Bispo
Luiz Vergílio, em nome do Colégio Episcopal, lê a carta de chamado a Missões,
para servir em Moçambique, explanando os requisitos para este desafio.
Relatório nº 04 da Comissão de Escrutínio – Eleição das Comissões

Permanentes – 01º Escrutínio – Maioria Absoluta: O Bispo-Presidente declara
eleitos/as, no 1º escrutínio, os seguintes nomes mediante o relatório (anexo 26):
Comissão Regional de Justiça – Flávio Brilhante Teixeira da Silva, Rev. João
Emílio Guimarães Antunes, Revda. Mara Aparecida Freitas, Paula do
Nascimento Silva, Vera Elisa Coelho Nunes. Comissão Regional de Relações
Ministeriais – Pra. Maria da Graça Raubust Vilagran, Pra. Maria Eugênia
Malheiros Kiehl. (anexo 27) Comissão Ministerial Regional – Rev. Alex Sandro
Fernandes Nunes, Rev. Evandro Lopes Machado, Rev. Henrique de Aguiar
Alves. (anexo 28) Comissões Permanentes – 2º escrutínio - Bispo-Presidente
autoriza a distribuição de cédulas para eleição, em segundo escrutínio, para a
Comissão Ministerial Regional (02 membros) e para a Comissão de Relações
Ministeriais (01 membro). Proposta da COREAM em relação ao
acompanhamento do PRAM 2018-2019: “Considerando: 1. A extrema
importância da ampla e efetiva implantação do PRAM na Região e o seu melhor
acompanhamento, 2. A necessidade de maior capacitação e desenvolvimento
das igrejas e distritos nestas tarefas, propõe-se: A constituição de Equipe
Regional de Ampliação e Acompanhamento do PRAM, subordinada à COREAM,
com objetivos de maior divulgação do PRAM; orientação e capacitação no
desdobramento do PRAM nas igrejas locais; disseminação de modernas
metodologias de gerenciamento de projetos e planos; acompanhamento do
PRAM e PLAMs; relato à COREAM da evolução do PRAM e apoio na avaliação
regional. Que seja constituída por três membros com capacitação e vivência em
planejamento e gestão”. Votação da matéria com cartão sendo a proposta
aprovada por 66 votos a favor e tendo 09 votos contrários. Eleição em 01º
Escrutínio para a COREAM – Maioria Absoluta: É autorizada a distribuição das
cédulas e realizada oração pelo Bispo Stanley Moraes, por este momento de
eleição. Esclarecimento diante da proposta sobre a Mesa de adequação ao
Regimento Regional: O Bispo Luiz Vergílio esclarece sobre a proposta
encaminhada pelo Delegado Janilson Barboza da Costa: “À luz da aprovação da
colocação do Eixo “Trabalho com Crianças” no PRAM 2018/2019, proponho a
inclusão do “Departamento Regional de Trabalho com as Crianças” no item VI –
Dos Ministérios, Órgãos e Instituições Regionais do Regimento Regional
2018/2019, tudo conforme o item VI, do Artigo 85 dos Cânones 2017. É acolhida
e será incluída no Regimento Regional. Sequência das palavras de Privilégio ao
Concílio: Fazem uso as seguintes Federações: Federação de Juvenis –
Fernanda Dalla Costa Siqueira e Amanda Costa das Almas trazem seus
agradecimentos diante da plenária; Federação de Jovens – Guilherme
Rodrigues da Rosa agradece ao apoio recebido no biênio; Federação Metodista
de Mulheres – Eva Regina Pereira Ramão fala em nome das mulheres
agradecendo a caminhada até o presente momento; Federação de Homens –
Samuel dos Santos Lopes também transmite sua gratidão pelo trabalho dos
homens e apoios recebidos. Fazem uso da palavra as seguintes Pastorais
Regionais: Pastoral Regional de Combate ao Racismo – A Coordenadora Eva
Regina Pereira Ramão divulga as ações desta pastoral e coloca a mesma a
serviço das igrejas locais; Pastoral Regional da Mulher – Revda. Loane da Silva
Rita dá sua palavra colocando a Pastoral como suporte a ações das
comunidades locais; Pastoral Regional da Cidadania – Antonio Carlos Moraes

Duarte faz destaques da atuação desta Pastoral dando ênfase na unidade, como
força de transformação; Pastoral do Agricultor e da Agricultura e Meio Ambiente:
Revda. Namir Griebler Ferreira apresenta um vídeo e compartilha o espaço com
o irmão representante do setor agricultor, Isair Dutra da Rosa, da Igreja de
Palmitinho. Fazem uso da palavra os seguintes coordenadores dos Ministérios
Regionais: Ação Social – Flavio Brilhante Teixeira da Silva alegra-se pela
Segunda Região já ter um projeto ligado ao Sombra e Água Fresca; Intercessão
– Revda. Maria de Lourdes Carpes e Vera Lucia Luiz Pedroso aproveitam a
ocasião e intercedem pela realidade do/a agricultor/a; Expansão Misssionária e
Evangelização – Rev. Roberto Montaño Pirez reforça o desafio missionário das
igrejas; Discipulado – Rev. Marcos Antônio de Souza retoma o relatório da
COREAM aliando o discipulado à expansão missionária; Integração e Laser –
Rev. João Emílio Guimarães Antunes informa o caráter de integração de vidas
por meio do esporte; Departamento Regional de Trabalho com Crianças –
Andreia Vasconcellos aponta os desafios ainda a ser superados, mas, com
esperança. Sugestão da Plenária: Nancy Verônica Bazan Vianna, Delegada da
Igreja Wesley, sugere que sejam divulgados uma conta bancária e material de
divulgação em mídia eletrônica e impressa para que haja investimento de
recursos na expansão missionária. Comissão de Diplomacia: São anunciadas as
presenças da Diretora do Colégio Metodista Americano, Marilice Trentine de
Oliveira; da Reitora do Centro Universitário Metodista IPA, Anelise Coelho Nunes
e sua filha Elisa; Vera Elisa Coelho Nunes, da Federação de Mulheres. Fazem
uso da palavra as seguintes Instituições: Colégio Metodista Americano – por
meio de sua Diretora Marilice Trentine de Oliveira; Centro Universitário Metodista
IPA – Por meio de sua Reitora Anelise Coelho Nunes; Faculdade Metodista e
Colégio Centenário – por meio do Diretor Marcos Wesley da Silva; Centro
Educacional Infantil – SOMAIC – Carazinho - Por meio da Tesoureira do
Conselho Diretor Amélia Jussara Ribas da Cruz; Conselho Nacional de
Administração – CONSAD – Por meio da Bispa Marisa de Freitas Ferreira. O
Bispo convida a Revda. Maria de Lourdes Carpes para orar pelas Instituições de
Ensino da Igreja Metodista. Assessoria Pastoral a Discentes de Teologia – A
Revda. Margarida Fatima Ribeiro lembra do compromisso com os discentes
enviados aos estudos teológicos projetando fotos para que a plenária os/as
conheçam. O Bispo-Presidente chama os/as alunos/as presentes no Concílio a
virem à frente e ora pela vocação pastoral. Relatório nº 05 da Comissão de
Escrutínio – Comissões Permanentes em 02º escrutínio – Maioria Simples: É
apresentado o resultado da votação, sendo declarados eleitos(as), pelo Bispo
Luiz Vergílio, como segue: Comissão Regional de Relações Ministeriais –
Revda. Flavia Camargo Teixeira; (anexo 29) Comissão Ministerial Regional –
Rev. Vilquer de Melo Morais e Rev. Marcos Calovi.(anexo 30) Comissão de
Avaliação do Concílio: São entregues os formulários para avaliação do Concílio.
Palavra do Instituto Teológico João Wesley – ITJW – Faz uso da palavra de
gratidão por meio de seus representantes Rev. Geovanilson Rodrigues da Silva
e Rev. Marcos Calovi. Relatório nº 06 da Comissão de Escrutínio – Eleição da
COREAM em 01º escrutínio – Maioria Absoluta: É apresentado o resultado da
votação (anexo 31) sendo declarados eleitos: Clérigo – Rev. Silvio Gonçalves
Mota; Clérigas: Revda. Loane da Silva Rita e Revda. Namir Griebler Ferreira;

Leigos: Roberto Pontes da Fonseca e Samuel dos Santos Lopes. Não houve
eleição de leigas no primeiro escrutínio. Eleição: 2º escrutínio de leigas para a
COREAM: O Bispo-Presidente autoriza a distribuição das cédulas e autoriza que
se proceda a votação. Após, pede que a Comissão de Escrutínio permaneça no
auditório, para que Cleber Marcon ore, agradecendo a Deus pela vida e trabalho
destes irmãos e irmãs tão dedicados a esta tarefa. Intervalo e retorno da sessão:
É realizado o intervalo para o jantar às 19 horas, retornando às 20h30min.
Celebração: Ação de Graças pelos Pastores/as Aposentados/as e gratidão pelo
Ministério Pastoral: Dá-se início a celebração da noite, segundo a liturgia
preparada (anexo 32), quando são 20h30min, sendo a Palavra anunciada pelo
Bispo Emérito Adriel de Souza Maia, dirigindo-se, inicialmente, aos que estão se
aposentando do pastorado, iniciando uma nova etapa. Depois, fala sobre os
desafios trazidos pelo apóstolo Paulo em Romanos 12:1.2 e em Efésios 4:12.15
reafirmando que a Igreja precisa de sangue novo, de renovação, transformação
e de maturidade. A seguir é realizado o Ato de Gratidão pela Aposentadoria no
Ministério Pastoral, no qual se jubilam, neste Concílio, a Revda. Maria de
Lourdes Mendes das Neves Carpes, Rev. Antão Tadeu Pereira Carpes, Rev.
Dimorvan de Mello Trelha, Rev. João Fernando de Andrade Morbini, Rev. Rui
Alberto Castilhos Ferreira, Pastor Luis Collatto e Bispo Stanley da Silva Moraes.
Bispo Luiz Vergílio pede que todos/as os/as presbíteros/as formem duas
colunas, no corredor, no qual, de uma forma simbólica, a Revda. Maria de
Lourdes Mendes das Neves Carpes e o Bispo Stanley da Silva Moraes passarão
e receberão a bênção de todos/as os/as seus colegas. O Bispo Luiz Vergílio dá
oportunidade para que a Revda. Maria de Lourdes e o Bispo Stanley falem.
Enquanto entoa-se o hino Ceifeiros da seara santa, eles recebem o abraço e
carinho dos/as presentes neste Concílio. A coordenadora do Ministério de
Acolhimento, Lia Hack da Rosa entrega presentes para a Revda. Maria de
Lourdes, Bispo Stanley e esposa Rute. Com cântico e oração encerram-se os
trabalhos desta sessão e o Bispo Adriel de Souza Maia impetra a bênção final.
Encerramento da Sessão: Os trabalhos do dia são encerrados às 23horas e,
para constar, nós Silvio Gonçalves Mota, Vânia Kratz Mendes e Graciela Duarte
Rito Rodrigues Aço, lavramos a presente ata que, após aprovada será assinada
juntamente com o Bispo-Presidente Luiz Vergílio Batista da Rosa. Canoas, 11
de novembro de 2017. Silvio Gonçalves Mota, Vânia Kratz Mendes e Graciela
Duarte Rodrigues Aço Secretários de Ata; Bispo Luiz Vergílio Batista da Rosa,
Bispo-Presidente.

