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FEDERAÇÃO METODISTA DE JOVENS 

A Federação de Jovens na 5ª Região é o 
ministério regional que busca desenvol-
ver estratégias para o trabalho dos jovens 
visando o crescimento espiritual, além de 
sermos suporte para o trabalho local em 
nossas igrejas. Nesses 2 anos de trabalho, 
buscamos organizar e incentivar encontros 
regionais e distritais, além de representar 
nossa juventude sempre que necessário em 
todas as instâncias da igreja.

Agradecemos a cada representante distrital 
que nesses 2 anos apoiaram e nos ajudaram 
trabalhando, incentivando e divulgando os 
trabalhos. Os SDs e SAs são os represen-
tantes da Federação nos distritos e são de 
extrema importância para o avança do nos-
so trabalho. Por isso, agradecemos a cada 
um e oramos para que Deus continue usan-
do a vida deles e delas para o crescimento 
do Reino.

Louvamos a Deus pela vida de cada pas-
tor e pastora que tem apoiado o avanço do 
trabalho com a juventude. Foram muitos 
pastores e pastoras que nos ajudaram, nos 
apoiaram, que abriram as portas de suas 
igrejas e casas para a Federação.

Nosso desejo é que a Juventude da 5ª Re-
gião continue avançando e investindo na 
Missão e principalmente na sua vida de 
oração e leitura da Palavra. Sabemos que o 
mundo tem desviado muito jovens do foco 
principal que é Cristo, mas creio que Deus 
tem levantado uma geração disposta a pa-
gar um preço por um renovo e um novo avi-
vamento em nosso país. Essa geração tem 
se levantado graças às orações e a cada 
pastor e pastora que tem pago um preço 
por sua juventude.

Abaixo, de forma resumida, segue o relató-
rio de ações que desenvolvemos neste Biê-
nio de 2018/2019.

REUNIÃO MESA PLENA FMJ
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - 2018 E 2019

As reuniões da Mesa Plena realizadas na 
Sede Regional, tem como objetivo apre-
sentar o plano de ação da Mesa Executiva, 
além de alinhar os projetos do ano, gerar 
momentos de comunhão e oração uns pelo 
outros e o momento de envio de cada líder 
ao seu distrito. No segundo ano, comparti-
lhamos aquilo que fizemos no primeiro ano, 
além de compartilhar também os testemu-
nhos do que Deus fez em nossas vidas, dis-
trito e região. 

Nas 2 reuniões da Mesa Plena, convidamos 
a presidente da Federação de Juvenis, Dé-
bora Ishida, para participar conosco e dessa 
forma criar um maior vínculo entre as fe-
derações de jovens e juvenis e assim cami-
nharmos juntos enquanto mocidade Meto-
dista.

Esse ano, tivemos a oportunidade de home-
nagear alguns jovens que se formaram no 
POV e iniciaram a sua caminhada na facul-
dade de Teologia rumo ao pastorado. Esses 
jovens são referências para nossa juventude 
e estaremos sempre orando e apoiando o 
ministério.
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VISITA AOS DISTRITOS 
 2018 E 2019

REUNIÃO CONFEDERAÇÃO DE JOVENS - 
SEDE NACIONAL - SP - 2018 E 2019

REUNIÕES POR SKYPE
2018 E 2019

DISCIPULADO DA MESA COM O 
REV. LINDOMAR - 2018 E 2019

As reuniões na Sede Nacional tem o objeti-
vo de apresentar o plano para a juventude 
nacional, além de gerar comunhão e com-
partilhar as bençãos que Deus tem feito em 
nossas regiões. Dentro do cronograma, é 
dado um tempo para a Agência Malta apre-
sentar o plano nacional. Na reunião de 2018, 
tivemos além das decisões burocráticas, o 
planejamento do Encontro Nacional de Jo-
vens.

Em 2019 tivemos a reunião com a nova 
mesa da Confederação eleita no Congresso 
em 2018, além da presença do Cris, lider do 
Projeto Neemias que visa capacitação de li-
derança.

Realizamos reuniões por Skype com a Mesa 
para alinhamento de projetos e a cada 2 
meses com os SDs para ouvir cada um, sa-
ber como anda a vida pessoal, o trabalho 
no distrito e saber enquanto Mesa o que 
precisamos fazer para ajudá-los no avanço 
do trabalho.

Nesse biênio tivemos o privilégio de cami-
nhar de perto com o Rev. Lindomar através 
do disicpulado que ele realizou 1 a 1 com 
cada membro da mesa. Através do discipu-

lado fomos ensinados, abençoados e enco-
rajados a cumprir nosso trabalho enquanto 
mesa. Somos gratos ao Rev. Lindomar pela 
disposição que sempre teve em nos atender 
e a caminhar com essa mesa nesse biênio. 

As visitas aos Distritos tem como objetivo 
acompanhar e aproximar a Federação do 
trabalho distrital e local. É através dessas 
visitas que podemos ver o andamento do 
trabalho da juventude e conhecer de perto 
cada realidade e dessa forma pensar em es-
tratégias e soluções para a evolução e con-
solidação do nosso trabalho. A Federação é 
suporte para a igreja local e é dessa forma 
que entendemos e procuramos trabalhar 
nesse biênio. Além disso, através do traba-
lho e do grande esforço de nossos SDs e 
SAs é que conseguimos ser representados 
em todos os distritos nesse biênio.
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CONFERÊNCIA REGIONAL:
PERMANECEI - 2018

A conferência surgiu da necessidade de 
reunirmos os jovens de nossa região para 
um templo de reflexão, comunhão e apren-
dizado. O tema da conferência regional 
2018 foi “Permanecei”, que foi o tema que 
trabalhamos durante todo o ano. Na confe-
rência trabalhamos oficinas separadas com 
o tema Permanecei em Oração, na vida Uni-
versitária, Igreja Local e uma oficina conjun-
ta com o tema Depressão e Suicídio. 

Nesse encontro, tivemos um pouco mais 
de 70 jovens, onde eles mesmos ministra-
ram o louvor. Contamos com a participação 
dos pastores Lindomar (Metodista Emilia-
nópolis), André Noé (Metodista Central em 
Limeira), Wladimir (Metodista Joaquim Iná-
cio) e Sinval Jr, do Movimento Vocare.

ENCONTRO NACIONAL 
DE JOVENS 2018

TREINA MALTA 
2018

O Encontro Nacional de Jovens 2018 foi 
realizado na UMESP em São Bernardo do 
Campo. O tema abordado foi Integridade e 
tratou isso através das ministrações nos cul-
tos e nas oficinas. Nós da 5ª região estive-
mos representados por mais de 60 jovens 
durante o encontro e ainda a participação 
de de 10 delegados no congresso para a 
eleição da nova mesa da Confederação de 
Jovens.

O Treina Malta é um projeto de capacitação 
missionária realizado pela Agência Malta, 
braço missionário da Confederação de Jo-
vens. Em 2018, o encontro foi realizado na 
cidade de Piraí-RJ e tivemos a participação 
de 18 jovens de nossa região. O Treina Malta 
é um projeto que expande nossa mentalida-
de sobre a missão, nos faz compreender os 
desafios e ao mesmo tempo nos encoraja 
a cumprir os propósitos que Deus tem nos 
chamado. Sou grato a Agência Malta pela 
experiência, aprendizado e louvo a Deus 
pela vida de cada membro da agência que 
se esforça e se dedica para a capacitação e 
envio de missionários.
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PROJETO PANAMÁ
2018 E 2019

PROJETO RIBEIRINHOS
2018 E 2019

UMA SEMANA PRA JESUS
2018 E 2019O Projeto Panamá é realizado pela Agên-

cia Malta e Confederação de Jovens. Ele 
tem como objetivo proporcionar aos jovens 
uma experiência missionária transcultural 
através de ações como evangelismo local, 
trabalho com crianças e fortalecimento da 
juventude metodista panamenha.

Enquanto Federação de Jovens da 5ª Re-
gião, apoiamos esse trabalho investindo e 
enviando jovens da nossa região para o Pa-
namá. Nós cremos que é através desse in-
vestimento em missão que teremos não só 
o Brasil, mas a um avivamento em toda a 
América Latina.

O Projeto Ribeirinhos também é um projeto 
realizado pela Agência Malta e conta com 
a parceria da MEAP (Missão Evangélica de 
Assistência aos Pescadores). Ele atua nas 
áreas de engelismo e visita nas vilas, minis-
traçãonas reuniões de oração e cultos, tra-
balho com crianças, apoio ao trabalho da 

igreja local e atendimendo básico de saúde.
Desde a criação do Projeto Ribeirinhos no 
ano de 2018, a Federação de Jovens da 5ª 
tem enviado e investido para que jovens te-
nham a experiência de participar de missão 
em áreas que muitas vezes são pouco al-
cançadas. Os testemunhos e os relatos dos 
jovens que participaram é de uma extrema 
gratidão e de uma grande alegria em poder 
ver tantas pessoas aceitando Jesus em lu-
gares tão simples.

Enquanto Federação, continuaremos 
apoiando e investindo nesse tipo de traba-
lho para que mais vidas sejam salvas!

O Projeto Missionário uma Semana Pra Je-
sus, realizado em parceria com as Federa-
ções de Homens, Mulheres, Jovens e Juve-
nis, tem o objetivo de levar o amor de Jesus 
através do trabalho social. 

No último biênio, tivemos a oportunidade 
de participar e ajudar na organização do 
projeto. Enquanto federação, ficamos res-
ponsáveis pela arrecadação de bíblias, que 
foram entregues aos moradores das cida-
des em que o projeto foi realizado. A gra-
tidão em poder participar do Projeto Uma 
Semana pra Jesus transborda o nosso cora-
ção, pois ali podemos ver que somos cha-
mados e vocacionados para levar a palavra 
de Deus e salvar vidas.
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GRUPO DE INTERCESSÃO
2018 E 2019

REUNIÃO FEDERAÇÃO DE JUVENIS

CONECTA AGÊNCIA MALTA

INVESTIMENTO EM AGÊNCIAS 
MISSIONÁRIAS

Visando estimular, cuidar e interceder pela 
vida de nossa juventude, criamos um gru-
po de intercessão através do aplicativo do 
WhatsApp, com mais de 30 jovens de dife-
rentes igrejas de nossa região. Esse grupo 
tem orado e zelado pela vida de nossos jo-
vens e temos vivenciado o poder da oração 
juntos.

A convite da Presidente da Federação de 
Juvenis, Débora Ishida, estive participando 
da reunião da Federação de Juvenis, orien-
tando, aconselhando e conversando sobre 
o X Grande Encontro de Jovens e Juvenis.

No ano de 2019, através do direcionamento 
de Deus e seguindo os propósitos de nos-
sa Mesa, fizemos doações para as agências 
missionárias Malta e Mission de Fé (Chile). 
Os trabalhos e desafios enfrentados por es-
sas agências, além da dedicação e empenho 
deles, nos fizeram refletir e ajudá-los com 
uma quantia financeira para que o trabalho 
missionária avance no Brasil e no Chile.

X GRANDE ENCONTRO

O Grande Encontro é o evento que reúne 
as Federações de Jovens e Juvenis para um 
momento de celebração, comunhão e de 
tomada de importantes decisões para a ca-
minhada da mocidade no próximo biênio.
Esse ano, reunimos mais de 620 pessoas 
em nosso encontro, que foi realizado na 
Unimep em Piracicaba, com o tema “Vive-
mos pelo Teu Reino”.

Guilherme Oliveira Goriel
Presidente da Federação de Jovens
Biênio 2018-2019
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I - PRELIMINARES
 

1.  Este regimento atende aos pre-
ceitos canônicos e estatutários, e entra-
rá em vigor após sua aprovação pelo 
plenário.
2.  O congresso se orientará pela 
sua agenda elaborada pela diretoria da 
Federação.
3.  O congresso estabelecerá o ho-
rário e os limites físicos para a realização 
das sessões.
4.  Para efeito de ata, considera-se 
a sessão como trabalho de um dia (ma-
nhã, tarde e noite).
5.  Depois de chamada a ordem, 
nenhum congressista permanecera em 
pé, nem se levantará, exceto para diri-
gir-se ao Presidente.
6.  O Presidente nomeará: o (a) 
cronometrista, a comissão de escrutí-
nios e quantos auxiliares de secretaria 
achar necessário, logo após o início da 
primeira sessão. 
7.  Os auxiliares de secretaria in-
formarão o número de congressistas 
presentes nos limites do plenário, me-
diante controle numérico ou lista de 
presença.

II – REGRAS PARLAMENTARES

1. Disposições gerais 
8.  Nenhum(a) congressista se le-
vantará para falar ao plenário quando o 
Presidente estiver falando. 
9.  Quando dois ou mais congres-
sistas solicitarem a palavra ao mesmo 
tempo, o presidente solicitará quem fa-
lará primeiro. 
10.  Se algum(a) congressista trans-
gredir as regras do regimento, o Presi-
dente ou algum(a) membro do congres-
so poderá chamá-lo(a) a ordem citando 

o regimento.
11.  O(a) congressista fora dos limi-
tes do plenário não poderá debater, pro-
por ou votar qualquer matéria.
12.  Nenhum(a) congressista pode-
rá se retirar definitivamente do plenário 
sem o consentimento da presidência, 
que comunicará ao plenário um novo 
quorum.
13.  Para facilitar os assuntos, a 
mesa estabelecerá a inscrição dos inte-
ressados alternando entre favoráveis e 
contrários, até o número total de 10.
14.  Antes de usar a palavra, quer 
seja apresentando ou debatendo qual-
quer assunto, todo(a) congressista de-
verá dizer o seu nome completo e a  
igreja local que representa.
15.  Quando o presidente decidir 
que o(a) congressista não pode usar a 
palavra, este poderá apelar ao plenário, 
expondo suas razões, e o plenário deci-
dirá, sem discussão, o seu direito a pala-
vra. 
16.  É assegurado ao(à) congressis-
ta o direito de pedir que conste em ata 
qualquer particularidade da sessão.
17.  Qualquer documento que deva 
ser apreciado ao plenário deverá ser 
apresentado antecipadamente na forma 
escrita em duas vias, uma para presi-
dência e outra para secretaria, para ser, 
posteriormente, discutido e aprovado 
pelo plenário.
18.  Nenhum documento poderá 
ser distribuído ao plenário sem a devida 
autorização da presidência.
19.  Qualquer assunto estranho a 
agenda do congresso, somente poderá 
ser apresentado ao plenário depois de 
encaminhado por meio escrito à mesa e 
aprovado por maioria simples do plená-
rio.
20. As comissões não se reunirão 
ao mesmo tempo em que as sessões 
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plenárias, salvo com permissão do pre-
sidente.
21.  Terceiras pessoas que não os 
congressistas só poderão usar a palavra 
com prévia autorização do presidente, o 
qual poderá ou não conceder palavra de 
privilégio.

2. Proposta
22. Caberá unicamente aos mem-
bros do congresso apresentar propostas 
ao plenário, dirigindo-se ao presidente e 
aguardando o reconhecimento deste.
23. A proposta será redigida pe-
lo(a) proponente, entregue à mesa, sen-
do assim lida; somente após sua leitura 
poderá ser discutida.
24. Cada proposta, para ser discu-
tida e votada, necessitará do apoio de 
um ou mais congressistas.
25. Proposta ou moção lida pela 
mesa é considerada de posse do plená-
rio e só poderá ser retirada por quem a 
propôs e com o consentimento do ple-
nário, podendo, contudo, ser emendada.
26. Nenhum substitutivo da pro-
posta em discussão será admitido, ainda 
que sob pretexto de emenda.
27. Para maior esclarecimento do assun-
to em debate, o mesmo poderá ser divi-
dido, desde que não seja prejudicada a 
proposta original.

3. Debate
28. Participarão do debate os con-
gressistas devidamente inscritos pela 
mesa, devendo fazer uso da palavra em 
pé, no microfone e no momento em que 
a presidência lhe conceder o direito, li-
mitando-se a tecer contribuições rela-
cionadas ao assusto em discussão.
29. Quando alguém estiver falando 
não poderá ser interrompido sem o seu 
consentimento, exceto para ser chama-
do(a) à ordem regimental.
30. Nenhum(a) congressista pode-
rá falar mais de uma vez sobre a maté-
ria em debate, sem a licença da mesa, 
enquanto houver outros(a) inscritos(a) 
pela primeira vez.
31.  Cada congressista inscrito(a) 

terá direito a dois minutos para sua ex-
posição, que poderá ser prorrogada por 
mais um minuto com o consentimento 
do presidente.
32. O tempo limite para debate de 
cada assunto será de trinta minutos, po-
dendo ser prorrogada por mais quinze 
minutos, com a aprovação do plenário. 
33. O presidente declarará fora de 
ordem um(a) congressista que, deba-
tendo um assunto, deste se afastar.

4. Votações
34. Todas as votações serão feitas 
por maioria simples, exceto nos casos 
previstos nos Cânones.
35. A pedido de 1/3 (um terço) 
dos(a) delegados(as) do congresso, 
qualquer votação poderá ser tomada 
por escrutínio secreto.
36. Qualquer congressista pode-
rá pedir verificação de votos antes que 
qualquer outra proposta seja apresenta-
da.

5. Eleições
37.  As eleições poderão ser feitas 
de acordo com o estabelecido no Esta-
tuto da Federação Metodista de Jovens 
da 5ª RE.
38. Estará apto a votar na eleição 
dos integrantes da Mesa apenas o(a) 
delegado(a) que tiver participado de to-
das as sessões plenárias anteriores havi-
das no congresso, salvo quando houver 
uma justificativa apresentada por escrito 
antes da abertura da sessão destinada à 
referida eleição, acatada pelo plenário.
39. Os candidatos indicados pela 
Comissão de Indicação deverão ser en-
trevistados quanto a sua disponibilidade 
de tempo, locomoção, dom e ministério, 
plano de trabalho e conhecimento a res-
peito de suas atribuições e obrigações 
à frente do Ministério Jovem, para que, 
inclusive, sejam verificados os requisitos 
insculpidos no artigo 24 do Estatuto da 
FMJ da 5ª RE.
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III - DISPOSIÇÕES FINAIS

40. Este regimento, aprovado pelo 
plenário, vigorará até o final desde Con-
gresso e poderá ser modificado por 
proposta endossada por 1/3 (um terço) 
dos(as) congressistas e aprovada pelo 
plenário.
41.  Em casos especiais, por pro-
postas apoiadas e que tenham aprova-
ções de 2/3 (dois terços) do plenário, 
este regimento poderá ser suspenso, no 
todo ou em parte, por tempo indetermi-
nado.
42. Este regimento será entregue 
a todos(as) os(as) congressistas e tam-
bém publicado em Atas, Registros e Do-
cumentos do Congresso.
43. Os casos omissos serão decidi-
dos pela Mesa da FMJ da 5ª RE.

      
Piracicaba, Novembro de 2019 

  



C A D E R N O  D O  C O N G R E S S O  D A  5 ª  R E G I Ã O 10

Associação Da Igreja Metodista 5ª Região Eclesiástica

Capítulo 1

DA NATUREZA, ORGANIZAÇÃO E FINS.

Art. 1º. A Federação Metodista de Jovens se 
rege por este Estatuto, aprovado pela CO-
REAM em sessão realizada em 04/03/2005, 
na cidade de Piracicaba/SP, e como dis-
põem os Cânones da Igreja Metodista, é o 
órgão Regional ao qual compete congraçar 
e estimular o trabalho dos respectivos gru-
pos de jovens das Igrejas locais.

Art. 2º. A Federação da 5ª Região Eclesiásti-
ca é supervisionada pelo Bispo (a) e integra 
a Confederação de Jovens. 

Art. 3º. No cumprimento de sua competên-
cia, cabe a Federação: 

a) Atuar como agência da Igreja Meto-
dista, cuja missão é a de participar da 
ação de Deus no seu propósito de liber-
tar, salvando o ser humano e a sociedade 
de tudo que os escraviza, manifestando 
a Graça de Deus, fazendo-os discípulos 
(as); 
b) Estimular as atividades dos grupos 
de jovens da 5ª Região Eclesiástica e 
promover o seu congraçamento;
c) Promover Congressos Regionais de 
Jovens Metodistas, Encontros, Seminá-
rios, “Workshops” e outras atividades, 
de acordo com o programa trabalho en-
caminhado ao Concílio Regional; 
d) Promover o aperfeiçoamento de lide-
ranças jovens das Igrejas Locais; 
e) Colaborar com o comprometimento 
dos grupos jovens com o Plano para a 
Vida e a Missão da Igreja e com as de-
mais atividades programadas em nível 
local, distrital, regional e Nacional; 
f) Contribuir para o crescimento total da 
Igreja, procurando levar o (a) Jovem Me-
todista a engajar-se na missão; 
g) Desenvolver e promover a fraternida-

de Cristã entre jovens; 
h) Estabelecer laços de entendimento e 
cooperação com outras entidades con-
gêneres em nível Regional.

Parágrafo Único: O Planejamento Estratégi-
co Missionário dos Jovens é elaborado pela 
Mesa e aprovado pelo Congresso Regional 
e integra o Planejamento Regional.

Capítulo II

DOS ÓRGÃOS DE DIREÇÃO E SUA COM-
PETÊNCIA

Art. 4º. A Federação é o órgão coordena-
dor das atividades dos (as) jovens na Re-
gião, bem como o órgão representativo das 
Sociedades e Ministérios de Jovens, sendo 
estes últimos compostos de pessoas que se 
enquadram dentro do art. 19 deste estatuto.

Art. 5º. A Mesa da Federação constitui-se 
de:

a) Presidente; 
b) Vice-Presidente;
c) Secretário (a);
d) Assessor Financeiro (a);
e) Vogal.

Art. 6º. Todos os membros da Diretoria 
da Federação devem ser necessariamente 
membros da Igreja Metodista, observando-
-se o disposto no artigo 23 deste Estatuto.
 
Art. 7º. A Diretoria da Federação é compos-
ta dos Membros da Mesa, de Secretários 
(as) Distritais e de Secretários (as) Auxilia-
res, limitando-se o último a dois, sendo os 
dois últimos cargos de confiança.

Art. 8º. A Mesa da Federação reunir-se-á, 
ordinariamente, ao menos uma vez por ano, 
sendo que na primeira reunião será elabora-
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do o Plano de Ação, tendo por base os sub-
sídios fornecidos pelo Congresso Regional.

Art. 9º. Os membros da Mesa da Federação 
serão eleitos (as) pelo Congresso Regional, 
de acordo com o respectivo regimento.

Art. 10º. O (A) Bispo (a) é membro ex-offi-
cio da Federação.

Art. 11º. Compete à Mesa da Federação: 
a) Reunir ordinariamente uma vez por 
ano e, extraordinariamente, quando ne-
cessário;
b) Cumprir e fazer cumprir o presente 
Estatuto; 
c) Auxiliar os interesses dos Grupos de 
Jovens da Região;
d) Elaborar o anteprojeto do Plano de 
Ação e o Plano Orçamentário;
e) Prestar relatórios de suas atividades 
anualmente ao Pastor (a) e ou Conse-
lheiro (a) e também ao Bispo Presidente. 

Art. 12º Compete ao (a) Presidente: 
a) Convocar e presidir as reuniões da 
Mesa e da Diretoria da Federação;
b) Presidir as reuniões do Congresso 
Regional, dos Encontros Regionais, da 
Mesa e da Diretoria da Federação, exce-
to a sessão de eleição do seu sucessor; 

b) Presidir as reuniões do Congresso Re-
gional, dos Encontros Regionais, da Mesa 
e da Diretoria da Federação, exceto a ses-
são de seu sucessor, nos termos do pará-
grafo único do Art. 32º deste estatuto.

c) Representar a Federação no Con-
cílio Regional e participar do mesmo 
com direito a voz e voto, bem como em 
Reuniões ou Congressos Nacionais e In-
ternacionais ouvidas a Mesa quanto às 
despesas dai decorrentes; 
d) Representar a Federação junto aos 
órgãos internos da Igreja.

Art. 13º. Compete ao (a) Vice-Presidente: 
a) Auxiliar o (a) Presidente nas suas atri-
buições, substituindo-o (a) sempre que 
houver um impedimento ou solicitação 
do mesmo.

Art. 14º Compete ao (a) Secretário:

a) Elaborar e encaminhar todas as cor-
respondências da Mesa da Federação, 
facilitando a divulgação Regional dos 
eventos promovidos e/ou apoiados pela 
Federação;
b) Manter o arquivo de todas as corres-
pondências recebidas e remetidas; 
c) Encaminhar a quem de direito as cor-
respondências recebidas; 
d) Lavrar as atas das reuniões da Mesa 
da Federação e do Congresso Regional; 
e) Documentar os encontros, reuniões e 
atividades da Federação. 

Art. 15º. Compete ao (a) Assessor Financei-
ro (a):

a) Responsabilizar-se pela guarda de 
valores da Federação em Encontros e/
ou Congressos;
b) Registrar e controlar o recebimento 
dos recursos financeiros; 
c) Apresentar relatório financeiro ao 
Congresso Regional e sempre que este 
seja solicitado; 

Parágrafo Único: Os valores provenientes 
de encontros e congressos mencionados no 
item A são depositados na conta da Região. 

Art. 16º. Compete ao (a) Vogal:
a) Substituir o (a) Vice-Presidente, Se-
cretário (a) ou Assessor (a) Financeiro 
(a) quando necessário.

Art. 17º. Compete ao (a) Secretário (a) Dis-
trital:

a) Por em execução o plano traçado 
pela Mesa da Federação;
b) Preparar e dirigir Encontros Distritais, 
referendados pela Mesa da Federação;
c) Encaminhar todo o movimento do 
Distrito à Federação; 
d) Buscar os grupos de jovens que ainda 
acham isolados, fazendo-os sentir con-
fiança e segurança da união;
e) Estimular a organização de novas So-
ciedades nos locais onde exista grupo 
de jovens, capazes de realizar a obra; 
f) Formular seu plano de ação, que de-
vera ser escrito e enviado uma cópia ao 
Presidente da Federação; 
g) Desenvolver seu plano de acordo com 
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as possibilidades e necessidades de seu 
distrito;
h) Representar a Federação nos respec-
tivos Concílios Distritais, com direito a 
voz e voto.
Paragrafo Único: Compete às mesmas 
disposições desse artigo ao Secretário 
(a) Auxiliar.

Capitulo III

DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 18º. Constituem Recursos financeiros 
da Federação:

a) Ofertas a serem realizadas por oca-
sião de Congressos e Encontros Regio-
nais;
b) Ofertas especiais;
c) Verbas consignadas pela COREAM ou 
Concílio Regional no orçamento-progra-
ma; 
d) Recursos oriundos de projetos espe-
cíficos; 
e) Taxa anual vinda de grupos jovens, 
cujo valor deverá ser estipulado pela Di-
retoria da Federação.

Parágrafo Único. As contribuições mencio-
nadas no item “a” deste artigo serão reme-
tidas à Mesa da Federação até 20 (vinte) 
dias após o Encontro ou Congresso.

Capitulo IV

DOS GRUPOS DE JOVENS

Art. 19º. Os Grupos de jovens locais com-
põem-se de jovens de 18 a 35 anos que de-
sejam participar do grupo, de acordo com 
os fins expressos no Art. 3º deste Estatuto, 
exceto o item “c”.

Art. 20º. Os grupos de jovens podem ser 
constituídos em forma de: 

I - Sociedade, sendo que a sua estrutura 
mínima deverá ser constituída de:
a) Presidente;
b) Vice-Presidente; 

c) Secretário (a);
d) Assessor (a) Financeiro (a).

§ 1º. Os (as) componentes da Diretoria da 
Sociedade Local deverão ser membros da 
Igreja Metodista.

§ 2º Ministério, tendo em sua estrutura 
o equivalente para o bom desempenho do 
trabalho.

Art. 21º. Para efeito deste Estatuto, somente 
serão reconhecidas as Sociedades e Minis-
térios legitimados pela Igreja Local.

Art. 22º. As Sociedades deverão criar regi-
mentos próprios e para colaborar junto aos 
dons e ministérios da Igreja.

Capitulo V

DO PROCESSO ELEITORAL
SEÇÃO I- DISPOSIÇÕES GERAIS. 

Art. 23º. O (a) Candidato (a) a membro da 
Mesa da Federação deverá preencher os se-
guintes requisitos: 

a) Ser membro da Igreja Metodista há 
mais de dois anos;
b) Estar filiado à sociedade ou ministé-
rio de jovens da Igreja Local; 
c) Ter seu nome referendado por seu 
Pastor e/ou Bispo e/ou federação; 
d) Ter idade mínima de 18 anos e máxi-
ma de 35 anos;
e) Ter atuado em cargo de liderança lo-
cal, distrital, regional, nacional ou inter-
nacional em quaisquer organismos da 
Igreja Metodista. 

Paragrafo único. O (A) Jovem eleito (a) terá 
seu mandato garantido até a conclusão do 
mesmo, independentemente de idade. 

Art. 24º. O membro eleito da Federação ou 
em cargo de confiança perderá seu manda-
to quando deixar de ser membro da Igreja 
Metodista, ou deixar, injustificadamente, de 
exercer suas funções, ou transferir-se para 
qualquer Igreja Local situada em outra Re-
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gião Eclesiástica ou Missionária.

Parágrafo único. Aplicam-se as mesmas dis-
posições deste artigo caso o Secretário (a) 
Distrital ou Auxiliar altere do seu domicilio 
saindo do seu distrito de origem.

Art. 25º. No caso de vacância do (a) Presi-
dente da Federação, o (a) Vice-Presidente 
assumirá;

Art. 26º. No caso de vacância do (a) Vice-
-Presidente, Secretário (a) e Assessor (a) 
Financeiro (a), assumirá o (a) Vogal usando 
a prerrogativa do Art.16º. Deste estatuto.

Art. 27º. No caso de vacância do (a) Vogal, 
será convocado o (a) mais votado no Con-
gresso Regional, sendo empossado pelo 
Bispo (a) Presidente ou (a) seu (sua) Repre-
sentante Legal, no local e horário definido 
pelo (a) mesmo (a).

SEÇÃO II- REGISTRO DOS (AS) CANDIDA-
TOS (AS)

Art. 28º. O Congresso Regional escolherá a 
comissão de indicações contendo de 3 a 5 
membros a qual será eleita por voto secre-
to, na primeira sessão plenária do Congres-
so.

Art. 29º A eleição procederá a cargo a car-
go por indicação de pelo menos 3 (três) no-
mes pela comissão de indicações.

§ 1º A sessão plenária poderá contemplar 
a auto- indicação ou outras indicações da 
plenária;

§ 2º Os (as) candidatos (as) deverão 
apresentar suas qualificações à plenária.

SEÇÃO III- DOS (AS) DELEGADOS (AS)

Art. 30º Cada grupo jovem pode-se fazer 
representar nos congressos Regionais por 
seu (sua) Presidente ou Coordenador (a), 
mais 02 (dois) outros (as) delegados (as), 
todos os (as) quais deverão estar filiados 

à sua Sociedade ou Ministério local de Jo-
vens; 
Paragrafo Único. O (a) Presidente pode ser 
substituído por outro (a) membro da Socie-
dade local.

Art. 31º. O (a) Delegado (a) regularmente 
inscrito terá direito a voz, voto e ser votado 
no Congresso Regional.

Art. 32º. Atendidas as regras do item “c” e 
do parágrafo único do art. 3º. Deste esta-
tuto, os Congressos Regionais se reúnem 
ordinariamente a cada 02 (dois) anos e, ex-
traordinariamente, apenas em ocasiões ex-
cepcionais e, neste caso, após o parecer da 
COREAM, sempre em data e local designa-
dos pela Mesa da Federação.

Parágrafo Único. Os Congressos se regem 
por regimento interno aprovado na 1ª. Ses-
são Plenária do Congresso Regional.

Art. 33º. Os Congressos Regionais se cons-
tituem dos membros das mesas executiva, 
plena (esta composta dos secretários (as) 
distritais e auxiliares), e dos delegados (as) 
indicados (as) pelas Sociedades e/ou Minis-
térios locais, que tenham entre 18 e 35 anos 
de idade na data do Congresso.

SEÇÃO IV- ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA

Art. 34º. Será considerado eleito (a) o (a) 
candidato (a) que obtiver, em escrutínio se-
creto, a maioria absoluta dos votos;

Parágrafo Único. Caso nenhum dos (as) 
candidatos (as) alcance maioria absoluta 
na primeira votação, proceder- se- a nova 
votação, ainda no Congresso Regional, em 
dia e hora definidos pela mesa diretora da 
Federação, concorrendo desta vez apenas 
os (as) dois (duas) candidatos (as) mais 
votados (as), ou mais em caso de empate. 
Será considerado eleito (a) o (a) candidato 
(a) que obtiver a maioria simples dos votos, 
não computados os brancos e os nulos. 

Art. 35º. A mesa diretora eleita será empos-
sada no Concílio Regional pelo (a) Bispo (a) 
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ou seu (a) representante Legal. 

Parágrafo Único. A eleição da mesa direto-
ra é realizada no Congresso Regional, sob 
a presidência do (a) Bispo (a), ou seu (a) 
representante, por meio de eleição regula-
mentada por este Estatuto, para um man-
dato de 2 (dois) anos, podendo ser reeleita 
apenas uma vez obedecias as normas esta-
tutárias. 

Capitulo VI

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓ-
RIAS

Art. 36º. A Federação de Jovens será regu-
lamentada pelo presente Estatuto, aprova-
do pela COREAM, a quem cabe também su-
pervisionar suas atividades, através do (a) 
Bispo (a), de acordo com os Cânones da 
Igreja Metodista.

Art. 37º. Os (as) Presidentes das Socieda-
des ou (as) coordenadores (as) dos minis-
térios de jovens fazem parte da CLAM com 
direito a voz e voto.

Art. 38º As Comissões de Revisão de Esta-
tuto e Plano de Ação serão compostas por 
um representante de cada distrito, indicado 
pelo seu (a) Secretário Distrital ou Auxiliar, 
e coordenadas por um membro da mesa, e 
serão criadas no primeiro dia das plenárias. 

Parágrafo Único. As Comissões serão coor-
denadas por um membro da mesa executi-
va da Federação indicado (a) pelo (a) Pre-
sidente desta. 

Art. 39º. Os casos omissos no presente Es-
tatuto serão resolvidos pela Mesa da Fede-
ração. 

Art. 40º. O presente Estatuto entra em vi-
gor na data de sua aprovação, conforme 
o art. 33º. Deste Estatuto, e só poderá ser 
modificados pelo Congresso Regional, pelo 
voto favorável da maioria dos (as) delega-
dos (as) presentes. 
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