
 

 

COMISSÃO REGIONAL DE 

RELAÇÕES MINISTERIAIS 
BIÊNIO 2018-2019 

 

RELATÓRIO 01 
 
Ao  
44º Concílio Regional da 5ª RE - Igreja 
Metodista  
28 de Novembro a 01 de Dezembro - 2019  
Ipê Park Hotel, em São José do Rio Preto/SP. 
At. Sr. Presidente Revmo. Bispo Adonias 
Pereira do Lago. 
 
Estimada família Metodista, estimados/as 
delegados/as do 44º Concílio Regional. 
Graça e paz em Cristo. 
 
“Suplico, portanto, aos presbíteros que há 
entre vós, eu que sou também presbítero 
como eles, testemunha ocular dos 
sofrimentos de Cristo e, certamente, co-
participante da glória que há de ser 
plenamente revelada: pastoreai o rebanho 
de Deus que está sob vosso cuidado, não por 
constrangimento, mas voluntariamente, 
como Deus quer; nem por sórdida ganância, 
mas de boa vontade; nem como ditadores 
daqueles que vos foram confiados, antes, 
tornando-vos exemplos do rebanho.1 Pedro 
5.1-3”. 
 
A Comissão Regional de Relações Ministeriais 
da 5ªRE agradece ao Senhor nosso Deus, 
pelo privilégio de poder servir à Sua Obra. 
Também agradece aos/as distintos/as 
integrantes do Concílio Regional que nos 

elegeram para integrar tão importante 
Comissão na vida da Igreja Metodista. 
 
Para informar ao plenário, colhemos dos 
Cânones algumas informações importantes. 
COMPETÊNCIA DA COMISSÃO REGIONAL 
DE RELAÇÕES MINISTERIAIS 
 
Art. 93. À Comissão Regional de Relações 
Ministeriais compete: 
I - examinar os pedidos de aposentadoria; 
II - verificar, anualmente, a situação dos 
membros clérigos aposentados por invalidez, 
quanto à possibilidade de sua reversão ao 
ministério ativo, e a dos/as aposentados/as 
por tempo de serviço que requeiram sua 
reversão à atividade, e relatar ao plenário, 
com parecer sobre cada caso; 
III - dar parecer sobre licença e 
disponibilidade de membros clérigos. 
Parágrafo único. A Ordem Diaconal assessora 
a Comissão Regional de Relações Ministeriais 
nas questões pertinentes ao diaconato. (CG 
2016) 
Art. 223. A disponibilidade pode ser revogada 
pelo Concílio Regional que a decretou, 
quando os seus motivos forem superados. 
Art. 224. A revogação da disponibilidade 
obedece às seguintes condições: 
I - proposta do Bispo ou Bispa Presidente; 
II - parecer favorável da Comissão Regional 
de Relações Ministeriais; 
Subseção IV - Da Licença 
Art. 225. Licença é o afastamento do serviço 
ativo de membro clérigo por decisão 
superior, por motivo de estudo, viagem, 
doença, interesse particular, maternidade ou 
paternidade. 
§ 1º. A licença para estudar, viajar ou tratar 
de interesses particulares é concedida pelo 
Concílio Regional, mediante parecer 
favorável do Bispo ou Bispa Presidente. 
§ 2º. A licença para tratamento de saúde ou 
para a maternidade/paternidade é concedida 
com ônus pelo Bispo ou Bispa Presidente, 
observado o disposto no Art. 231, destes 
Cânones. 
§ 3º. As licenças para estudar, viajar ou para 
tratar de interesses particulares são 



 
  

solicitadas fundamentadamente ao Bispo ou 
Bispa Presidente do Concílio Regional, mas 
só podem ser requeridas após o/a solicitante 
ter completado dois (2) anos de membro da 
Ordem, no caso do Presbítero ou Presbítera, 
ou ter completado dois (2) anos do ingresso 
no Ministério Pastoral, no caso do Pastor ou 
Pastora. 
§ 4º. A licença para tratar de interesses 
particulares é concedida pelo período de até 
dois (2) anos, podendo ser novamente 
concedida após o interstício de dois (2) anos 
de nomeação episcopal. 
§ 5º. As demais licenças são concedidas com 
a data de reapresentação estipulada, 
podendo ser renovadas. 
§ 6º. O membro clérigo licenciado pode 
retornar antes do término do prazo da 
licença, desde que mantenha entendimentos 
prévios com o Bispo ou Bispa Presidente. 
§ 7º. O membro clérigo em licença para tratar 
de interesses particulares, que não se 
apresenta ao Bispo ou Bispa Presidente da 
Região Eclesiástica ao fim da mesma para 
retornar ao serviço ativo, é colocado em 
disponibilidade. 
§ 8º. A licença maternidade é concedida pelo 
Bispo ou Bispa Presidente para um período 
de acordo com a legislação vigente do país, 
sem prejuízo do subsídio. (CG 2016) 
§ 9º. A licença paternidade é concedida pelo 
Bispo ou Bispa Presidente para um período 
de acordo com a legislação vigente do país, 
contados a partir da data do parto, sem 
prejuízo do subsídio. (CG 2016) 
§ 10. As licenças para estudar e para viajar 
podem ser concedidas com ônus quando o 
Concílio Regional reconhece nelas o interesse 
da Igreja Metodista. 
§ 11. As licenças para tratar de interesses 
particulares são sempre concedidas sem 
ônus para a Igreja Metodista.  
§ 12. As licenças para estudar, viajar, tratar 
da saúde ou maternidade/paternidade são 
convertidas em licença para tratar de 
interesses particulares quando o membro 
clérigo não se reapresenta na data prevista 
para o seu retorno ao serviço ativo. 

Art. 226. Quando o membro clérigo é 
declarado inválido para o serviço ativo pelo 
Concílio Regional, por ser portador de 
moléstia não reconhecida pela previdência 
social oficial para a concessão da 
aposentadoria, mas que impeça 
efetivamente o exercício para tratamento das 
suas funções na Igreja, o Concílio o licencia 
para tratamento de saúde, com ônus. 
Art. 229. Quando o benefício recebido da 
previdência social oficial em razão de licença 
para tratamento de saúde for inferior à 
remuneração básica aprovada pelo Concílio 
Regional, a sua fonte pagadora complementa 
o referido benefício até o valor básico 
aprovado, desde que o membro clérigo não 
tenha interrompido sua progressão nas 
classes de contribuição na categoria de 
trabalhador autônomo, em razão do tempo 
de serviço e de contribuição, nem reduzido o 
valor dessa contribuição. 
Art. 230. A Igreja não se responsabiliza pelos 
prejuízos financeiros que o membro clérigo 
sofrer, se este se inscrever na previdência 
social oficial, para fins de contribuição, em 
faixa inferior à que teria direito de estar, em 
razão de seu tempo de serviço. 
 
DOS MEMBROS CLÉRIGOS LICENCIADOS E 
CEDIDOS 
EDITA ESTE ATO COMPLEMENTAR, NOS 
SEGUINTES TERMOS: (Cânones 2017 – p. 
228) 
Do Membro Clérigo 
Art. 2º. Os membros clérigos licenciados e 
cedidos ficam vinculados à Região do Distrito 
em que tiveram sua última nomeação. 
 
Após as informações necessárias, 
apresentamos ao distinto Concílio Regional, 
nosso relatório parcial - 01 
 
A Comissão enviou aos/as pastores/as e 
presbíteros/as, via secretaria episcopal, carta 
solicitando aos/as interessados/as, que caso 
desejassem parecer da Comissão, que se 
manifestassem enviando ao Revmo. Bispo 
Adonias Pereira do Lago e cópia para a 

Comissão, 



 
  

conforme segue abaixo: 
 
 
 
 
 
Passamos a relatar as atividades realizadas 
no biênio 2018-2019: 
 
CARTA ENVIADA AOS/AS PASTORES/AS E 
INTERESSADOS/AS 
 
“Bauru-SP, 04 de Setembro de 2019. 
 
Aos/as 
Pastores/as 
Igreja Metodista na 5ª Região Eclesiástica 
C/c – Revmo. Bispo Adonias Pereira do Lago 
COMISSÃO REGIONAL DE RELAÇÕES 
MINISTERIAIS 
COM VISTAS AO 44º CONCÍLIO REGIONAL 
28 de Novembro a 01 de Dezembro - 2019  
 
“Em 17/08/1760, ele (John Wesley) escreveu 
uma sincera carta a John Trembath 
exortando-o a agir diligentemente no 
preparo e aplicação do sermão. 
“O que tem lhe prejudicado excessivamente 
nos últimos tempos e, temo que seja o 
mesmo atualmente, é a carência de leitura. 
Eu raramente conheci um pregador que lesse 
tão pouco. E talvez por negligenciar a leitura, 
você tenha perdido o gosto por ela. Por esta 
razão, o seu talento na pregação não se 
desenvolve. Você é apenas o mesmo de há 
sete anos. É vigoroso, mas não é profundo; 
há pouca variedade; não há sequencia de 
argumentos. Só a leitura pode suprir esta 
deficiência, juntamente com a meditação e a 
oração diária. Você engana a si mesmo, 
omitindo isso. Você nunca poderá ser um 
pregador fecundo nem mesmo um crente 
completo. Vamos, comece! Estabeleça um 
horário para exercícios pessoais. Poderá 
adquirir o gosto que não tem; o que no início 
é tedioso será agradável, posteriormente. 
Quer goste ou não, leia e ore diariamente. É 
para sua vida; não há outro caminho; caso 
contrário, você será, sempre, um frívolo, 

medíocre e superficial pregador." 
http://renatovargens.blogspot.com.br/2009/0
8/john-wesley-pregacao-da-palavra-e-
os.html. 
 
Querida família pastoral na 5ª Região 
Eclesiástica 
Graça e paz em Cristo 
Que neste momento, as bênçãos do Senhor 
nosso Deus inundem vossas vidas e 
estimados familiares. 
Estimadas famílias pastorais. 
O 44º Concílio Regional se aproxima.  
A Comissão Regional de Relações Ministeriais 
no cumprimento de seus deveres 
relacionados à sua  COMPETÊNCIA 
CANÔNICA, vem respeitosamente solicitar: 
Precisamos das vossas indispensáveis 
colaborações. Portanto, solicitamos dos/as 
queridos/as pastores/as e colaboradores/as 
da Obra de Deus, cujos nomes estejam 
vinculados à 5ª RE e que se enquadram nos 
artigos canônicos intrínsecos, para se 
comunicarem com o Revmo. Bispo da Região, 
com cópia para a Comissão Regional de 
Relações Ministeriais, manifestando objetivos 
e intenções necessárias, visando os 
encaminhamentos para o próximo biênio 
2020/2021. 
Por favor, até 20/09/2019  
A Comissão tem o prazo até 30/09/2019 para 
enviar o Relatório do Biênio (2018-2019) para 
a secretaria episcopal. 
Recebam nosso abraço fraterno. 
No amor de Cristo 
Samir Borges da Silva 
silva.samir@uol.com.br 
(14) 3204-4532/ 99102-6090  
Angela Maria Pierangeli 
a.pierangeli@hotmail.com 
Núria Lisboa Sales 
nuria3re@gmail.com 
nuria.lisboa@5re.metodista.org.br 
 
=====================================
= 
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PARECERES E DOCUMENTOS 
 
ANO 2018 
 
1- TRANSFERÊNCIA DE REGIÃO 
ECLESIÁSTICA 
 
À COREAM – 5ªRE 
A/c – Revmo. Bispo Adonias Pereira do Lago 
 

AT – TRANSFERÊNCIA DE REGIÃO 
ECLESIÁSTICA  

 REV. MANOEL CARLOS AMÉRICO DA SILVA 
GONÇALVES 

 
Estimada família Metodista da COREAM 
Graça e paz em Cristo. 
 
“Suplico, portanto, aos presbíteros que há 
entre vós, eu que sou também presbítero 
como eles, testemunha ocular dos 
sofrimentos de Cristo e, certamente, co-
participante da glória que há de ser 
plenamente revelada: pastoreai o rebanho 
de Deus que está sob vosso cuidado, não por 
constrangimento, mas voluntariamente, 
como Deus quer; nem por sórdida ganância, 
mas de boa vontade; nem como ditadores 
daqueles que vos foram confiados, antes, 
tornando-vos exemplos do rebanho.1 Pedro 
5.1-3”. 
 
DA TRANSFERÊNCIA DE REGIÃO, CESSÃO E 
COMISSIONAMENTO DE MEMBRO CLÉRIGO 
 
Artigo 46 – Cânones da Igreja Metodista 
Seção V 
Da Transferência de Região, Cessão e 
Comissionamento de Membro Clérigo 
Subseção I 
Do Processo de Transferência de Membro 
Clérigo 
Art. 46. O processo de transferência de 
membro clérigo, de uma Região Eclesiástica 
para outra, tem a seguinte tramitação: 
I - a pessoa interessada solicita transferência, 
por escrito, ao Bispo ou Bispa Presidente da 
Região de origem, com a justificativa; 

II - o Bispo ou Bispa Presidente, após ouvir o 
Ministério de Ação Episcopal, encaminha o 
pedido de transferência com a 
documentação resultante e o seu parecer 
favorável para a Comissão Regional de 
Relações Ministeriais; 
III - a Comissão Regional de Relações 
Ministeriais dá seu parecer favorável sobre a 
transferência e envia a documentação ao 
Concílio Regional. 
 
A Comissão Regional de Relações Ministeriais 
recebeu e-mail da secretaria episcopal da 
5ªRE, Sra. Taniani Oliveira, dia 14/02/2018, 
12h:23, por solicitação do Revmo. Bispo 
Adonias Pereira do Lago, para que a 
Comissão emita seu parecer sobre a 
transferência de membro clérigo da 5ª 
Região Eclesiástica para a 3ª Região 
Eclesiástica. O motivo principal do pedido: “ 
tendo como justificativa a minha 
mudança para a região de São Paulo 
capital. Desde 2013, como já é do 
conhecimento do bispo, eu estou 
pastoreando a Igreja Metodista do 
Jabaquara e colaborando como secretário 
executivo da Câmara Regional de 
Expansão Missionária da 3RE”. 
 
Segue a missiva: 
“São Caetano do Sul, 09 de fevereiro de 2018 
Ilustríssimo Revmo. Bispo Adonias Pereira do 
Lago  
Bispo da 5RE da Igreja Metodista  
Graça e Paz do nosso Senhor Jesus!  
Eu, Manoel Carlos Américo da Silva 
Gonçalves, Presbítero da Igreja Metodista da 
5RE, solicito a minha transferência para a 
Terceira Região Eclesiástica (3RE) da Igreja 
Metodista, conforme orienta os nossos 
documentos (Cânones 2017, Artigo 29, Inciso 
V e Artigo 46), tendo como justificativa a 
minha mudança para a região de São Paulo 
capital. Desde 2013, como já é do 
conhecimento do bispo, eu estou 
pastoreando a Igreja Metodista do Jabaquara 
e colaborando como secretário executivo da 
Câmara Regional de Expansão Missionária da 

3RE. Eu sou 



 
  

grato e louvo à Deus pela vida do bispo e da 
sua família, pelos amigos da 5RE que eu 
desenvolvi e que ainda tenho amizade e 
muita estima. Procurando regularizar a 
minha situação de presbítero, solicito ao 
Revmo. Bispo a transferência para 3RE. 
Tendo em vista que 2018 não é ano de 
Concílio Regional, se possível, solicito que a 
COREAM juntamente com o Bispo, o MAE e 
Comissão Regional de Relações Ministeriais 
possam avaliar o meu pedido. (Cânones 
2017, Artigo 102, Parágrafo 2).  
Desde já agradeço e estou à disposição para 
qualquer esclarecimento  
Fraternalmente em Cristo,  
Rev. Manoel Carlos Américo da Silva 
Gonçalves”. 
 
A Comissão Regional de Relações 
Ministeriais, após receber o parecer favorável 
do Revmo. Bispo Adonias Pereira do Lago, e 
após haver entendimentos entre os bispos 
das duas Regiões Eclesiásticas citadas, emite 
seu parecer FAVORÁVEL para a transferência 
do REV. MANOEL CARLOS AMÉRICO DA 
SILVA GONÇALVES 
da 5ª Região Eclesiástica para a 3ª Região 
Eclesiástica.  
 
Bauru-SP, 15 de Fevereiro de 2018. 
No amor de Cristo 
Samir Borges da Silva  
Angela Maria Pierangeli 
Núria Lisboa Sales  
 

2- PEDIDO DE LICENÇA COM ÔNUS 

Bauru, SP, 12 de Março de 2018 
AT – PEDIDO LICENÇA COM ÔNUS – REV. 

ANDRÉ JAMAITES 
 
À COREAM – 5ª RE 
A/C - Ao Revmo. Bispo Adonias Pereira do 
Lago 
 
“Quando um membro sofre, todos os 
outros sofrem com ele; quando um 

membro é honrado, todos os outros se 
alegram com ele”. 1 Coríntios 12.26-27 
 
Graça e paz em Cristo 
Que neste momento, as bênçãos de Deus 
inundem vossas vidas, famílias e ministérios. 
 
A Comissão Regional de Relações Ministeriais 
da 5ªRE recebeu e-mail da Sede Regional, em 
20/02/2018 16:15 por meio da secretária 
episcopal Taniani Oliveira, com anexo de 
laudo médico, e pedido de Licença do 
Ministério Ativo do REV. ANDRÉ JAMAITES, 
por um período de até dois (2) anos. O 
pedido de afastamento é com ÔNUS por  
licença do serviço ativo de membro clérigo 
por motivo de doença.  
“Segue pedido de licença do Rev. André 
Jamaites para parecer da Comissão, 
juntamente com atestado médico. A 
posição do Bispo é favorável, mas a ajuda 
é complementação do que ele recebe pelo 
INSS”, disse a secretária. 
A Comissão examinou os artigos canônicos:  
Subseção IV - Da Licença 
Art. 225. Licença é o afastamento do serviço 
ativo de membro clérigo por decisão 
superior, por motivo de estudo, viagem, 
doença, interesse particular, maternidade ou 
paternidade. § 2º. A licença para tratamento 
de saúde ou para a 
maternidade/paternidade é concedida com 
ônus pelo Bispo ou Bispa Presidente, 
observado o disposto no Art. 231, destes 
Cânones. 
Art. 229. Quando o benefício recebido da 
previdência social oficial em razão de licença 
para tratamento de saúde for inferior à 
remuneração básica aprovada pelo Concílio 
Regional, a sua fonte pagadora complementa 
o referido benefício até o valor básico 
aprovado, desde que o membro clérigo não 
tenha interrompido sua progressão nas 
classes de contribuição na categoria de 
trabalhador autônomo, em razão do tempo 
de serviço e de contribuição, nem reduzido o 
valor dessa contribuição. 
COMPETE À COMISSÃO - Art. 93. À Comissão 

Regional de 



 
  

Relações Ministeriais compete:... III - dar 
parecer sobre licença e disponibilidade de 
membros clérigos. 
PARECER DA COMISSÃO 
A Comissão Regional de Relações 
Ministeriais, após receber parecer favorável 
do Bispo Adonias Pereira do Lago, após 
leitura e entendimento do Laudo Médico do 
DR. VINICIUS MAGALHÃES, CREMESP-
108194

 
relatando a gravidade da enfermidade e a 
necessidade urgente de afastamento do 
serviço ativo, e após entendimento da 
solicitação do REV. ANDRÉ JAMAITES de 
afastamento do Ministério Ativo da Igreja 
Metodista – 5ªRE, emite seu parecer 
FAVORÁVEL ao pedido de licença em apreço, 
com ônus, a partir de Fevereiro de 2018, 
perdurando por até dois (2) anos 
decorrentes. 
A 5ª Região Eclesiástica complementará a 
base regional e o tratamento fica por conta 
do INSS.   
No amor de Cristo. 

COMISSÃO REGIONAL DE RELAÇÕES 
MINISTERIAIS 

Rev. Samir Borges da Silva 
silva.samir@uol.com.br 

Revda. Angela Maria Pierangeli 
a.pierangeli@hotmail.com 
Revda. Núria Lisboa Sales 

nuria3re@gmail.com; 
 

 

 

3- PEDIDO DE LIECNÇA COM ÔNUS 

Bauru, SP, 12 de Março de 2018 
AT – PEDIDO LICENÇA COM ÔNUS – REVDA. 

NÚRIA LISBOA SALES 
 
À COREAM – 5ª RE 
A/C - Ao Revmo. Bispo Adonias Pereira do 
Lago 
 

“Quando um membro sofre, todos os 
outros sofrem com ele; quando um 
membro é honrado, todos os outros se 
alegram com ele”. 1 Coríntios 12.26-27 
 
Graça e paz em Cristo 
Que neste momento, as bênçãos de Deus 
inundem vossas vidas, famílias e ministérios. 
 
A Comissão Regional de Relações Ministeriais 
da 5ªRE recebeu e-mail da Sede Regional, 
09/02/2018, 14:55 por meio da secretária 
episcopal Taniani Oliveira, com anexo de 
laudo médico, e pedido de Licença do 
Ministério Ativo da REVDA. NÚRIA LISBOA 
SALES , por um período de até dois (2) anos. 
O pedido de afastamento é com ÔNUS por  
licença do serviço ativo de membro clérigo 
por motivo de doença.   
Seguem no final deste parecer, um (1) anexo 
carta/e-mail da Revda. Núria, enviada ao 
Revmo. Bispo Adonias Pereira do Lago, em 8 
de fevereiro de 2018, 11:38, explicando suas 
necessidades, e um (1), anexo do laudo 
médico, Dr. Minoru Matsuda,  Médico 
Psiquiatra – CRM-22608 – Em 22-02-18, 
contendo parecer indicativo para a devida 
licença. 
A Comissão examinou os artigos canônicos:  
Subseção IV - Da Licença 
Art. 225. Licença é o afastamento do serviço 
ativo de membro clérigo por decisão 
superior, por motivo de estudo, viagem, 
doença, interesse particular, maternidade ou 
paternidade. § 2º. A licença para tratamento 
de saúde ou para a 
maternidade/paternidade é concedida com 
ônus pelo Bispo ou Bispa Presidente, 
observado o disposto no Art. 231, destes 
Cânones. 
Art. 229. Quando o benefício recebido da 
previdência social oficial em razão de licença 
para tratamento de saúde for inferior à 
remuneração básica aprovada pelo Concílio 
Regional, a sua fonte pagadora complementa 
o referido benefício até o valor básico 
aprovado, desde que o membro clérigo não 
tenha interrompido sua progressão nas 

classes de 
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contribuição na categoria de trabalhador 
autônomo, em razão do tempo de serviço e 
de contribuição, nem reduzido o valor dessa 
contribuição. 
COMPETE À COMISSÃO - Art. 93. À Comissão 
Regional de Relações Ministeriais compete:... 
III - dar parecer sobre licença e 
disponibilidade de membros clérigos. 
PARECER DA COMISSÃO 
A Comissão Regional de Relações 
Ministeriais, após receber parecer favorável 
do Bispo Adonias Pereira do Lago, após 
leitura e entendimento do Laudo Médico 
relatando a necessidade de afastamento do 
serviço ativo, e após entendimento da 
solicitação da REVDA. NÚRIA LISBOA SALES 
de afastamento do Ministério Ativo da Igreja 
Metodista – 5ªRE, emite seu parecer 
FAVORÁVEL ao pedido de licença em apreço, 
com ônus, a partir de Fevereiro de 2018, 
perdurando por até dois (2) anos 
decorrentes.  
A 5ª Região Eclesiástica complementará a 
base regional e o tratamento fica por conta 
do INSS.   
No amor de Cristo. 

COMISSÃO REGIONAL DE RELAÇÕES 
MINISTERIAIS 

Rev. Samir Borges da Silva 
silva.samir@uol.com.br 

Revda. Angela Maria Pierangeli 
a.pierangeli@hotmail.com 
Revda. Núria Lisboa Sales 

nuria3re@gmail.com; 
 

 

4-  TRANSFERÊNCIA DE REGIÃO 
ECLESIÁSTICA 
 
Ao 
REVMO. BISPO ADONIAS PEREIRA DO LAGO 
5ªRE 
 
AT – TRANSFERÊNCIA DE REGIÃO 
ECLESIÁSTICA  
 REV. GUSTAVO HENRIQUE ESTEVAM EMILIO 
 
Estimado Bispo 

Graça e paz em Cristo. 
 
“Suplico, portanto, aos presbíteros que há 
entre vós, eu que sou também presbítero 
como eles, testemunha ocular dos 
sofrimentos de Cristo e, certamente, co-
participante da glória que há de ser 
plenamente revelada: pastoreai o rebanho 
de Deus que está sob vosso cuidado, não por 
constrangimento, mas voluntariamente, 
como Deus quer; nem por sórdida ganância, 
mas de boa vontade; nem como ditadores 
daqueles que vos foram confiados, antes, 
tornando-vos exemplos do rebanho.1 Pedro 
5.1-3”. 
 
DA TRANSFERÊNCIA DE REGIÃO, CESSÃO E 
COMISSIONAMENTO DE MEMBRO CLÉRIGO 
 
Artigo 46 – Cânones da Igreja Metodista 
Seção V 
Da Transferência de Região, Cessão e 
Comissionamento de Membro Clérigo 
Subseção I 
Do Processo de Transferência de Membro 
Clérigo 
Art. 46. O processo de transferência de 
membro clérigo, de uma Região Eclesiástica 
para outra, tem a seguinte tramitação: 
I - a pessoa interessada solicita transferência, 
por escrito, ao Bispo ou Bispa Presidente da 
Região de origem, com a justificativa; 
II - o Bispo ou Bispa Presidente, após ouvir o 
Ministério de Ação Episcopal, encaminha o 
pedido de transferência com a 
documentação resultante e o seu parecer 
favorável para a Comissão Regional de 
Relações Ministeriais; 
III - a Comissão Regional de Relações 
Ministeriais dá seu parecer favorável sobre a 
transferência e envia a documentação ao 
Concílio Regional. 
 
A Comissão Regional de Relações Ministeriais 
recebeu e-mail da secretaria episcopal da 
5ªRE, Sra. Taniani Oliveira, dia 15/08/2018, 
9h55, por solicitação do Revmo. Bispo 
Adonias Pereira do Lago, para que a 

Comissão emita 

mailto:silva.samir@uol.com.br
mailto:a.pierangeli@hotmail.com
mailto:nuria3re@gmail.com


 
  

seu parecer sobre a transferência de 
membro clérigo da 5ª Região Eclesiástica 
para a 1ª Região Eclesiástica. O motivo 
principal do pedido: “assumi neste ano a 
função de Oficial Capelão da Força Aérea 
Brasileira, fui transferido para a cidade do 
Rio de Janeiro”. 
 
Segue a missiva: 
 
“De: gustavo.emilio@5re.metodista.org.br 
<gustavo.emilio@5re.metodista.org.br> 
Enviada em: quarta-feira, 15 de agosto de 
2018 08:39 
Para: Adonias Pereira do Lago 
<bispoadonias@uol.com.br> 
Assunto: Transferência para 1a RE 
Prioridade: Alta 
Prezado Revmo Adonias Pereira do Lago, 
Graça e paz! 
Com gratidão a Deus, à Igreja e às lideranças 
que me proporcionaram oportunidades de 
servir ao Reino de Deus nesta amada Quinta 
Região como pastor desde 2010, quando fui 
consagrado Pastor-Acadêmico, aprouve ao 
Senhor me conceder oportunidade de servi-
Lo em outras terras de nosso Brasil. 
Assim, tendo em vista que assumi neste ano 
a função de Oficial Capelão da Força Aérea 
Brasileira, que fui transferido para a cidade 
do Rio de Janeiro, de forma que terei de 
permanecer nesta localidade por, pelo 
menos, 5 anos para que possa vislumbrar 
alguma transferência por vontade própria, e 
que não tenho nenhuma garantia que 
poderei servir novamente na área territorial 
correspondente à 5a Região Eclesiástica da 
Igreja Metodista, com a intenção de 
continuar servindo também à Igreja de Deus 
por meio do serviço à igreja da qual sou 
clérigo, e já tendo recebido opinião favorável 
do bispo da 1a RE, solicito transferência da 
5a RE para a 1a RE da Igreja Metodista. 
No amor de Cristo, 
Gustavo Henrique Estevam Emilio 
Presbítero da 5a RE” 
 
A Comissão Regional de Relações 
Ministeriais, após receber o parecer favorável 

do Revmo. Bispo Adonias Pereira do Lago, do 
MAE e após haver entendimentos entre os 
bispos das duas Regiões Eclesiásticas citadas, 
emite seu parecer FAVORÁVEL para a 
transferência do REV. GUSTAVO HENRIQUE 
ESTEVAM EMILIO da 5ª Região Eclesiástica 
para a 1ª Região Eclesiástica.  
 
Bauru-SP, 20 de Agosto de 2018. 
No amor de Cristo 
 
Comissão Regional de Relações Ministeriais 
Samir Borges da Silva  
Angela Maria Pierangeli 
Núria Lisboa Sales 
 
 
5- APOSENTADORIA 
 
Bauru, SP, 21 de novembro de 2018 
REF. APOSENTADORA REV. AROLDO 
BARBOSA 
 
Ao Revmo. Bispo 
Adonias Pereira do Lago – 5ªRE 
Graça e paz em Cristo 
Que neste momento, as bênçãos de Deus 
inundem vossa vida, família, Sede e 
ministério episcopal. 
 
“Combati o bom combate, acabei a carreira, 
guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça 
me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, 
me dará naquele Dia; e não somente a mim, 
mas também a todos os que amarem a sua 
vinda”. 2 Timóteo 4:7-8 
 
A Comissão Regional de Relações Ministeriais 
da 5ªRE recebeu e-mail da secretaria da Sede 
Regional – 5ªRE, em 24 de Outubro de 2018, 
13h13, por solicitação do Revmo. Bispo 
Adonias Pereira do Lago com pedido de 
aposentadoria sem ônus do REV. AROLDO 
BARBOSA. Segue conteúdo: 
“Em 2018-10-24 13:13, AROLDO BARBOSA 
escreveu: 
Shalom! 
Venho por esta junto à vos ver a 

possibilidade de 



 
  

minha aposentadoria sem ônus da Igreja 
pois já dei entrada da mesma oficialmente 
junto ao INSS porque tenho mais de 35 anos 
de contribuição como autônomo e completei 
60 anos em julho passado. Outrossim, não 
tenho possibilidades de continuar no 
ministério ativo. Fraternalmente, Rev Aroldo 
Barbosa”. 
Os Cânones da Igreja Metodista em sua 
Subseção II trata da Aposentadoria sem Ônus 
para a Igreja: Art. 217. O Concílio Regional 
concede aposentadoria de qualquer tipo, 
sem ônus para a Igreja Metodista, aos 
membros clérigos desvinculados do sistema 
de previdência interna, desde que a 
requeiram e comprovem a correspondente 
concessão pelo órgão de previdência social 
oficial. 
COMPETÊNCIA DA COMISSÃO REGIONAL DE 
RELAÇÕES MINISTERIAIS 
Art. 93. À Comissão Regional de Relações 
Ministeriais compete: 
I - examinar os pedidos de aposentadoria. 
A Comissão Regional de Relações Ministeriais 
da 5ªRE, após receber o parecer favorável do 
Revmo. Bispo Adonias Pereira do Lago, e 
verificar que o presente pedido do Rev. 
Aroldo Barbosa, está dentro das normas 
canônicas, emite seu parecer FAVORÁVEL ao 
pedido solicitado, sem ônus para a Igreja 
Metodista, concluindo que a partir de 01 de 
fevereiro de 2019, O Rev. Aroldo Barbosa 
passa para a categoria de Presbítero Inativo 
da Igreja Metodista do Brasil. 
No amor de Cristo. 
 
COMISSÃO REGIONAL DE RELAÇÕES 
MINISTERIAIS – 5ª RE 
Rev. Samir Borges da Silva 
Revda. Angela Maria Pierangeli 
Revda. Núria Lisboa Sales 
 
 
6- APOSENTADORIA 
 
Bauru, SP, 21 de novembro de 2018 
REF. APOSENTADORA REV. NICANOR LOPES 
 
Ao Revmo. Bispo 

Adonias Pereira do Lago – 5ªRE 
Graça e paz em Cristo 
Que neste momento, as bênçãos de Deus 
inundem vossa vida, família, Sede e 
ministério episcopal. 
 
“Combati o bom combate, acabei a carreira, 
guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça 
me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, 
me dará naquele Dia; e não somente a mim, 
mas também a todos os que amarem a sua 
vinda”. 2 Timóteo 4:7-8 
 
A Comissão Regional de Relações Ministeriais 
da 5ªRE recebeu e-mail da secretaria da Sede 
Regional – 5ªRE, em 9 de novembro de 2018 – 
10h:47, por solicitação do Revmo. Bispo 
Adonias Pereira do Lago com pedido de 
aposentadoria sem ônus do REV. NICANOR 
LOPES. Segue conteúdo: 
“Estimado bispo Adonias, Saúde e Paz! 
Como é de seu conhecimento, no mês de 
agosto de 2018 saiu a minha aposentadoria 
por tempo de serviço pelo INSS [Instituto 
Nacional de Serviço Social], diante do que 
prescreve os Cânones da Igreja Metodista em 
sua Subseção II, que trata da Aposentadoria 
sem Ônus para a Igreja: Art. 217. O Concílio 
Regional concede aposentadoria de qualquer 
tipo, sem ônus para a Igreja Metodista, aos 
membros clérigos desvinculados do sistema 
de previdência interna, desde que a 
requeiram e comprovem a correspondente 
concessão pelo órgão de previdência social 
oficial. 
Venho mui respeitosamente e muito 
agradecido pelo que a Igreja Metodista 
representa para minha vida, requerer a 
minha aposentadoria das atividades 
eclesiásticas da Igreja Metodista, a partir de 
01 de fevereiro de 2019. 
Anexo encaminho o documento da 
Previdência Social, o qual comprova o meu 
status de aposentado pela previdência social 
oficial, como indicado no Art. 217 dos 
Cânones da Igreja Metodista. 
Mais uma vez expresso a minha mais 
profunda gratidão a Igreja Metodista na 

Quinta Região 



 
  

Eclesiástica, onde servi desde a minha 
primeira nomeação em fevereiro de 1983 
para a cidade de Rondonópolis até o 
momento. Sou grato a Deus pela vocação 
que me concedeu e a Igreja Metodista por 
permitir o exercício desta vocação nesses 36 
anos de tempo integral, mais 4 anos como 
seminarista e pastor acadêmico (1978-1982). 
Com desejos de bênçãos, Nicanor Lopes” 
COMPETÊNCIA DA COMISSÃO REGIONAL DE 
RELAÇÕES MINISTERIAIS 
Art. 93. À Comissão Regional de Relações 
Ministeriais compete: 
I - examinar os pedidos de aposentadoria. 
A Comissão Regional de Relações Ministeriais 
da 5ªRE, após receber o parecer favorável do 
Revmo. Bispo Adonias Pereira do Lago, e 
verificar que o presente pedido do Rev. 
Nicanor Lopes, está dentro das normas 
canônicas, emite seu parecer FAVORÁVEL ao 
pedido solicitado, sem ônus para a Igreja 
Metodista, concluindo que a partir de 01 de 
fevereiro de 2019, O Rev. Nicanor Lopes 
passa para a categoria de Presbítero Inativo 
da Igreja Metodista do Brasil. 
No amor de Cristo. 
COMISSÃO REGIONAL DE RELAÇÕES 
MINISTERIAIS – 5ª RE 
Rev.Samir Borges da Silva 
Revda. Angela Maria Pierangeli 
Revda. Núria Lisboa Sales 
 
7- TRANSFERÊNCIA DE REGIÃO 
ECLESIÁSTICA 
 
Ao REVMO. BISPO ADONIAS PEREIRA DO 
LAGO 
5ªRE 
 
AT – TRANSFERÊNCIA DE REGIÃO 
ECLESIÁSTICA  
 REV. CLAUDIMAR FERNANDES DE LIMA 
 
 
Revmo. Bispo 
Graça e paz em Cristo. 
 
“Suplico, portanto, aos presbíteros que há 
entre vós, eu que sou também presbítero 

como eles, testemunha ocular dos 
sofrimentos de Cristo e, certamente, co-
participante da glória que há de ser 
plenamente revelada: pastoreai o rebanho 
de Deus que está sob vosso cuidado, não por 
constrangimento, mas voluntariamente, 
como Deus quer; nem por sórdida ganância, 
mas de boa vontade; nem como ditadores 
daqueles que vos foram confiados, antes, 
tornando-vos exemplos do rebanho.1 Pedro 
5.1-3”. 
 
DA TRANSFERÊNCIA DE REGIÃO, CESSÃO E 
COMISSIONAMENTO DE MEMBRO CLÉRIGO 
 
Artigo 46 – Cânones da Igreja Metodista 
Seção V 
Da Transferência de Região, Cessão e 
Comissionamento de Membro Clérigo 
Subseção I 
Do Processo de Transferência de Membro 
Clérigo 
Art. 46. O processo de transferência de 
membro clérigo, de uma Região Eclesiástica 
para outra, tem a seguinte tramitação: 
I - a pessoa interessada solicita transferência, 
por escrito, ao Bispo ou Bispa Presidente da 
Região de origem, com a justificativa; 
II - o Bispo ou Bispa Presidente, após ouvir o 
Ministério de Ação Episcopal, encaminha o 
pedido de transferência com a 
documentação resultante e o seu parecer 
favorável para a Comissão Regional de 
Relações Ministeriais; 
III - a Comissão Regional de Relações 
Ministeriais dá seu parecer favorável sobre a 
transferência e envia a documentação ao 
Concílio Regional. 
 
A Comissão Regional de Relações Ministeriais 
recebeu e-mail da secretaria episcopal da 
5ªRE, Sra. Taniani Oliveira, dia sex 07/12/2018 
15:55, por solicitação do Revmo. Bispo 
Adonias Pereira do Lago, para que a 
Comissão emita seu parecer sobre a 
transferência de membro clérigo da 5ª 
Região Eclesiástica para a 8ª Região 
Eclesiástica. Segue a missiva: 
 



 
  

São Gabriel do Oeste – MS -  08 de Novembro 
de 2018 
Estimados/as  
Reverendos/as  
Bispa Hideide Brito Torres 
E 
Bispo Adonias Pereira do Lago 
 
Graça e a Paz do Nosso Senhor e Salvador 
Jesus Cristo esteja com os queridos. 
(1 Sm. 7: Então tomou Samuel uma pedra, e a 
pôs entre Mizpá e Sem, e chamou-lhe 
Ebenézer; e disse: Até aqui nos ajudou o 
Senhor). 
Este versículo tem sido uma realidade em 
minha vida, ministério e família, posso dizer 
com toda convicção como disse Josué, o 
Senhor nosso Deus esteve o tempo todo com 
a gente durante todo este tempo que ele tem 
nos dado o privilégio de servi-lo nesta cidade 
querida de gente amiga e muito amada por 
Ele. Durante este tempo nossas vidas foram 
marcadas profundamente por pessoas que 
cruzaram o nosso caminho e cremos 
também que marcamos muitas vidas com as 
marcas do mestre Jesus nosso Senhor e 
Salvador. Porém existem situações na vida 
que envolvem outras pessoas tão preciosas 
que precisamos tomar decisões importantes 
mesmo que elas sejam difíceis e um tanto 
quanto desafiadoras, dolorosas porém 
necessárias. 
Eu e minha família estamos diante de tais 
situações neste exato momento e 
precisamos tomar a decisão. E para isso 
precisamos da ajuda dos queridos/as, nossos 
pastores/as que zelam por nossas vidas, 
ministério que o Senhor nos confiou e 
especialmente administrativamente. Sendo 
assim segue a minha solicitação e 
justificativas da mesma. 
 Como é do conhecimento dos irmãos sou de 
origem “conforme a nova disposição 
geográfica” da oitava Região Eclesiástica e 
pretendo pedir a minha transferência para 
esta região. Sendo possível esta 
transferência, manifesto aqui o meu desejo 
de ser transferido para 8ºRE na próxima 

nomeação.  O motivo deste pedido é porque 
estou enfrentando 
algumas lutas referentes a enfermidades na 
minha família; meu irmão mais velho (e 
especialmente minha mãe com 70 anos 
perdendo a visão) e preciso deslocar muitas 
vezes 850 km para acompanhar alguns 
procedimentos de saúde bem como do dia a 
dia dela em suas limitações. 
Sendo assim, respeitosamente dirijo – me 
aos amados/as para pedir que havendo 
disponibilidade e possibilidade eu gostaria de 
pedir minha a transferência para 8ºRE e 
manifestar o desejo de ficar o mais próximo 
de Goiânia, cidade em que minha mãe está 
morando, o que reduziria muito os custos 
com despesas de viajem e desgastes físicos 
também. 
Certo da compreensão dos queridos quanto 
a minha manifestação e em oração por suas 
vidas, família e ministério, despeço – me 
desejando as mais ricas bênçãos de Deus 
sobre a suas vidas, família e ministério. 
A sua disposição para eventuais 
esclarecimentos. 
Meus contatos: 067 996828145 Wats Casa 
067 32954818 e-mail 
pr.claudimarf@hotmail.com e 
claudimar.lima@5re.metodista.org.br  
Fraternalmente em Cristo  
Rev. Claudimar Fernandes de Lima. 
 
A Comissão Regional de Relações 
Ministeriais, após receber o parecer favorável 
do Revmo. Bispo Adonias Pereira do Lago e 
do MAE e após haver entendimentos entre 
o/a bispo/a das duas Regiões Eclesiásticas 
citadas, emite seu parecer FAVORÁVEL para a 
transferência do REV. CLAUDIMAR 
FERNANDES DE LIMA da 5ª Região 
Eclesiástica para a 8ª Região Eclesiástica.  
 
Bauru-SP, 11 de Dezembro de 2018. 
No amor de Cristo 
 
Comissão Regional de Relações Ministeriais 
Samir Borges da Silva  
Angela Maria Pierangeli 



 
  

Núria Lisboa Sales  
 
 
 
8- TÍTULO DE EMÉRITO 
 
Subseção II 
Da Aposentadoria sem Ônus para a Igreja 
Art. 218A. 
§ 3º. O Concílio Regional concede o título de 
Pastor ou Pastora Emérito/a, Presbítero ou 
Presbítera emérito/a, ao membro clérigo com 
nomeação episcopal que se aposentar a 
pedido ou por idade. 
 
Ao 44º Concílio Regional da 5ª RE 

S.J. Rio Preto – SP 

Estimada família conciliar 

A Comissão Regional de Relações 

Ministeriais, vem junto ao distinto Concílio 

Regional, solicitar o Título de Emérito para: 

Rev. Nicanos Lopes  
Rev. Aroldo Barbosa  
Rev. André Jamaites – In Memoriam 
 
Agradecemos a Deus pela vida dos 
Presbíteros indicados, considerando os 
relevantes serviços pastorais prestados à 
Igreja Metodista no Brasil. 
 

 ANO 2019 
 
 
PARECERES E DOCUMENTOS 
 
1- TRANSFERÊNCIA DE REGIÃO 
ECLESIÁSTICA 
 
Ao 
Revmo. Bispo Adonias Pereira do Lago 
Presidente da Quinta Região Eclesiástica 
Igreja Metodista 
 

AT – TRANSFERÊNCIA DE REGIÃO 
ECLESIÁSTICA  
DA QUINTA REGIÃO ECLESIÁSTICA PARA A 
TERCEIRA 
 REV. TARCÍSIO DOS SANTOS 
 
Revmo. Bispo Adonias Pereira do Lago 
Graça e paz em Cristo. 
 
“Suplico, portanto, aos presbíteros que há 
entre vós, eu que sou também presbítero 
como eles, testemunha ocular dos 
sofrimentos de Cristo e, certamente, co-
participante da glória que há de ser 
plenamente revelada: pastoreai o rebanho 
de Deus que está sob vosso cuidado, não por 
constrangimento, mas voluntariamente, 
como Deus quer; nem por sórdida ganância, 
mas de boa vontade; nem como ditadores 
daqueles que vos foram confiados, antes, 
tornando-vos exemplos do rebanho. 1 Pedro 
5.1-3”. 
 
DA TRANSFERÊNCIA DE REGIÃO, CESSÃO E 
COMISSIONAMENTO DE MEMBRO CLÉRIGO 
 
Artigo 46 – Cânones da Igreja Metodista 
Seção V 
Da Transferência de Região, Cessão e 
Comissionamento de Membro Clérigo 
Subseção I 
Do Processo de Transferência de Membro 
Clérigo 
Art. 46. O processo de transferência de 
membro clérigo, de uma Região Eclesiástica 
para outra, tem a seguinte tramitação: 
I - a pessoa interessada solicita transferência, 
por escrito, ao Bispo ou Bispa Presidente da 
Região de origem, com a justificativa; 
II - o Bispo ou Bispa Presidente, após ouvir o 
Ministério de Ação Episcopal, encaminha o 
pedido de transferência com a 
documentação resultante e o seu parecer 
favorável para a Comissão Regional de 
Relações Ministeriais; 
III - a Comissão Regional de Relações 
Ministeriais dá seu parecer favorável sobre a 
transferência e envia a documentação ao 



 
  

Concílio Regional. 
 
A Comissão Regional de Relações Ministeriais 
recebeu e-mail do Revmo. Bispo Adonias 
Pereira do Lago 5ªRE, Enviado em: 
29/03/2019 | 17:50, solicitando parecer sobre 
a transferência do membro clérigo Rev. 
TARCÍSIO DOS SANTOS, da Quinta Região 
Eclesiástica para a Terceira Região 
Eclesiástica. 
O parecer do Revmo. Bispo Adonias Pereira 
do Lago, do Revmo. Bispo José Carlos Peres e 
dos MAEs, são favoráveis à transferência 
conforme consta nos e-mails, 
correspondidos entre os dois bispos, datado 
de 29/03/2019, e whatsapp do bispo enviado 
ao presidente da Comissão em 30/03/2019.  
Conforme é sabido, aconteceram fatos 
desagradáveis na vida pastoral do Rev. 
Tárcísio, que culminou no seu pedido de 
licença do Ministério Pastoral nos dois 
últimos anos. 
O bispo da Quinta Região, Revmo. Bispo 
Adonias, e os SDs, tem acompanhado a vida 
familiar presente do Rev. Tarcício.  
A Comissão trabalha com os pareceres dos 
bispos e seus encaminhamentos. Assim, 
ouvindo e lendo seus pareceres desde 2017, 
2018 e 2019, a Comissão se pautou pelos 
encaminhamentos das duas regiões e último 
encaminhamento do Revmo. bispo Adonias 
Pereira do Lago:  
“São José do Rio Preto, 29 de março de 2019> 
Prezada CRM, graça e paz! Assunto: 
Transferência do Rev. Tarcísio dos Santos da 
5ª para a 3ª região. Solicitação: Segue anexo 
documentos com a solicitação de 
transferência do pr. Tarcísio. Favor enviar 
resposta o mais rápido possível com cópia 
para bispo. Aguardo parecer desta nobre 
Comissão. 
O parecer do bispo e MAE são favoráveis. Em 
Cristo, Adonias P. do Lago”. 
A Comissão destaca parte da carta do Rev. 
Tarcisio, enviada ao Bispo Adonias:  
“Por isto, arrependido e vendo o Deus 
altíssimo agindo dia após dia na minha vida e 
de minha família com poder e glória, peço 
sua orientação de como proceder para que 

possa retomar as minhas atividades 
pastorais. Sob o grande amor de Deus, Um 
abraço. Pr Tarcísio dos Santos”. 
Seque também a carta de solicitação do Rev. 
Tarcísio enviada aos Revmo. Bispos Adonias 
Pereira do lago e José Carlos Peres: 
“Revmo. José Carlos Peres Bispo Presidente 
da 3ª RE "E ele deu uns como apóstolos, e 
outros como profetas, e outros como 
evangelistas, e outros como pastores e 
mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento 
dos santos, para a obra do ministério, para 
edificação do corpo de Cristo; até que todos 
cheguemos à unidade da fé e do pleno 
conhecimento do Filho de Deus, ao estado de 
homem feito, à medida da estatura da 
plenitude de Cristo" (Efésios, 4:11-13). Caro 
Revmo. Bispo José Carlos Peres, recebi a 
solicitação do Rev. Renato Saidel para 
formalizar o pedido de transferência para a 
3ª RE e de acordo com a orientação canônica 
que não permite mais o comissionamento de 
presbíteros entre Regiões Eclesiásticas. 
Diante dessa solicitação e uma vez que 
devido à carreira profissional da minha 
esposa devemos permanecer na cidade de 
Campos do Jordão nos próximos anos, é com 
muita alegria que nos apresentamos à 3ª RE 
para continuarmos servindo ao chamado de 
Deus. Temos, no tempo em que aqui 
estamos, servido ao Senhor e à Igreja 
Metodista no Distrito do Vale do Paraíba, 
auxiliando os Revs. Silvio Augusto Parraga e 
Paulo Roberto Garcia na Igreja e no Ponto 
Missionário da Igreja Metodista na Vila Santo 
Antônio. Eles próprios poderão atestar o 
exercício da vocação e a bênção que essa 
igreja e distrito estão sendo em nossa 
família. Certo de poder contar com o 
cuidado, encaminhamentos e as orientações 
necessárias para a conclusão deste processo, 
agradeço. Sob o amor de Deus, coloco-me à 
disposição Em Cristo Rev. Tarcísio dos Santos 
Pastor Coadjutor em Campos do Jordão. C/C: 
Rev. Alexander Christian Rodrigues Antunes - 
SD Rev. Renato Saidel Coelho – Assessor 
Episcopal Rev. Silvio Augusto Parraga – 
Pastor Titular Rev. Paulo Roberto Garcia – 



 
  

Pastor Coadjutor” 
 
Considerando os pareceres favoráveis dos 
bispos das duas Regiões Eclesiásticas em 
apreço, dos Ministérios de Apoio Episcopal, a 
Comissão emite seu parecer FAVORÁVEL, 
para a transferência do REV. TARCÍSIO DOS 
SANTOS, da 5ª Região Eclesiástica para a 3ª 
Região Eclesiástica.  
 
Bauru-SP, 30 de Março de 2019. 
No amor de Cristo 
Samir Borges da Silva  
Angela Maria Pierangeli 
Núria Lisboa Sales 
 
 
2- PEDIDO DE LICENÇA COM ÔNUS 

 
Bauru, SP, 23 de Agosto de 2019 

AT – PEDIDO LICENÇA COM ÔNUS  
REVDA. ROSIMEIRE FONTANA 

 
AO REVMO. BISPO ADONIAS PEREIRA DO 
LAGO 
Presidente da Quinta Região Eclesiástica 
Igreja Metodista 
 
“Quando um membro sofre, todos os 
outros sofrem com ele; quando um 
membro é honrado, todos os outros se 
alegram com ele”. 1 Coríntios 12.26-27 
 
Graça e paz em Cristo 
Que neste momento, as bênçãos de Deus 
inundem vossa vida, família e ministério. 
 
A Comissão Regional de Relações Ministeriais 
da 5ªRE recebeu e-mail da Sede Regional, qua 
14/08/2019 15:11, por meio da secretária 
episcopal Denilde Batista, com anexo de 05 
(cinco) laudos médicos, (01) uma carta da 
CLAM da Igreja Metodista Central em 
Penápolis-SP, e pedido de Licença 
remunerada do Ministério Ativo da REVDA. 
ROSIMEIRE FONTANA pelo período de (06) 
seis meses, a partir de junho de 2019 a 
dezembro de 2019. A remuneração foi 
efetivada em parceria financeira para 

pagamento do subsídio pastoral da Revda. 
Rosemeire Fontana entre a Igreja Metodista 
Central em Penápolis-SP  e a Sede Regional 
da 5ªRE, conforme carta em anexo da CLAM 
da Igreja Metodista Central em Penápolis-SP. 
  
O pedido de afastamento é com ÔNUS por  
licença do serviço ativo de membro clérigo 
por motivo de doença.   
Seguem no final deste parecer, um (1) anexo 
carta/e-mail da Revda. Rosimeire, enviada ao 
Revmo. Bispo Adonias Pereira do Lago de 
Glicério-SP, 08 de Agosto de 2019, explicando 
suas necessidades, e 05 (Cinco), anexos dos 
laudos médicos, contendo pareceres 
indicativos para a devida licença e 01 (uma) 
carta da CLAM da Igreja Metodista em 
Penápolis-SP. 
A Comissão examinou os artigos canônicos:  
Subseção IV - Da Licença 
Art. 225. Licença é o afastamento do serviço 
ativo de membro clérigo por decisão 
superior, por motivo de estudo, viagem, 
doença, interesse particular, maternidade ou 
paternidade. § 2º. A licença para tratamento 
de saúde ou para a 
maternidade/paternidade é concedida com 
ônus pelo Bispo ou Bispa Presidente, 
observado o disposto no Art. 231, destes 
Cânones. 
Art. 229. Quando o benefício recebido da 
previdência social oficial em razão de licença 
para tratamento de saúde for inferior à 
remuneração básica aprovada pelo Concílio 
Regional, a sua fonte pagadora complementa 
o referido benefício até o valor básico 
aprovado, desde que o membro clérigo não 
tenha interrompido sua progressão nas 
classes de contribuição na categoria de 
trabalhador autônomo, em razão do tempo 
de serviço e de contribuição, nem reduzido o 
valor dessa contribuição. 
COMPETE À COMISSÃO - Art. 93. À Comissão 
Regional de Relações Ministeriais compete:... 
III - dar parecer sobre licença e 
disponibilidade de membros clérigos. 
PARECER DA COMISSÃO 
A Comissão Regional de Relações 

Ministeriais, 



 
  

após receber parecer favorável do Bispo 
Adonias Pereira do Lago, após leitura e 
entendimento dos Laudos Médicos relatando 
as necessidades de afastamento do serviço 
ativo, após entendimento da solicitação da 
REVDA. ROSIMEIRE FONTANA de 
afastamento do Ministério Ativo da Igreja 
Metodista – 5ªRE, e após leitura da carta da 
CLAM em anexo, emite seu parecer 
FAVORÁVEL ao pedido de licença em apreço, 
com ônus pelo período de 06 (seis) meses, a 
partir de junho de 2019 a dezembro de 2019, 
conforme parceria financeira firmada entre a 
CLAM da Igreja Metodista Central em 
Penápolis-SP e a Sede Regional da Igreja 
Metodista na Quinta Região Eclesiástica. 
 
No amor de Cristo. 

COMISSÃO REGIONAL DE RELAÇÕES 
MINISTERIAIS 

Rev. Samir Borges da Silva 
silva.samir@uol.com.br 

Revda. Angela Maria Pierangeli 
a.pierangeli@hotmail.com 
Revda. Núria Lisboa Sales 

nuria3re@gmail.com 
 
 

ANEXO 1 
Glicério, 08 de Agosto de 2.019 
À 
Comissão Ministerial da 5ª Re 
Venho por meio desta,  solicitar desta 
Comissão licença remunerada, conforme art. 
225- parágrafo 2º de nossos Cânones; para 
tratamento de saúde por conta de um tumor 
que foi descoberto na glândula suprarrenal ( 
responsável pela fabricação de hormônios, 
inclusive a insulina e sou diabética). Esse 
tumor desestabilizou todo o meu organismo. 
Em anexo estou enviando os documentos 
que comprovam e atestam o meu pedido. 
Sem mais para o momento agradeço desde 
já pela atenção e disponibilidade. 
Fraternalmente, 
Reverenda Rosemeire Fontana.- 
C/C para: 
Bispo Adonias Pereira do Lago 

SD Distrito de Araçatuba- Reverendo Eliézer 
de Oliveira 
Reverendo André Luis Pires de Souza- Pastor 
Igreja Metodista em Penápolis 
CLAM DA Igreja Metodista em Penápolis 
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3 – RENOVAÇÃO PEDIDO DE LICENÇA 
 
REV. JOSÉ APARECIDO FERREIRA DE 
ARAÚJO 
Estimado Rev. José Aparecido Ferreira de 
Araújo 
Graça e paz em Cristo 
Que tudo possa estar bem contigo e 
familiares 
RENOVAÇÃO PEDIDO DE LICENÇA 
A Comissão Regional de Relações Ministeriais 
da 5ªRE, por meio da presidência, recebeu 
seu e-mail no dia 20/09/2019, contendo sua 
solicitação para RENOVAÇÃO DE LICENÇA 
PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES, 
do quadro de presbíteros da Igreja 
Metodista, para mais um biênio – 2020 a 
2021. 
Após ouvir o Revmo. Bispo Adonias Pereira 
do Lago e consultar os Cânones, Artigo 225, § 
4º. “A licença para tratar de interesses 
particulares é concedida pelo período de até 
dois (2) anos,  
podendo ser novamente concedida após o 
interstício de dois (2) anos de nomeação 
episcopal”. (Jurídico -  O interstício é o 
Intervalo de tempo obrigatório estabelecido 
pela lei canônica). Assim, smj, você só poderá 
pedir novamente outra LICENÇA, conforme 
seu pedido, após o cumprimento de 
nomeação episcopal. Assim, a Comissão 
Regional de 
Relações Ministeriais da 5ª RE, está impedida 
pela lei canônica de dar parecer sobre seu 
pedido. 
No amor de Cristo 
Pr. Samir Borges da Silva 
Presidente da Comissão. 
Bauru, SP, qua 25/09/2019 11:11 -  Por e-
mail. 
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