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CGE/005/2019 

 
Petrópolis, 17 de dezembro de 2019 

 

Prezados/Prezadas 

Graça e Paz! 

 
“O Evangelho para cada pessoa no Estado do Rio de Janeiro, 

um grupo de discipulado para cada rua, e uma igreja para cada bairro ou cidade. 

Para alcançar 1.000.000 de discípulos até 2021”. 

 

Convocação 

O Rev. Nelson Santos de Souza, investido das funções episcopais, conforme Ato Normativo, de 1 de 

novembro de 2019, pelo Colégio Episcopal, no uso de suas atribuições canônicas, convoca a segunda 

sessão do 5º Concílio Regional, da Sétima Região Eclesiástica, que por decisão do mesmo concílio 

em primeira sessão, que tendo sua pauta esgotada, conforme proposta aprovada em plenário, a reunir-

se no dia 18 de janeiro de 2020, a partir das 09:00 horas, nas dependências da Escola de Missões, 

situado a Estrada Rio Bahia, BR 116 /KM 46,5; Serra do Capim, Teresópolis, de acordo com Cânones 

da Igreja Metodista 2017.  

Anexo: 
Seção IV  

Das Reuniões  

Art. 240. Reuniões ordinárias e extraordinárias são convocadas com antecedência mínima de quatorze (14) e sete (7) dias, salvo 

disposição expressa em contrário. Parágrafo único. Quando a pauta de uma reunião não se esgotar ou quando houver necessidade 

de suspender algum assunto para exames mais profundos ou complementações indispensáveis à sua decisão, a reunião pode ser 

suspensa por horas ou dias, voltando o organismo a se reunir, independentemente de nova convocação dentro do prazo máximo 

de 90 (noventa) dias, como segunda sessão.  

Da Composição do Concílio Regional 

Da Composição do Concílio Regional Art. 84. O Concílio Regional compõe-se de: I - Presbíteros e Presbíteras ativos/as; II - Pastores 

e Pastoras, com nomeação episcopal; III - Diáconos e Diaconisas, com nomeação episcopal; IV - Pastores e Pastoras suplentes, com 

nomeação episcopal; V - Delegados e delegadas eleitos/as pelas igrejas locais e campos missionários regionais, na proporção de um/a 

para até quinhentos (500) membros, e, no máximo, dois (2) para igrejas locais com número de membros superior a esse; para Região 

que tiver mais de cinquenta mil e um (50.001) membros, a proporção é de um/a delegado/a para até trezentos (300) membros, e, no 

máximo, três (3) para igrejas locais com número de membros superior a esse; VI - Presidente do Conselho Diretor de cada instituição 

regional ou seu substituto legal; VII - Presidentes das Federações de grupos societários; Cânones da Igreja Metodista 2017 - 2021 91 

VIII - Conselheiro/a Regional de Juvenis e Coordenador/a do Departamento Regional do Departamento de Trabalho com Crianças; IX 

- Presbíteros e presbíteras inativos/as, sem direito a voto; X - Pastores e Pastoras suplentes inativos/as, sem direito a voto; XI - membros 

da COREAM, sem direito a voto, salvo se delegados/as eleitos/as; XII - Presidente da Ordem Diaconal. (CG 2016)  

 

 

Rev. Nelson Santos de Souza    Bispo Roberto Alves 
Presbítero designado para funções episcopais   Bispo Assessor 

 


