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Decisões da Coream para Publicação 

abril de 2019 

 

A Coream reunida em 30 de abril de 2019 

 
 
Aprovou 
1) Ata da reunião de 28 de março de 2019. 
2) Resposta para a Coream da Região Missionária do Nordeste - REMNE sobre a Missão Metodista 
em Petrolina e Juazeiro – MMPJ: de aguardar mais tempo para discutir a transferência da MMPJ 
para REMNE. 
3) Encerramento do trabalho em Boraceia (Bertioga – SP), tendo em vista o esvaziamento da 
comunidade, e a negociação de devolução do imóvel. Definiu oferecer proposta direto ao 
Prefeito, solicitando a liberação do pagamento do ISS, inclusive a desistência da ação judicial 
contra a AIM e consequente revogação da cessão de direitos de uso do terreno. Em troca a igreja 
devolve o Centro Comunitário, deixando o que foi construído para a prefeitura. Tudo sob Decreto 
e por escrito. 
4) Alteração no Regimento Regional, inserindo definição sobre ‘igreja em revitalização’, e 
publicou versão atualizada do documento. 
5) A proposta de agenda do 44º Concílio Regional - CR; 
6) A proposta de regimento do 44º CR. 
7) A doação de R$ 26.000,00, do Fundo Missionário, à IM no Aeroporto para obras de reforma e 
manutenção da igreja. 
 
Homologou e encaminhou 
Os encaminhamentos dados pela Mesa nos itens pendentes das decisões do 43º CR exceto a 

decisão sobre o Memorial das Vítimas da Ditadura. Diante do momento financeiro da região, 

contenção de gastos, e o momento político que vivemos no Brasil, a Coream deixará a execução 

deste memorial para apreciação do 44º CR.  

Os encaminhamentos dados pela Mesa nos itens pendentes e sobre a mesa Coream. Diante do 

momento financeiro das igrejas locais e região, a Coream não prosseguirá seus estudos sobre 

critérios de classificação de igrejas. Deixará a planilha detalhada de dados a ser apresentada no 

Caderno do Concílio Regional. E, realizará reunião específica para avaliação do Projeto Plantar. 
 
Acolheu 
Relatório de visita do Rev. Enoque Rodrigo de Oliveira Leite ao Missionário Carlos Eduardo Rosa 
de Souza e família, atuantes no Projeto Plantar em Caçapava. 
Devolutiva do documento Acordo Missionário assinado pela Conferência do Winsconsin, Igreja 
Metodista Unida – UMC, sobre trabalho da Revda. Lourdes Teixeira Magalhães. 
Relatório de Paulo Damas de Souza, representante da Coream no Grupo de Trabalho do 
Planejamento Estratégico da Rede Metodista de Educação - RME, sobre a elaboração do 
Planejamento Estratégico para RME. 
 
Solicitou 
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Ao Bispo Presidente a verificação dos termos de parceria missionária entre a Global Ministries – 
GM e a Revda. Patrícia Regina Moreira Marques para o trabalho em Portugal. 
Ao Bispo Presidente que cobre da Igreja Local e do Assessor Episcopal junto aos Alunos e Alunas 
da Fateo documentação e parecer sobre a aluna Cristiane Midori Rocha Uehara.  
Ao Secretário Executivo da AIM, Dr. Marcos Odair de Almeida Santos, junto da igreja local, a 
verificação de documentos da propriedade onde está instalada a IM em Jd. Camargo Novo. Afim 
de apreciar proposta de aquisição do imóvel. 
 
Indicou 
Conforme Cânones Art. 30, inciso II, parágrafo único - “A avaliação bienal, que as igrejas locais 

fazem do Plano de Ação da Igreja e atividades pastorais, será um processo contínuo por meio de 

Comissão de Avaliação Permanente, indicada pela COREAM e nomeada pelo Bispo ou Bispa 

Presidente da Região para acompanhar e avaliar os clérigos e clérigas de forma contínua e 

integral” – indicou o Ministério de Apoio Episcopal – MAE para compor a Comissão de Avaliação 

Permanente.  
 
Mantém sobre a mesa a apreciação da aluna Cristiane Midori Rocha Uehara, até que o relatório 
do Assessor Episcopal junto aos Alunos e Alunas da Fateo chegue à Coream com parecer 
favorável a partir dos itens faltantes do primeiro relatório. 
 
 


