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Decisões da Coream de 13 de agosto de 2019 

 

A Coream reunida ordinariamente em 13 de agosto de 2019, 

 

Aprovou: 

1) A Ata da reunião de 5 de junho de 2019. 

2) O Estatuto da Federação de Mulheres, conforme modelo da Confederação de Mulheres. 

3) A “Minuta de Convênio para Cessão sem Ônus de Clérigo/a que Recebe Proposta para 

Realizar Trabalho Missionário no Exterior” entre 3ª Região e clérigo/a que, por iniciativa 
pessoal, deseje realizar trabalho missionário, sem que haja a parceria da instituição com a IM;  
que servirá para o acordo entre 3ª RE e Revda. Patrícia Regina Moreira Marques, sobre seu 

trabalho junto a Ministérios Globais na Igreja Metodista Portuguesa. 

4) A correção dos juros do Fundo Missionário em 0,5% a partir de janeiro de 2018. Após o cálculo 
dos empréstimos, o pagamento a superior será abatido do saldo devedor. 
 

5) Exclusão do ministério pastoral 

“Considerando (Cânones Art. 225, par. 7º) que se encontram em disponibilidade o pastor Paulo 

Antônio Pagano de Carvalho, desde 10 de março de 2014 e a reverenda Suely de Souza Moraes, 

desde 09 de fevereiro de 2015 e que deixaram de comunicar-se com o Bispo Presidente da Região 

por dois anos consecutivos conforme estabelecido pelos Cânones (Art. 43, III e 32, III), a Coream, 

fundamentada no Art. 221, parágrafos 3º e 4º dos Cânones da Igreja Metodista, exclui da ordem 

pastoral Paulo Antônio Pagano e da Ordem Presbiteral Suely de Souza Moraes”. 

 

6) Recomendação para realização do Exame da Ordem Presbiteral 

“Considerando a) a regulamentação do Colégio Episcopal que não contempla esta 

particularidade, b) a decisão do Concílio Regional de conceder ao/à Missionário/a Designado/a 

- MD o ingresso no período probatório, como Aspirante ao Presbiterato, quando da elevação da 

comunidade que pastoreia à condição de Igreja, e c) a prática da Sexta Região Eclesiástica de 

considerar o ano da elevação da Congregação em Igreja um ‘tempo de abono’ concedido ao/à 

MD que passa à condição de Aspirante ao Presbiterato, tendo que cumprir apenas mais um ano 

no período probatório, conforme parecer favorável da CMR, a Coream recomenda Caio Ramos 

Pires a realizar o Exame da Ordem Presbiteral em 2019”. 

 

7) Autorizou a “Ação Amigos do Pastor Flávio” a realizar a “Campanha Pró Construção” de uma 
residência para o Rev. Flávio Moraes de Almeida, em especial junto às igrejas que ele pastoreou. 
 

Acolheu: 

8) O Relatório do Gestor Administrativo e Tesoureiro Regional, Sr. Wesley de Souza, 

identificam-se 1) sobre a arrecadação das igrejas que: a) no período de janeiro a julho de 2019, 
73 de 123 igrejas apresentaram queda de arrecadação (na média 8,0%); b) que no mesmo 
período as outras 50 igrejas apresentaram crescimento médio de 8,0% na arrecadação; c) que o 
total da arrecadação das 123 igrejas analisadas apresentou queda de 0,2%; 2) sobre o envio de 
cotas orçamentárias que: a) o valor total das cotas enviadas no período foi de R$ 1.772.649; b) o 
valor orçado para o mesmo período foi de R$ 2.011.836; c) a variação entre o valor recebido e o 
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valor orçado R$ 239.187 demonstra que a Região deixou de receber em média (por mês), mais 
de R$ 34.000,00 exigindo assim um efetivo acompanhamento de nossos custos. 
9) O Relatório do Secretário Executivo da AIM, Sr. Marcos Odair de Almeida Santos, que 

expôs a situação dos processos relativos às comunidades de Jd. Camargo Novo, Mairinque, 

Boracéia e Francisco Morato. 

10) A Devolutiva do MAE sobre o “Projeto Ser”, proposta ministerial de intervenção emocional, 

de que não desenvolvamos o projeto no momento. 

11) A Reflexão do Ministério Uma Semana Para Jesus sobre a) as possibilidades de igrejas a 
receber o mutirão em 2020, e b) ter um desafio maior em 2020, ano em que celebrar-se-á os 20 
anos da USPJ, realizar o trabalho em ambiente urbano, no contexto da periferia de São Paulo. 
 

Encaminhou: 

12) Projeto Plantar - 1) Solicitou relatório escrito ao Secretário Executivo Regional de Expansão 
Missionária, Rev. Manoel Carlos A. S. Gonçalves, objetivo, mas fundamentado em dados e com 
o apontamento dos ajustes no planejamento. 2) Pediu ao Bispo que solicite relatório escrito, 
fundamentado em dados aos respectivos Superintendentes Distritais. 3) Agendou para 29 de 
agosto de 2019, às 17h, reunião extraordinária, para avaliação do Plantar e encaminhamentos 
ao plenário do 44º Concílio Regional. 
13) 44º Concílio Regional - Agendou reunião específica em 24 de setembro de 2019, com início 
às 10h e previsão de término 20h, para montagem dos demais assuntos do Concílio Regional. 
14) Solicitação de Parceria da Associação Evangélica Beneficente – AEB para o Sr. Samuel 
Barros, Secretário Executivo da Câmara de Ação Social, para dialogar com a AEB e obter 
esclarecimentos do que a entidade deseja com seu pedido de parceria em trabalhos sociais entre 
a AEB e 3ª Região. 
15) Ao Bispo Presidente que solicite ao Presidente da CMR, que também é o Assessor Episcopal 

Junto aos/às Alunos/as da Faculdade de Teologia - Fateo, que encaminhe relatório escrito com o 

parecer da CMR e/ou do Assessor (conforme o caso) sobre alguns alunos, cuja recomendação à 

Fateo estão sobre a mesa da Coream, porque faltavam o cumprimento de documento exigida.  

 

Deixou sobre a mesa para estudo: 

16) Solicitação de Elevação da Congregação em Embu Guaçu. 

17) Proposta de Luiz Roberto Saparolli sobre a mediação da Coream em diálogo da AMAS 

Catedral com a IM Luz, referentes ao projeto de acolhimento de imigrantes “tendo em vista as 
vantagens que tem a AMAS Catedral que conta com o reconhecimento em todos os níveis de 
administração”. 
18) Solicitação da IM em Jd. Elisa Maria de “possibilidade de retirar as correções e juros, da data 
de concessão do empréstimo até a presente data em julho de 2019, e que os pagamentos 
efetuados até o momento, sejam abatidos totalmente do valor principal...” e “que o percentual 
de correção e juros, para o saldo restante, de agosto em diante, não seja cobrado”. 
 


