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RELATÓRIO DA COMISSÃO MINISTERIAL REGIONAL AO XVI CONCÍLIO REGIONAL
DA REMNE

A Comissão Ministerial Regional, no uso de suas atribuições Canônicas e regimentais,
vem relatar ao XVI Concílio Regional da REMNE os trabalhos desempenhados no período
de 2008-2009
Neste biênio a CMR procurou pautar seus trabalhos dentro da regional que procura
atender 3 pontos fundamentais: auto-sustento; auto-governo e auto-proclamação.

Visão do auto-sustento



O acompanhamento dos/as aspirantes levou em conta a orientação para a
elaboração e acompanhamento sistemático do Plano de Ação da Igreja Local e
Plano de Ação Pastoral focados na necessidade da igreja enfatizar questões como
a mordomia cristã para que, através da fidelidade, as metas de sustentabilidade
pudessem ser alcançadas;



As reuniões da CMR foram organizadas para que houvesse uma otimização de
tempo afim de que os gastos com a infra-estrutura fossem minimizados;



A utilização da internet foi um importante recurso tecnológico para contato entre os
membros da CMR com a intenção de reduzir gastos com reuniões;



A agenda das reuniões anuais foi apresentada com antecedência para a tesouraria
regional para que a mesma pudesse se organizar financeiramente;



Os/as aspirantes foram estimulados/as a incentivar suas respectivas igrejas,
congregações e pontos missionários ao crescimento financeiro.

_______________________________________________________________________________________________________________

XVI Concílio Regional da Região Missionária do Nordeste – REMNE
27 A 29 de novembro de 2009
Hotel Casa Grande Gravatá - Gravatá -PE

Igreja Metodista
Região Missionária do Nordeste – REMNE
XVI Concílio Regional Missionário
__________________________________________________________________

Visão da auto-proclamação


As literaturas sugeridas buscaram enfatizar a urgência da evangelização para as
nossas comunidades de fé;



As entrevistas com os/as candidatos/as procuraram identificar o potencial
evangelístico específico de cada um/a com a finalidade de estimular as
Comunidades de Fé à prática da evangelização através do exemplo de seus/suas
líderes;



A CMR trabalhou na tentativa de estimular os/as aspirantes a treinar líderes afim
de que a obra evangelizadora não se resuma a um trabalho essencialmente
clerical;

Visão do auto-governo


O acompanhamento no período probatório visou a incentivar os/as aspirantes a
cuidarem de sua saúde (física e psicológica) uma vez que um/a líder doente, se
não tratado/a a tempo, pode contaminar toda a comunidade de fé;



Através dos relatórios dos Superintendentes Distritais a CMR procurou observar se
no dia-a-dia da caminhada ministerial se priorizou o discipulado como forma de
acompanhamento da liderança local;



Todos os trabalhos da CMR procuraram estar em consonância com o
planejamento regional para que todas as orientações de instâncias superiores
pudessem chegar às Igrejas locais e, a partir daí, serem seguidas.


Conclusão
Aproveitamos o ensejo para agradecer o apoio dispensado até então pelos órgãos
competentes da REMNE que nos assistiram, pois possibilitaram durante este biênio o
bom andamento de nossos trabalhos. Encerramos assim este relatório informando a
situação dos/as candidatos/as acompanhados/as atualmente:
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SITUAÇÃO ATUAL DOS(AS) CANDIDATOS(AS) (2009)

ASPIRANTES AO PRESBITERADO APROVADOS/A NO PERIODO PROBATÓRIO
AGUARDANDO ELEIÇÃO CONCILIAR

 Cláudio Antônio da Rocha Vicente (Comissionado da 1ª. RE e eleito como presbítero em seu
Concílio Regional de origem);

 Frederico Franz Emmerich
 Priscila Almeida Santos
 Ricardo Pereira da Silva

ASPIRANTES À ORDEM PRESBITERAL ORIUNDOS DE INSTITUIÇÃO METODISTA
3º. ANO
 Izaías Melquíades da Silva

ASPIRANTES AO MINISTÉRIO PASTORAL APROVADOS NO PERIODO
PROBATÓRIO AGUARDANDO ELEIÇÃO CONCILIAR

 Cícero Batista de Freitas
 Paulo Bezerra de Almeida

_______________________________________________________________________________________________________________

XVI Concílio Regional da Região Missionária do Nordeste – REMNE
27 A 29 de novembro de 2009
Hotel Casa Grande Gravatá - Gravatá -PE

Igreja Metodista
Região Missionária do Nordeste – REMNE
XVI Concílio Regional Missionário
__________________________________________________________________

ASPIRANTES AO PRESBITERADO ORIUNDOS DE INSTITUIÇÃO NÃO METODISTA

1ºANO
 Emerson Valente

ASPIRANTES AO MINISTÉRIO PASTORAL ORIUNDOS DE INSTITUIÇÃO
METODISTA
1º ANO
 Stuart Oliver Junior

ASPIRANTES AO MINISTÉRIO PASTORAL ORIUNDOS DE INSTITUIÇÃO NÃO
METODISTA

1º ANO
 Pedro Alves de Paula

Gravatá, PE, 26 de novembro de 2009

Edison Davi Oliveira Ramos
Presidente da CMR
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