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IGREJA METODISTA 

Região Missionária do Nordeste – REMNE 

XVI Concílio Regional Missionário 

 

A Comissão de Relações Ministeriais a COREAM 

 

 A Comissão de Relações Ministeriais da REMNE, de acordo com o 
artigo  102 itens I, II, III dos cânones 2007 da Igreja Metodista, vem emitir 
informações sobre os/as pastores/as e evangelistas que estão sendo 
acompanhados/as com idade superior a 60 anos. 

 Atualizando no decorrer do biênio 2008-2009 e direcionando para o 
próximo biênio 2010-2011. 

 

 Edelício José Sanil dos Santos em 2007 – Nascido em 28/05/1946, 61 anos. 
Completa em 2011 a idade para aposentadoria e manifestou a decisão de solicitar 
aposentadoria em caráter irrevogável. Em dia com o INSS. 

 2009 - Em outubro de 2009, foi contactada a Pra. Maria Moreira e a resposta 
que se obteve do cônjuge é a mesma do Pr. Edelício, pedir transferência, no início do 
ano de 2010 e no final de 2010 solicitar aposentadoria para 2011. 

 Maria Moreira dos Santos em 2007 – Nascida em 12/12/1944, 63 anos, 
completa em dezembro de 2009 a idade de 65 anos. Aposentar-se-á pelo INSS em 
2011 e entrará com pedido de aposentadoria em caráter irrevogável. Em dia com o 
INSS. 

 2009 - A informação obtida em outubro de 2009 da Pra. Maria Moreira, é 
semelhante a do cônjuge, quanto a transferência e pedido de aposentadoria. 

 Francisco Porto de Almeida em 2007 – Nascido em 04/04/1938, 69 anos, 
aposentado pelo INSS. Ciente do regulamento de nomeações, houve entendimento do 
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pastor Porto junto à Comissão de Relações Ministeriais da REMNE e a partir do 
próximo ano seu salário terá uma redução de 25% nos dois primeiros anos e após os 
dois anos 50% até atingir 75 anos. Isto foi abordado com o Pastor Porto, estando 
presente o SD Rev. Emanoel Rodrigues, e eu, presidente da comissão. O Pr. Porto é 
grato pelo acolhimento da região em todo este tempo de ministério. 

 2009 - Em outubro de 2009 a informação obtida pelo filho do Pr. Francisco 
Porto de Almeida, pr. Porto júnior, não houve alteração. Sua situação caminha 
normalmente desde o início do biênio 2008-2009. 

 

 Mário Lúcio de Sousa em 2007 – Nascido em 18/03/1946, 61 anos, aposentado 
pelo INSS, pastor ativo, pela quarta região, em comissionamento. 

 2009 - A informação obtida em outubro de 2009, o Pr. Mário Lúcio, foi 
transferido para a quarta região.  

 João Ribeiro da Silva em 2007 – Nascido em 23/09/1933, 74 anos. A conversa 
que houve entre o pr. Ivan e pr. João Ribeiro, sobre o processo de aposentadoria, três 
pontos principais foram abordados que são: 1) o processo de autonomia regional em 5 
anos, 2) aposentadoria pelo INSS e aquisição de uma casa e 3) a saúde do aposentado. 
Tudo foi mostrado muito claro por parte do pr. Ivan. Sendo que o processo de 
aposentadoria já está em andamento. Sua maior preocupação foi quanto a nomeação 
pastoral, que após os dois primeiros anos, é de tempo parcial. O pr. João Ribeiro, 
segundo o pr. Ivan não esboçou qualquer atitude que o surpreendesse, o que mais 
estava preocupando é a situação que envolve sua família, principalmente sua neta Ana 
que trabalha em Muribeca e estuda em Aracaju. Quanto a sua  situação junto ao INSS, 
já está aposentado com um (1) salário mínimo. Com relação a sua saúde merece 
atenção e cuidado. 

 2009 - Em novembro de 2008, houve na sede REMNE, uma reunião com o pr. João 

Ribeiro,és o teor do documento: “nascido em 23/09/1933, 75 anos, aposentado pelo INSS , 
ciente do regulamento de nomeações, houve entendimento do pastor João Ribeiro junto à 
Comissão de Relações Ministeriais da REMNE e a partir do próximo ano 2009 seu salário terá 
uma redução de 25% nos dois primeiros anos e após os dois anos 50% até atingir a idade 
limite. Isto foi abordado com o Pr. João Ribeiro, estando presente o SD Rev.  Augusto Piloto, e 
eu  José Natal Ferreira da Silva, presidente da Comissão”. 

 A informação obtida em outubro de 2009, é que a situação caminha normalmente. 
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 Geraldo Felipe em 2007 – Nascido em 12/10/1950, 57 anos, evangelista missionário 

designado, com ônus. 

 2009 - Em outubro de 2009, sua situação é a  mesma do biênio 2008-2009. 

 Davidson Belo Mangueira em 2009 – Presbítero – nascido em 13/01/1975i– 34 anos, 
se encontra em tratamento de saúde. 

 Genival Aureliano de Farias em 2007 – Evangelista, nascido em 29/09/1955, 52 anos, 

licença saúde. Nunca se inscreveu no INSS, o que o impede de qposentar-se. 

 2009 - Em outubro de 2009, a situação continua a mesma do biênio 2008-2009. 

 Ana Glória Prates Gris da Silva em 2007 – Nascida em 18 /05/1949, 58 anos, está 

cedida a área geral e nomeada pelo Colégio Episcopal ao Instituto Educacional Piracicabano. 
Está em dia com o INSS. 

 2009 - A situação da Pra. Ana Glória, em outubro de 2009 continua a mesma do biênio 
2008-2009. 

 Artêmio Dionélio Gris da Silva em 2007 – Nascido em 25/01/1947, 60 anos, solicitou 

comissionamento para a quinta região. Neste ano está sem nomeação, e não está em dia com 
o INSS. Está designado pelo SD do distrito de Piracicaba para ajudá-lo na Congregação do Rio 
Claro, sem ônus. 

 2009 - A situação dp pr. Artêmio Dionélio em outubro de 2009 continua a mesma, do 
biênio 2008-2009, exceto que encontra-se sem nomeação. 

José Natal Ferreira da Silva –nasc. 25/12/1938, 71 anos, aposentado pelo órgão 
competente,  pretende se aposentar do ministério pastoral pela região, em  fevereiro de 2010, 
sem ônus. 

 APOSENTADOS/AS 

Pra. Élida Fagundes Schirmer 

Pr. Clero Gonçalves Dantas 

Pr. José Honorato da Silva 

Ev. Francisco Ferreira 
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Natal, RN; em 15 de outubro de 2009 

Declaro e assino as informações do relatório desta Comissão 

 

Presidente da Comissão de Relações  Ministeriais 

Rev. José Natal Ferreira da Silva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


