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CG 003-2020 

 

 

São Paulo, 30 de junho de 2020. 
 

 

 

Aos Bispos e às Bispas presidentes das Regiões Eclesiásticas e Missionárias, 

Aos/às Líderes e Vice-Líderes das Delegações Regionais ao 21º Concílio Geral da Igreja 

Metodista,  

 

Graça e Paz! 

 

Esperamos que todos e todas estejam bem, sob a graça e bênção de nosso Deus.  

De nossa parte, seguimos bem e pedimos ao nosso Deus sua graça e bênção para esse tempo tão 

delicado que vivenciamos, no enfrentamento à pandemia da COVID 19 e no cumprimento da 

Missão. 

Devido à situação atual, após deliberação das Mesas da COGEAM e Colégio Episcopal, mediante 

solicitação de delegações regionais, comunicamos a prorrogação do prazo para acolhimento 

de sugestões de propostas nas Sedes Regionais até 31 de julho de 2020.  

Desta forma, segue o cronograma ajustado (ajuste somente nas datas da letra “a” e “b”):   

a. Até 31 de julho/2020: Recebimento de sugestões de propostas nas Sedes Regionais 

para encaminhamento à respectiva Delegação Regional.  

b. 03/08 a 15/10/2020: Delegações regionais trabalham com as Sugestões de Propostas 

de sua Região e encaminham ao Colégio Episcopal, através da Secretaria Executiva 

do CE e do 21º CG. 

c. 16/10 a 16/11/2020: A Secretaria Executiva do 21º CG organiza as Propostas 

encaminhadas pelas Delegações Regionais e encaminha ao Colégio Episcopal. 

d. 17/11 a 31/12/2020: O Colégio Episcopal analisa e encaminha as Propostas de volta à 

Secretaria Executiva, orientando o procedimento de classificação e pareceres 

necessários. 

e. 01/01 a 10/02/2021: Secretaria Executiva elabora Caderno Único com as Propostas 

recebidas das Delegações Regionais, mais as Propostas do Colégio Episcopal e da 

COGEAM, com orientações do Colégio Episcopal, e encaminha às Delegações 

Regionais.  

f. 19 e 20/03/2021: (Sexta à noite e sábado) - 2ª. Reunião com Líderes das Delegações 

regionais: o Caderno Único de Propostas é entregue às Lideranças das Delegações 

Regionais logo após o fechamento no dia 13/02. 

g. 13/02 a 30/04/2021: Delegações trabalham com o Caderno Único de propostas e dão 

retorno ao Colégio Episcopal (via Secretaria Executiva do CE e do 21º. CG). 

h. 21/05/2021: Caderno é submetido ao CE e Comissão Assessora de Legislação, para 

parecer. 

http://www.metodista.org.br/
mailto:sede.nacional@metodista.org.br


 

______________________________________________________________________________ 
Sede Nacional da Igreja Metodista 
Avenida Piassanguaba nº 3031 – Planalto Paulista - CEP 04060-004 - São Paulo – SP – BRASIL 
web: www.metodista.org.br / e-mail: sede.nacional@metodista.org.br 
Telefone: 55 (11) 2813-8600 

 

i. 28/06/2021:  A Secretaria Executiva do 21º. CG disponibiliza às Delegações 

Regionais e Órgãos o arquivo digital com a versão final do Caderno único de 

Propostas ao 21º Concílio Geral). 

j. 11 a 18/07/2021: Realização do 21º. Concílio Geral, em Sorocaba, SP.  Propostas do 

Caderno são submetidas ao Plenário. 

k. Pós Concílio: Comissão de Legislação trabalha a preparação dos Cânones 2022. 

l. Organização encaminha a publicação. 

Salientamos a importância de divulgar essa prorrogação no âmbito de cada Região e, após o 31 de 

julho, as delegações regionais terão até 15 de outubro para trabalhar com as sugestões apresentadas 

na sua Região e as que surgirem na própria delegação, para encaminhar suas Propostas à 

Organização do 21º Concílio Geral, conforme o Formulário padrão já enviado.  

Desta forma, é importante que as delegações concentrem suas agendas de trabalho naquele 

período, entre 31 de julho e 15/10/2020, para que possam bem cumprir esta importante etapa da 

preparação do Concílio. 

Lembramos que, conforme a metodologia aprovada, somente as propostas encaminhadas à 

Organização via Sede Nacional até 15/10/2020, através das Delegações Regionais, do Colégio 

Episcopal e da COGEAM, constarão no Caderno Único de Propostas do 21º Concílio Geral. 

Contamos com o empenho de todos e todas, e agradecemos pelo precioso trabalho realizado na 

preparação e realização do Concílio. 

Se mais, desejamos as ricas bênçãos de nosso Deus sobre a vida, família e ministério dos amados 

Irmãos e amadas Irmãs. 

 

Em Cristo, 

 

Rev. Jonadab Domingues da Almeida 

Secretário Executivo do 21º. Concílio Geral 

 

Revda. Joana D’Arc Meireles 

Secretária Executiva para a Vida e Missão 

 

Revda. Giselma de Souza Almeida Mattos,  

Secretária Executiva do Colégio Episcopal 
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