Ministério dos PRESBÍTEROS

Ordenado para Palavra, Sacramento,
Ordem e Serviço
Os presbíteros lideram e servem a Igreja nos ministérios da Palavra,
Sacramento, Ordem e Serviço. As principais responsabilidades dos
presbíteros são comunicar a fé e proclamar a Palavra de Deus através
da pregação e do ensino. Os presbíteros administram os sacramentos
do Baptismo e da Santa Comunhão e ordenam o ministério da Igreja.
A maioria dos presbíteros servem como pastores encarregados de
congregações locais. No entanto, os presbíteros também podem
servir numa variedade de configurações do ministério de extensão
(¶343) (como capelania ou aconselhamento pastoral). Os bispos e
os superintendentes distritais são escolhidos entre os presbíteros,
porque a ordenação do ministério e a administração da Disciplina
são responsabilidades dos presbíteros.

presbíteros levam os seus votos de Palavra, Sacramento, Ordem e
Serviço como representantes ordenados da igreja de Cristo.

Clero Itinerante
Em mais de 230 anos de metodismo, a marca distintiva dos
presbíteros foi a sua disposição de oferecer-se “sem reserva para
ser nomeado e para servir” (¶333). Os presbíteros comprometemse a prestar serviço itinerante e de tempo integral na Igreja sob
a autoridade do bispo. Através da itinerância, a Igreja também
assegura a liderança pastoral para cada congregação local.
As pessoas idosas que estão em boas condições e continuam a
cumprir as suas responsabilidades profissionais são continuadas
sob nomeação, a menos que estejam em licença e tenham a garantia
de uma compensação equitativa para o seu ministério.

Serviço
O ministério ordenado está enraizado na liderança servidora.
Como líderes servos, os presbíteros encarnam o ensinamento de
Jesus. Para John Wesley, isso significava recusar as limitações das
fronteiras da paróquia e reivindicar o mundo como sua paróquia.
Hoje, os presbíteros lideram no serviço organizando a Igreja para
sua missão e serviço no mundo. Através da pregação profética, da
interpretação bíblica, da administração sacramental, da reflexão
teológica e da organização da Igreja para o ministério, os presbíteros
equipam os cristãos para o seu ministério de serviço no mundo. Os
presbíteros nomeados para ministérios de extensão (por exemplo,
capelania, aconselhamento, ministério de campus e educação)
também realizam essa tarefa. Onde quer que sejam nomeados, os

Presbítero como Pastor responsável
Os presbíteros supervisionam o ministério da igreja local enquanto
cumprem a sua missão de serviço e testemunho no mundo. Isso inclui
supervisão administrativa, liderança evangelística, planeamento
programático, educação espiritual e cuidado pastoral da congregação.
O pastor define a visão e a direcção da congregação para o seu
testemunho no mundo e lidera a igreja no culto e na vida litúrgica.

Primeiros Passos – Presbítero
• Leia e discuta o cristão como ministro com um clérigo ou
mentor de candidatura. Este livro está disponível para
compra em www.Cokesbury.com.
• Entre em contacto com um pastor, um presbítero, um
diácono ou o superintendente distrital para perguntar sobre
a admissão no processo de candidatura. O superintendente
distrital convida os candidatos inscreverem-se no processo
de candidatura.
• Participe num grupo de mentores de candidatura ou reúna-se
com um mentor de candidatura (conforme designado pela
conferência anual) para estudar Respondendo à Chamada:
Guia de Candidatura (e então refinar a sua chamada
ao ministério).

Tornar-se num Candidato
Certificado - Presbítero (¶310))
• Seja membro da UMC ou ativo em um ministério da Igreja
Metodista Unida por um período mínimo de um ano.
• Registe-se on-line no Sistema de Candidatura e pague a
taxa de candidatura.
• Reúna-se com o Comité Distrital de Ministério Ordenado
(dCOM) para discutir a sua convocação para o ministério
ordenado e completar todas as etapas necessárias para
se tornar num candidato certificado conforme listado em
¶¶310-314 e determinado pela conferência anual.

Requisitos Educacionais e Qualificações
Académicas - Presbíteros (¶324)
• Diploma do ensino secundário ou equivalente.
• Bacharelato (aplicam-se algumas excepções) de uma
instituição aprovada.
• Mestrado em Divindade de um seminário aprovado pelo
Senado Universitário ou conclusão dos Cursos Básico e
Avançado de Estudo.

Passos Contínuos – Presbítero
• Demonstrar dons para os ministérios de serviço e liderança
satisfatoriamente ao dCOM.
• Requisitos de candidatura completos incluindo certificado de
saúde, verificações de antecedentes criminais, exame teológico
escrito e declaração autobiográfica.
• Entrevista inicial com o dCOM e, em seguida, com o Conselho
de Ministério Ordenado (BOM) para ser recomendado para
comissionamento.
• Receber a aprovação da Sessão do Clero para a eleição à condição
de membro provisório, seguida de comissionamento por um bispo.
• Depois de completar com êxito as exigências da associação
provisória, solicitar a recomendação pela BOM, e aprovação pela
Sessão do Clero para a ordenação e associação plena.
		

• Ser ordenado por um bispo.

O processo de candidatura está descrito em ¶¶310-314 no Livro da Disciplina.
O ministério do Presbítero é descrito em ¶¶332-340 no Livro da Disciplina.

Visite www.gbhem.org/elders para obter mais informações.
Telefone: 615-340-7389 • E-mail: dom@gbhem.org

