
Ministério dos PASTORES LOCAIS 

Licenciado para Palavra, Sacramento, 
Ordem e Serviço

Um pastor local responde ao chamado de Deus ao servir uma 
congregação local ou um ministério de extensão. Quando nomeado, 
o pastor local executa os deveres do pastor, inclusive pregando 
e ensinando; liderando no culto e na liturgia; recebendo novos 
membros; realizando os sacramentos do Baptismo e da Santa 
Comunhão; e os serviços de casamento (onde as leis estatais 
permitam), enterro e confirmação. A autoridade do pastor local é 
limitada à configuração de nomeação. O pastor local não é ordenado 
e serve em virtude de uma licença para o ministério pastoral depois 
de completar a candidatura certificada, a escola de licença e as 
exigências das conferências anuais. Os pastores locais são membros 
do clero da conferência anual.

Licenciado para Ordenar a Vida da (s) 
Congregação (ões)

O pastor local supervisiona o ministério da Igreja para cumprir a 
sua missão de testemunho e serviço no mundo onde foi nomeado. 
O pastor local dá apoio e orientação pastoral e treina lideranças 
leigas para cumprir os seus ministérios. O pastor local tem a função 
administrativa de delegar e supervisionar os programas da (s) 
congregação (s) a que serve.

Relações Pastorais Locais

O pastor local é supervisionado por um superintendente Distrital 
e bispo e reúne-se regularmente com um mentor do clero e com o 
Comité Distrital de Ministério Ordenado (dCOM) para aprovação 
anual para servir. Os pastores locais recebem educação teológica 
através do Curso de Estudo a cada ano. Após a conclusão do Curso de 
Estudo, um pastor local pode completar o Curso Avançado de Estudo 
para prosseguir a associação provisória na Conferência. Junto com 
membros associados, participam da comunhão de Pastores Locais 
e membros associados para o apoio contínuo dos pares enquanto 
estiverem no ministério.

Alunos nomeados como pastores locais

Os estudantes que estejam matriculados em estudos pré-teológicos ou 
teológicos numa faculdade, universidade ou escola de teologia listados 
pelo Senado Universitário, podem ser nomeados como pastores locais. 
Os alunos podem ser nomeados para servir na conferência anual, onde 
a certificação é realizada ou noutra conferência anual onde frequentem 
a escola (¶318.3).



     

   Primeiros Passos - Pastor Local

•  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 a inscreverem-se no processo 
de candidatura.

•  Participar num grupo de mentores de candidatura ou reunir-
se com um mentor de candidatura (conforme designado pela 

conferência anual) para estudar Respondendo à Chamada: 
Guia de Candidatura (e refinar a sua chamada 

ao ministério).

Tornar-se num Candidato 
Certificado - Pastor Local (¶310)

•  Seja membro da UMC ou ativo num 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 
licenciado 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 - Pastor Local 
(¶¶315, 319)

•  Diploma do ensino secundário ou equivalente.

•  Escola de Licença ou conclusão de um terço de um Mestrado 
em Divindade numa escola de teologia listada pelo Senado 
Universitário.

•  Curso Básico de Estudo - Um curso prescrito de educação 
teológica para Pastores Locais que é projectado para durar 
cinco anos.

•  Curso Avançado de Estudo (opcional) -Inclui 32 horas 
semestrais de estudo teológico de pós-graduação que começa 

após a conclusão do Curso Básico de Estudo.

O processo de candidatura está descrito em ¶¶310-314 no Livro da Disciplina.
O ministério do Pastor Local é descrito em ¶¶315-323 e ¶340 no Livro da Disciplina.

Visite www.gbhem.org/localpastors para obter mais informações. 

Telefone: 615-340-7416 • E-mail: localpastors@gbhem.org

Passos Contínuos - Pastor Local

•  Renovação anual da Licença para o Ministério Pastoral 
através do dCOM com aprovação do Conselho de Ministros 
Ordenados (BOM) e da Sessão do Clero.

•  Receber nomeação do bispo.

•  Os pastores locais podem continuar a servir nessa 
condição depois de concluírem o Curso de Estudo, ou 
podem inscrever-se para membros associados após 
cumprirem requisitos adicionais.

•  Os pastores locais ou membros associados podem solicitar 
a associação provisória após concluírem o Curso Avançado 
de Estudo e cumprirem os requisitos adicionais.


