Ministério do CLÉRIGO ENDOSSADO

Ministério Fora das Paredes da Igreja
Além de servir a Deus na igreja local, o clero ordenado ou licenciado
também pode ser nomeado para ministérios em ambientes
especializados que estendem o amor e a justiça de Cristo ao mundo.
Essas configurações são geralmente instituições com o objetivo
primário de educação, segurança internacional, manutenção da
paz, encarceramento ou cuidados de saúde em agências sem fins
lucrativos e para fins lucrativos. Para servir nestes contextos, o clero
deve ter endosso eclesiástico.
O endosso é o processo da Igreja para assegurar que os clérigos
possuam as habilidades e capacidades necessárias para um
determinado ambiente e que sejam representantes apropriados da
denominação. A Igreja endossa então, aqueles que afirma servir em
contextos ministeriais específicos.

Capelania e Emprego Governamental
A Primeira Emenda da Constituição dos EUA protege e acomoda as
crenças e práticas religiosas dos cidadãos. Quando os cidadãos são
confiados aos cuidados do governo (por exemplo, militar, saúde,
prisão), as suas necessidades de vida são da responsabilidade
do Estado. Os capelães são empregados com responsabilidade de
supervisão primária de suporte religioso / espiritual para esses
indivíduos.
As necessidades especializadas dessas configurações
governamentais tornam o ministério desafiador. Cada um requer
um capelão com um forte conjunto de habilidades de cuidado
pastoral que inclui: uma compreensão e capacidade de trabalhar
com a população; aconselhamento e gestão do stress de incidentes
críticos; liderança em culto e educação religiosa; e evangelização

activa da comunidade. Todas as configurações do governo exigem
a capacidade do capelão para funcionar dentro de protocolos
estruturados e sistemas governamentais.

Capelania de Saúde
Os capelães que servem em organizações de saúde (por exemplo,
hospitais, cuidados primários, hospícios) ajudam doentes, famílias
e amigos a lidar com doenças, incapacidades, moribundos e mortes.
Trabalham em colaboração com médicos, enfermeiros, psiquiatras e
assistentes sociais.
Os capelães avaliam as necessidades espirituais do paciente e
prestam assistência pastoral a doentes, famílias e pessoal de
saúde. Realizam frequentemente cultos, sacramentos e estão
envolvidos com a gestão de stress por incidentes críticos. Além disso,
os capelães de saúde servem em comissões de ética que abordam
questões complexas na medicina moderna.

Aconselhamento Pastoral
Os conselheiros pastorais receberam formação especializada para
reunir os recursos da escritura, da fé e das percepções da ciência
comportamental. Servem em centros de aconselhamento, instituições
de saúde, ou na equipa pastoral de uma igreja local. Os conselheiros
trabalham com indivíduos, famílias e grupos onde o tratamento é
integrado dentro da tradição, crenças e recursos da comunidade de fé.

Definições
de endosso da Agência
de Endossamento Metodista Unida
do GBHEM
•
•
•
•
•
•
•
•

Casa de Crianças
Educação Pastoral Clínica
Hospital Geral
Hospício
Formação para a Vida
Casamento e família
Saúde mental
Militar (Força Aérea,
Exército, Marinha)

•
•
•
•
•
•
•
•

Aconselhamento Pastoral
Aplicação da lei / prisão
Casa de repouso
Configurações Especializadas
Direcção Espiritual
Abuso de Substâncias
Assuntos de Veteranos
Ambiente de trabalho

Requisitos para o endosso
eclesiástico (¶331.4; ¶337.3; ¶1421.5)
Aqueles que procuram endosso a um ambiente específico devem
atender aos seguintes critérios:
1) Pastor local, membro associado, diácono e presbítero provisório,
ou diácono e presbítero ordenado.
2) Graduação numa faculdade credenciada e num Seminário
aprovado pelo Senado Universitário.
3) Requisitos adicionais especificados para ministério.

O Processo de Candidatura (¶1421.5)
Para receber um pedido, entre em contacto com a Agência de Endosso
Metodista Unida (UMEA). Os candidatos são responsáveis por fornecer
os materiais solicitados na candidatura à UMEA:
• Nomes e endereços de duas referências pessoais e o seu
superintendente distrital. A UMEA entrará em contacto com o seu
bispo para um relatório de recomendação.
• Uma história de vida sucinta e uma declaração da sua
compreensão do ministério no que diz respeito ao ministério no
ambiente para o qual você está a pedir endosso.

A entrevista
O comité de entrevistas é formado por capelães e
conselheiros pastorais endossados. O objectivo da entrevista
é entender a percepção do candidato da fé cristã e como ela
se relaciona com o ministério desejado. Após a conclusão da
entrevista, as recomendações são tidas em consideração pelo
Comité de Endossamento. As áreas examinadas incluem:

Quando todos os materiais tiverem sido recebidos e os
requisitos cumpridos, será marcada uma
entrevista.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Estabilidade moral e emocional 8) Equilíbrio
9) Ministério institucional 		
Auto-avaliação
versus congregacional
Teoria do ministério cristão
10) Evidência de um sistema
Motivação
de apoio pastoral
Educação Continuada
Sentido de humor
Cooperatividade / diversidade

Decisões de endosso

O endosso é conferido ou negado pelo Comité de Endossamento, que é composto
de Membros do Conselho de Educação Superior e do Ministério.

Visite www.gbhem.org/chaplains para obter mais informações.
Telefone: 615-340-7411 • E-mail: umea@gbhem.org

