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21º Concílio Geral da Igreja Metodista 

Convocação 
 
 

 
Sob a proteção e inspiração do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em conformidade com os Artigos 

104 e seguintes, dos Cânones da Igreja Metodista - edição de 2017, bem como em observância 

ao Ato Complementar nº 01/2021 que, publicado em 09 de julho do presente ano, estabeleceu: 

 

- a realização de sessão online do 21º Concílio Geral (Art. 1º); 

- que a sessão em questão contará com o suporte técnico necessário para a participação de 

todos os delegados e delegadas devidamente convocados e convocadas. (Art. 2º). 

 

Como presidente do Colégio Episcopal, CONVOCO o 21º Concílio Geral da Igreja Metodista, para 

reunir-se, em sua primeira sessão e de forma telepresencial, no dia 11 de dezembro de 2021. 

Para esta primeira sessão, todos os trabalhos conciliares acontecerão de forma telepresencial, 

acessível a partir de link próprio que será informado oportunamente, até o 10/12/2021. 

 
Nos termos do Art. 241 dos Cânones, o Concílio Geral se instala com a presença mínima de 2/3 

(dois terços) de seus membros votantes, cumprindo ressaltar que a mensagem de abertura desta 

primeira sessão online iniciar-se-á às 09 horas do dia 11 de dezembro. 

 
Desta forma, conclamo o povo metodista a se manter em oração em favor do 21º Concílio Geral 

da nossa Igreja, a fim de que o Trino Deus Pai, Filho e Espírito Santo impulsione o evento em 

todos os seus momentos, para que este seja, em tempos de pandemia e mais do que nunca, um 

motivador na vida da Igreja que congrega discípulas e discípulos nos caminhos da missão 

anunciando as boas notícias da graça. 

 

São Paulo, 08 de setembro de 2021. 
 

 

 
 
  

Luiz Vergilio Batista da Rosa                                            
  Presidente do Colégio Episcopal                                            
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