
Legislação da Assembleia Geral 2017 
Resultando em Alterações Processuais 

 

Ítem 
Manual 

Referência(s) Descrição das Emendas Processuais  
a.  25.3 Alteração do quórum da Assembleia Geral  

b.  25.4 e 305.2 O número de membros da JSG foi fixado em 6  

c.  26 Alteração de maioria para 2/3 na ratificação de emendas constitucionais  

d.  27 A Comissão de Estudos dos Artigos de Fé reporta-se à JSG e esta à 
Assembleia Geral  

e.  31 Destacando os parágrafos sobre a Sexualidade Humana e o Casamento (não 
necessariamente processual, mas vale a pena notar) 

f.  32.5, 317.10 Responsabilidade compartilhada pelo financiamento da missão da 
denominação 

g.  104 Voto congregacional requerido para dívidas adicionais  

h.  104.2 O produto da venda de imóveis e pagamentos de seguros agora pode ser usado 
para plantar novas igrejas 

i.  116 Mais definição para licença maternidade/paternidade 

j.  121 Processo na eleição de co-pastores  

k.  123.4 Revisão regular: exige agora um voto de 2/3 da junta da igreja para ir à 
votação pela congregação (anteriormente, maioria) 

l.  123.5 Revisão regular: exige agora um voto afirmativo de 2/3 da congregação 
(anteriormente, maioria) 

m.  125.1 SD pode recusar outros membros da família do pastor em uma Revisão 
Especial 

n.  125.2 Revisão Especial:  exige agora um voto de 2/3 da junta da igreja para ir à 
votação pela congregação (anteriormente, maioria)   

o.  125.3 Revisão Especial:  exige agora um voto afirmativo de 2/3 da congregação 
(anteriormente, maioria) 

p.  127 Nenhum ministro ordenado ou licenciado pode servir na junta da igreja, exceto 
com a permissão do pastor e do SD. Os ministros distritais licenciados sem 
designação que estão no Curso do Estudos Ministeriais podem servir. 

q.  128 As reuniões da junta da Igreja podem ser realizadas eletronicamente  

r.  201 Somente missionários que eram ativos por ocasião da sua aposentação poderão 
ser membros da assembleia distrital  

s.  204 Entidades distritais podem realizar reuniões eletronicamente  

t.  205.15, 229 Secretários distritais adicionados à junta de credenciais. Se ordenados, são 
membros votantes. Leigos, são membros não-votantes  

u.  210 Nova linguagem sobre a função do superintendente distrital  

v.  211.5 O SD reporta anualmente sobre o número de revisões igreja/pastor efetuadas  

http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p25/s3/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p25/s4/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p305/s2/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p26/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p27/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p31/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p32/s5/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p317/s10/
http://2017.manual.nazarene.org/?s=104
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p104/s2/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p116/
http://2017.manual.nazarene.org/?s=121
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p123/s4/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p123/s5/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p125/s1/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p125/s2/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p125/s3/
http://2017.manual.nazarene.org/?s=127
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p128/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p201/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p204/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p205/s15/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p229/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p210/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p211/s5/
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Ítem 
Manual 

Referência(s) Descrição das Emendas Processuais  
w.  211.20, 540.1 Criação de uma equipe de recuperação para ministros sob disciplina 

x.  225.5, 538.20 Desenvolvimento de um plano para a restauração de ministros sob disciplina  

y.  225.7 Quando a Junta Consultiva se incorporar, documentos legais precisam indicar 
que a incorporação é governada pelo Manual 

z.  245.3 Quando um SD demitir-se/aposentar-se, os funcionários do distrito demitir-se-
ão imediatamente (alteração dos 30 dias após o novo SD tomar posse)  

aa.  301.1 Representação à Assembleia Geral  

bb.  306 As responsabilidades do SG incluem agora tanto jurisdicionais quanto 
administrativas  

cc.  338 Orientação sobre subsidiárias  

dd.  344.2 Eleição do Diretor da MNI Global  

ee.  507 Capelães aposentados podem agora ser arrolados como RA/Chap 

ff.  525 Novo código para a função de pastores de Congregações Afiliadas (PAC) 

gg.  528 Já não é mais necessária aprovação do SG para a designação rotineira de 
Serviços Especiais/Inter denominacionais (SPC) 

hh.  528.2 SPC pode agora ser usado para ministros entre designações, curto prazo  

ii.  531.1 Certidão de antecedentes necessária para ministros licenciados locais 

jj.  532.1 Expansão das exigências para o recebimento de uma licença distrital  

kk.  532.2 Expansão das exigências para a concessão de uma licença distrital àqueles 
vindos de outras denominações  

ll.  536.2 Ministros aposentados que estejam incapacitados podem ser isentos de prestar 
relatório  

mm.  538 Mudanças nas definições e termos na regulação de ministros:  
“Rol dos Ministros” – novo termo 
“Removido” – nova definição:  Refere-se agora à “ação da assembleia”  
“Credencial Revogada” – novo termo:  Refere-se ao “status da credencial”  
“Recuperação” – novo termo 
“Reintegração” – novo termo 
“Expulso” – novo termo:  Refere-se ao status do ministro cuja credencial 

tenha sido revogada e foi removido da membresia da Igreja   

nn.  539.11 Novo processo para a reintegração de credenciais devolvidas ou revogadas  

oo.  Secção J,  
par. 540-540.12 

Nova seção sobre a Restauração de um Membro do Clero. Nota: não existe 
mais uma exclusão permanente de pessoas com má conduta do mesmo sexo 

pp.  601.2 A Junta Consultiva Distrital (DAB) está incluída agora com o SD na resposta a 
alegações de má conduta de ministros em um determinado distrito. O SGJ 
responde agora a alegações de má conduta envolvendo um FSC ou RD. 

qq.  603-603.2 Resolução de conflitos e reconciliação  

rr.  605.3 Má conduta de leigos com menores  

http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p211/s20/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p540/s1/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p225/s5/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p538/s20/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p225/s7/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p245/s3/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p301/s1/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p306/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p338/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p344/s2/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p507/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p525/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p528/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p528/s2/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p531/s1/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p532/s1/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p532/s2/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p536/s2/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p538/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p539/s11/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p540/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p540/s12/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p601/s2/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p603/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p603/s2/
http://2017.manual.nazarene.org/paragraph/p605/s3/
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As referências do Manual fornecidas acima são links à versão eletrônica do Manual 
2017-2021. Versões PDF do Manual 2017-2021 podem ser baixadas a partir no nosso 
website http://www.nazarene.org/organization/general-secretary/manual.  

http://www.nazarene.org/organization/general-secretary/manual
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