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MASF – Missão Apostólica Sem Fronteiras  

OPPOS – ORDEM DOS PASTORES, PASTORAS E OBREIROS. 

 

 

Resolução 08/2018 – MASF 
 

Que regulamenta os critérios de Consagração de Pastores, 

Diáconos e Evangelistas a serviço ministerial das 

Congregações da Missão Apostólica sem Fronteiras. 

 

O Apóstolo Yves Marcel de Souza Garcia, Presidente da OPPOS, no uso de suas atribuições 

Estatutárias, com aprovação do Conselho de Coordenação e Planejamento da MASF-BRASIL, com 

sede na cidade de Manaus, 

 

CONSIDERANDO, a necessidade de fortalecer, de centralizar e de manter sob controle as decisões 

das ações ministeriais quanto a iniciativa de consagração de novos Pastores, Diáconos e Evangelistas e 

que estarão à serviço da carreira do ministérios nas Congregações da Missão Apostólica sem 

Fronteiras em todo o território nacional e bem como no exterior,   

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1º - Regulamentar os critérios de Consagração de novos Pastores, Diáconos e Evangelistas que 

se manterão à serviço das Congregações da Missão Apostólica Sem Fronteiras em todo o território 

nacional e no exterior. 

 

Artigo 2º - As Congregações interessadas devem encaminhar os pedidos de Consagração dos referidos 

Obreiros ao Conselho de Coordenação e Planejamento da MASF e a OPPOS. 

 

Artigo 3º - Os Candidatos devem ter cursado ou estar cursando o Seminário de Formação Básica em 

Teologia promovido pelo ISOP – Instituto Superior de Orientação de Pesquisas da MASF. 

 

Artigo 4º - Os Candidatos devem ter um tempo mínimo congregando de 2(dois) anos em alguma 

congregação MASF para ser aceita a indicação, em caso de virem de outras congregações o tempo de 

02(dois) anos se mantém, e devendo apresentar carta de recomendação e contato de seus lideres da 

congregação anterior.  

 

Artigo 5º - Os candidatos devem atender os critérios de registrados nas escrituras sagradas: Convém, 

pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, 

hospitaleiro, apto para ensinar; Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe 

ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento; Que governe bem a sua própria casa, 

tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia (Porque, se alguém não sabe governar a 
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sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? ); Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, 

não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão 

de fora, para que não caia em afronta, e no laço do diabo. 

Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, 

não cobiçosos de torpe ganância; Guardando o mistério da fé numa consciência pura. 

E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. 

Da mesma sorte as esposas sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. 

Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, e governem bem a seus filhos e suas próprias 

casas. Porque os que servirem bem como diáconos, adquirirão para si uma boa posição e 

muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3:2-13 

 

Artigo 7º - Os candidatos devem se comprometer com as boas praticas estatutárias, e realizar suas 

prestações contas periódicas, tanto a ministerial, como batismos e evangelização, quanto à AFINCO 

quando forem lideres de congregação.  

 

 

Artigo 8º - A escolha do local, data e horário da Consagração será previamente marcada pelo 

Conselho de Coordenação e Planejamento da Masf Brasil, cuja solenidade será presidida e coordenada 

pela Diretoria da MASF juntamente com o Conselho dos Bispos e Apóstolos.  

  

 

A presente Resolução entra em vigor à partir da data de sua homologação em reunião ordinária do 

Conselho de Coordenação e Planejamento da Masf-Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

Manaus 02 de Junho de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Apóstolo Yves Marcel de Souza Garcia 

Presidente da OPPOS e 1º Vice-presidente da MASF Brasil 

 

 


