
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

COMUNIDADES INICIANTES 
 
 
 
 
 
 
 



 AÇÃO EQUIPE RESPONSÁVEL PRAZO/CRITÉRIO CONQUISTAS 
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Contato inicial entre a liderança local e as 
Igrejas da Comunidade Metropolitana 

Liderança local e 
Comissão de Implantação  

Rev. Luiz Gustavo e líder 
local Continuamente 

Nesta fase, o núcleo fundador da comunidade 
poderá: 
 

 Conhecer a história, a missão e a visão da 
denominação; 

 Conhecer os diferentes estilos das 
comunidades que compõem a ICM; 

 Estabelecer contato com as demais 
lideranças da ICM no Brasil; 

 Entrar em contato com as teologias que 
compõem o espectro teológico que 
sustentam a ICM; 

 Tirar dúvidas em relação ao perfil 
religioso de uma igreja ICM; 

 Compartilhar angústias, sonhos e anseios 
com outros núcleos fundadores e 
também com as lideranças da ICM no 
Brasil; 

 Iniciar os primeiros encontros para 
estudos e celebrações internos (não 
abertos ao público em geral). 

 

Workshop de Formação de Lideranças 
oferecido pela denominação 

Comissão de Implantação 
sob supervisão da 
Coordenação Nacional 

Rev. Luiz Gustavo sob 
supervisão do Rev. 
Christiano Valério 

Semestralmente 

Estudo dos documentos fundamentais¹ 
relativos à cultura organizacional da FUICM e 
da ICM Brasil 

Liderança local sob 
supervisão da Comissão 
de Implantação 

Líder local com 
supervisão do Rev. Luiz 
Gustavo 

A qualquer momento 
após o Workshop de 
Formação de Lideranças 

Formação de núcleo de pessoas interessadas 
na implantação da comunidade 

Liderança local com 
supervisão da Comissão 
de Implantação 

Líder local com 
supervisão do Rev. Luiz 
Gustavo 

Antes de solicitar a 
autorização para o início 
das atividades do grupo 
de implantação 

Criação de canais de comunicação da 
comunidade 

Liderança local Líder local 
A qualquer momento 
após o Workshop de 
Formação de Lideranças 

Realização de encontros virtuais e/ou 
presenciais para divulgar o projeto 

Liderança local Líder local Mínimo de 3 encontros 

Criação de rede de contatos interessadas na 
comunidade (mailing, seguidores, ficha de 
visitantes etc.) 

Liderança local Líder local 
A qualquer momento 
após o Workshop de 
Formação de Lideranças 

Entrevista com a Comissão de Implantação 
Liderança local e 
Comissão de Implantação 

Líder local e Rev. Luiz 
Gustavo 

A qualquer momento 
após o cumprimento de 
todas as etapas 
anteriores 

Preenchimento de requerimento de 
solicitação para início das atividades do grupo 
de implantação 

Liderança local Líder local 

A qualquer momento 
após o cumprimento de 
todas as etapas 
anteriores 
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 Autorização para o início das atividades do 
grupo de implantação 

Comissão de Implantação 
e Coordenação Nacional Rev. Christiano Valério 

De 1 a 3 meses para 
retornar o parecer do 
requerimento 

Além das conquistas da fase anterior, o estatuto 
de grupo de implantação proporcionará à 
comunidade a possibilidade de: 
 

 Inserção do grupo no projeto da 
Assinatura de Termo de Compromisso com o 
Código de Ética para Clérigos e Leigos 

Liderança local Líder local 
Imediatamente após a 
autorização 



Atividades presenciais regulares   (estudos e 
cultos) de acordo com as peculiaridades 
locais, com sugestão para frequência semanal 
(preferencialmente) 

Liderança local Líder local 6 meses ininterruptos 

Fraternidade Universal das Igrejas da 
Comunidade Metropolitana, a mais 
antiga e a maior denominação 
progressista cristã do mundo com foco 
no protagonismo da população 
LGBTQIA+ e nos direitos humanos. 

 Realização de cultos, celebrações e 
estudos como um grupo e/ou um projeto 
associado à ICM; 

 Construção de uma comunidade original 
e autônoma em relação ao estilo de culto 
e seus carismas; 

 Eliminação da sensação de isolamento, a 
partir do estreitamento dos laços e 
parcerias com outras comunidades do 
Brasil; 

 Oportunidade de crescimento orientado 
por lideranças experientes, 
comprometidas e solidárias; 

 Participação em uma rede de igrejas 
progressistas com significativo e 
poderoso histórico de lutas em território 
nacional; 

 Comunhão com as demais comunidades 
através da participação em eventos da 
denominação no Brasil, como os Retiros 
Nacionais e as Jornadas de Formação de 
Lideranças. 

 
 
 
 

Preenchimento de requerimento de 
solicitação para funcionamento como igreja 
emergente 

Liderança local Líder local 

Após 6 meses de 
atividades regulares do 
grupo de implantação, 
no mínimo 
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Autorização para o funcionamento como 
igreja emergente Coordenação Nacional Rev. Christiano Valério 

1 mês para retornar o 
parecer do requerimento 

Além das conquistas das fases anteriores, o 
estatuto de igreja emergente proporcionará à 
comunidade os direitos de: 

 
 Assento no Concílio de Lideranças da 

Composição de Conselho local de acordo com 
as determinações da FUICM 

Liderança local Líder local 
Imediatamente após a 
autorização 

Atividades presenciais regulares e semanais Liderança local sob Líder local sob 12 meses ininterruptos 



como igreja emergente (cultos e 
celebrações), à exceção dos casos de 
calamidade, quando a presença física não será 
exigida 

supervisão da 
Coordenação Regional de 
Desenvolvimento 

supervisão do Rev. Igor 
Simões ou do Rev. Luiz 
Gustavo 

ICM Brasil, com voz e voto; 

 Elegibilidade para cargos da Rede ICM 
Brasil; 

 Solicitação de bolsas de financiamento 
para participação nos Retiros Nacionais 
da Rede ICM Brasil; 

 Inscrição em cursos da denominação de 
formação para o clero e para o 
desenvolvimento da liderança leiga; 

 Ordenação ao clero da FUICM para as 
pessoas a ele vocacionadas.  

Elaboração e aprovação de estatuto para o 
funcionamento da igreja em sintonia com os 
valores fundamentais da FUICM 

Liderança local Líder local Dentro de 6 meses 

Contribuição financeira para a denominação 
Liderança local sob 
supervisão da 
Coordenação Nacional 

Líder local sob 
supervisão do Rev. 
Christiano Valério 

Mensalmente 

Preenchimento de requerimento de 
solicitação de filiação da comunidade à FUICM 

Liderança local Líder local 

Após 12 meses de 
atividades regulares 
como igreja emergente, 
no mínimo 
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Autorização de filiação da comunidade às 
Igrejas da Comunidade Metropolitana 

Coordenação Nacional e 
Equipe de 
Desenvolvimento da 
Comunidade da 
denominação 
(Conselho de Bispos?) 

Rev. Christiano Valério e 
Rev. Hector Gutiérrez 

1 mês para retornar o 
parecer do requerimento Além das conquistas das fases anteriores, o 

estatuto de igreja filiada proporcionará à 
comunidade os direitos de: 
 

 Assento na Conferência Geral da FUICM 
através da indicação de delegados leigos 
e clérigos, com voz e voto; 

 Elegibilidade para cargos na FUICM e 
para participação em comissões e 
equipes da denominação; 

 Solicitação de bolsas de financiamento 
(Be-a-Gem) para participação na 
Conferência Geral da FUICM. 

Cerimônia de Filiação da Comunidade à 
FUICM 

Coordenação Nacional 
e Coordenação 
Regional 

Rev. Christiano Valério 
e Rev. Igor Simões ou 
Rev. Luiz Gustavo 

Até 3 meses após 
autorização da 
denominação 

Atividades presenciais regulares e 
semanais como igreja filiada, , à exceção 
dos casos de calamidade, quando a 
presença física não será exigida 

Liderança local sob 
supervisão da 
Coordenação Nacional 

Líder local com 
supervisão do Rev. 
Christiano Valério 

Continuamente 

Contribuição financeira e envio de 
relatórios financeiros para a 
denominação 

Liderança local sob 
supervisão da 
Coordenação Nacional 

Líder local com 
supervisão do Rev. 
Christiano Valério 

Mensalmente 

 
¹ Documentos fundamentais relativos à cultura organizacional da FUICM e da ICM Brasil: História, Missão, Visão e Valores da ICM; Comentário sobre a 
Declaração de Fé; Código de Ética; Documento de Orientação de Lideranças para Redes Sociais; Manual de Linguagem Inclusiva e não-sexista; Diretrizes 
Norteadoras da ICM Brasil; Estudo básico sobre gênero e sexualidade; Manual de Liturgia. 


