
#CTTalks 
Conversas para as Delegações da Conferência Geral 

 
#CTTalks Número três: As Congregações Vitais e 

 as Quatro Áreas de Focalização 

Juntem-se a nós para ver vídeos e discussões publicadas na Internet em cada 
segunda-feira do mês de Dezembro! 

 Juntem-se à Bispa Sally Dyck, que é bispa da Conferência Anual do Norte de 
Illinois e líder do grupo de trabalho colaborativo sobre as Congregações Vitais, 
Thomas Kemper, Secretário-Geral da Junta de Ministérios Globais e o Bispo Bishop 
Rodolfo Alfonso Juan, da Área Episcopal de Manila, enquanto falam sobre a 
narrativa e a evolução das Congregações Vitais, assim como acerca do alinhamento 
da atenção, energia e recursos para as Congregações Vitais produzindo resultados 
positivos nas quatro áreas de focalização. 

Para obter mais informações sobre os temas abordados na discussão desta #CTTalks, 
visitem: 

• http://www.umc.org/how-we-serve/vital-congregations 
• http://www.umc.org/how-we-serve/four-areas-of-focus-overview 
• http://www.umc.org/how-we-serve/how-we-serve 
• http://www.umcom.org/learn/four-areas-of-focus (uma formação gratuita online 

fornecida pela Agência Metodista Unida de Comunicação) 

Perguntas para as delegações continuarem a debater: 

1. Como é que definem uma “congregação vital”? Que características é que pensam 
que as congregações vitais devem ter? 

2. As Congregações Vitais produzem resultados positivos nestas Quatro Áreas de 
Focalização: 1) Empenhar-se em ministérios com os pobres, 2) Melhorar a saúde 
global, 3) Desenvolver líderes com princípios cristãos, e 4) Criar e renovar 
congregações. Discutam sobre como estas áreas são ou poderão ser vividas no vosso 
contexto especial de ministério. 

3. Como é que a focalização nestas quatro áreas nos ajuda a alinhar a nossa atenção, 
energia e recursos mais eficientemente como uma denominação? 

4. Partilhem uma história com a vossa delegação sobre uma altura em que tenham 
presenciado uma igreja da comunidade (a vossa ou a de outra pessoa) a ser uma 
“congregação vital”. Relativamente a essa experiência, para vós, o que é que se 
salientou? Nós também gostaríamos de ouvir essas histórias! Compartilhem-nas 
connosco em connectionaltable@umc.org. 


