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JUNTOS EM MISSÃO PELO BEM DO MUNDO



NO OUTONO DE 2013, o Concílio de Bispos 
reuniu-se no estado da Carolina do Norte, nos 
Estados Unidos. Esta foi a primeira reunião 
geral do novo quadriénio. Durante essa reunião, 
empenhámo-nos no Diálogo Cristão – um 
processo de visionamento que criou um 
roteiro para a nossa jornada em conjunto como 
metodistas unidos em todo o mundo. Muitos 
aspectos desta visão passaram a ser estratégias 
concretas que resultaram em ministérios vitais 
conectando conferências anuais e agências 
gerais. E muitos têm dado fruto. Louvemos a 
Deus! 

No meio dos sucessos e dos desaires, das 
estratégias e das visões, reflectimos sobre a 
nossa visão partilhada, sobre o apelo a cada 
seguidor de Jesus, a cada comunidade de fé 
metodista unida, a cada conferência para, “por 
isso, ir”e fazer discípulos de Jesus Cristo em 
todas as nações.

À medida que reflectimos sobre a jornada 
que temos percorrido durante os últimos 
três anos e enquanto nos preparamos para a 
Conferência Geral, lembramo-nos em primeiro 
lugar e acima de tudo do nosso apelo como 
povo chamado metodista unido. Deus apela 
para que façamos discípulos de Jesus Cristo 
para a transformação do mundo. Em Mateus, 
somos ordenados por Jesus a “fazer discípulos 
de todas as nações”. Ao longo das décadas, 
temos levado este trabalho a sério e temos 
feito crescer a nossa denominação em nações 
espalhadas por todo o mundo. Louvemos a 
Deus!

O quadriénio de 2013 a 2016 tem-
se caracterizado pela focalização, pelo 
alinhamento e pela afirmação. Temo-nos 
mantido fiéis ao nosso objectivo de aumentar 
o número de congregações vitais e de dar 
fruto nas quatro áreas de focalização de 
missão – liderança, novos locais para novas 
pessoas, ministério com os pobres e saúde 
global. Este trabalho continua a intensificar-
se e a aprofundar-se através das conferências 
anuais, dos distritos e das congregações locais 
enquanto respondemos ao apelo de Deus em 
cada uma das nossas vidas. Louvemos a Deus!

Convidamo-los para que se juntem a 
nós na renovação do nosso compromisso 
para nos empenharmos no nosso trabalho 
fundamental de praticar os meios da graça 
para a nossa salvação e para a salvação do 
mundo. Que a Palavra de Deus possa inspirar e 
revitalizar a jornada das nossas congregações 
e a jornada das nossas conferências anuais – 
em conexão com toda a igreja – à medida que 
testemunhamos o amor redentor de Cristo para 
o mundo.  

Afirmado na Graça de Deus,

CARAS IRMÃS E 
CAROS IRMÃOS 

EM CRISTO,

Bispo Bruce Ough
PRESIDENTE,  MESA CONEXIONAL 

Bispo Warner H. Brown Jr.  
PRESIDENTE, CONCÍLIO  DE BISPOS  

Bispo Michael Coyner
PRESIDENTE, CONSELHO GERAL  
DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO                                                                                                                                    
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JUNTOS EM MISSÃO PELO BEM DO MUNDO

DESDE 2010, o Concílio de 
Bispos tem afirmado concentrar 
a atenção, a energia e os recursos 
na nossa missão principal de 
fazer discípulos de Jesus Cristo 
para a transformação do mundo. 
Como forma de levar a cabo esta 
missão, estamos concentrados 
em aumentar o número de 
congregações vitais que criam 
discípulos em toda a conexão 
metodista unida. Os líderes da 
igreja estão a aprofundar a sua 
compreensão sobre os elementos 
que impulsionam a vitalidade e a 
empenhar-se de novo no esforço 
para conseguir melhoramentos 
em cinco áreas fundamentais: 
as profissões de fé, a presença 
assídua no culto, os ministérios de 
pequenos grupos, o compromisso 
para com a missão e as doações 
para a missão. Nos Estados Unidos, 
muitas conferências anuais têm 
estado a seguir estas cinco medidas, 
comparando-as anualmente e 
abordando o problema das lacunas.

Em 2014, a Igreja Metodista 
Unida nos Estados Unidos 
deparou-se com pequenas 
diminuições das presenças no 
culto, das profissões de fé e dos 
pequenos grupos, mas verificou 
um aumento significativo no 
compromisso para com a missão. 
As doações para a missão 
permaneceram estáveis. Os líderes 

da igreja continuarão a seguir e a 
empenhar-se nestas medidas que 
contribuem para a avaliação da 
fecundidade dos seus ministérios.

Enquanto a Igreja Metodista 
Unida continua a progredir para 
obter melhores e mais compatíveis 
medidas para avaliar a vitalidade 
da nossa denominação em 
todo o mundo, estamos a usar 
vários métodos para ficarmos a 
conhecer os resultados dos nossos 
ministérios e compilar histórias de 
vidas transformadas.

PONTOS A DESTACAR: AS 
CONGREGAÇÕES VITAIS NAS 
CONFERÊNCIAS CENTRAIS

Em 2015, o Bispo John Schol e 
o Bispo Mike Lowry colaboraram 
com os seus colegas episcopais nas 
Filipinas para identificar “pontos a 
destacar” – ou seja, locais onde os 
ministérios vitais estão a florescer. 
Trabalharam com líderes locais 
para identificar os ministérios e 
as estratégias que promovem a 
vitalidade (“pontos a destacar”) 
e que podem ser repetidos em 
outros locais para além das 
Filipinas. Vai realizar-se uma 
consulta semelhante em duas áreas 
episcopais do continente africano 
em 2016. 

A EQUIPA DE OPERAÇÕES DAS 
CONGREGAÇÕES VITAIS

O nosso compromisso para com 
as congregações vitais continua a 

inspirar o trabalho de colaboração 
a bem da nossa missão. A Equipa 
de Operações das Congregações 
Vitais acompanha e celebra o 
progresso de conferências anuais, 
à medida que estas procuram 
aumentar os números dos 
discípulos que frequentam o culto, 
que professam a sua fé em Jesus, 
que se empenham em pequenos 
grupos e em missão e que dão 
generosamente. Os membros 
desta equipa – representantes de 
conferências anuais e de agências 
gerais – recolhem e partilham 
histórias inspiradoras destas 
congregações. Verificamos, 
vezes sem conta, como estas 
congregações estão a dar fruto 
através dos seus ministérios 
com os pobres, através do seu 
interesse pela saúde global, 
através do seu empenhamento em 
desenvolver líderes fiéis e através 
da sua dedicação para criar novas 
comunidades em todo o mundo.

CONCENTRADA NO FUTURO ACCIONADA PELA MISSÃO

    AUMENTAR AS 
CONGREGAÇÕES VITAIS

A missão da Igreja Metodista Unida é fazer discípulos de Jesus Cristo para a 
transformação do mundo. As igrejas locais oferecem a arena mais significativa 
na qual ocorre a criação de discípulos. (Livro da Disciplina de 2012, ¶ 120)
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JUNTOS EM MISSÃO PELO BEM DO MUNDO

DADOS ESTATÍSTICOS SOBRE OS MEMBROS
A Igreja Metodista Unida informa que o número de membros professos é de 12,3 milhões de discípulos em todo o mundo, 
um aumento de 24 por cento durante os últimos 10 anos. O número de membros tem mudado a nível mundial durante os 
últimos 10 anos, com aumento em África e na Ásia e declínio nos Estados Unidos e na Europa. 

CLERO, BISPOS, 
CONGREGAÇÕES E 

CONFERÊNCIAS DA IMU
Em 10 anos, a Igreja Metodista Unida tem verificado um forte crescimento em 
África, tal como evidenciado pelo aumento dos números de membros do clero, 
congregações, conferências e membros.
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PAGAMENTOS EM CONTRIBUIÇÕES PARA TODOS OS FUNDOS GERAIS, DE 1994 A 2014*

ANO TOTAL DE FUNDOS CONTRIBUÍDOS PAGAMENTOS
% DE 

PAGAMENTOS

1994  $110.639.996  $93.339.909 84,4%

1995  $113.828.214  $97.868.862 86,0%

1996  $117.146.649  $100.382.948 85,7%

1997  $118.425.273  $104.496.463 88,2%

1998  $118.431.010  $105.394.783 89,0%

1999  $119.630.756  $107.857.724 90,2%

2000  $121.999.757  $111.187.769 91,1%

2001  $127.256.750  $114.676.537 90,1%

2002  $127.860.750  $113.095.935 88,5%

2003  $129.634.750  $112.418.090 86,7%

2004  $132.656.250  $116.808.070 88,1%

2005  $139.955.000  $121.703.502 87,0%

2006  $142.849.627  $126.427.676 88,5%

2007  $145.693.841  $130.564.022 89,6%

2008  $150.973.581  $130.210.994 86,2%

2009  $150.308.000  $126.303.259 84,0%

2010  $150.232.058  $129.428.321 86,2%

2011  $149.472.006  $130.885.848 87,6%

2012  $147.268.131  $132.743.590 90,1%

2013  $143.302.750  $128.613.187 89,7%

2014  $143.132.984  $130.069.948 90,9%

2004
TOTAL DO 

CLERO
IGREJAS 

ORGANIZADAS
CONFERÊNCIAS 

ANUAIS
BISPOS NO 

ACTIVO

ÁFRICA 6.886 4.792 19 11

ÁSIA 3.279 1.691 24 3

EUROPA 1.100 881 21 4
AMÉRICA DO 

NORTE 45.176 35.065 65 50

TOTAIS 56.441 42.429 129 68

2014
TOTAL DO 

CLERO
TOTAL DAS 

CONGREGAÇÕES
CONFERÊNCIAS 

ANUAIS
BISPOS NO 

ACTIVO

ÁFRICA 9.620 12.431 30 13

ÁSIA 1.910 1.444 24 3

EUROPA 1.130 1.065 20 4
AMÉRICA DO 

NORTE  45.651  32.408 57 46

TOTAIS 58.311 47.348 131 66

CONFERÊNCIA CENTRAL/REGIÃO 2004 2014

MUDANÇA DO 
NÚMERO DE 

MEMBROS DURANTE 
10 ANOS

PERCENTAGEM DA 
MUDANÇA DO NÚMERO 

DE MEMBROS DURANTE 
10 ANOS

ÁFRICA CENTRAL  174.617  748.963  574.346 329%
CONGO  862.275  2.595.317  1.733.042 201%

ÁFRICA OCIDENTAL  594.739  1.508.696  913.957 154%
EUROPA MERIDIONAL E CENTRAL  18.410  15.352  (3.058) -17%

ALEMANHA  37.924  32.108  (5.816) -15%
EUROPA SETENTRIONAL E 

EURÁSIA
 16.355  11.483  (4.872) -30%

FILIPINAS  179.452  216.326  36.874 21%
UNITED STATES  8.075.010  7.183.193  (891.817) -11%

TOTAL  9.958.782 12.311.438  2.352.656 24%

REGIÃO
CONFERÊNCIAS 

ANUAIS CONGREGAÇÕES
MEMBROS 

PRDEESSOS

TOTAL DA REGIÃO DE 
ÁFRICA 30  12.431  4.852.976 

TOTAL DAS FILIPINAS 24  1.444  216.326 

TOTAL DA EUROPA 20  1.065  58.943 
TOTAL DA AMÉRICA DO 

NORTE 57 32.408 7.183.193
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TOGETHER IN MISSION FOR SAKE OF THE WORLD

FUNDOS DA IGREJA GERAL
As tabelas que se seguem mostram o montante total dos fundos solicitados contribuídos e recebidos das conferências 
anuais nos Estados Unidos. Em 2016, os delegados à Conferência Geral terão oportunidade para deliberar sobre propostas 
para alargar as colectas de contribuições às conferências centrais. Algumas conferências centrais já têm contribuído 
anteriormente para os fundos de contribuições, mas não através de um sistema de colecta de contribuições formalizado.

PERCENTAGEM DE PAGAMENTOS EM CONTRIBUIÇÕES PARA 
TODOS OS FUNDOS GERAIS, DE 1994 A 2014
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PAGAMENTOS EM CONTRIBUIÇÕES PARA TODOS OS FUNDOS GERAIS, DE 1994 A 2014*

ANO TOTAL DE FUNDOS CONTRIBUÍDOS PAGAMENTOS
% DE 

PAGAMENTOS

1994  $110.639.996  $93.339.909 84,4%

1995  $113.828.214  $97.868.862 86,0%

1996  $117.146.649  $100.382.948 85,7%

1997  $118.425.273  $104.496.463 88,2%

1998  $118.431.010  $105.394.783 89,0%

1999  $119.630.756  $107.857.724 90,2%

2000  $121.999.757  $111.187.769 91,1%

2001  $127.256.750  $114.676.537 90,1%

2002  $127.860.750  $113.095.935 88,5%

2003  $129.634.750  $112.418.090 86,7%

2004  $132.656.250  $116.808.070 88,1%

2005  $139.955.000  $121.703.502 87,0%

2006  $142.849.627  $126.427.676 88,5%

2007  $145.693.841  $130.564.022 89,6%

2008  $150.973.581  $130.210.994 86,2%

2009  $150.308.000  $126.303.259 84,0%

2010  $150.232.058  $129.428.321 86,2%

2011  $149.472.006  $130.885.848 87,6%

2012  $147.268.131  $132.743.590 90,1%

2013  $143.302.750  $128.613.187 89,7%

2014  $143.132.984  $130.069.948 90,9%

2004
TOTAL DO 

CLERO
IGREJAS 

ORGANIZADAS
CONFERÊNCIAS 

ANUAIS
BISPOS NO 

ACTIVO

ÁFRICA 6.886 4.792 19 11

ÁSIA 3.279 1.691 24 3

EUROPA 1.100 881 21 4
AMÉRICA DO 

NORTE 45.176 35.065 65 50

TOTAIS 56.441 42.429 129 68
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ORIENTAÇÕES 
ESTRATÉGICAS PARA 
AS QUATRO ÁREAS DE 
FOCALIZAÇÃO

RECRUTAR, FORMAR E 
EMPENHAR 3 MILHÕES DE 

METODISTAS QUE VÃO FAZER 
DIFERENÇA E QUE IRÃO 

TRANSFORMAR O MUNDO 
ENQUANTO PÕEM A FÉ EM 

ACÇÃO.

1
Liderança]

Leadership

FORMAR 1 MILHÃO DE NOVOS 
DISCÍPULOS QUE PROFESSAM 
A SUA FÉ EM JESUS CRISTO 

ATRAVÉS DE IGREJAS NOVAS E 
REVITALIZADAS.

Novos Locais/
Novas Pessoas

DESENVOLVER PARCERIAS EM 
TODA A IGREJA PARA EDIFICAR 

400 COMUNIDADES DE FÉ 
VIBRANTES E PLENAS DE FÉ, 

QUE ABORDAM OS PROBLEMAS 
DA POBREZA.

Ministério com  
os Pobres

2

3

COMO CONFERÊNCIAS e 
congregações METODISTAS 
UNIDAS que implementam 
estratégias para:

 » desenvolver novos líderes 
 » criar novos locais para novas 

pessoas 
 » empenhar-se em ministério com 

os pobres e 
 » melhorar a saúde de 

comunidades em todo o mundo, 
demonstramos o que significa 

ser uma igreja vital e conectada com 
a tradição do movimento wesleyano. 
Há 10 anos, o Concílio 
de Bispos destacou estas 
quatro áreas como formas 
através das quais as suas 
conferências estavam 
a dar fruto para Cristo. 
Actualmente, as Quatro Áreas 
de Focalização continuam a dar 
testemunho de ministérios vitais em 
toda a conexão, ministérios esses 
que cumprem a nossa missão de 
fazer discípulos. Os esforços para 
criar igrejas em todo o mundo e o 
nosso compromisso para erradicar 

a malária são dois exemplos bem 
claros.

Em 2014 e 2015, os líderes da 
igreja deram início a 839 novas 
igrejas e comunidades de fé em 
conferências anuais em todo o 
mundo e a 226 novas comunidades 
de fé através de iniciativas de missão 
em locais onde a presença metodista 
unida é nova. Celebramos o trabalho 
transformador do Espírito Santo 
em Malawi, que está em fase de 
transição de uma iniciativa de 
missão para uma nova conferência 
provisória, uma etapa necessária 
para vir a ser uma conferência anual 
plena.

Em 2008, a Conferência Geral 
aprovou uma focalização de missão 
metodista unida para acabar com a 
morte e o sofrimento relacionados 
com a malária, uma doença evitável 
que ainda causa a morte de uma 
criança, de 2 em 2 minutos. Em 
2012, os líderes da igreja lançaram 

a campanha Imagine No Malaria 
com o objectivo de angariar 75 
milhões de dólares para ajudar a 
evitar a propagação da malária e 
financiar soluções a longo prazo 
para erradicar esta doença. Em 
Novembro de 2015, a campanha 
já tinha angariado mais de 90 por 
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Em 2014 e 2015, líderes da igreja deram 
início a 839 novas igrejas e comunidades de fé 
espalhadas por conferências anuais.

CONCENTRADA NO FUTURO ACCIONADA PELA MISSÃO
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TOGETHER IN MISSION FOR SAKE OF THE WORLD

REFORÇAR E SOLIDIFICAR
A NOSSA CONEXÃO   
   MUNDIAL

cento deste objectivo, graças 
à generosidade de metodistas 
unidos em todo o mundo 
empenhados em salvar as vidas 
de irmãs e irmãos necessitados!

O Concílio de Bispos e a 
Mesa Conexional continuarão 
a colaborar em parceria com 
as agências gerais metodistas 
unidas, a fim de reforçar e 
alinhar a focalização de cada 
área e liderar a igreja durante 
os próximos quatro anos. 
Já identificámos formas 
específicas através das quais 
a conexão mundial se pode 
dedicar a ministérios que 
transformam o mundo.

Juntos, vamos poder chegar 
a mais pessoas, utilizar os 
nossos recursos da melhor 
forma, aprofundar o impacto 
dos nossos ministérios e 
contar mais eficientemente a 
história do amor de Deus pelo 
mundo. Cada metodista unido 
tem um papel a desempenhar 
para alcançarmos os nossos 
objectivos partilhados. 

À medida que aumentamos 
a vitalidade da nossa jornada 
espiritual, das nossas 
congregações e da vida de toda 
a igreja através das quatro áreas 
de focalização, permanecemos 
focados na missão. Entre 
nós, há milhões que estão a 
responder à Grande Comissão 
para fazer discípulos de Jesus 
Cristo em todo o mundo e para 
transformar o mundo.

ALCANÇAR 1 MILHÃO 
DE CRIANÇAS COM 

INTERVENÇÕES DE SAÚDE 
QUE SALVAM VIDAS.

Saúde Global
4

PARA SER UMA IGREJA VITAL CONECTADA que vive como “parceiros interdepen-
dentes a nível mundial em oração, missão e culto uns com os outros”, (Livro da Disciplina 
2012, ¶125) temos de orientar as nossas vidas de maneira diferente. Temos de viver a visão 
que Deus determinou para nós como Igreja Metodista Unida ou seja, tornarmo-nos mais con-
textualmente relevantes, sermos abertos a conversas que fomentam conexões mais profundas 
e cuidarmos fielmente dos recursos que partilhamos. 

O trabalho que estamos 
a fazer agora e no próximo 
quadriénio para edificar 
essas relações com vista 
a levar a cabo a missão é 
essencial se quisermos 
ser bem-sucedidos. A 
estrutura da nossa igreja 
tem de ser edificada com 
base no trabalho feito em 
conjunto. Os líderes criaram 
um roteiro ou quadro de 
referência para a mudança e 
estão a liderar a igreja nesta 
jornada de fé uns com os 
outros.

Marcos ao longo da 
Jornada para uma Conexão 
Mundial mais Sólida:

 » O Comité Permanente 
para as Questões 

das Conferências 
Centrais desenvolveu 
um protótipo de 
um Livro Geral da 
Disciplina e criou as 
condições necessárias 
para empenhar toda 
a igreja na criação de 
uma proposta pronta 
para ser apresentada à 
Conferência Geral de 
2020.

 » A Junta Geral de 
Igreja e Sociedade 
tem empenhado os 
metodistas unidos em 
toda a conexão a nível 
mundial para ajudar 
a conceber o que os 
Princípios Sociais em 
todo o mundo deveriam 
ser.

 » O Conselho Geral 
de Finanças e 
Administração 
desenvolveu uma 
proposta para expandir o 
sistema de contribuições 
e continuará a trabalhar 
em prol de sistemas 
financeiros equitativos 
para uma conexão 
mundial.

 » A Mesa Conexional tem 
empenhado a conexão em 
conversas sobre a nossa 
estrutura geral da igreja 
e como as igrejas nos 
Estados Unidos podem 
tomar decisões que sejam 
relevantes para os seus 
próprios contextos e 
situações.
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O MUNDO É VERDADEIRAMENTE A NOSSA PARÓQUIA. Durante 
décadas, a igreja tem vivido perfis demográficos mutáveis. Os líderes 
metodistas unidos continuam a discernir como melhor orientar a vida da 
igreja através de maneiras que incorporem a autenticidade, a equidade e a 
sustentabilidade. 

Durante os últimos quatro anos, os líderes da igreja têm alimentado 
uma visão para uma conexão mundial mais autêntica e o roteiro 
tem-se definido com mais clareza. O trabalho de colaboração – tanto 
administrativo como programático – das comissões, juntas e conselhos 
da igreja geral para se adaptar às mudanças estimulantes na igreja é 
verdadeiramente inspirador. Estamos concentrados em criar novas 
relações e em participar num diálogo cristão profundo e significativo. 
Cremos que caminhar uns com os outros nesta jornada irá produzir uma 
estrutura da igreja mais eficaz, equitativa e sustentável. 

Com uma focalização mais clara e um alinhamento mais sólido da 
vida do nosso programa uns com os outros como metodistas unidos, 
estamos a dar muito fruto para o reino de Deus. Celebramos e afirmamos 
os ministérios em todo o mundo que trazem o amor conciliador de Jesus 
Cristo aos destroçados, aos famintos, aos doentes, aos perdidos e aos 
abandonados.

Que Deus possa abençoar a nossa jornada, juntos a Cristo, para a 
salvação e a transformação do mundo.

CONCENTRADA NO 
FUTURO / ACCIONADA 
PELA MISSÃO

Telefone  866-648-9584
Website  www.umc.org/connectionaltable

Mesa Conexional da
Igreja Metodista Unida

Telefone  202-547-6270
Website  www.umc.org/councilofbishops

Concílio de Bispos da
Igreja Metodista Unida

Telefone  866-367-4232
Website  www.gcfa.org

Conselho Geral de 
Finanças e Administração
Igreja Metodista Unida

Este relatório é fruto de um trabalho de colaboração com 
dados estatísticos fornecidos pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração e a Iniciativa das Congregações 
Vitais. O apoio de produção foi prestado pela Agência de 
Comunicação Metodista Unida. 
Para ver este relatório online, visite www.umc.org/sotc.

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS
CAPA (da esquerda para a direita): MIKE DUBOSE/UMNS; PAUL JEFFREY; KATHLEEN BARRY/UMCOM; MIKE DUBOSE/UMNS
PÁGINA 7 (a partir da esquerda) MIKE DUBOSE/UMNS; GLADYS MONGUIDOYOS/UMNS; MIKE DUBOSE/UMNS
CONTRACAPA (a partir da esquerda): MIKE DUBOSE/UMNS; MIKE DUBOSE/UMNS; SAM HODGES/UMNS; VOLKER KIEMLE;
UMCOMMUNICATIONS ALEMANHA

S
T

C
 /

 8


