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Caros membros da nossa Igreja Metodista Unida: 

Esta semana a Mesa Conexional (CT) celebrou o 50º aniversário da fundação da Igreja Metodista Unida e 
concentrou-se no objectivo da CT - discernir e articular a visão e administrar a missão, os ministérios e os 
recursos da nossa denominação. E embora nos tenhamos envolvido em questões difíceis e complexas, 
também explorámos narrativas de possibilidade para a nossa conexão mundial. 

Ao terminar a nossa reunião, queremos compartilhar com toda a igreja uma mensagem simples de 
esperança: 

A MISSÃO ainda está viva e cremos que….  

• Apesar das incertezas da nossa época, Deus continua a chamar-nos para fazer discípulos de Jesus
Cristo para a transformação do mundo.

• A nossa missão central é juntarmo-nos ao trabalho de Deus no mundo. Custe o que custar, ainda
somos convidados para fazer parte da missão de Deus.

• Devemos dar passos fiéis para viver como uma igreja mundial em missão para o mundo.

• Sejam quais forem os desafios que enfrentamos, Deus ainda está a chamar a Igreja Metodista
Unida…

▪ Para se empenhar no ministério com os pobres
▪ Para melhorar a saúde global
▪ Para desenvolver líderes cristãos com princípios
▪ Para criar congregações novas e renovadas

Nós acreditamos. No entanto, talvez como vós, por vezes debatemo-nos com a incredulidade. Por 
conseguinte, comprometemo-nos a orar uns pelos outros e por toda a nossa conexão para que Deus ajude a 
nossa incredulidade, nos conforte na nossa incerteza e continue a dar-nos esperança. 

          ”E, logo, o pai do menino, clamando, com lágrimas disse, ‘Eu creio, Senhor! Ajuda a minha incredulidade!’” (Marcos 9: 24) 

Todas as manhãs, acordamos num mundo atolado nos pecados da violência, do racismo, da guerra e muito 
mais. Crianças que não têm de que comer, famílias que perdem as suas casas, jovens e idosos que se 
debatem com vícios e toxicodependências. 

O mundo precisa do amor salvífico de Jesus Cristo, e a Igreja Metodista Unida sempre tem sido uma 
testemunha eficaz do amor de Cristo. É extremamente importante que agora continuemos a ser assim. Por 
isso, hoje e todos os dias, a missão ainda está viva. 
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