
#CTTalks 
Conversas para as Delegações da Conferência Geral 

 
#CTTalks Número Cinco: A Natureza Global – Segunda Parte 

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

 Juntem-se a Benedita Penicela, de Moçambique, Fred Brewington da Jurisdição 
do Nordeste e Ole Birch, da Dinamarca, todos eles membros da Mesa Conexional, 
enquanto estes partilham com os delegados da Conferência Geral a legislação 
conducente a um processo que se destina a cuidar da nossa conexão mundial, assim 
como à maneira como nos estruturamos e alinhamos. Também falarão sobre os 
princípios e os valores que têm orientado o seu trabalho até agora. 

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

• Quarta Parte do Livro da Disciplina, ¶¶120-143 
• http://www.umc.org/who-we-are/conversation-worldwide-nature-of-the-church 
• http://www.umc.org/who-we-are/worldwide-nature-of-the-church-executive-

summary 
• http://www.umc.org/who-we-are/worldwide-nature-church-general-conference-

reports (relatórios sobre a Natureza Mundial provenientes de Conferências Gerais 
anteriores) 

• “Making ‘Worldwide’ be more than geography” [Fazer com que ‘Mundial’ 
seja mais do que geografia]: Interpreter Magazine (Revista Interpreter), Jan.-
Fev. 2015, http://www.interpretermagazine.org/topics/making-worldwide-be-
more-than-geography 

•  “Thoughts on a Global United Methodist Church that We Have Never Dared to 
Become” [“Reflexões sobre uma Igreja Metodista Unida Global que Nunca 
Ousámos Vir a Ser]: um discurso feito por Thomas Kemper, Secretário Geral, 
GBGM em 
http://www.umcmission.org/ArticleDocuments/ThoughtsonaGlobalUMC.pdf.aspx
?Embed=Y 

Perguntas para as delegações continuarem a debater: 

1. Discutir, na medida em que fazem parte de uma delegação, como é que as 
mudanças estruturais podem afectar a vossa conferência anual, jurisdição ou 
conferência central. Quais são os prós e os contras dessas mudanças e como é que 
as abordarão como delegados da Conferência Geral? 

2. Porque é que a questão da nossa natureza mundial é importante para a missão da 
Igreja Metodista Unida no século XXI (21)?  

3. O que significa para si, pessoalmente, o facto de a Igreja Metodista Unida ser uma 
conexão mundial?  


