
#CTTalks 
Conversas para as Delegações da Conferência Geral 

 
#CTTalks Número Seis: A Sexualidade Humana – Uma Questão Premente na 

Conferência Geral de 2016 
Juntem-se a nós para ver vídeos e discussões publicadas na Internet em cada segunda-

feira do mês de Março! 

Juntem-se a Kennetha Bigham-Tsai, presidente da equipa de redacção de legislação da 
Mesa Conexional e à Bispa Rosemarie Wenner, presidente do Grupo de Trabalho sobre 
Sexualidade Humana, Sexo e Raça do Concílio de Bispos, enquanto elas partilham com os 
delegados o processo que levou à decisão da Mesa Conexional sobre “O Terceiro 
Caminho” e o relatório do Grupo de Trabalho do Concílio de Bispos sobre os valores de 
orientação e actuação, à medida que consideramos esta questão premente e emergente para 
a nossa vida em conjunto. 

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

• http://www.umc.org/what-we-believe/what-is-the-denominations-position-on-
homosexuality 

• http://www.umc.org/what-we-believe/human-sexuality-backgrounder 
• http://www.umc.org/who-we-are/connectional-table-online-christian-conferencing-

on-human-sexuality 
• http://s3.amazonaws.com/Website_Properties/connectional-table/documents/Human-

sexuality-and-united-methodist-church-timeline.pdf 
• http://www.umc.org/what-we-believe/homosexuality-resources (lista de livros e 

outros recursos para discussão) 

Perguntas para as delegações continuarem a debater: 

1. Que conversas é que estão a decorrer na vossa Conferência Anual sobre questões de 
sexualidade humana? Discutam como é que as decisões tomadas sobre esta questão na 
Conferência Geral de 2016 poderão afectar a missão e o ministério no vosso contexto 
específico. 

2. Como é que têm facilitado ou como é que irão facilitar as conversas sobre a sexualidade 
humana nos locais em que lideram e servem?  

a. Como é que podemos levar a cabo essas conversas com um espírito de graça, 
reconhecendo a diversidade de pensamentos sobre esta questão?  

b. Como é que espera que as conversas entre os delegados à Conferência Geral irão 
ser diferentes ou parecidas às conversas em que tem participado?  

3. Como é que a continuação ou a alteração da linguagem do Livro da Disciplina em relação 
à sexualidade humana poderá afectar o seu ministério? 

4. Porque é que isto é importante para a Igreja Metodista Unida no século XXI (21)? 
5. Ao lerem passagens sobre a eventual legislação referente à sexualidade humana no Diário 

do Defensor Cristão Antecipado [Advanced Daily Christian Advocate (ADCA)], quais 
são os principais temas, preocupações, perguntas, etc., que lhes vêm à mente? 


