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Conversas para as Delegações da Conferência Geral 

 
 
#CTTalks Número Sete: Juntos Somos Mais Fortes – Orientações Estratégicas 

para 2017 a 2020 
Juntem-se a nós para ver vídeos e discussões publicadas na Internet em cada 

segunda-feira do mês de Abril! 

Um grupo de líderes empenhados no trabalho sobre as Congregações Vitais a dar 
fruto nas Quatro Áreas de Focalização partilham uma visão para a igreja ao 
avançar para o próximo quadriénio em quatro sectores principais: missão, 
recursos, administração e visão. Estes líderes fazem parte das nossas juntas e 
agências metodistas unidos, da Mesa Conexional e do Conselho Geral de 
Finanças e Administração (GCFA). Juntem-se a nós enquanto estes líderes 
reflectem sobre o impacto que a Igreja Metodista Unida pode ter. à medida que 
avançamos em ministério uns com os outros. 

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

• http://s3.amazonaws.com/Website_Properties/connectional-table/documents/CT-
report-GC2016-Final.pdf (o relatório da Mesa Conexional para a Conferência 
Geral de 2016) 

• http://www.umc.org/how-we-serve/four-areas-of-focus-overview 
• http://www.umc.org/who-we-are/our-work-highlights-for-2013-2016-

quadrennium 
• http://gbod.org.s3.amazonaws.com/legacy/kintera-files/about-gbod/four-areas-of-

focus.pdf (um relatório do quadriénio de 2008-2012) 

Perguntas para as delegações continuarem a debater: 

1. Ao considerar as Quatro Áreas de Focalização, qual ou quais delas ressoa ou 
ressoam consigo como áreas às quais a sua congregação, comunidade ou 
conferência anual deverá prestar especial atenção durante o próximo quadriénio? 

2. Descreva o que pensa que é uma congregação vital. A que é que se parece? Que 
tipos de actividades ou de programas é que tem? Que tipos de objectivos é que 
esta deve ter como congregação vital?  

3. Como é que o nosso passado nos tem preparado para o futuro para o qual Deus nos 
está a convidar e a encaminhar? 

4. O que é que o(a) entusiasma mais à medida que considera os próximos quatro anos 
da nossa jornada em conjunto como Igreja Metodista Unida?  


