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Introdução 35 

Actualmente, os metodistas unidos necessitam de uma visão renovada: não só de uma nova visão — a qual 36 

pode ser apenas a fundamentação mais recente para o programa operacional mais recente, —  mas de uma 37 

capacidade renovada para considerar e captar aquilo que “igreja” significa. Com os nossos irmãos cristãos em todo o 38 

lado, testemunhamos uma igreja em rápida mudança, tanto dentro da nossa denominação como no seio de um 39 

movimento cristão mais amplo e alargado a todo o mundo. A migração, a imigração e os factores de incentivo e 40 

desincentivo das forças globalizantes estão a reconfigurar a face do cristianismo, assim como a composição religiosa 41 

mais abrangente da família humana. Antigos costumes e certezas estão a ser postos em causa e espera-nos um futuro 42 

ainda incerto.  Os metodistas unidos também desejam entrar nesse futuro com alegria, resiliência, graça e esperança.   43 

Porém, muitos factores parecem estar a conspirar para despertar em nós humores e disposições de uma 44 

espécie completamente diferente. Em locais onde o metodismo unido se encontra entre denominações protestantes 45 

principais (ou da “velha-guarda”), a “narrativa do declínio” tem-nos mantido sob a sua influência, muitas vezes com 46 

o encorajamento de partidários de formas declaradamente rivais (ou, em alguns casos, substitutas) do cristianismo — 47 

algumas delas não podendo, de facto, estar em plena forma. Ao mesmo tempo, inquéritos realizados indicam que uma 48 

percentagem cada vez maior das populações, em algumas regiões da antiga dominância cristã, não professa qualquer 49 

tipo de filiação religiosa. Algumas dessas pessoas identificam-se como “espirituais, mas não religiosas”, ao passo que 50 

outras têm uma orientação mais secular; mas muitas em qualquer um destes campos encaram as igrejas cristãs em 51 

geral como paraísos sem preconceito, hipocrisia ou medo, que têm sobrevivido quaisquer dos propósitos positivos 52 
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que alguma vez possam ter tido.1  A crescente consciencialização de ocorrências de comportamentos sexuais 53 

condenáveis e outros tipos de prevaricações por parte de pastores e outros líderes da igreja em todo o espectro 54 

denominacional — e a frequente cumplicidade das autoridades da igreja na facilitação, ocultação e desculpa de tais 55 

comportamentos — não contribuíram para melhorar a confiança do público na igreja institucional.  56 

Em certa medida, tudo isto são questões para a igreja em todo o mundo; mas em diferentes partes do 57 

mundo — em África, nas Américas, na Ásia, na Europa e na Oceânia — também existem desafios distintos ligados 58 

a contextos religiosos, políticos e culturais distintos. Alguns deles têm a ver com o governo civil e a política do país 59 

ou da região em que se inserem, e o modo como as igrejas ou as religiões (ou igrejas ou religiões específicas) são 60 

consideradas e tratadas pelo estado. Alguns outros têm a ver com a história religiosa e a demografia religiosa do 61 

contexto, e com a forma como a igreja é percebida nessas circunstâncias.  62 

O recente crescimento dramático da Igreja Metodista Unida em partes da África e da Ásia, e a visibilidade e o 63 

envolvimento crescentes dos metodistas unidos de outros países na sua liderança, gradualmente, estão a levar os 64 

metodistas unidos nos Estados Unidos a ter uma maior consciencialização (se bem que tardia) de que se a sua igreja 65 

não é uma igreja “global” ou “mundial”, pelo menos não é simplesmente uma denominação americana. Esta realidade 66 

contribui para a existência de uma série de novos factores. Põe em causa a adequação de uma política que tem estado 67 

essencialmente centrada nos Estados Unidos, presumindo como evidente uma identidade nacional básica normativa 68 

para a denominação. Expande em grande medida a amplitude das diferenças culturais a encontrar dentro da igreja e a 69 

amplitude das questões que a igreja enfrenta na execução da sua missão. Nestes e noutros pontos, a nossa auto-70 

compreensão comum como igreja tem sofrido um atraso em relação ao ritmo da mudança na nossa situação actual. 71 

Onde quer que nós, metodistas unidos, nos encontremos, necessitamos de uma visão renovada e de alargar os nossos 72 

horizontes.  73 

É uma feliz coincidência que, à medida que a nossa reflexão como Comissão de Fé e Ordem interveio, o 74 

movimento mais amplo da Fé e Ordem —  através da Comissão de Fé e Ordem do Concelho Mundial de Igrejas — 75 

divulgou o seu novo estudo há muito esperado, “A Igreja: Rumo a uma Visão Comum” (“The Church: Towards a 76 

                                                           
1“'Nones' on the Rise: One-in-Five Adults Have No Religious Affiliation,” The Pew Forum on Religion and Public 

Life, 9 de Outubro de 2012, em http://www.pewforum.org/2012/10/09/nones-on-the-rise/.  

 

http://www.pewforum.org/2012/10/09/nones-on-the-rise/
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Common Vision”), em 2013.2  Tal como no anterior documento ecuménico de referência, “Baptismo, Eucaristia e 77 

Ministério” (“Baptism, Eucharist, and Ministry”) (1982), este estudo pretende representar a medida como 78 

comunidades cristãs há muito separadas encontram pontos comuns na sua compreensão e na sua prática.  79 

Alguns poderão perguntar-se por que razão o aparecimento do documento intitulado “A Igreja: Rumo a 80 

uma Visão Comum” deve ser considerado como uma “ocorrência feliz”. Porque motivo devem os metodistas unidos 81 

empenhar-se neste documento ecuménico em relação à nossa própria procura de uma visão eclesiológica renovada? 82 

O que é que está em causa nesta discussão?   83 

 Uma resposta a estas perguntas poderia começar por relembrar que a busca de uma unidade cristã é mal 84 

compreendida se pretender significar apenas um processo meticuloso e moroso de diplomacia intra-igrejas, entre 85 

especialistas com o desejo de reconciliação de doutrinas e políticas de diferentes denominações, por mais importante 86 

que esse trabalho dedicado possa ser. Menos ainda é um exercício de nostalgia, tentando recuperar o poder, o lugar e o 87 

prestígio na sociedade há muito desaparecido. Fundamentalmente, a procura de uma unidade cristã não é mais do que 88 

a procura da realidade da própria igreja — e é uma procura na qual todos nós estamos envolvidos. É uma procura em 89 

oração para compreender a unidade pela qual Jesus ora quando, no Evangelho segundo João, este pede ao Pai que 90 

aqueles a quem a “vida eterna” é dada “para que todos sejam um . . . para que sejam um, como nós somos um. Eu neles 91 

e Tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. . .” (João 17: 20-23). Missão e unidade estão intrinsecamente 92 

ligadas. O recente documento ecuménico Together towards Life (Juntos Rumo à Vida), avisa inequivocamente: “A falta 93 

de uma unidade completa e real em espírito de missão continua a prejudicar a autenticidade e a credibilidade do 94 

cumprimento da missão de Deus neste mundo.”3 Está em causa, pois, nesta procura de unidade cristã, a integridade da 95 

missão do corpo de Cristo como um todo. Em questão, por inferência, está a integridade da nossa missão metodista 96 

unida como parte da igreja universal.  97 

                                                           
2 Faith and Order Paper No. 214 (Genebra: Conselho Mundial de Igrejas, 2014), descarregável em 

http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/faith-and-order-commission/i-unity-the-

church-and-its-mission/the-church-towards-a-common-vision. Está também disponível em francês, alemão, 

espanhol, coreano, finlandês e italiano. 

 
3 Together towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes—with a Practical Guide, editado por 

Jooseop Keum (Genebra: Conselho Mundial de Igrejas, 2013), p. 23; o texto está disponível em formato electrónico 

em http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/mission-and-evangelism/together-towards-life-

mission-and-evangelism-in-changing-landscapes. 

http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/faith-and-order-commission/i-unity-the-church-and-its-mission/the-church-towards-a-common-vision
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/faith-and-order-commission/i-unity-the-church-and-its-mission/the-church-towards-a-common-vision
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/mission-and-evangelism/together-towards-life-mission-and-evangelism-in-changing-landscapes
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/commissions/mission-and-evangelism/together-towards-life-mission-and-evangelism-in-changing-landscapes
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Não seria sensato actuar como se essa unidade fosse já completamente conhecida dentro de cada uma das 98 

“igrejas”, para que a única tarefa restante fosse uni-las. Num movimento cristão agora presente em todos os 99 

continentes, tomando forma em centenas de idiomas e culturas, deparamo-nos com uma necessidade desesperada de 100 

novos modelos para compreender e viver — dentro desta mesma diversidade — a unidade genuína pela qual Jesus 101 

orou.  102 

Pode não ser por acaso que “o inverno ecuménico” dos últimos anos tenha assistido não só a um 103 

arrefecimento do interesse em ultrapassar as divisões entre as igrejas, como também a um aumento perturbador das 104 

divisões dentro de algumas das igrejas, por vezes levando a novas separações. Ambos os casos podem estar 105 

intimamente ligados. Quando reflectimos sobre como nós mesmos lidamos com as nossas divergências e uns com os 106 

outros ao longo dos últimos anos na Igreja Metodista Unida, podemos ter de confessar que têm havido espíritos a 107 

trabalhar entre nós, além do Espírito de Cristo. A rapidez com que, por vezes, rotulamos outros membros da 108 

denominação como agentes desses espíritos estranhos, em vez de examinar os nossos próprios corações, é prima 109 

facie evidência desse facto. Dedicarmo-nos a uma reflexão em oração acerca da natureza e da missão da igreja, 110 

procurando partilhar uma visão comum, pode, pois, ser um exercício necessário e profícuo para o arrependimento e 111 

a reorientação, levando, esperamos nós, à renovação da vida. Tal como em “A Igreja: Rumo a uma Visão Comum” 112 

nos relembra, a unidade que procuramos enquanto cristãos é uma unidade para ser atingida e não uma unidade para 113 

ser nem assumida nem imposta. É uma dádiva de Deus e algo que transforma continuamente aqueles que a recebem.  114 

Não surpreendentemente, o eminente missiólogo escocês Andrew Walls previu que as grandes questões 115 

face ao corpo de Cristo no século XXI serão questões ecuménicas — nomeadamente, como “Os cristãos africanos e 116 

indianos e chineses e coreanos e norte americanos e europeus podem, em conjunto, tornar autêntica a vida do corpo 117 

de Cristo.”4 Daí que, fazer perguntas “ecuménicas” acerca da unidade-na-diversidade cristã é, devido à natureza do 118 

caso, o mesmo que fazer perguntas “missionárias”. Na realidade, essas perguntas levam-nos ao âmago do assunto na 119 

nossa luta como metodistas unidos, a fim de discernir a nossa actual identidade eclesial e como testemunhas:  Como 120 

poderão os metodistas unidos caracterizar o nosso papel especial dentro da “Igreja Universal”? A que nicho 121 

pertencemos na ecologia eclesiástica? Que percepções poderá gerar a nossa profunda atenção à discussão ecuménica 122 

                                                           
4 Andrew F. Walls, “From Christendom to World Christianity,” em The Cross-Cultural Process in Christian 

History: Studies in the Transmission and Appropriation of Faith (Orbis, 2002), p. 69. 
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para abordar de maneira mais construtiva e eficaz as questões vexatórias que rodeiam a “legítima diversidade”, quer 123 

na medida em que afectam a nossa própria vida na Igreja Metodista Unida, quer nas nossas relações com outras 124 

comunidades cristãs? Como poderá uma visão renovada da realidade da igreja ajudar-nos a alcançar uma melhor 125 

ordenação da nossa vida em comum? Como poderá isso levar-nos a relações mais construtivas com pessoas de 126 

outras religiões, credos e tradições, assim como com as que não se identificam com nenhuma? 127 

Ao confrontar estas perguntas, uma discussão com “A Igreja: Rumo a uma Visão Comum” tem muito a 128 

oferecer — e os metodistas unidos seriam sensatos se bebessem profundamente desta sabedoria, como fizemos no 129 

passado. O facto de este texto ecuménico ser o resultado de um esforço global sustentado envolvendo cristãos de 130 

muitas e diferentes tradições, culturas e circunstâncias pode dar a oportunidade de abordar a nossa situação de 131 

metodistas unidos de formas que poderão originar novas possibilidades.  132 

Atendendo à participação dos membros da Igreja Metodista Unida e dos seus órgãos predecessores, juntamente 133 

com membros de outras igrejas da família metodista, em cada uma das fases de elaboração e criação de “A Igreja: 134 

Rumo a uma Visão Comum”, não nos deveríamos surpreender que temas e afirmações importantes constantes deste 135 

documento ressoem vivamente com o nosso próprio património em particular. Ao mesmo tempo, ao justificarem a 136 

sua versão da igreja numa visão que é frequentemente mais implícita do que explícita na nossa própria tradição, “A 137 

Igreja: Rumo a uma Visão Comum” pode ajudar-nos a exprimir a nossa eclesiologia de uma forma mais coerente. 138 

Como metodistas unidos, temos uma considerável quantidade de afirmações referentes à igreja, elaboradas a partir 139 

de recursos de toda uma panóplia de tradições cristãs e encontradas na nossa hinologia e liturgia, bem como em 140 

declarações oficiais de doutrina e política. No entanto, essas afirmações e referências tendem a permanecer 141 

espalhadas e isoladas umas das outras.5 O nosso constante encontro com uma variada gama de parceiros ecuménicos 142 

está a levar-nos a uma compreensão não só mais profunda como mais capacitante, quer do que temos em comum, 143 

quer do que nos distingue em vocação como “parte da Igreja Universal”. Por todas estas razões, “A Igreja: Rumo a 144 

uma Visão Comum” será um importante parceiro de diálogo no nosso esforço para formular uma visão eclesiástica 145 

metodista unida nas páginas que se seguem.  146 

                                                           
5 Um documento de recurso da Comissão de Fé e Ordem preparado por Russell E. Richey reuniu e organizou muitas 

destas referências, mostrando a sua classificação e valor como recursos para o pensamento contemporâneo:  United 

Methodist Doctrine and Teaching On the Nature, Mission, and Faithfulness of the Church, disponível em 

http://www.gbhem.org/sites/default/files/documents/publications/DOM_Nature_Mission_Faithfulness_of_Church.p

df.  

http://www.gbhem.org/sites/default/files/documents/publications/DOM_Nature_Mission_Faithfulness_of_Church.pdf
http://www.gbhem.org/sites/default/files/documents/publications/DOM_Nature_Mission_Faithfulness_of_Church.pdf
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 147 

I. A nossa Abordagem a uma Compreensão da Igreja 148 

As comunidades da fé cristã que se reuniram em 1968 para criar a Igreja Metodista Unida partilhavam de 149 

algumas convicções distintas que, na medida em que são prova das suas origens, continuam a dinamizar e a guiar a 150 

sua vida e o seu testemunho. Entre elas, estão as convicções de que o amor salvador de Deus se destina a todas as 151 

pessoas e não apenas a alguns eleitos; de que é um amor transformador; e que é um amor que cria comunidades.   152 

O amor salvador de Deus é para todas as pessoas: “Deus nosso Salvador . . . quer que todos os homens se 153 

salvem e venham ao conhecimento da verdade” (1 Timóteo 2: 3-4). O comentário de John Wesley a esta afirmação 154 

nas suas Notas Explicativas sobre o Novo Testamento (Explanatory Notes upon the New Testament) enfatiza que são 155 

“todos”: toda a humanidade está abrangida por este desejo — “Não só uma parte, e muito menos a parte menor”.  156 

Observa também outra implicação da afirmação: “Eles não são obrigados.”6 A graça de Deus alargada a todos não se 157 

sobrepõe à liberdade humana, mas sim actua sobre ela, para que a nossa salvação, embora seja completamente uma 158 

dádiva, envolva a nossa livre participação. Estes dois pontos acerca da universalidade do amor salvador de Deus são 159 

repetidos ao longo dos seus escritos e personificados no seu ministério. Foram essenciais para a compreensão de 160 

Wesley do Evangelho e do poder do movimento que ele inspirou. Continuam a ser uma parte vital da afirmação 161 

metodista unida. 162 

O amor salvador de Deus é transformador: Para usar a linguagem familiar de Wesley e dos seus 163 

contemporâneos, à medida que a graça de Deus é aceite na fé, traz-nos não só “justificação”, a restauração de uma 164 

relação de direito com Deus, mas também “santificação”, a renovação do nosso próprio ser. Existe um novo 165 

nascimento. O amor de Deus por nós transforma-se no amor de Deus em nós. Nas palavras do apóstolo Paulo, “Para 166 

a liberdade Cristo nos fez livres” (Gálatas 5:1), e sendo “chamados para a liberdade” devemos “viver pelo Espírito”, 167 

o que significa viver segundo o amor de Deus que nos capacita para pôr de lado “as obras da carne” e dar “o fruto do 168 

Espírito . . . amor, alegria, paz, paciência, generosidade, fidelidade, doçura e autocontrolo” (Gálatas 5:13, 16, 19, 22-169 

23). Uma característica da pregação de John Wesley e da pregação e do testemunho das pessoas chamadas 170 

metodistas através dos anos, é que uma transformação tão experimentada, aqui e agora, da vida humana pelo poder 171 

do Espírito Santo, é real.    172 

                                                           
6 John Wesley, Explanatory Notes upon the New Testament (London: The Epworth Press, 1950), p. 775. 
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O amor salvador de Deus cria a comunidade: A transformação acabada de descrever é pela sua própria 173 

natureza uma transformação das nossas relações com os outros. É através dos outros que sentimos o amor de Deus, é 174 

com os outros que o padrão da nova vida que Deus nos dá é aprendida e ao mesmo tempo vivida. Grande parte da 175 

linguagem do Novo Testamento descritiva da igreja tem origem nas primeiras experiências cristãs do poder de 176 

formar comunidades do Espírito. A igreja não surge porque os indivíduos isolados sentem o amor salvador de Deus 177 

e depois tomam a iniciativa de procurar outros indivíduos com quem possam formar um grupo. A igreja nasce 178 

porque o Espírito de Deus nos leva à comunidade — talvez com pessoas com quem à partida menos esperaríamos 179 

associar-nos — como a própria matriz da nossa salvação. Essa comunidade formada no Espírito transforma-se no 180 

contexto através do qual entramos na nova vida que Deus nos oferece, e é uma comunidade cujo alcance está 181 

constantemente a expandir-se enquanto os seus membros, no poder do Espírito, oferecem a dádiva da comunidade a 182 

outros e do mesmo modo a recebem deles. Nesse mesmo Espírito, Wesley e aqueles que lhe eram próximos viram-183 

se a ir além das normas estabelecidas do comportamento da igreja e a desafiar a própria igreja, através do seu 184 

próprio exemplo, para adoptar mais completamente a dádiva da comunidade de Deus. Desta forma, o termo 185 

“conexão” (ligação) assumiu uma nova ressonância de significado, a que Wesley chamou “santidade social” — o 186 

crescimento em amor e nos outros frutos do Espírito que é possível apenas em comunidade — foi compreendido em 187 

novas situações e ambientes. Esta vontade de transgredir os limites da convenção, da classe e da cultura em busca da 188 

dádiva de Deus da comunidade, nota o historiador metodista unido Russel Richey, ilumina o carácter essencialmente 189 

missionário de conexionalidade. Desde o início, a conexialidade esteve ao serviço da missão, sintonizando cada 190 

aspecto da vida comunitária metodista — desde a estrutura até à política passando pela disciplina — com um 191 

objectivo “evangelizante e reformista”.7 A conexialidade, afirma o documento da missão metodista unida Grace 192 

upon Grace (Graça após Graça), “exprime a nossa vida de missão. . . . É o meio do [metodismo unido] descobrir a 193 

missão e apoiar a missão; nesta união procuramos entender e adoptar a nossa vida de serviço”.8 194 

                                                           
7 Russell E. Richey, com Dennis M. Campbell e William B. Lawrence, Marks of Methodism: Theology In Ecclesial 

Practice (Abingdon, 2005), pp. 31-32. 

 
8 Grace Upon Grace: The Mission Statement of The United Methodist Church (Nashville: Graded Press, 1990), p. 

36. Uma ligação a uma versão electrónica deste documento pode ser encontrada no sítio do blogue UM & Global, 

http://www.umglobal.org/.  

http://www.umglobal.org/
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Em conjunto, estas convicções moldam a nossa compreensão metodista unida daquilo que a igreja deve ser. 195 

As maneiras como se têm vindo a exprimir na nossa história justificam em parte as nossas formas particulares de ser 196 

a igreja, no âmbito do corpo de Cristo mais amplo.  197 

 198 

A Igreja Metodista Unida identifica as suas origens com certos movimentos da renovação e revitalização 199 

cristã dentro das igrejas estabelecidas na Europa nos séculos XVII e XVIII. O Metodismo ou o Renascimento 200 

Wesleyano, foram alguns dos mais proeminentes e duráveis desses movimentos na Grã-Bretanha do século XVIII. O 201 

seu líder, John Wesley, foi um ministro ordenado na Church of England (Igreja da Inglaterra). O que desejava não 202 

era criar uma nova igreja, separá-la da Igreja da Inglaterra, mas sim ajudar a que a igreja recuperasse a sua vitalidade 203 

espiritual e a sua missão. John Wesley e os primeiros metodistas adoptaram algumas maneiras inconvencionais de 204 

trazer o Evangelho de Cristo a muitos tipos de pessoas a quem a Palavra não chegava ou não chegava efectivamente, 205 

através da igreja estabelecida. A própria prática de Wesley de viajar até onde as pessoas estavam para pregar — em 206 

campo aberto, se necessário — sempre que e sempre quando um grupo de pessoas se juntava para ouvir, o seu 207 

ensinamento e orientação aos pregadores leigos para fazerem o mesmo e a organização dessas pessoas que 208 

escutavam e que recebiam o Evangelho em pequenos grupos para apoio e crescimento mútuos na graça divina, 209 

originou o aparecimento de uma “conexão” de pessoas em toda a Grã Bretanha e Irlanda que, com o tempo (e só 210 

após a morte de Wesley) adquiriu a total identidade de uma manifestação distinta da igreja cristã.  211 

Entretanto, na Europa continental outro movimento conhecido por pietismo começava a surgir no seio das 212 

igrejas da Reforma Protestante. Tal como Wesley e os seus seguidores, os pietistas pretendiam adoptar o poder 213 

transformador do Espírito Santo e espalhar a palavra do Evangelho. Tal como os metodistas, incluíam nos seus 214 

esforços de missão o desejo de melhor as condições de vida entre os mais pobres e vulneráveis, apoiar a educação do 215 

povo e a disseminação do conhecimento e ser uma presença cristã onde essa presença ainda não era conhecida. De 216 

facto, uma influência significativa na vida e no pensamento de John Wesley foi o seu relacionamento com 217 

representantes deste movimento, com quem colaborou em vários pontos da sua vida. Ele e os pietistas tinham as 218 

suas diferenças, mas estavam, por outro lado, cientes de que comungavam uma afinidade profunda. 219 

Seguidores tanto do movimento metodista como de várias facetas do pietismo (que ajudariam a moldar os 220 

Irmãos Unidos e a Associação Evangélica) partiram para a América do Norte, onde se encontraram assim como a 221 

outros movimentos que começavam a surgir nas igrejas cristãs que já tinham presença ali. Continuaram os seus 222 
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esforços neste novo contexto. Existiu uma interacção esporádica entre metodistas e alguns dos líderes e pessoas 223 

pietistas e houve algumas tentativas — embora nenhuma delas bem-sucedida, naqueles dias — para unificar os 224 

movimentos. Tanto os metodistas como os pietistas se debateram com as suas relações com as igrejas de onde 225 

vinham e ambos os movimentos, sob a pressão das circunstâncias, acabaram por se encontrar assumindo a forma de 226 

outras igrejas diferentes. Na sua maioria, não eram as diferenças doutrinais, mas sim as circunstâncias práticas que 227 

os levaram a fazer essa transição. No caso dos metodistas, as repercussões da Revolução Americana foram factores 228 

decisivos, na medida em que romperam os laços com a Igreja da Inglaterra (por mais ténues que possam ter sido) 229 

que Wesley e os seus seguidores sempre tinham esperado manter.  230 

Ao adoptarem uma identidade como igreja, os movimentos testemunharam de várias formas os objectivos 231 

radicais e o efeito da graça de Deus. Quer os pregadores afro-americanos, Harry Hosier e Richard Allen, tenham 232 

participado ou não na organização da “Christmas Conference” (“Conferência Natalícia”) da Igreja Metodista 233 

Episcopal em Baltimore, Maryland em 1784, a igreja comprometeu-se nessa altura a continuar a sua missão de 234 

propagar a fé zelosamente tanto a escravos como a pessoas livres de descendência africana, assim como a todos os 235 

outros a quem podiam chegar. A publicação inicial da sua Doutrina e Disciplina (o documento precursor do Livro 236 

de Disciplina dos nossos dias) mandatou corajosamente os seus seguidores para libertar quaisquer escravos ainda 237 

existentes.  Em 1784, a conferência pré-configurou também de uma maneira simbólica o eventual ministério das 238 

novas igrejas através das mais variadas fronteiras étnicas e linguísticas:  William Otterbein — pastor da Igreja 239 

Reformista Evangélica de Baltimore (que ajudou a organizar a conferência) e mais tarde pastor da denominação dos 240 

Irmãos Unidos — participou juntamente com o anglicano Thomas Coke na ordenação de Francis Asbury. 241 

Posteriormente, Jacob Albright celebrou o culto com os metodistas antes de liderar outros confessos de língua alemã 242 

na formação da Associação Evangélica.   243 

Seguiu-se uma história complexa e muitas vezes ambígua de sucessos e insucessos, de crescimento e perda, 244 

de separações e uniões, durante os dois últimos dois séculos e para além destes — uma história muito humana, na 245 

qual (como os seus participantes quereriam testemunhar) Deus tem estado firmemente a trabalhar, tanto conforme os 246 

planos, decisões e acções humanos como apesar dos mesmos. O compromisso inicial dos metodistas americanos 247 

quanto à abolição da escravatura desde logo ficou comprometido e as tensões crescentes originaram várias 248 

suspensões da denominação nos anos que precederam a Guerra Civil americana. Apesar dessas separações serem 249 

parcialmente (e imperfeitamente) emendadas muitos anos depois, o seu legado continua até aos nossos dias. Um 250 
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legado de racismo e dificuldades inerentes em relação a cultura e a classe social tem afectado a nossa vida comum e 251 

os nossos esforços de missão de formas tanto óbvias como subtis ao longo da nossa história, mesmo enquanto as 252 

nossas mais profundas convicções têm oferecido um desafio constante para ultrapassar isso.  A Igreja Metodista 253 

Unida é herdeira e ao mesmo tempo faz parte desta história, com o seu fardo e a sua promessa.  254 

Tal como os seus predecessores, a Igreja Metodista Unida continua a reflectir sobre a sua identidade e o seu 255 

chamamento como igreja. Originando de movimentos que se tornaram denominações mais ou menos por defeito — e 256 

que foram instrumentais no desenvolvimento da moderna “denominação” como forma distinta da associação cristã —257 

as duas igrejas que se uniram em 1968 trouxeram consigo uma forte consciencialização do carácter provisório e 258 

problemático de quaisquer acordos denominacionais e talvez especialmente do insucesso das nossas separadas 259 

denominações para adoptar a plenitude da comunidade a que Deus nos chamou. De acordo com isso, na sua 260 

fundação, a Igreja Metodista Unida comprometeu-se para com a busca incessante da unidade cristã — uma questão à 261 

qual os membros dos seus órgãos predecessores há muito haviam dado preponderância. O preâmbulo da sua nova 262 

constituição declarava que “[a] Igreja de Jesus Cristo existe no e para o mundo e a sua própria divisibilidade é um 263 

impedimento à sua missão nesse mundo”. O Artigo V (agora Artigo VI) da Primeira Divisão da Constituição 264 

descreveu um novo órgão como “parte da Igreja Universal”, afirmou que “O Senhor da Igreja está a chamar os 265 

cristãos em todo o lado para que se esforcem em prol da unidade” e comprometam a Igreja Metodista Unida a 266 

“procurar e trabalhar a bem da unidade a todos os níveis da vida da igreja”.9 A formação da nova igreja deveria ser 267 

entendida não como um fim em si, mas sim como um passo relativamente modesto a caminho de uma unidade mais 268 

visível entre os cristãos. 269 

Mais tarde, na declaração revista sobre “Normas Doutrinais e a Nossa Tarefa Teológica” adoptadas em 270 

1988, estes compromissos foram renovados e de novo elaborados: 271 

Com outros cristãos, declaramos a unidade essencial da igreja em Jesus Cristo. Esta 272 

herança rica de crença cristã partilhada encontra expressão nos nossos hinos e liturgias. A nossa 273 

                                                           
9 The Book of Discipline of The United Methodist Church 1968 (Nashville: The United Methodist Publishing House, 

1968), pp. 16-18. (Com ligeiras alterações na tipografia, estas afirmações foram mantidas do Livro da Disciplina de 

2012. Uma emenda adoptada em 2012 e subsequentemente ratificada tornou explícito um compromisso crucial, 

nomeadamente, uma partilha da oração de Cristo para a unidade da igreja. A linha contém actualmente “. . . e 

portanto orará, procurará e trabalhará a caminho da unidade em todos os níveis da vida da igreja.”)  

 



Admiração, Amor e Louvor: Partilhar uma Visão da Igreja 

                            

12 

unidade é afirmada nos credos históricos quando confessamos uma igreja santa, católica e 274 

apostólica. É igualmente sentida em trabalhos conjuntos de ministério e em várias formas de 275 

cooperação ecuménica. 276 

Alimentada pelas mesmas raízes desta herança cristã partilhada, os ramos da igreja de 277 

Cristo desenvolveram diversas tradições que aumentam o nosso arquivo de compreensões 278 

partilhadas. O nosso confesso compromisso ecuménico como metodistas unidos é reunir as nossas 279 

próprias ênfases doutrinais numa maior unidade cristã, tornando-as mais significativas num 280 

mundo mais rico. 281 

Se desejarmos oferecer as nossas melhores dádivas ao tesouro cristão comum, devemos 282 

fazer deliberadamente o esforço como igreja no sentido de uma auto-compreensão crítica. É como 283 

cristãos envolvidos em comunhão ecuménica que abraçamos e analisamos o património que nos 284 

distingue.10 285 

A esperança de que muitos cristãos tivessem, há meio século atrás, procurado o avanço constante da unidade 286 

cristã foi desde lodo desafiada por novos desenvolvimentos, vindos tanto de dentro da igreja como das sociedades 287 

onde se inseriam. Enfrentadas com inúmeras alterações sociais, variando em carácter de uma região para outra, mas 288 

incluindo tais fenómenos como um pluralismo religioso crescente, as transformações sociais trouxeram novas 289 

tecnologias e modificações no papel da religião na sociedade, as igrejas que se envolveram numa procura ecuménica 290 

permitiram-se por vezes ansiedade acerca da sua própria sobrevivência institucional para atenuar o seu interesse nessa 291 

procura. A tentação é uma transformação mais focada para dentro e talvez olhar para os parceiros ecuménicos como 292 

concorrentes num mercado de trabalho religioso decrescente.  293 

Ainda assim, no meio do que alguns têm chamado, um “inverno ecuménico”, têm havido progressos 294 

notáveis. Diálogos bilaterais e multilaterais avançaram o nosso entendimento mútuo e levarem com frequência a 295 

novas relações formais entre a Igreja Metodista Unida e outras entidades. Um precedente particularmente importante 296 

para “A Igreja: Rumo a uma Visão Comum” é o texto de convergência mais recente da Fé e Ordem, no documento 297 

                                                           
10 “Doctrinal Standards and Our Theological Task,” The Book of Discipline of The United Methodist Church 2012 

(Nashville: The United Methodist Publishing House, 2012), p. 48 (¶102). 
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Baptismo, Eucaristia e Ministério (1982),11 provavelmente o produto de anos de trabalho ecuménico a vários níveis. 298 

Os princípios e as percepções desse texto vieram informar os nossos subsequentes documentos de estudo oficiais da 299 

igreja sobre o Baptismo e a Sagrada Comunhão,12 os temas tratados nos seus primeiros dois capítulos.  300 

Até ao momento nenhum outro texto idêntico foi proposto sobre o assunto do seu terceiro capítulo: 301 

“Ministério.”  Esse capítulo assinala a quantidade substancial de convergência entre tradições cristãs sobre vários 302 

aspectos do ministério e ordenamento ministerial. Todavia, tem sido amplamente sentido que este capítulo não era tão 303 

enriquecedor em possibilidades construtivas — talvez não tão receptivo à variedade de entendimentos e práticas entre 304 

as igrejas e o que poderia ser aprendido a partir delas — como as duas primeiras. Existem muito provavelmente 305 

algumas razões para esta percepção, assim como para a morosidade das igrejas encontrarem nesta área muitos pontos 306 

em comum. Pode suceder que haja mais progresso em relação a “um ministério mutuamente reconhecido” (entre 307 

outras coisas), uma apreensão mais comum do contexto eclesiástico do ministério. Nesse caso, “Rumo a uma Nova 308 

Visão” pode vir a ter um papel primordial no processo de aprendizagem.  309 

A Igreja Metodista Unida pode (e fá-lo) afirmar-se como sendo verdadeiramente a igreja, mas também 310 

reconhece que não é a única igreja. Temos elementos que contribuem para uma compreensão cristã mais ampla e 311 

comum da igreja e também temos algo para aprender: algo para aprender sobre outros cristãos e outras igrejas e algo 312 

a aprender deles sobre nós mesmos. À medida que compreendemos e aceitamos uma visão eclesiástica renovada para 313 

a Igreja Metodista Unida, estamos empenhados em fazer este trabalho, tal como aconteceu anteriormente, num 314 

contexto ecuménico.  315 

 316 

                                                           
11 Faith and Order Paper No. 111 (Genebra: Conselho Mundial de Igrejas, 1982). Descarregável em 

http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/faith-and-order-commission/i-unity-the-

church-and-its-mission/baptism-eucharist-and-ministry-faith-and-order-paper-no-111-the-lima-text. Como o novo 

texto sobre a igreja, este documento — “BEM” na sua designação mais curta — envolveu na sua elaboração a 

participação significativa de metodistas unidos e membros de outras comunidades wesleyanas e metodistas. Após a 

sua publicação, uma resposta oficial dos metodistas unidos foi dada sob os auspícios do Conselho de Bispos, e outra 

— reflectindo um contexto e um conjunto de preocupações marcadamente europeu — foi apresentada pela 

Conferência Central para a Europa Central e do Sul. Ver Churches Respond to BEM:  Official Responses to the 

“Baptism, Eucharist and Ministry” Text, vol. II, Faith and Order Paper 132, editado por Max Thurian (Genebra: 

Conselho Mundial de Igrejas, 1986), pp. 177-199, 200-209. 

 
12 “By Water and the Spirit: A United Methodist Understanding of Baptism” (1996) e “This Holy Mystery” (2004), 

em The Book of Resolutions of The United Methodist Church 2012 (Nashville: The United Methodist Publishing 

House, 2012), pp. 922-942 and 942-991. Textos completos disponíveis online em 

http://www.gbod.org/resources/by-water-and-the-spirit-full-text e http://www.gbod.org/resources/this-holy-mystery-

a-united-methodist-understanding-of-holy-communion1.  

http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/faith-and-order-commission/i-unity-the-church-and-its-mission/baptism-eucharist-and-ministry-faith-and-order-paper-no-111-the-lima-text
http://www.oikoumene.org/en/resources/documents/wcc-commissions/faith-and-order-commission/i-unity-the-church-and-its-mission/baptism-eucharist-and-ministry-faith-and-order-paper-no-111-the-lima-text
http://www.gbod.org/resources/by-water-and-the-spirit-full-text
http://www.gbod.org/resources/this-holy-mystery-a-united-methodist-understanding-of-holy-communion1
http://www.gbod.org/resources/this-holy-mystery-a-united-methodist-understanding-of-holy-communion1


Admiração, Amor e Louvor: Partilhar uma Visão da Igreja 

                            

14 

 317 

II. Uma Visão Renovada para a Igreja Metodista Unida 318 

 319 
As três convicções descritas acima constituem um guia promissor para os principais elementos dessa visão. 320 

Começamos com a afirmação de que a igreja é, antes de mais, não a nossa criação, mas de Deus. É, claro, uma 321 

realidade que a nossa participação ajuda a formar, mas tem origem na auto-dádiva para nós do Deus triuno. O amor 322 

salvador de Deus cria a comunidade. Deste ponto, partimos para outro para considerar as implicações para a vida da 323 

igreja que o amor salvador de Deus se destina a todas as pessoas, e em terceiro lugar considerar o que é afirmar e 324 

compreender que o amor salvador de Deus é transformador.  325 

 326 

A Igreja como uma Dádiva do Deus Triuno  327 

 328 

O amor salvador de Deus cria a comunidade. Nos credos clássicos, a igreja é mencionada imediatamente 329 

depois do Espírito Santo. No Credo dos Apóstolos, estes afirmam literalmente na mesma frase: “Creio no Espírito 330 

Santo, na santa igreja católica, . . .” Na utilização mais lata do Credo Niceno,13 a frase “Cremos na santa igreja 331 

católica e apostólica” vem logo a seguir à profissão de fé no Espírito Santo, que é descrito como “o Senhor, a fonte 332 

da vida”.  Evidentemente, no julgamento dos criadores dos credos e daqueles que afirmaram a sua fé com eles ao 333 

longo dos séculos, a igreja tem algo a ver com a dádiva de vida do Espírito. Como o escritor cristão Ireneu de Lyon 334 

escreveu na sua época sucintamente, “Onde a igreja está, também está o Espírito de Deus; e onde está o Espírito de 335 

Deus, está a igreja e toda a graça”.14  336 

Uma luminosa frase no primeiro parágrafo de Rumo a uma Visão Comum fala deste ponto, e ao mesmo 337 

tempo dá uma solução para a compreensão da igreja que o documento apresenta como um todo: “A comunhão, cuja 338 

origem é a própria vida da Santíssima Trindade, é tanto a dádiva em que vive a Igreja como, ao mesmo tempo, a 339 

dádiva que Deus apela à Igreja para oferecer a uma humanidade ferida e dividida na esperança de reconciliação e 340 

cura” (1, p. 5).15   341 

                                                           
13Tecnicamente, o Credo Niceno-Constantinopolitano, a versão ampliada do credo do Conselho de Nicea (325) 

adoptado pelo Conselho de Constantinopla (381) e vulgarmente conhecido depois disso como Credo Niceno. Para os 

textos de ambos os Apóstolos e o Credo de Niceno, ver UMH [The United Methodist Hymnal], 880-882. 

 
14 Irenaeus, Adversus Haereses III, 24, 1, citado em Boris Bobrinskoy, Le mystère de l’Église: Cours de théologie 

dogmatique (Paris: Cerf, 2003), p. 14.  

 
15Nas referências parentéticas a passagens em Rumo a uma Visão Comum, será dado o número do parágrafo, seguido 

do número da página da versão impressa em inglês. Os parágrafos são numerados consecutivamente ao longo dos 

quatro capítulos dos textos e da conclusão. 
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Comunhão é o que o Espírito dá e isso anima — ou poderíamos dizer, cria — a igreja. No grego do Novo 342 

Testamento, o termo é koinonia: uma palavra que é adequadamente traduzida de várias maneiras de acordo com o 343 

contexto e a utilização, incluindo “comunhão”, “partilha”, “participação”, “comungar” “fraternidade” e 344 

“comunidade”. A “comunhão do Espírito Santo” de II aos Coríntios 13:13, a “partilha do corpo de Cristo” de I aos 345 

Coríntios 10:16, os “participantes “tornados conscien[tes]da natureza divina” de II Pedro 1:4, todos eles envolvem 346 

esta realidade da koinonia.16 A “dádiva através da qual a igreja vive” é simplesmente o amor de Deus vertido sobre 347 

nós, decisivamente na vida e no ministério de Jesus Cristo, um amor que somos convidados a partilhar. A vida da 348 

igreja é uma partilha na vida do Deus Triuno, e a missão da igreja é comunicar essa possibilidade a um mundo em 349 

carência; para ser como “sinal e servo” (25, p. 15) da presença salvadora de Deus no mundo. A invocação do 350 

Espírito Santo na “Grande Acção de Graças” na Sagrada Comunhão mostra bem essas conexões:  351 

Derramai o Espírito Santo sobre nós, aqui reunidos e sobre estas oferendas de pão e de vinho. 352 

Transformai-as para nós no corpo e no sangue de Cristo, para que possamos ser para o mundo o 353 

corpo de Cristo, redimido pelo seu sangue. 354 

Pelo vosso Espírito fazei-nos um com Cristo, um com cada um de nós e um em ministério para 355 

todo o mundo. . . .17 356 

Aspectos da nossa própria herança wesleyana ressoam profundamente com esta afirmação da centralidade da 357 

koinonia  para a vida e a missão da igreja  Quando John Wesley, no último sermão sobre “A Nova Criação”, desejou 358 

retratar o objectivo final da vida humana — o fim para o qual somos criados e para o qual somos recuperados através 359 

de Cristo — utilizou estas palavras:  “E como corolário de tudo, existirá uma união profunda, íntima e ininterrupta 360 

                                                           

 
16 “A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão [nota: ou “a partilha em”] do Espírito 

Santo seja com todos vós” (II Cor 13:13). “Porventura, o cálix de bênção que nós abençoamos, não é a comunhão do 

sangue de Cristo? O pão que partimos, não é, porventura a partilha do corpo de Cristo?” (I Cor 10:16). “Pelas quais, 

ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina, 

havendo escapado da corrupção, que, pela concupiscência, há no mundo”. (II Pedro 1:4). Outras passagens são 

citadas na breve discussão do termo koinonia que se encontra no parágrafo 13 (p. 10) de Rumo a uma Visão Comum. 

 
17 “Word and Table: Service I,” The United Methodist Hymnal (Nashville: The United Methodist Publishing House, 

1989), p. 10. 

 



Admiração, Amor e Louvor: Partilhar uma Visão da Igreja 

                            

16 

com Deus; uma comunhão constante com o Pai e o Seu Filho, Jesus Cristo, através do Espírito; um usufruto contínuo 361 

do Deus Triuno e de todas as criaturas nele contidas!”18  Para Wesley, e para os seus seguidores, é-nos oferecida uma 362 

antevisão deste objectivo, e mais do que uma antevisão, um aqui e agora. A salvação é “algo presente”, declarou 363 

Wesley; o termo abrange correctamente “todo o trabalho de Deus, desde o primeiro amanhecer de graça na alma até 364 

ser consumado na glória”.19  Os seres humanos são “criados à imagem de Deus, e concebidos para conhecer, amar e 365 

desfrutar o [seu] Criador por toda a eternidade”.20  A compreensão de Wesley sobre o nosso estado de “desalentados” 366 

envolve a distorção ou a perda das capacidades para o conhecimento, o amor e a alegria — em suma, para a 367 

comunicação com Deus e uns com os outros — e a salvação envolve a sua recuperação e a sua eventual concretização 368 

na glória, quando (como escreveu o seu memorável irmão Charles) nos devemos “perder na admiração, no amor e no 369 

louvor”.21  A história da salvação é, tal como descrito em “Rumo a uma Visão Comum”, “a história dinâmica da 370 

restauração de Deus da koinonia” (1, p. 5). Na medida em que estes temas wesleyanos continuam a informar o nosso 371 

testemunho, hinos e vida comum, temos amplas razões para assumir como nossas as afirmações de que a comunhão é 372 

verdadeiramente “a dádiva através da qual a igreja vive” e a dádiva que esta é chamada a oferecer ao mundo.  373 

Poderíamos querer dizer, então, que, do ponto de vista teológico, a igreja não é uma associação de 374 

indivíduos com as mesmas opiniões e mentalidade a servir objectivos que possam ter concebido para si mesmos. Em 375 

vez disso, é uma comunidade estabelecida por Deus, fundamentada na própria vida de Deus, um aspecto da nova 376 

criação.  377 

Poderíamos querer dizer isso, mas não deveríamos dizê-lo; pelo menos, não deveríamos ficar por aqui. É uma 378 

simplificação excessiva. É correcto na medida em que afirma a última origem da realidade da igreja e o que 379 

verdadeiramente a sustém como uma manifestação da koinonia. Mas é errado naquilo que implicitamente nega. A verdade 380 

— a verdade teológica, mesmo — é que a igreja também é na realidade uma comunidade muito humana, uma associação 381 

                                                           
18 John Wesley, “The New Creation,” Sermons II, editado por Albert C. Outler, The Works of John Wesley, volume 

2 (Nashville: Abingdon Press, 1985), p. 510. 

 
19 John Wesley, “The Scripture Way of Salvation,” Sermons II, editado por Albert C. Outler, The Works of John 

Wesley, volume 2 (Nashville: Abingdon Press, 1985), p. 156.  

 
20 John Wesley, “God’s Approbation of His Works,” Sermons II, editado por Albert C. Outler, The Works of John 

Wesley, volume 2 (Nashville: Abingdon Press, 1985), p. 397. Numa frase maravilhosa de um dos hinos de Charles 

Wesley, somos “ordenados para ser / transcrições da Santíssima Trindade” (“Sinners”, Turn: Why Will You Die,” 

The United Methodist Hymnal [Nashville: The United Methodist Publishing House, 1989], #346). 

 
21 “Love Divine, All Loves Excelling,” The United Methodist Hymnal, #384. 
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de pessoas, muitas vezes, com opiniões muito semelhantes e também serve fins humanos bastante distintos dos propósitos 382 

de Deus e, por vezes, contrários a estes.  383 

Isto é, também, reconhecido no primeiro capítulo de Rumo a uma Visão Comum e em todo o texto. Para 384 

dizer que “a Igreja é tanto uma realidade humana como divina” (23, p. 14) é dizer que ao longo da nossa 385 

consciencialização de que a igreja é uma dádiva do Deus Triuno, “a criatura da Palavra de Deus e do Espírito 386 

Santo”,22 devemos colocar uma consciencialização igualmente clara do que a realidade humana implica. Devemos, 387 

na nossa própria teologia, aceitar os usos humanos da igreja. 388 

Como outras tradições e comunidades religiosas, as igrejas cristãs servem uma variedade de necessidades e 389 

objectivos humanos, de formas que variam imensamente de um local e época para outros. Servem normalmente as 390 

necessidades humanas de ordem, coerência, estabilidade, reforço na crença, companheirismo, orientação ética, e 391 

assim por diante. São sempre afectadas pelas maneiras habituais através das quais os seres humanos interactuam 392 

entre si para a satisfação dessas necessidades. São também aplicadas ao serviço de outros interesses, tanto da parte 393 

dos seguidores como dos “estranhos”, por exemplo, ao ser criadas para servir fins políticos e económicos 394 

específicos. Ninguém conhecedor da história das igrejas cristãs desde os primeiros séculos e em diante pode deixar 395 

de reconhecer este entrelaçar complexo de necessidades humanas, desejos, ambições e receios nessa história. Por 396 

vezes, é muito mais fácil reconhecer esses elementos na vida da igreja em qualquer outro local e época do que no 397 

seu próprio local e época. 398 

Alguns desses usos humanos comuns são claramente compatíveis com a própria missão da igreja como sinal 399 

e serva da koinonia. Nesses casos, poderíamos dizer que o propósito de Deus e os propósitos dos seres humanos estão 400 

alinhados, no encontro da necessidade humana genuína e no serviço do bem-estar da criação de Deus. Noutros casos, 401 

o uso humano pode estar em conflito directo com o propósito divino — como, por exemplo, quando a igreja está a 402 

servir, involuntária ou deliberadamente, como o instrumento de uma ideologia de superioridade nacional, racial, 403 

étnica ou de género. “Rumo a uma Visão Comum” cita uma variedade desta utilização incorrecta: “Por vezes, a 404 

herança cultural e religiosa daqueles a quem, o Evangelho foi proclamado não recebeu o respeito que merecia, como 405 

quando aqueles que se dedicavam à evangelização eram cúmplices na colonização imperialista, com pilhagens e até 406 

                                                           
22 The Nature and Mission of the Church, Faith and Order Paper 198 (Genebra: Conselho Mundial de Igrejas, 

2005), 9, p. 13. Este documento foi, como o seu título indica, um precursor para o texto de 2013: “uma fase no 

caminho para uma afirmação comum.” 
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exterminação de povos incapazes de se defender de nações invasoras mais poderosas” (6, p. 7). Em anos recentes, a 407 

Igreja Metodista Unida adquirido uma nova consciencialização de que a sua própria história não está isenta de 408 

envolvimentos em acontecimentos deste tipo, apesar de preferirmos certamente recordar histórias mais felizes.23 409 

Eliminar essas partes do nosso passado (e presente) que não reflectem positivamente sobre nós é enganarmo-nos não 410 

só a nós mesmos como aos outros, e deixa-nos indevidamente preparados para o discernimento cuidadoso que o 411 

nosso chamamento requer.  Neste discernimento, a visão da dádiva da koinonia que é a vontade Deus para a igreja em 412 

todas as épocas e em todos os locais é um ponto de referência fundamental. 413 

 414 

 415 

Comunidade da Salvação e Comunidade como Sinal 416 

 417 

O amor salvador de Deus destina-se a todas as pessoas. A Bíblia não estabelece um modelo normativo 418 

nem de compreensão da igreja. Não existe um modelo a seguir no Novo Testamento. No entanto, as Escrituras 419 

oferecem abundantes recursos para o nosso pensamento acerca das maneiras como Deus trabalha para estabelecer ou 420 

restaurar a comunhão com e entre a humanidade. Algumas destas imagens e conceitos das Escrituras têm tido papéis 421 

influentes na história e na prática cristãs, apesar de a importância dada a determinadas imagens principais tenha 422 

variado ao longo dos tempos e dos lugares. Outras receberam relativamente pouca atenção. Três das mais 423 

proeminentes — “povo de Deus”, “corpo de Cristo”, “templo do Espírito Santo” — têm sido frequentemente citadas 424 

e exploradas em discussões ecuménicas contemporâneas, em parte devido às maneiras como as suas diferenças 425 

provocam o nosso pensamento. Juntas, ajudam-nos a delinear o ponto em que a koinonia é a dádiva do Deus Triuno, 426 

e também de que a nossa realização e resposta a essa dádiva pode tomar diferentes formas. Temos um convite 427 

pendente para explorar a riqueza e a variedade das imagens, metáforas e ideias que os escritores bíblicos usaram 428 

para retratar o carácter da nova comunidade que Deus está a criar.  429 

Um termo mais prosaico que, em conjunto com essas imagens como as três já referidas, pode oferecer uma 430 

abordagem promissora para a gama de significados de “igreja” e das muitas formas que pode tomar é uma das mais 431 

frequentemente usadas no Novo Testamento para designar a comunidades cristã: ekklesia. Habitualmente traduzida 432 

                                                           
23 Resolução 3323, “Healing Relationships with Indigenous Persons” (“Sarar as relações com pessoas indígenas”), e 

vários actos de lembrança e arrependimento que se realizaram em relação a isso, são sinais de esperança desta nova 

consciencialização. Ver o Book of Resolutions 2012 (Livro de Resoluções de 2012), pp. 419-420. 



Admiração, Amor e Louvor: Partilhar uma Visão da Igreja 

                            

19 

como “igreja” nas traduções para inglês do Novo Testamento,24 é a “comunidade” (Gemeinde) no Novo Testamento 433 

alemão de Lutero, ao passo que nas línguas de origem latina mantém alguma da sua transliteração latina, ecclesia, tal 434 

como em francês église, em espanhol iglesia ou em italiano chiesa. Nos tempos do Novo Testamento e durante 435 

alguns séculos anteriormente, ekklesia era o termo grego comum para uma assembleia ou reunião, tal como uma 436 

reunião de cidadãos votantes num cidade-estado grega. É também a palavra geralmente usada na tradução para grego 437 

das Escrituras hebraicas, a Septuaginta, para traduzir o termo hebraico qahal, um termo genérico para assembleia e 438 

reunião — uma reunião religiosa, por exemplo, ou um conjunto de militares armados pronto para a batalha. Um dos 439 

usos mais duradoiros de qahal/ekklesia, na primeira era cristã assim como na memória judaica, relacionava-se com a 440 

congregação das pessoas no Sinai, na entrega da Torah (“o dia da congregação,” Deuteronómio 18: 16) e com a 441 

antecipação de uma derradeira reunião alegre e redentora de todo o povo de Deus, como descrito, por exemplo, em 442 

Isaías 25: 6-9. Por isso, ekklesia, por isso, na mente de um escritor como Paulo, tinha uma útil multiplicidade de 443 

significados. Poderia referir-se a uma determinada comunidade local de cristãos ou colectivamente à soma dessas 444 

mesmas comunidades locais ou a todo o povo de Deus em todos os tempos e lugares (a “igreja universal”, tal como 445 

por vezes é chamada).  446 

Tanto “assembleia” como “reunião”, juntamente com “convocação”, “congregação” e alguns outros termos 447 

que tinham sido usados em alturas diferentes para referir-se a ekklesia têm alguma flexibilidade interessante: podem 448 

referir-se a uma acção ou a um processo (juntar-se, reunir-se) ou ao grupo que é formado ou aos membros desse 449 

grupo, estejam eles ou não reunidos no momento.  Mesmo assim, Lutero — antecipando alguns dos intérpretes dos 450 

nossos dias — tinha provavelmente o significado correcto: o melhor equivalente contemporâneo de ekklesia num 451 

contexto cristão poderá muito bem ser “comunidade”. Esta opção é particularmente convincente se nos lembrarmos 452 

das conexões estreitas entre o tema da reunião (ekklesia) e o tema da comunhão (koinonia).25 Entre os seres humanos, 453 

comunhão toma a forma de comunidade.  454 

                                                           
24

Na verdade, “Igreja” vem de outra palavra grega, kyriake, “pertencente ao Senhor”, que nunca foi usada no Novo 

Testamento para referir a comunidade cristã. Esta utilização surgiu mais tarde e acabou por se integrar na língua 

inglesa. Algumas primeiras traduções para inglês, nomeadamente a de William Tyndale, traduziram ekklesia como 

“congregação” em vez de “igreja” — uma opção que as instruções reais para os tradutores da Versão do Rei Jaime 

(ou Tiago) explicitamente excluiu.  
25

Reflexões que ajudam sobre as utilizações de ekklesia podem encontrar-se no livro de Paula Gooder, “In Search of 

the Early 'Church': The New Testament and the Development of Christian Communities”, Routledge Companion to 

the Christian Church, editado por Gerard Mannion e Lewis S. Mudge (New York and London: Routledge, 2008), 
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Ekklesia tem uma conotação adicional para as correntes particulares da tradição protestante que moldaram 455 

o metodismo unido. Entre as normas de doutrina da Igreja Metodista Unida estão os Artigos de Religião trazidos até 456 

à união pela Igreja Metodista e a Confissão de Fé trazida pela Igreja Evangélica dos Irmãos Unidos. Cada uma delas 457 

contém um artigo sobre a Igreja, juntamente com outro material relevante para o assunto. São estes os dois artigos 458 

principais: 459 

O primeiro, dos Artigos de Religião, Artigo XIII — Da Igreja:  460 

A igreja visível de Cristo é uma congregação de homens fiéis na qual a pura Palavra de Deus é 461 

pregada e os Sacramentos devidamente administrados de acordo com a ordenança de Cristo, em 462 

todas as coisas de que por necessidade são requisito delas.  463 

E da Confissão de Fé, Artigo V — A Igreja: 464 

  465 

Cremos que a Igreja cristã é a comunidade de todos os verdadeiros crentes sob o Senhorio de 466 

Cristo. Cremos na Igreja una, santa, apostólica e católica. É a comunhão redentora na qual a 467 

Palavra de Deus é pregada por pessoas divinamente chamadas e os sacramentos são devidamente 468 

administrados de acordo com a própria indicação de Cristo. Sob a disciplina do Espírito Santo, a 469 

Igreja existe para a conservação do culto, a edificação dos crentes e a redenção do mundo.  470 

A primeira definição, dos Artigos Metodistas, é essencialmente uma reprodução do respectivo artigo (XIX) 471 

nos Trinta e Nove Artigos da Igreja da Inglaterra (1563), com base no Artigo VII da Confissão Luterana de 472 

Augsburgo (1530). Identifica a igreja (ecclesia, na versão em latim dos textos anglicanos e luteranos) como uma 473 

“congregação de homens fiéis” (poderíamos acrescentar “e mulheres”, para ter em conta o verdadeiro sentido de 474 

hoje ou poderíamos falar em coetus fidelium mais literalmente como “congregação dos fiéis”), reunidos por e para a 475 

Palavra e o Sacramento. Embora algumas doutrinas clássicas protestantes da igreja derivem desta afirmação básica, 476 

a conclusão de que existem duas “marcas” essenciais da igreja — proclamação autêntica da Palavra e administração 477 

adequada dos Sacramentos — outras identificam três dessas marcas: para além da Palavra e do Sacramento, existe a 478 

marca da própria fidelidade ou discipulado ou da disciplina ou de uma vida em comum ordenada pelas promessas de 479 

                                                           

pp. 9-27, e em Gordon W. Lathrop, Holy People: A Liturgical Ecclesiology (Minneapolis: Fortress Press, 1999), pp. 

21-48. 
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Deus. É este último esquema que, do ponto de vista protestante, entra nos nossos conhecimentos ecuménicos da 480 

forma triádica ou triuna da vida e da missão da igreja.   481 

A segunda definição, reflectindo a herança evangélica dos Irmãos Unidos, contém elementos básicos da 482 

primeira, mas enriquece-a de várias maneiras. (Tal como com os “homens fiéis” da primeira edição, desejaríamos 483 

hoje em dia dizer que a Palavra é pregada “por mulheres e homens divinamente chamados” ou “por pessoas 484 

divinamente chamadas.” A última frase é usada quando um resumo deste artigo é incorporado na definição de igreja 485 

local no Livro de Disciplina de 2012, ¶ 201). Torna mais explícito o elemento de resposta fiel — a terceira “marca” 486 

— com termos tais como “fraternidade redentora” e com referência à missão da igreja, e inclui também os adjectivos 487 

do Credo Niceno identificando a igreja como “una, sagrada, apostólica e católica”. 488 

Uma funcionalidade admirável do primeiro artigo citado — e, por implicação, do segundo, que se edifica 489 

sobre ele — é que oferece uma definição da igreja visível. Uma distinção entre a “igreja visível” e a “igreja 490 

invisível” era comum na altura da Reforma Protestante, com raízes muito mais antigas. Como convencionalmente 491 

entendido, a igreja visível era uma comunidade real, uma congregação local de cristãos confessos ou uma entidade 492 

maior integrando muitas congregações locais, que ouvem e afirmam a Palavra correctamente pregada, participam 493 

nos sacramentos e apoiam o ministério da igreja. A igreja invisível era compreendida como sendo a totalidade das 494 

pessoas que são verdadeiramente salvas ou que estão a caminho da salvação. Esta entidade é “invisível” no sentido 495 

de que ninguém, só Deus sabe com certeza quem está incluído nela. Normalmente, assumia-se (e muitas vezes 496 

confirmado por teólogos e pregadores) que com poucas excepções os membros da igreja invisível, os 497 

verdadeiramente salvos, eram também cristãos confessos, membros de uma igreja visível; mas a igreja visível 498 

também contém (para usar as palavras de John Calvin) “uma grande mistura de hipócritas, que nada têm de Cristo a 499 

não ser o nome e a aparência exterior”.26 500 

A perspectiva de muitos cristãos e de muitas comunidades cristãs sobre esta questão tem divergido em anos 501 

mais recentes. “Rumo a uma Visão Comum” (25, p. 15) representa uma convergência alargada, embora não 502 

unânime, aqui entre as igrejas envolvidas no movimento ecuménico:  503 

                                                           
26 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, traduzido por Henry Beveridge (London: James Clarke, 1962), 

volume 2, p. 288 (IV, 1, 7). 
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Dado que Deus quer que todas as pessoas sejam salvas e venham a conhecer a verdade (cf. 1 Tim. 504 

2:4), os cristãos reconhecem que Deus chega àqueles que não são explicitamente membros da 505 

Igreja, de formas que podem não ser imediatamente evidentes aos olhos dos seres humanos. 506 

Embora, respeitando os elementos da verdade e da bondade que podem encontrar-se noutras 507 

religiões e entre aqueles sem religião, a missão da Igreja continua a ser a de convidar através do 508 

testemunho e da prova, todos os homens e mulheres a virem a conhecer e a amar Jesus Cristo. 509 

O que essa afirmação permite é a possibilidade de que as pessoas que não são “membros explícitos” da 510 

igreja ainda possam vir a ser, de algum modo, membros da igreja, participantes de uma ekklesia de Deus, assim 511 

como da comunhão oferecida por Deus.  É de notar que a afirmação não sugere que todas as pessoas estejam, de 512 

facto, a responder ao amor de Deus dessa forma, nem tão pouco implica que aqueles que respondem sejam, por 513 

conseguinte, “verdadeiramente cristãos” sem o saber. Implica sim, que a koinonia de Deus pode ser encontrada em 514 

outras formas e em outros lugares. Se Deus chega àqueles para além das nossas comunidades cristãs de maneiras 515 

ocultas para nós, e se estão a responder ao amor de Deus positivamente, então talvez necessitemos de um conceito 516 

mais expansivo de “igreja” do que aquele a que nos temos habituado a utilizar. (Como disse Ireneu já há muito 517 

tempo: “onde estiver o Espírito de Deus, estará a igreja e toda a graça.”) A igreja, no sentido de uma ekklesia de 518 

Deus, a comunidade da salvação, não é coextensiva às igrejas que conhecemos. Essas igrejas que conhecemos 519 

participam numa ekklesia muito maior (contudo de forma imperfeita), mas a sua tarefa distinta é ser o sinal explícito 520 

e servidor da dádiva salvífica de Deus à humanidade — ser, como algumas tradições achariam natural dizer, um 521 

sacramento — através da sua adoração a Deus, do seu cuidado e apoio dado àqueles que alcançam a fé através do 522 

seu testemunho e do seu serviço a bem do propósito reconciliador e redentor de Deus. 523 

As igrejas realizam este trabalho que lhes é confiado mais ou menos bem. Nas palavras aptas da Confissão 524 

de Westminster, a igreja “tem sido às vezes mais e outras vezes menos visível” naquelas comunidades que se 525 

chamam a si mesmas igrejas.27   526 

John Wesley lamentava o facto de muitos cristãos professos do seu tempo parecerem ter, no mínimo, “a 527 

aparência de piedade, mas negando a eficácia dela” (cf. 2 Timóteo 3: 5), não porque Deus decretara a sua exclusão da 528 

                                                           
27 Westminster Confession of Faith, 25.4. 

 



Admiração, Amor e Louvor: Partilhar uma Visão da Igreja 

                            

23 

salvação, mas porque se recusavam a usar a graça que Deus lhes dera porque queria “que todas as pessoas fossem 529 

salvas” (1 Timóteo, 2:4). Ao mesmo tempo, Wesley não queria acreditar que as multidões de pessoas que não eram 530 

cristãos professos — por exemplo, o grande número de pobres em Inglaterra que eram alienados da igreja e se 531 

sentiam excluídos por ela ou os milhões em todo o mundo que nunca tinham ouvido o Evangelho — eram 532 

absolutamente privados da graça de Deus devido a isso, por razões que não controlavam. Pelo contrário, Wesley 533 

estava convencido de que Cristo morrera por todos, de que a culpa de “viver em pecado” que poderia ter sido 534 

incorrida pela prevaricação dos nossos primeiros pais fora cancelada para todos e que essa graça estava à disposição 535 

de todos.28  Uma lição que poderíamos aprender de Wesley é que necessitamos, por um lado, de exercer uma 536 

capacidade realisticamente autocrítica quando se trata da qualidade da nossa própria vida e do nosso testemunho 537 

como cristãos e comunidades cristãs, para estarmos alerta para os perigos da auto-decepção e conscientes das nossas 538 

próprias necessidades constantes de arrependimento e renovação; e por outro lado, estarmos abertos à presença de 539 

Deus no nosso próximo, incluindo os que não são cristãos e abertos ao amor de Deus que pode chegar até nós através 540 

deles. Essa postura, de facto, encontra-se reflectida nos ensinamentos metodistas unidos no que se refere às nossas 541 

relações com aqueles que pertencem a outras tradições religiosas.29    542 

Falando da igreja cristã como um todo — em escritos ecuménicos, esta é normalmente “a Igreja” com um 543 

“I” grande — “Rumo a uma Visão Comum” oferece uma breve descrição útil (em 22, pp 13-14) da convergência 544 

                                                           
28 “Não tenho qualquer autoridade a partir da Palavra de Deus ‘para julgar aqueles que a não têm’ [A dispensação 

cristã]. Nem concebo que qualquer homem vivo tenha qualquer direito a condenar todo o mundo pagão e 

muçulmano à maldição. É muito melhor deixá-los a ele que os fez, e que é ‘o Pai dos espíritos de toda a carne’; que 

é o Deus dos pagãos assim como dos cristãos e que não odeia nada que ele tenha feito. . . . [S]e o coração de um 

homem estiver cheio (pela graça de Deus, e o poder do seu Espírito) do amor humilde, gentil, paciente de Deus e do 

homem, Deus não o lançará para o fogo eterno preparado para o demónio e os seus anjos porque as suas ideias não 

são claras ou porque as suas concepções são confusas”. “On living without God,” Sermons IV, editado por Albert C. 

Outler, The Works of John Wesley, volume 2 (Nashville: Abingdon Press, 1987), pp. 174-175. No seu comentário 

em Actos 10: 34-35 — “E, abrindo Pedro a boca disse: Reconheço, na verdade, que Deus não faz distinção de 

pessoas; Mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e obra o que é justo.” — nas suas Notes on 

the New Testament (Notas no Novo Testamento), Wesley escreveu: “Mas em cada nação aquele que teme a Deus e 

trabalha com rectidão - Aquele que, primeiro, venera a Deus, como grande, sábio, bom, a causa, o fim e aquele que 

governa todas as coisas; e, em segundo lugar, deste terrível olhar para ele, não só evita todos os demónios 

conhecidos, como tenta, de acordo com o melhor entendimento que possui, fazer todas as coisas bem; é aceite por 

ele - Através de Cristo, apesar de não o conhecer. A afirmação é expressa e não admite excepções. Ele está a favor 

de Deus, quer desfrutando a sua palavra escrita e mandamentos ou não. No entanto, este complemento é uma bênção 

indescritível para aqueles que antes eram de alguma forma aceites. Caso contrário, Deus nunca teria enviado um 

anjo do céu para enviar Cornélio a Pedro.” 

 
29 Cf. “Called to be Neighbors and Witnesses: Guidelines for Interreligious Relationships,” Livro de Resoluções de 

2012, pp. 269-279. 
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ecuménica sobre como as quatro “marcas” “Nicenas” citadas na nossa Confissão de Fé podem ser compreendidas. 545 

“A Igreja é uma porque Deus é um (cf. S. João 17: 11, 1 Timóteo 2: 5). . . . A Igreja é sagrada porque Deus é 546 

sagrado (cf. Is. 6: 3; Lev. 11: 44-45).” A Igreja é católica porque Deus a destina a todas as pessoas, a todo o mundo. 547 

A Igreja é apostólica porque as suas origens em testemunhos enviados (um apóstolo é “aquele que é enviado”) pelo 548 

Deus Triuno e o seu chamamento “para serem sempre fiéis a essas origens apostólicas.”  Em cada um dos casos, o 549 

texto denota que o nosso actual desempenho fica aquém das expectativas; de novo, a realidade divina da Igreja é 550 

“por vezes mais, por vezes menos visível” na sua realidade humana.  551 

“A diversidade legítima na vida da comunhão é uma dádiva do Senhor” (28, p. 16). Nenhuma referência à 552 

“Igreja” no singular deve ser interpretada como sugerindo que não devem existir diferenças na comunidade cristã. O 553 

facto do Deus Triuno ser a origem da nossa comunhão deve ser suficiente para nos relembrar que é uma unidade 554 

dinâmica e relacional e não uma uniformidade monolítica, que deve ser procurada. As dádivas do Espírito diferem 555 

em carácter (1 Cor. 12: 4-7) e são exercidas de diferentes formas para o bem comum. Além disso, os seres humanos 556 

e as suas culturas diferem, entre si, das mais variadas maneiras e essas diferenças enriquecem a nossa koinonia. 557 

Igrejas actuais particulares — congregações locais, tradições históricas cristãs e as suas variadas vertentes e grupos 558 

organizacionais — têm as suas próprias formas de ser igreja. São livres de diferir e, em certa medida devem até 559 

diferir, a fim de se relacionar com as situações em que se encontram e para realizar as suas dádivas específicas. “A 560 

diversidade legítima é comprometida sempre que os cristãos considerem as suas próprias expressões culturais do 561 

Evangelho como as únicas autênticas, a ser impostas aos cristãos de outras culturas” (28, p. 16). 562 

Como a diversidade legítima pode ser distinguida da diversidade ilegítima é uma pergunta que ainda 563 

aguarda uma resposta clara num contexto ecuménico, como reconhece “Rumo a uma Visão Comum” (30, pp. 16-564 

17). Um princípio abstracto pode ser acordado, visto que é a diversidade ilegítima que mina a unidade da igreja; mas 565 

uma fórmula deste tipo é prontamente susceptível de ser mal utilizada. Num comentário sobre esta pergunta, o texto 566 

pondera sobre o que poderá ser necessário: 567 

Embora todas as igrejas tenham os seus próprios procedimentos para distinguir a diversidade 568 

legítima da diversidade ilegítima, não há dúvida de que faltam duas coisas: (a) critérios comuns, 569 

ou meios de discernimento, e (b) estruturas mutuamente reconhecidas e conforme sejam 570 

necessárias para utilizar eficazmente o que precede. Todas as igrejas procuram seguir a vontade do 571 
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Senhor, mas, apesar disso, continuam a discordar em alguns aspectos de fé e ordem e, mais ainda, 572 

se essas discordâncias dividem a Igreja ou, pelo contrário, fazem parte da diversidade legítima. 573 

Convidamos as igrejas a considerar: que medidas positivas podem ser tomadas para que o 574 

discernimento comum seja possível? 575 

Como o texto implicitamente admite mais adiante (63, p. 35), a sua afirmação aqui contida de que “todas as 576 

igrejas têm os seus próprios procedimentos para distinguir a diversidade legítima da ilegítima” pode não ser 577 

inteiramente correcta. Presentemente, parecem existir opiniões divergentes no seio de algumas igrejas 578 

acerca desta mesma questão — ou seja, se uma diferença particular na doutrina ou na prática constitui ou 579 

não diversidade legítima — e não se vislumbram meios para resolver a questão. Numa tal situação, podem 580 

ser necessárias as mesmas coisas que o texto acha que faltam no contexto ecuménico: “(a) critérios comuns, 581 

ou meios de discernimento, e (b) estruturas mutuamente reconhecidas e conforme sejam necessárias para 582 

utilizar eficazmente o que precede”. Uma igreja que se encontra nestas circunstâncias pode ter de fazer a si 583 

mesma a mesma pergunta que este texto faz a todas as igrejas: que passos positivos podem ser tomados 584 

para tornar possível o discernimento comum? Ao abordar essa pergunta, cada igreja pode ser ajudada ao 585 

iniciar um diálogo ecuménico sobre este assunto, familiarizando-se com as abordagens que outras igrejas 586 

adoptaram para discernir os limites da diversidade, aprendendo com as suas experiências e reavaliando a 587 

sua própria maneira de ver as coisas. Mais adiante voltaremos a abordar esta pergunta. 588 

 589 

 590 

Fé, Esperança e Amor 591 

 592 

O amor salvador de Deus é transformador. O carácter e a direcção dessa transformação estão bem 593 

resumidos na familiar tríade paulina, “fé, esperança e amor” (1 aos Coríntios 13: 13). John Wesley e as nossas 594 

tradições metodistas ecoariam certamente a afirmação de Paulo de que “a maior destas é o amor.” Mas nem Wesley 595 

nem nós desejaríamos negligenciar os outros dois elementos desta tríade. Todas as três são vitais e estão 596 

intimamente relacionadas. Existe um carácter triádico — ou, melhor dito, um carácter trinitário — para a vida que 597 

Deus nos dá em comunidade e, por esse motivo, existe um carácter triádico ou trinitário para o modo como a igreja 598 

manifesta o amor de Deus no mundo. 599 
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Não é surpresa, pois, que em todos os capítulos de “Rumo a uma Visão Comum” ocorram descrições 600 

triádicas do que a igreja é chamada a ser e a fazer. Por exemplo, numa breve exposição da Grande Comissão em 601 

Mateus 28: 18-20 e respectivas passagens noutras partes dos Evangelhos, o texto indica que para executar o mandato 602 

de Jesus, a igreja tem de ser “uma comunidade de testemunho, . . . uma comunidade de oração, . . . [e] uma 603 

comunidade de discipulado” (2, p. 6). Ao longo da sua história, continua mencionando que a igreja tem estado 604 

empenhada em “proclamar em palavras e actos as boas novas da salvação em Cristo, celebrando os sacramentos, 605 

especialmente a eucaristia, e formando comunidades cristãs” (5, p. 7).  De novo, “[o] Espírito Santo alimenta e dá 606 

vida ao corpo de Cristo através da voz viva do Evangelho pregado, através da comunhão sacramental, especialmente 607 

na Eucaristia e através dos ministérios do culto” (16, p. 11). Citando de um estudo ecuménico anterior, afirma que a 608 

igreja “revela Cristo ao mundo proclamando o Evangelho, celebrando os sacramentos, . . . e manifestando a 609 

novidade da vida dada por Ele, antecipando assim o Reino já presente nele” (58, p. 33). E a Conclusão do texto (67, 610 

p. 39) declara: 611 

A unidade do corpo de Cristo consiste na dádiva da koinonia ou comunhão que Deus 612 

graciosamente concede aos seres humanos. Existe um consenso crescente de que a koinonia, como 613 

comunhão com a Santíssima Trindade, se manifesta de três maneiras inter-relacionadas: unidade 614 

na fé, unidade na vida sacramental e unidade no culto (em todas as suas formas, incluindo o 615 

ministério e a missão). 616 

Na sua exploração da imagem da igreja como o povo de Deus, o texto refere-se a esta estrutura triádica na 617 

vida e missão da igreja explicitamente para a doutrina clássica da “tríplice missão ou dimensão” de Cristo como 618 

profeta, sacerdote e rei: “Todo o povo de Deus é chamado a ser um povo profético, dando testemunho da palavra de 619 

Deus; um povo de sacerdotes, oferecendo o sacrifício de uma vida vivida em discipulado; e um povo real, servindo 620 

como instrumentos para a criação do reino de Deus”. Enfaticamente, acrescenta: “Todos os membros da igreja 621 

comungam desta vocação” (19, p. 12).  622 

Isso pareceria ser um ponto importante da convergência ecuménica. Existe um paralelismo no ensino do 623 

Concílio Vaticano II na sua Constituição Dogmática da Igreja que descreve os leigos como “todos os fiéis . . . que 624 

pelo baptismo são incorporados em Cristo, são constituídos em o povo de Deus, que foram transformados em 625 

participantes à sua própria maneira na missão e dimensão sacerdotal, profética e real de Cristo e desempenham o seu 626 
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papel na execução da missão de todo o povo cristão na igreja e no mundo”.30 Uma abordagem idêntica é seguida 627 

pela eclesiologia ortodoxa e pode encontrar-se num número cada vez maior de documentos ecuménicos. Por 628 

exemplo, a Comissão Internacional sobre o Diálogo Metodista-Católico afirmou no seu relatório de Brighton (2001): 629 

“Porque os seguidores de Cristo são incorporados nele pelo baptismo, partilham a sua missão e dimensão sacerdotal, 630 

profética e real, em conjunto como uma comunhão e individualmente cada qual à sua maneira”.31 631 

Do ponto de vista metodista unido, estas conexões poderiam ser levadas mais longe, enriquecendo a nossa 632 

compreensão sobre a natureza e o chamamento da igreja como koinonia. John Wesley exortou os primeiros 633 

metodistas a proclamar Cristo “em todas as suas missões e dimensões”.32 A referência foi à doutrina das três missões 634 

ou dimensões (ou tríplice missão ou dimensão, munus triplex) de Cristo, como sacerdote, profeta e rei. Nas 635 

Escrituras Hebraicas, o papel ou a obra do Messias (o Cristo, o ungido) é retratado de várias formas, com estas três 636 

comummente julgadas como sendo as mais proeminentes. Encontrada nos primeiros escritos cristãos, a ideia de que 637 

Jesus cumpre estes três papéis em conjunto vem ao encontro da nossa herança metodista unida, mais directamente    638 

de Wesley (com teologia anglicana e de John Calvin em segundo plano) e do Catecismo de Heidelberg (1563), que 639 

constituiu uma parte importante da herança doutrinária dos Irmãos Unidos Evangélicos (Evangelical United 640 

Brethren).  641 

                                                           
30 In Vatican Council II: The Basic Sixteen Documents, editado por Austin Flannery, O.P. (Northport, New York: 

Costello Publishing Co., 1996), pp. 48-49. 

 
31 “Speaking the Truth in Love,” §§35-36, citado em Synthesis: Together to Holiness, Forty Years of Methodist and 

Roman Catholic Dialogue, ed. Michael E. Putney and Geoffrey Wainwright (n.p., [2010]), §73. 

 
32 Wesley declara: “Nós próprios não estaremos claros perante Deus, a não ser que o proclamemos em todas as suas 

missões ou dimensões. Para pregar Cristo, como um trabalhador que não precisa de sentir vergonha, é pregá-lo, não 

só como o nosso Supremo Sacerdote, “tirado de entre os homens e ordenado para os homens, em coisas pertencentes 

a Deus'; como tal, 'reconciliando-nos com Deus pelo seu sangue' e 'vivendo sempre para por nós interceder'; - mas 

tal como o Profeta do Senhor, 'quem para nós foi feito por Deus sabedoria', quem, pela sua palavra e pelo seu 

Espírito, está sempre connosco, 'guiando-nos em toda a verdade'; — sim, e como um rei remanescente para sempre; 

dando leis a todos a quem comprou com o seu sangue; restaurando aqueles à imagem de Deus, a quem ele antes de 

mais reinstalou a seu favor; reinando em todos os corações crentes até que ele tenha 'subjugado todas as coisas para 

si mesmo', — até que ele renegou todo o pecado e trouxe a eterna salvação” (“The Law Established Through Faith, 

Discourse II,” Sermons II, editado por Albert C. Outler, The Works of John Wesley, volume 2 (Nashville: Abingdon 

Press, 1985), pp. 37-38). Ver mais em “Large Minutes” de 1745: “P. 19. Qual é o melhor método geral da pregação? 

R. Convidar, convencer, oferecer Cristo, construir; e fazer tudo isto na mesma medida em todos os sermões. A 

maneira mais eficaz de pregar Cristo é pregá-lo em todas as suas missões ou dimensões; e declarar a sua lei como o 

seu Evangelho, a crentes e a não crentes”. Uma outra breve exposição das três missões ou dimensões (e a nossa 

necessidade destes) encontra-se na nota de Wesley sobre Mateus 1: 16 nas suas Notas Explanatórias sobre o Novo 

Testamento. 
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A tríplice missão ou dimensão pareceu ter particular ressonância em Wesley, já que correspondia à sua 642 

compreensão de salvação — do que somos salvos e para o que somos salvos. Se supostamente “conhecemos, 643 

amamos e desfrutamos [o nosso] Criador para toda a eternidade”,33 e se no nosso presente estado problemático — um 644 

estado de miséria, como diz Wesley — não somos capazes de exercer cabalmente essas capacidades para o 645 

conhecimento, o amor e a felicidade, então, aquilo de que precisamos não é mais do que uma regeneração dessas 646 

capacidades. Necessitamos de nos libertar das nossas amarras da ignorância, do desamor e da falta de esperança (ou 647 

do nosso cativeiro de mentiras e de distorções, dos amores equivocados e das esperanças infundadas). Temos de 648 

nascer de novo e de ser alimentados de uma nova vida “para a liberdade da glória dos filhos de Deus” (Romanos 8: 649 

21). Esta é a possibilidade que Cristo nos traz e que o Espírito Santo actua em nós. Wesley queria que os seus 650 

pregadores e a sua gente mantivessem essa visão abrangente em mente e não se rendessem a testemunhos redutores, 651 

de “uma missão ou dimensão” da salvação. A realização da koinonia para a qual fomos criados e para a qual a igreja 652 

deve ser ao mesmo tempo sinal e serva, implica sermos libertados dessas condições (externas e internas) que nos 653 

tornam miseráveis e entrar na harmonia do conhecimento, do amor e da alegria com o Deus Triuno e com toda a 654 

criação.  655 

“Rumo a uma Visão Comum” testemunha a convergência entre as igrejas na questão em que para 656 

proclamar Cristo em todas as suas missões e dimensões não basta apenas o trabalho dos pregadores. É o trabalho de 657 

toda a igreja, o chamamento de todo o povo de Deus, a nível pessoal e corporativo; é o ministério geral de todos os 658 

cristãos. Pela sua parte, os metodistas unidos conhecem e reconhecem este facto e as suas implicações de diversas 659 

maneiras — por exemplo, afirmando que a reflexão teológica crítica e construtiva que este trabalho requer é também 660 

uma tarefa e uma responsabilidade de toda a igreja, a realizar-se a nível individual e comunitário: “Como metodistas 661 

unidos, temos a obrigação de ser testemunhas cristãs fiéis de Jesus Cristo, a realidade viva no centro da vida e do 662 

testemunho da Igreja. Para cumprir esta obrigação, reflectimos criticamente sobre a nossa herança bíblica e 663 

teológica, tentando exprimir fielmente o testemunho que prestamos no nosso próprio tempo”.34  664 

                                                           
33John Wesley, “God’s Approbation of His Works,” Sermons II, editado por Albert C. Outler, The Works of John 

Wesley, volume 2 (Nashville: Abingdon Press, 1985), p. 397.  

 
34 “Doctrinal Standards and Our Theological Task,” The Book of Discipline of The United Methodist Church 2012 

(Nashville: The United Methodist Publishing House, 2012), pp. 79-80 (¶105). 
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Embora informe e molde a vida e a missão de todo o povo de Deus — ou, talvez, porque assim o faz — 665 

este tríplice padrão também informa e molda o ministério ordenado. “[D]esde os primeiros tempos,” “Rumo a uma 666 

Visão Comum” observa, “alguns crentes foram escolhidos sob a orientação do Espírito e foi-lhes concedida uma 667 

autoridade e responsabilidade específicas. Os ministros ordenados ‘agregam e formam o Corpo de Cristo ao 668 

proclamar e ensinar a Palavra de Deus, ao celebrar os sacramentos e ao guiar a vida da comunidade no seu culto, na 669 

sua missão e no seu ministério” (19, p. 12).35   670 

Por conseguinte, a Igreja Metodista Unida na sua conferência unificadora em 1968 adoptou uma 671 

comunicação sobre ministério ordenado que o descreve como “um ministério especializado da Palavra, do 672 

Sacramento e da Ordem”.36 Esta nova definição, que não aparece nas descrições oficiais do ministério ordenado em 673 

nenhuma das suas denominações anteriores, reflectia a influência do diálogo ecuménico contemporâneo, assim 674 

como os padrões estabelecidos de várias outras comunidades cristãs. A descrição incluída no Livro da Disciplina de 675 

1968 corresponde de perto à de “Rumo a uma Visão Comum” citada acima:  676 

Ordenação é o ritual da Igreja segundo o qual é confiada a alguns a autoridade para ser ministros 677 

da Palavra, do Sacramento e da Ordem: 678 

1. Ser ordenado para o ministério da Palavra é ser autorizado para a pregar e a ensinar a 679 

Palavra de Deus. 680 

2. Ser ordenado para o ministério do Sacramento é ser autorizado a ministrar os 681 

Sacramentos do Baptismo e da Ceia do Senhor. 682 

3. Ser ordenado para o ministério da Ordem é ser autorizado a equipar os leigos para o 683 

ministério, exercer a supervisão pastoral e ministrar a Disciplina da Igreja.37 684 

Deve dizer-se que este padrão triádico comummente reconhecido no ministério da igreja é algo distinto do 685 

“tríplice ministério” de diáconos, presbíteros e bispos ordenados em sucessão histórica que é alegado por algumas 686 

                                                           
35

A citação interna é de Baptismo, Eucaristia e Ministério, secção sobre Ministério, § 13. 

 
36 Livro da Disciplina de 1968, ¶ 302 (p. 107).  

 
37 Livro da Disciplina (LdD) de 1968, ¶ 309 (pp. 109-10). 
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comunidades cristãs, e que o documento BEM propôs à séria consideração de todas as igrejas na sua busca de 687 

unidade visível. As respostas das igrejas ao BEM indicavam que estamos longe de qualquer convergência sobre este 688 

assunto e que pode ser imprudente ligar o reconhecimento mútuo dos ministérios a qualquer acordo sobre o assunto 689 

ou qualquer outra disposição particular dos cargos ministeriais ou do sistema de governação. A abordagem ao 690 

assunto em “Rumo a uma Visão Comum” reflecte esta situação. Em BEM, o “ónus da prova” parecia incidir sobre as 691 

igrejas que não seguem o padrão do tríplice ministério: “devem perguntar-se se o padrão tríplice, tal como 692 

desenvolvido não tem um enorme poder para ser aceite por elas”.38 À luz das respostas recebidas a este desafio, em 693 

“Rumo a uma Visão Comum” a questão coloca-se mais equitativamente. “[S]omos levados a perguntar se as igrejas 694 

podem chegar a um consenso sobre se o tríplice ministério faz ou não parte da vontade de Deus para a igreja na sua 695 

realização da unidade que Deus deseja” (47, p. 27).  696 

Trata-se de uma questão complexa, que merece mais atenção num outro contexto. Continua a ser 697 

seriamente seguida numa série de diálogos ecuménicos e relações nas quais os metodistas unidos e outros membros 698 

de tradições metodistas e wesleyanas estão envolvidos. Existe um acordo sólido entre as igrejas sobre outros pontos 699 

fulcrais acerca da autoridade e liderança na igreja, por exemplo, que literalmente todas as igrejas incluem na sua 700 

estrutura alguma disposição para um ministério de supervisão geral (episcopé, literalmente “supervisão” ou 701 

“superintendência”) e que todas as lideranças ministeriais na igreja devem ser exercidas “de forma pessoal, colegial 702 

e comunitária”.39 Mais explorações sobre o carácter de liderança na igreja podem levar a novas compreensões sobre 703 

a sua forma, actualmente não previstas. 704 

Na Igreja Metodista Unida, embora tenhamos diáconos, presbíteros e bispos, não temos um “tríplice 705 

ministério” no sentido em que esse termo é usado noutras tradições ou na discussão ecuménica. Ordenamos 706 

diáconos e presbíteros; não ordenamos bispos, os quais são eleitos entre os presbíteros para exercer um papel 707 

especial de supervisão.40 Por outro lado, não praticamos actualmente a “ordenação sequencial”, na qual uma pessoa 708 

a ser ordenada como presbítero deve ser primeiro ordenada como diácono. Nos primeiros anos da Igreja Metodista 709 

                                                           
38 BEM, Secção sobre Ministério, §25 (p. 25). 

 
39 BEM, Secção sobre Ministério, §26 (pp. 25-26). A linguagem ecoa em “Rumo a uma Visão Comum”, 52 (p. 29). 

 
40 Livro da Disciplina de 2012, ¶402 (p. 315). 

 



Admiração, Amor e Louvor: Partilhar uma Visão da Igreja 

                            

31 

Unida, nomeadamente na Igreja Metodista antes da união, a ordenação sequencial era a prática: o diácono ordenado 710 

concebia-se como um passo para a ordenação de presbítero, coincidindo aproximadamente com a filiação probatória 711 

numa conferência anual. A um presbítero era atribuída “autoridade total para o ministério da Palavra, do Sacramento 712 

e da Ordem”41 e não existia uma definição paralela em separado para o ministério do diácono, que era considerado 713 

essencialmente como envolvendo uma autoridade limitada para participar nas mesmas actividades. 714 

A ideia de um “diaconato permanente”, isto é, de diáconos que seriam ordenados para esse cargo não como 715 

uma fase a caminho da ordenação como presbíteros, mas sim para exercer um distinto ministério regular como 716 

diáconos, estava a adquirir cada vez mais relevância em várias igrejas, já na altura em que a Igreja Metodista Unida foi 717 

formada. (“Diácono permanente” e “diácono transitório”, embora fossem termos comuns nesta discussão, são 718 

tecnicamente termos erróneos, visto que num padrão de presbíteros de ordenação sequencial os presbíteros não deixam 719 

de ser diáconos). Um diaconato permanente, aberto tanto a homens casados como solteiros (mas, como no sacerdócio, 720 

aberto apenas a homens) foi autorizado pelo Concílio Vaticano II e introduzido em diferentes partes da Igreja Católica 721 

Romana na década seguinte. A Comunhão Anglicana e várias outras igrejas estabeleceram um diaconato permanente 722 

ou “vocacional” por volta desta altura. Após diversas experiências ao longo dos anos (incluindo o cargo não ordenado 723 

de ministro diaconal), a Igreja Metodista Unida estabeleceu um diaconato ordenado permanente em 1996 e aboliu ao 724 

mesmo tempo a prática da ordenação sequencial. Na nossa política actual, os futuros diáconos e os futuros presbíteros 725 

estão em “faixas de carreira” separadas e a linguagem que indica o carácter do ministério para o qual cada um é 726 

ordenado — no caso de um diácono, um ministério de “Palavra, Culto, Justiça e Compaixão” e, no caso de um 727 

presbítero, um ministério de “Palavra, Sacramento, Ordem e Serviço”— pretendem indicar que, embora possam existir 728 

áreas comuns de responsabilidade, existem também áreas distintas em cada uma delas e que a outra não partilha.42   729 

 Como esta estrutura para a ordenação do ministério é relativamente nova — assim como é a inovação 730 

acompanhante estabelecendo uma “Ordem” de Diáconos e uma “Ordem” de Presbíteros como entidades colegiais 731 

compostas por todos aqueles ordenados para esses respectivos cargos — a forma como essas disposições decorrerão 732 

a longo prazo resta por saber.  O contexto é complicado pelo facto do metodismo unido possuir também vários 733 

                                                           
41 Livro da Disciplina de 1968, ¶ 313 (p. 110). 

 
42 Livro da Disciplina de 2012, ¶¶ 329.1, 332. Está em aberto para discussão até que ponto os termos indicam uma 

distinção. 
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cargos ministeriais reconhecidos e funções que não requerem ordenação, alguns dos quais implicam as principais 734 

actividades normalmente associadas aos cargos ordenados — uma situação que suscita grande perplexidade, tanto 735 

dentro como fora da igreja.43 Será fundamental uma reflexão mais aprofundada sobre a discussão ecuménica, assim 736 

como uma consulta continuada com uma vasta gama dos nossos parceiros ecuménicos, para que se chegue a um 737 

avanço responsável por estes problemas aparentemente perenes. Temos conhecimentos e testemunhos significativos 738 

da nossa própria experiência para oferecer no fórum ecuménico, tal como o que decorre da nossa prontidão para nos 739 

adaptarmos a novas situações e o nosso firme e irrevogável compromisso para com a total participação das mulheres 740 

na liderança ministerial em todas as suas formas. Mas que não restem dúvidas de que também temos algo a aprender 741 

com base na experiência dos outros. Podemos descobrir, entre outras coisas, que uma reafirmação e uma exploração 742 

do padrão triádico de “Palavra, Sacramento e Ordem” no desenvolvimento de uma teologia mais construtiva do 743 

ministério traria vantagens tanto ecuménicas como para a vida na nossa própria comunidade.  744 

 745 

III. Visão e Prática 746 

 747 

Nesta secção conclusiva, estamos a tomar em consideração mais aprofundada três perguntas levantadas nas 748 

nossas páginas de abertura e que nos têm acompanhado pelo menos em segundo plano ao longo de todo o texto.  749 

Em primeiro lugar, como poderíamos caracterizar o papel particular da Igreja Metodista Unida no seio da 750 

“Igreja Universal”? A que nicho pertencemos na ecologia eclesiástica? Em segundo lugar, que percepções poderia a 751 

nossa participação na discussão ecuménica gerar para nos ajudar a lidar de maneira mais construtiva e eficaz com as 752 

questões problemáticas que se relacionam com a “legítima diversidade”, quer na medida em que afectam a nossa 753 

própria vida e missão na Igreja Metodista Unida, quer nas nossas relações contínuas com outras comunidades 754 

cristãs? Em terceiro lugar, como poderia uma visão eclesiástica renovada informar as nossas deliberações acerca da 755 

nossa política — isto é, sobre como estruturamos a nossa vida comum no serviço da nossa missão?  756 

 757 

O Metodismo Unido e a Igreja Universal 758 

                                                           
43 Acerca de todo este assunto, ver o Livro da Disciplina de 2012, ¶¶266-370, John E. Harnish, The Orders of 

Ministry in The United Methodist Church (Nashville: Abingdon Press, 2000) e Thomas Edward Frank, Polity, 

Practice, and the Mission of The United Methodist Church (Nashville: Abingdon Press, 2006), capítulo 7.  
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Existem riscos inerentes a qualquer tentativa de nos posicionarmos em relação a outras igrejas ou ao 759 

descrevermos o que nos distingue. Podemos sobrestimar o que nos distingue, sobretudo se considerarmos as 760 

características distintas como vantagens ou virtudes. Podemos sobrestimar até que ponto as características que 761 

afirmamos que nos distinguem se encontram realmente entre nós. A imagem que temos de nós próprios pode ter 762 

pouca semelhança com aquilo que os outros nos podem dizer sobre nós próprios. “Vermo-nos a nós mesmos como 763 

os outros nos vêm”, observou H. Richard Niebuhr, “ou solicitar que outros nos comuniquem aquilo que vêm quando 764 

olham para as nossas vidas do exterior é ter uma experiência moral”.44 Com risco considerável, sugeriremos três 765 

elementos principais, entre muitos outros que poderiam ser mencionados e que poderiam ser marcadores da 766 

identidade metodista unida.45 Estes são pelo menos, características aspiracionais: elementos pelos quais — a julgar 767 

pela importância que lhes atribuímos em princípio — gostaríamos de ser conhecidos. São marcas às quais 768 

professamos dar valor. Apesar desses três elementos terem certamente raízes na nossa herança comum com outras 769 

comunidades wesleyanas e metodistas — isto é, nessas convicções distintas desta herança que referimos no início 770 

deste documento — eles representam o carácter do metodismo unido como uma forma eclesiástica particular e uma 771 

expressão dessa herança comum. A sua proeminência no discurso metodista unido faz deles um bom ponto de 772 

partida para a nossa reflexão.  773 

Uma dessas funcionalidades tem a ver com o âmbito da graça, em dois sentidos. Estes sentidos 774 

correspondem, de certa forma, às primeiras duas das três convicções distintas da nossa herança. Um sentido é a 775 

nossa convicção wesleyana — de forma nenhuma exclusiva dos wesleyanos, mas definitivamente reclamada por 776 

esta tradição — de que o amor de Deus se alarga a todas as criaturas de Deus e não apenas a algumas.  O versículo 777 

de I a Timóteo 2: 4 citado anteriormente poderia ser um lema metodista unido:  O Deus revelado em Cristo “quer 778 

que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade”. A graça de Deus está disponível para todos, 779 

na mesma medida. Entre outras coisas, isto tem a ver com a ênfase dada na Igreja Metodista Unida à inclusividade 780 

total em termos de membros e ministério, para que a igreja possa ser um sinal fiel do âmbito da graça de Deus. 781 

Escusado será dizer que a nossa prática, por vezes, tem ficado aquém das nossas aspirações.  782 

                                                           
44 H. Richard Niebuhr, The Meaning of Revelation (New York: Macmillan, 1960), p. 62.  

 
45Para um tratamento enriquecedor e sério das características das tradições metodistas de forma mais generalizada, 

relacionadas de forma imaginativa com as “quatro notas” do Credo Niceno, consultar Russell E. Richey (com 

Dennis M. Campbell e William B. Lawrence), Marks of Methodism: Theology in Ecclesial Practice (Nashville: 

Abingdon Press, 2005).  
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O segundo sentido em que o âmbito da graça é um tema distinto não tem a ver com o seu âmbito ou alcance, 783 

mas com o seu objectivo ou efeito. É a afirmação de que à medida que a graça de Deus é recebida na liberdade que 784 

cria, ela é transformadora. Leva, diz Wesley, a uma “mudança real” no destinatário. “Assim que, se alguém está em 785 

Cristo, nova criatura é” (II aos Coríntios 5: 17). Renascendo, recebendo a fé “cheia da energia do amor” (como 786 

Wesley relembraria Aos Gálatas 5: 6), tendo “o amor de Deus . . . sido derramado em nossos corações, pelo Espírito 787 

Santo” (Aos Romanos 5: 5) — estes eram para os primeiros metodistas e têm sido para os seus descendentes 788 

espirituais, realidades experienciais vívidas, levando a novas consequências pessoais e sociais, enquanto o amor é 789 

absorvido em renovação pessoal e exprimido não só em testemunho directo e explícito do Evangelho, mas também na 790 

edificação da comunidade (actividade de koinonia, poderíamos dizer) das mais variadas maneiras, desde relações 791 

pessoais até à fundação de hospitais e universidades, desde os ministérios de extensão de congregações locais até à 792 

participação de esforços em grande escala em prol de melhorias sociais e reformas. O impulso na herança metodista 793 

unida, como referido, por exemplo, em muitos parágrafos dos Princípios Sociais e em resoluções ocasionais da 794 

Conferência Geral, é criar e apoiar instituições e práticas que (no nosso juízo reconhecidamente limitado em qualquer 795 

altura particular) fomentam o bem-estar humano e desafiam aqueles que não o fazem.  796 

Numa das breves descrições de John Wesley sobre o âmbito da graça de Deus neste segundo sentido, ele 797 

escreveu: 798 

Por salvação, quero dizer, não apenas (segundo a noção vulgar) a libertação do inferno ou a ida 799 

para o céu; mas uma libertação presente do pecado, uma restauração da saúde da alma para 800 

alcançar a sua pureza original; uma recuperação da natureza divina; a renovação das nossas almas 801 

baseada na imagem de Deus em rectidão e verdadeira santidade, em justiça, mercê e verdade. Isto 802 

implica todos os temperamentos sagrados e celestiais e, consequentemente toda a santidade do 803 

diálogo.46 804 

O metodismo unido procura abranger todo o âmbito desta preocupação. Por vezes, é dada ênfase à limpeza interior e 805 

à renovação do coração e, outras vezes é o esforço para compreender o que muitos têm considerado ser as 806 

                                                           
46 John Wesley, A Farther Appeal to Men of Reason and Religion, Part I (1745), in The Appeals to Men of Reason 

and Religion and Certain Related Open Letters, editado por Gerald R. Cragg, The Works of John Wesley, volume 11 

(Oxford: Oxford University Press, 1976), p 106. “Diálogo” no tempo de Wesley e utilização significavam algo como 

“interacção social”, o comportamento de alguém na sua relação com os outros.  
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implicações mais abrangentes da “santidade do diálogo” — a promoção da “justiça, misericórdia e verdade” através 807 

da ordem social — que recebe mais atenção.  Essas diferenças de ênfase são apropriadas quando incidem sobre as 808 

necessidades das situações específicas em que nos encontramos. Damos o nosso melhor quando compreendemos a 809 

estreita relação entre as duas e, por vezes, menos do que o nosso melhor quando as pomos uma contra a outra.  810 

Um segundo marcador da identidade metodista unida — relacionado com a terceira convicção distinta da 811 

nossa herança, tratando da intenção de formar a comunidade do amor de Deus — é conhecido pelo nome de 812 

“conexionalidade”. “Conciliarismo” é um termo relacionado (embora não seja sinónimo) com a discussão 813 

ecuménica e outros aspectos do tratamento dos tópicos de ordem e autoridade em “Rumo a uma Visão Comum” e 814 

chama a atenção para coisas a que nós os metodistas unidos poderíamos associar à conexionalidade. O nosso 815 

ministério “itinerante”, a superintendência (bispos e superintendentes distritais) e o sistema de conferências 816 

destinam-se a ser instrumentos de conexionalidade. Estes três factores destinam-se a fomentar uma atitude e uma 817 

prática de apoio mútuo e de responsabilização mútua, de supervisão partilhada (aqui, é pertinente notar que um 818 

sentido do episcopé, referido em “Rumo a uma Visão Comum” é a “coordenação”) e do fortalecimento de todos 819 

pelas dádivas de todos. É sempre uma questão aberta até que ponto as nossas actuais estruturas e políticas servem 820 

verdadeiramente bem a relação conexional e o modo de trabalhar que procuramos alcançar e cada um desses três 821 

elementos aqui referidos estão actualmente sob escrutínio nesse sentido. O princípio subjacente, no entanto, 822 

relaciona-se com algumas das perspectivas mais profundas da antiga tradição cristã relativas à sustentação da 823 

comunhão dentro e entre as comunidades cristãs.  824 

Os debates em curso na nossa igreja sobre a forma e a expressão correctas da nossa estrutura conexional e 825 

política são muitas vezes denunciados como exercícios despropositados em manobras políticas e jogos de poder. 826 

Apesar de ser frequentemente correcto, esse criticismo esconde uma luta mais profunda. Se, como mencionado 827 

anteriormente, a conexionalidade e a missão estão intrinsecamente ligadas, então está em jogo nestes debates nada 828 

menos do que a vitalidade da nossa distinta forma conexional de igreja como uma entidade global a que a igreja 829 

aspira ser.  830 

A terceira marca da identidade metodista unida a mencionar está intimamente relacionada com as duas 831 

primeiras e pode ser considerada como uma implicação das mesmas. É um compromisso para com a reflexão 832 

teológica como tarefa de toda a igreja. A presença no Livro da Disciplina não só de normas doutrinárias, mas 833 
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também de uma declaração da “nossa tarefa teológica” indica a importância deste compromisso. Note-se que a 834 

reflexão teológica não substitui as normas doutrinárias; precisamos e afirmamos ambas.  835 

A tarefa teológica, apesar de relacionada com as expressões doutrinárias da Igreja, serve 836 

uma outra função. As nossas afirmações doutrinárias ajudam a discernir a verdade cristã nos 837 

contextos em constante mudança. A nossa tarefa teológica inclui os ensaios, a renovação, a 838 

elaboração e a aplicação da nossa perspectiva doutrinal na execução do nosso chamamento “para 839 

espalhar a santidade das escrituras sobre estas terras”.47  840 

Pelo seu próprio carácter e conteúdo, as nossas normas doutrinárias não só permitem, mas exigem o tipo de 841 

compromisso reflectido, crítico e responsável descrito em “A Nossa Tarefa Teológica”. O nosso trabalho teológico 842 

deve ser “tanto crítico como construtivo”, “tanto individual como comunitário”, “contextual e encarnacional” e 843 

“essencialmente prático”.48 Ter prestado essa atenção e afirmação à tarefa teológica da Igreja em curso é 844 

verdadeiramente uma característica distintiva da Igreja Metodista Unida. Colocar-nos-á numa boa posição ao 845 

procurarmos personificar a nossa aliança conexional com criatividade teológica, flexibilidade e destreza nos 846 

contextos cada vez mais diversos em todo o mundo. Tal como os dois primeiros elementos mencionados, é uma área 847 

na qual os nossos compromissos de princípios servem não só para julgar, mas também para guiar a nossa prática.  848 

 849 

Diversidade e Conflito 850 

Estes três elementos, considerados em conjunto e enriquecidos pela sabedoria ecuménica, poderiam apontar 851 

para uma forma de como abordar as nossas dificuldades actuais sobre o conflito na igreja.  852 

Deve dizer-se que o nosso problema não é o conflito. O nosso problema é a maneira como por vezes 853 

enfrentamos o conflito. Far-nos-ia bem recordar, no início, que o conflito é algo que se assume existir na igreja. 854 

É algo que se prevê existir. Discordâncias criando conflitos podem surgir (para usar a linguagem wesleyana) “o 855 

que ensinar, como ensinar e o que fazer”.49 Imbuídas e acompanhadas destas discordâncias podem haver outras 856 

                                                           
47 Livro da Disciplina de 2012, ¶105 (p. 78). 

 
48 Livro da Disciplina (LdD) de 2012, ¶105 (pp. 79-80). 

 
49 Esta fórmula tão frequentemente citada advém da agenda e das actas da primeira conferência metodista em 

Londres, em 1744: “Depois de algum tempo em oração, a concepção da nossa reunião foi proposta, nomeadamente 



Admiração, Amor e Louvor: Partilhar uma Visão da Igreja 

                            

37 

dificuldades, às vezes ocultas ou desconhecidas, que também levam a tensões: antagonismos oriundos de 857 

histórias complexas e relações de pessoas e grupos envolvidos, diferenças sobre valores políticos ou culturais, 858 

lutas pela posse e uso do poder, e assim por diante. Diferentes origens e variedades de conflito podem estar inter-859 

relacionadas em qualquer circunstância. Tendo em conta a variedade das formas como os seres humanos usam a 860 

igreja, por vezes, pode suceder que o conflito sobre um problema seja promovido ou explorado por pessoas ou 861 

grupos como um meio de obter um outro objectivo ou satisfazer outras necessidades. O conflito é tão complexo 862 

como é comum.50   863 

Uma igreja sem conflito é muito provavelmente uma igreja que não está a conseguir ser igreja. Lembrem-se 864 

de que é Deus que nos traz à igreja ou que traz a igreja até nós, criando a igreja entre nós pelo poder do Espírito 865 

Santo. Acima de tudo, somos reunidos pela graça, e não porque partilhamos os mesmos pontos de vista, costumes, 866 

práticas culturais ou até valores morais. (De novo, tendo em mente os usos humanos da igreja, poderíamos dizer que 867 

na medida em que nos reunimos porque partilhamos os mesmos pontos de vista, valores, posição social, e assim por 868 

diante, podemos não estar a compreender a dádiva mais radical de koinonia no Espírito.) Através dos nossos 869 

encontros com outros na comunidade cristã, podemos, certamente, vir a partilhar muito, gradualmente. A maneira de 870 

pensar pode mudar — talvez mais produtivamente quando não é o caso de uma das partes vencer um argumento 871 

sobre as outras, mas sim ao serem levadas, através das suas experiências em conjunto, a obter uma maior 872 

compreensão do que alguma delas jamais tivesse possuído previamente. Podemos descobrir ou chegar a um acordo 873 

sobre várias coisas. Mas ultrapassar ou eliminar diferenças não é necessariamente o melhor resultado. Algumas 874 

diferenças fazem parte da boa diversidade da criação, a diversidade que é “uma dádiva do Senhor” e que deve ser 875 

honrada como tal.  876 

Além disso, algumas diferenças no seio da igreja ajudam a igreja na sua missão num mundo diverso. Neste 877 

momento, as igrejas enfrentam situações que nunca enfrentaram anteriormente. Novas tecnologias dão origem a 878 

                                                           

para considerar: (1) O que ensinar (2) Como ensinar e (3) O que fazer, como regular a nossa doutrina, disciplina e 

prática.” (Da primeira versão publicada por Wesley das actas, datadas de 1749, em The Methodist Societies: The 

Minutes of Conference, editado por Henry D. Rack, The Works of John Wesley, volume 10 [Nashville: Abingdon 

Press, 2011], p. 778.) 

 
50 Uma breve e útil definição de conflito é a oferecida pelo Centro Dinamarquês para a Resolução de Conflitos: “Os 

conflitos são discórdias que provocam tensões dentro das pessoas e entre elas”. Bjarne Vestergaard, Erik Helvard e 

Aase Rieck Sørensen, Conflict Resolution — Working with Conflicts (Frederiksberg, Denmark: Danish Centre for 

Conflict Resolution, 2010), p. 1, disponível em 

http://lnu.se/polopoly_fs/1.105781!2011%20DCCR_BASIC%20MATERIAL.pdf. 

http://lnu.se/polopoly_fs/1.105781!2011%20DCCR_BASIC%20MATERIAL.pdf
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possibilidades previamente inimagináveis; novos conhecimentos alteram a nossa compreensão de nós próprios e do 879 

mundo em que vivemos. Quando a igreja se vê confrontada com uma nova situação e pondera a sua melhor resposta, 880 

convém que tenha uma vasta gama de experiências e perspectivas à sua disposição. Compreender e respeitar as 881 

diferenças entre uns e outros e as formas através das quais estas podem contribuir para a realização da missão da 882 

igreja é, em si mesmo, um modo de partilha, e algo como o padrão ecuménico de “convergência”, na qual as 883 

diferenças são mantidas no meio de uma unidade mais profunda e enriquecedora, é uma experiência que também é 884 

desejada entre os membros de uma congregação local, assim como de outra forma de ekklesia.   885 

Nesses casos, as diferenças não ameaçam a unidade desejada por Deus, mas, em vez disso, aumentam-na. 886 

Ao mesmo tempo, alguns dos nossos conflitos mais sérios são provocados por respostas diferentes a esses 887 

desenvolvimentos, visto estarmos “a procurar exprimir fielmente o testemunho que prestamos na nossa própria 888 

época”. Existem casos de conflito em que diferentes pessoas têm opiniões incompatíveis ou opostas sobre um 889 

determinado assunto que para eles é vital para a própria identidade e missão da igreja e em relação ao qual uma 890 

resolução parece estar além da nossa capacidade. Quando um conflito pode ser resolvido através da discussão ou da 891 

negociação, por um processo em que todos os intervenientes são tratados com respeito, todo o evento pode ser um 892 

testemunho poderoso para o Evangelho. Como a igreja, não somos chamados para evitar o conflito, nem para bani-893 

lo, mas sim para tratá-lo de forma redentora.  894 

Quando uma resolução não parece possível, quais são as nossas opções? 895 

Uma afirmação ecuménica anterior, permeando a compreensão expresso em “Rumo a uma Visão Comum”, 896 

diz: “O propósito da igreja é unir as pessoas com Cristo no poder do Espírito, manifestar a comunhão na oração e na 897 

acção e assim apontar para a plenitude da comunhão com Deus, a humanidade e toda a criação na glória do reino”.51 898 

Talvez à luz desta afirmação não nos deveríamos apressar para uma resolução democrática das nossas diferenças 899 

mais acentuadas, pelo menos como isso é vulgarmente entendido.  900 

Uma consideração importante nesta conexão é que talvez ainda não estejamos em condições para proferir 901 

um parecer responsável sobre este assunto. Podemos não saber tudo aquilo que precisamos de saber. Podemos não 902 

dispor de adequados recursos conceptuais. Podemos não ter a maturidade espiritual para ver o que precisa de ser 903 

                                                           
51 “The Unity of the Church as Koinonia, Gift and Calling,” Seventh Assembly of the World Council of Chuches, 

Canberra, 1991, em The Ecumenical Movement: An Anthology of Key Texts and Voices, editado por Michael 

Kinnamon and Brian E. Cope (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans, 1996), p. 124. 
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visto. Podemos até nem ter ainda feito as nossas perguntas de uma maneira adequada. Podemos, em resumo, ter de 904 

conseguir uma certa humildade intelectual e emocional e cultivar algumas disposições que permitiriam que a nossa 905 

sabedoria cresça.  906 

Características do nosso património metodista unido poderia encorajar-nos a ponderar esta possibilidade. 907 

No sermão de John Wesley, “Espírito Católico”, encontramos esta afirmação sóbria: 908 

É uma consequência inevitável da presente fraqueza e falta de compreensão humana que vários 909 

homens terão várias opiniões, não só sobre religião, mas também sobre a vida comum. Assim tem 910 

sido desde o começo do mundo e assim será “até à restituição de todas as coisas”. 911 

  E pelo contrário, mais adiante: apesar de todos os homens acreditarem necessariamente que cada 912 

opinião particular que têm é a verdadeira (uma vez que acreditar que qualquer opinião não é 913 

verdadeira é o mesmo que não a ter), no entanto nenhum homem pode ter a certeza de que todas as 914 

suas próprias opiniões, em conjunto, são verdadeiras. Não, todo o homem pensante tem a certeza de 915 

que o não são, ao ver humanum est errare et nescire — ser ignorante de muitas coisas e errar em 916 

algumas, é a condição necessária da humanidade. Por conseguinte, a isto ele é sensível no seu 917 

próprio caso. Sabe em geral que está ele próprio está errado, apesar de que em que particulares está 918 

errado, ele não sabe ou talvez não possa saber.52  919 

Podemos ter a certeza de que estamos errados em algo que pensamos saber. Qual poderia ser a contribuição que esta 920 

consciencialização presta à nossa abordagem de uma situação de conflito?   921 

Outra passagem dos escritos de John Wesley oferece mais percepções sobre este assunto. Esta encontra-se 922 

no Prefácio aos seus “sermões normais”: 923 

9. Está convencido de que vê mais claramente do que eu? Não é improvável que isso aconteça. 924 

Então, trate-me como gostaria de ser tratado se as circunstâncias se invertessem. Indique-me um 925 

caminho melhor que eu desconheça ainda. Mostre-me que é assim pela simples prova da Escritura. 926 

E se eu demorar no caminho a que estou acostumado a trilhar e estiver, por essa razão, relutante 927 

                                                           
52 John Wesley, “Catholic Spirit,” Sermons II, editado por Albert C. Outler, The Works of John Wesley, volume 2 

(Nashville: Abingdon Press, 1985), pp. 83-84. 
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em sair, insista comigo um pouco, dê-me a mão e leve-me conforme eu o possa acompanhar. Mas 928 

não fique descontente se eu lhe suplicar que não me massacre para eu apressar o passo. Posso ir, 929 

mas sou débil e vagaroso — doutra forma, não poderei mesmo andar. Poderei pedir-lhe, mais 930 

adiante, que não me chame nomes feios para me trazer para o caminho certo? Suponha que estive 931 

tantas vezes do lado errado, duvido que isto me levaria ao caminho certo. Em vez disso, far-me-ia 932 

correr e afastar-me muito mais de vós — e, por isso, sair cada vez mais e mais do caminho. 933 

10. Não, talvez, se estiver zangado também eu estarei e, então, haverá pouca esperança de descobrir a 934 

verdade. Se alguma vez houve raiva, eute kapnos (como Homero algures expressou), este fumo 935 

enevoará de tal modo os olhos da minha alma que não serei capaz de nada ver com clareza. Pelo amor 936 

de Deus, se for possível evitar isso não provoquemos a ira uns dos outros. Não acendamos entre nós o 937 

fogo do inferno, muito menos sopremos a chama. Se pudermos discernir a verdade por essa terrível 938 

luz, não será isso perda em vez de ganho? Porque não será preferível o amor, ainda que com muitas 939 

opiniões erradas, em vez de a própria verdade sem amor? Podemos morrer sem o conhecimento de 940 

muitas verdades e ainda assim sermos levados até ao peito de Abraão. Mas se morrermos sem amor, 941 

de que servirá o conhecimento? Servirá tanto como o diabo e os seus anjos! 942 

   O Deus do amor proíbe que alguma vez tentemos saber! Que ele nos prepare para o 943 

conhecimento de toda a verdade, enchendo os nossos corações com todo o seu amor e com toda a 944 

alegria e a paz em acreditar.53 945 

Que requer de nós esta prece ou o que nos oferece, quando se trata de como abordaremos um conflito? 946 

Wesley está aqui a falar do tipo de situação em que podemos ficar vulneráveis a um espírito de medo e de 947 

hostilidade e divisão; um espírito destruidor da comunhão que, é para nós a vontade de Deus. Sob o efeito desse 948 

espírito, tendemos a procurar certezas e segurança, separando-nos das origens aparentes da nossa inquietação. Em 949 

vez de caminharmos em frente na esperança de compreendermos e sermos compreendidos, afastamo-nos e 950 

construímos uma imagem que justifique a nossa rejeição. E tentamos mobilizar outros para a nossa causa. Podemos 951 

usar uma retórica de polarização nesta tentativa: se conseguirmos convencer os outros de que existem dois (e apenas 952 

                                                           
53 John Wesley, “The Preface” a Sermons on Several Occasions, volume 1 (1746), in Sermons I, editado por Albert 

C. Outler, The Works of John Wesley, volume 1 (Nashville: Abingdon Press, 1984), p. 107. O grego para “como 

uma baforada de fumo” foi aqui transliterado.  
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dois) “lados”, diametralmente opostos e irreconciliáveis e se conseguirmos descrever esses dois lados de tal modo 953 

que apenas um deles represente a verdade, a justiça e a moralidade, então estamos no bom caminho para causar a 954 

separação que (esperamos em vão) nos trará a paz.  955 

Perante esta tentação de ceder ao medo e à hostilidade, algo que podemos fazer para resistir é não sucumbir 956 

à retórica familiar da polarização, mas reconhecê-la (quer seja no nosso próprio discurso ou no de outros), recusá-la 957 

e combatê-la construtivamente. Mas a apoiar o que quer que façamos deve estar uma confiança eterna de que a 958 

intenção de Deus é reunir todas as coisas em Cristo (Efésios 1:10), e uma oração sincera para não dificultar o 959 

cumprimento dessa intenção.   960 

 961 

Visão e Política Eclesiais 962 

Teologicamente falando, uma política da igreja é um aspecto de “ordem”, na tríade “Palavra, Sacramento e 963 

Ordem”, de que falamos antes. Tem a ver com o modo como a igreja ordena a sua própria vida responsavelmente 964 

para cumprir o seu chamamento. A ordem, tal como encarnada e vivida na nossa política assim como em todas as 965 

suas outras formas, é inseparável da Palavra e do Sacramento: é guiada (e julgada) pela Palavra viva e é apoiada e 966 

continuamente renovada pela graça da presença sacramental de Deus.  967 

O modo como a igreja ordena a sua própria vida é em si mesmo um aspecto do seu testemunho para o 968 

mundo. Quando esta política permitir e manifestar uma abertura ao poder de formação da comunidade do Espírito 969 

Santo, quando servir o mandato da igreja “para manter a unidade do Espírito no laço da paz” (Efésios 4:3) com esse 970 

poder e clareza, a fim de trazer à humanidade uma nova compreensão das possibilidades para uma vida frutífera em 971 

conjunto, nesse caso, cumpriu o seu propósito.  972 

Nisto, como em muitas outras coisas, é provavelmente seguro dizer que nós, na Igreja Metodista Unida, 973 

ainda não atingimos o objectivo (cf. Filipenses 3:12). Contudo, existem recursos no seio da nossa tradição que nos 974 

poderiam aproximar desse propósito, se soubéssemos usá-los com sensatez. 975 

Num estudo publicado em 1998, dois politólogos observaram que, por causa das suas vastas realidades 976 

socioeconómicas e culturais, o metodismo unido nos Estados Unidos tende por vezes a espelhar uma série de valores 977 

e posições sobre questões da sua sociedade circundante, em vez de oferecer um testemunho claro e unificado dessa 978 
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sociedade.54  Mas notaram que esta mesma representação de pontos de vista diferentes sobre assuntos de 979 

preocupação comum também confere ao metodismo unido uma “capacidade não só para conter posições sociais 980 

diversas, mas também para unir as lacunas existentes no tecido social” e aventuraram-se a sugerir que o exercício 981 

desta capacidade pudesse constituir a contribuição distinta” desta igreja para a vida pública. Propuseram ainda que a 982 

realização desta promessa necessitaria que a igreja melhorasse os “seus procedimentos de fazer política”, para 983 

“incentivar o desenvolvimento de um acordo genuíno em vez de, simplesmente, exprimir pontos de vista 984 

concorrentes. . . . Os metodistas têm de compreender que o consenso não surge da diversidade por magia, mas que 985 

requer um grande compromisso institucional e pessoal para se conseguir”. 986 

Estas observações e sugestões dos politólogos exprimem, numa linguagem não teológica, algumas 987 

características importantes da situação que vivemos e a tarefa a que nos propomos como igreja no domínio da 988 

política. O crescimento potencial e a diversificação da Igreja Metodista Unida no mundo desde a publicação do seu 989 

estudo apenas torna a situação e a tarefa mais urgentes e prementes.  990 

A secção anterior sobre “diversidade e conflito”, propunha uma amostragem de alguns dos recursos 991 

wesleyanos que estão à nossa disposição, os quais têm a ver com o tipo de maturidade intelectual, emocional e 992 

espiritual de que precisamos para estarmos devidamente dispostos a favor dos assuntos que enfrentamos e a favor 993 

uns dos outros à medida que os enfrentamos. Muito mais poderia ser dito e precisa de ser dito, nessa conexão, mas é 994 

clara a relevância destes recursos para questões de política. Necessitamos de formas de política que sejam 995 

consistentes com as nossas convicções de fundo; isto é, formas que honrem o âmbito radicalmente inclusivo da 996 

graça salvadora de Deus, formas que reconheçam e edifiquem o carácter transformador dessa graça e formas que 997 

sirvam, em vez de subverter, o crescimento da comunidade genuína. Sob esse aspecto, um conceito wesleyano 998 

especificamente relacionado com a política merece mais atenção: o conceito da conferência cristã.  999 

“Conferência”, neste aspecto, antes de mais, não se refere nem a um encontro nem aos que estão 1000 

envolvidos nesse encontro — os dois sentidos que podem parecer-nos mais óbvios no metodismo unido dos dias de 1001 

                                                           
54 John C. Green and James L. Guth, “United Methodists and American Culture: A Statistical Portrait,” The 

People(s) Called Methodist: Forms and Reforms of Their Life, editado por William B. Lawrence, Dennis M. 

Campbell, e Russell E. Richey (Nashville, Tennessee: Abingdon Press, 1998), pp. 27-52. Ver especialmente a 

introdução e a conclusão do ensaio, pp. 27-28 e 49-50, de onde foram retiradas as citações. 
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hoje — mas, em vez disso à prática em que os cristãos se devem empenhar. Numa instância55, John Wesley referiu a 1002 

conferência cristã como “um meio instituído de graça”, isto é, como uma prática imposta aos cristãos e destinada a 1003 

fomentar o nosso crescimento em “santidade de coração e vida”. É uma das maneiras através da qual Deus nos ajuda 1004 

a ajudarmo-nos uns aos outros no sentido da maturidade na fé, na esperança e no amor. Envolve elementos de 1005 

oração e de auto-reflexão honesta, de “falar a verdade com amor” uns aos outros, de mútua responsabilização e 1006 

apoio e, de cuidadosa deliberação sobre como nos devemos comportar no futuro. A prática da conferência cristã 1007 

continua sob muitas formas, incluindo entre elas conversas pessoais entre cristãos, reuniões de pequenos grupos de 1008 

vários tipos e para vários fins e mesmo grandes eventos como reuniões oficialmente designadas por “Conferências” 1009 

na linguagem metodista unida. De preferência, a prática da conferência cristã é, em certa medida um aspecto de 1010 

virtualmente todos os encontros na igreja, embora nas suas formas mais abrangentes e intensas seja melhor realizada 1011 

num âmbito mais limitado e em circunstâncias e locais devidamente considerados. Como as actas testemunham, as 1012 

conferências regulares relativamente pequenas de Wesley com os seus pregadores incluíam fortes elementos da 1013 

prática, embora os seus ambientes normais no movimento metodista inicial fossem reuniões de “aulas” ou “grupos” 1014 

nas sociedades metodistas locais. O mesmo se poderia dizer da situação no início do metodismo norte-americano. 1015 

Como melhor nos poderíamos dedicar a este meio de graça na igreja do século XXI, e particularmente nas 1016 

nossas deliberações em torno da política, é uma questão aberta e que merece uma séria consideração.  1017 

A Igreja é uma Dádiva do Deus Triuno. Também é uma comunidade e instituição muito humana. Ambos os 1018 

aspectos da sua realidade devem ser tidos firmemente em mente em todas as nossas deliberações e acções. 1019 

Agradecemos a Igreja Universal e a Igreja Metodista Unida como uma parte específica dessa entidade com o seu 1020 

próprio chamamento para cumprir como sinal e serva do amor salvador de Deus para a humanidade, testemunhando 1021 

e nutrindo a vida da admiração, do amor e do louvor que é a adequada vocação de todos os seres humanos. Mas 1022 

também faremos bem em lembrar-nos de que “temos este tesouro em vasos de barro”. 1023 

                                                           
55 Ver “Large Minutes” de 1763, em The Methodist Societies: The Minutes of Conference, editado por Henry D. 

Rack, The Works of John Wesley, volume 10 (Nashville: Abingdon Press, 2011), pp. 855-858. O hino de 1782 de 

John Fawcett, “Blest Be the Tie That Binds” (UMH 557) exprime parte do que é “conferência”, por exemplo, “We 

share each other’s woes, our mutual burdens bear . . . .” (“Partilhamos os males uns dos outros, carregamos os 

nossos fardos mútuos)    
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Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu nos nossos 1024 

corações, para iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, 1025 

porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de 1026 

nós.56 1027 

                                                           
56 II aos Coríntios 4: 6-7. 
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 1028 

 1029 

 1030 

 1031 
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 1033 

 1034 

 1035 

 1036 

 1037 

 1038 

 1039 

 1040 

 1041 
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 1043 

 1044 
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 1047 

 1048 

 1049 

 1050 

 1051 

 1052 

 1053 
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Admiração, Amor e Louvor, Respostas a Perguntas 1054 

A Comissão de Fé e Ordem (Committe on Faith and Order, CFO) da Igreja Metodista Unida solicita os seus 1055 

comentários, enquanto continuamos a elaborar um documento que interpretará a compreensão metodista unida sobre 1056 

a natureza da igreja. Após um período de estudo, reflexão e diálogo, a CFO aperfeiçoará esta versão preliminar 1057 

actual e apresentá-la-á à Conferência Geral de 2020, a fim de que esta possa ser tida em consideração em conjunto 1058 

com outras declarações teológicas oficiais da igreja. Os seus comentários são fundamentais para o sucesso deste 1059 

processo. 1060 

Se possível, gostaríamos que fizesse os seus comentários através do questionário online disponível em 1061 

www.umc.org/CFOWonderLovePraise. (O questionário online está disponível apenas em inglês. Encorajamos os 1062 

membros das Conferências Centrais a criar métodos para colectar e organizar os comentários que melhor se 1063 

enquadram em cada contexto individual). Se não tiver possibilidade de responder ao questionário online, pode 1064 

responder às perguntas que se seguem e enviar as suas respostas por email para cfo@umc-cob.org. 1065 

As pessoas que tenham participado num grupo de estudo do material podem enviar o questionário ou as  1066 

respostas às perguntas individualmente ou compilar os resultados do seu grupo e enviar um 1067 

questionário ou um documento de respostas às perguntas por todo o grupo. Todos os pedidos de esclarecimento ou 1068 

perguntas que possa querer fazer devem ser dirigidos para cfo@umc-cob.org.  1069 

 1070 

 1071 

Informação geral: 1072 

 1073 

 1074 

Nome:                  Conferência da qual é membro:    1075 

  1076 

 1077 
Estou a preencher este formulário em nome de (assinale uma resposta):   eu próprio(a) um grupo de estudo maior 1078 

 1079 

 1080 

Se comunicar em nome de um grupo, quantas pessoas participaram em média nas sessões de estudo? 1081 

 1082 

 1083 
O que melhor o(a) descreve a si ou ao seu grupo em relação à IMU (assinale uma resposta de cada categoria; se 1084 

comunicar em nome de um grupo seleccione com base na maioria dos membros do grupo): 1085 

 1086 
 Categoria 1: Leigos    Clero 1087 

 1088 

 1089 

 Categoria 2: Vocação não eclesiástica  A servir numa congregação local da IMU 1090 

  1091 

   Empregado por uma Agência Geral ou outra instituição da IMU (não académica) 1092 

 1093 

Seminarista Professor de Seminário ou outro professor de uma 1094 

Disciplina de Teologia 1095 

 1096 

(Se não for metodista unido, for um dos nossos parceiros ecuménicos ou for membro de outra denominação 1097 

metodista ou wesleyana, envie um email para cfo@umc-cob.org para obter instruções sobre comentários). 1098 
 1099 

  1100 

  1101 

Respostas a perguntas: 1102 

 1103 

Numa escala de 1 a 5, em que 1 é “discordo plenamente” e 5 “concordo plenamente”, responda às seguintes 1104 

afirmações: 1105 
 1106 

Reconheço a Igreja Metodista Unida nos materiais apresentados neste documento. 1107 

http://www.umc.org/CFOWonderLovePraise
mailto:cfo@umc-cob.org
mailto:cfo@umc-cob.org
mailto:cfo@umc-cob.org
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 1108 

1 2 3 4 5 1109 

 1110 

Existem temas e tópicos essenciais à IMU que não foram tratados neste documento. 1111 

 1112 

1 2 3 4 5 1113 

 1114 

Este documento pode ser ensinado na minha comunidade/contexto. 1115 

 1116 

1 2 3 4 5 1117 

 1118 

Os temas do documento, conceitos e teor geral são claros e fáceis de entender. 1119 

 1120 

1 2 3 4 5 1121 

 1122 

Explique melhor as suas respostas às perguntas acima através de respostas breves ao seguinte: 1123 
 1124 

De que forma(s) reconhece a IMU neste documento? Que temas ou tópicos encontrados neste documento 1125 

melhor articulam quem somos como metodistas unidos? 1126 

 1127 

 1128 

Há algo de essencial para a vida da IMU que não se menciona neste documento? 1129 

 1130 

 1131 

Que aspectos específicos e/ou novas visões ou perspectivas do documento o(a) inspiraram? 1132 

 1133 

 1134 

De que maneira(s) se pode aperfeiçoar o documento para falar melhor à sua comunidade/contexto? 1135 

 1136 

 1137 

Que conceitos ou temas precisam de ser esclarecidos? 1138 

 1139 

 1140 

Gostaria de fazer algum outro comentário? 1141 

 1142 


