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Programa da Sessão Especial 2019 da Conferência Geral 

Registo 

Sexta-feira, 22 de Fevereiro  9h00 – 14h00 Registo dos Delegados e Reservas da Conferência Central  
     14h00 – 21h00 Registo (todas as categorias) 
Sábado, 23 de Fevereiro   7h00 – 20h00 Registo (todas as categorias) 
Domingo, 24 de Fevereiro  7h00 – 19h00 Registo (todas as categorias) 
Segunda-feira, 25 de Fevereiro  7h00 – 19h00 Registo (todas as categorias) 
Terça-feira, 26 de Fevereiro  7h00 – 18h30 Registo (todas as categorias) 

Sábado, 23 de Fevereiro  

Dia de Oração 

9:00 – 10:00 
Culto de Oração. 

10:00 – 14:00 
Experiência de oração 

14:00 – 15:30 
Culto de oração e santa ceia 

16:00 – 18:30 
Preparação/ Orientação 

Domingo, 24 de Fevereiro 

7:30 – 8:30  
Culto de abertura 

8:30 – 12:30 
Sessão da manhã 
Determinação do quórum 
Relatórios (Comissão da Conferência Geral, Comité da 

Agenda e do Calendário, Comités Administrativos) 
Intervalo 
Sessão da manhã 2 
Relatório do Concílio dos Bispos e da Comissão sobre 

um Caminho a Seguir 
12:30 – 13:30 

Almoço 
13:30 – 18:30 

Sessão da tarde 1 
Intervalo 
Sessão da tarde 2 
Culto 

18:30 
Encerramento 

Segunda-feira, 25 de Fevereiro 

8:00 – 8:20 
Culto 

8:20 – 12:30 
Sessão da manhã 1 
Intervalo 
Sessão da manhã 2 

12:30 – 13:30 
Almoço 

13:30 – 18:30 
Sessão da tarde 1 
Intervalo 
Sessão da tarde 2 
Culto 

18:30 
Encerramento 

Terça-feira, 26 de Fevereiro 

8:00 – 8:20 
Culto 

8:20 – 12:30 
Sessão da manhã 1 
Intervalo 
Sessão da manhã 2 

12:30 – 13:30 
Almoço 

13:30 – 18:30 
Sessão da tarde 1 
Intervalo 
Sessão da tarde 2 
Culto de encerramento 

18:30 
Encerramento final 
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Sessão Especial 2019 da Conferência Geral 

Filiação do Comité Administrativo

Comissão da Agenda e Calendário 

Sr. João Manuel de Graça, Conferência Central da 
África 

Rev. Mihail Stefanov, Conferência Central da Europa 
Central e do Sul 

Sr. Albert Tonodio Onotamba, Conferência Central do 
Congo 

Rev. Anne Marie Detjen, Conferência Central da 
Alemanha 

Rev. Christopher L. Pierson, Jurisdição Central do 
Norte 

Rev. Lydia Muñoz, Jurisdição do Nordeste 
Rev. Taavi Hollman Conferência Central do Norte da 

Europa e Eurásia 
Rev. Jonathan Razon, Conferência Central das 

Filipinas 
Rev. Clayton Oliphint, Jurisdição Central do Sul 
Sra. Janie Brown-Thompson, Jurisdição do Sudeste 
Sr. Easmon Ngakui, Conferência Central da África 

Ocidental 
Sra. Emily Allen, Jurisdição Ocidental 
Sr. S. Duncan McMillan, IV, Presidente, Comissão da 

Conferência Geral 
Rev. Dr. A. Lynn Hill, Presidente, Comité de 

Programação, Comissão sobre a Conferência Geral 
Drª. Susan Brumbaugh, Coordenadora do Calendário 
 

Comissão sobre Correlação e Revisão Editorial 

Rev. Dr. J. Robert Burkhart, Jurisdição Central do 
Norte 

Rev. Melissa Drake, Jurisdição Central do Norte 
Sr. Brian Williams, Jurisdição Central do Norte 
Rev. Dr. Maidstone Mulenga, Jurisdição do Nordeste 
Rev. Paul Fleck, Jurisdição do Nordeste 
Sra. Dianne Wilkinson, Jurisdição Central do Sul 
Rev. Karen Ristine, Jurisdição Ocidental 
Sra. Susan Hunn, Jurisdição Ocidental 
Rev. Beth Rambikur (alternativo), Jurisdição Ocidental 
Sra. Marj Pon, Editor Associado, Editor da Church 

School Publications, e Editor Adjunto, Casa Editora 
 

Comissão sobre Cortesias e Privilégios 

Rev. Mills Na Maliwa, Conferência da África Central 
Mr. István Ambrusz, Conferência Central da Europa 

Central e do Sul 
Sr. Marcel Mpayo Masangu, Conferência Central do 

Congo 
Rev. Markus Jung, Conferência Central da Alemanha 
Rev. Dr. Lillian Gallo Seagren, Jurisdição Central do 

Norte 
Rev. Megan Shitama Weston, Jurisdição do Nordeste 

Rev. Andrei Khen Su Kim, Conferência Central da 
Eurásia e Europa do Norte 

Sra. Elizabeth Lugares Caducoy, Conferência Central 
das Filipinas 

Sra. Sue Sullivan, Jurisdição Central do Sul 
A Ser Indicado, Jurisdição do Sudeste 
Sra. Sarah Q. Nah, Conferência Central da África 

Ocidental 
Sra. Rosie Rios, Jurisdição Ocidental 
 

Comissão sobre Credenciais 

Rev. Lazare Bankurunaze, Conferência Central de 
África 

Dr. Olgierd Benedyktowicz, Conferência Central da 
Europa do Sul e Central 

Sra. Nembe Songu Luhahi, Conferência Central do 
Congo 

Sr. Steffen Landrock, Conferência Central da 
Alemanha 

Sr. Lonnie Chafin, Jurisdição Central do Norte 
Rev. Sharletta Green, Jurisdição do Nordeste 
Sra. Susanne Thaarup, Conferência Central da Eurásia 

e Europa do Norte 
Sra. Evangeline Justo Cristobal, Conferência Central 

das Filipinas 
Sra. Kelly Carpenter, Jurisdição Central do Sul 
Rev. Kim Ingram, Jurisdição do Sudeste 
Sr. Eugene Lasme, Conferência Central da África 

Ocidental 
Sra. Jo Ann Hayden, Jurisdição Ocidental 
 

Comissão sobre o Jornal 

Rev. Amy Aspey, Jurisdição Central do Norte 
Sra. Lorene Betty Wilburn, Jurisdição do Nordeste 
Sr. Randy Biggerstaff, Jurisdição Central do Sul 
 

Comissão sobre Representantes Presidentes 

Sr. Simon Mafunda, Conferência Central de África 
Sra. Helene Bindl, Conferência Central da Europa do 

Sul e Central 
Rev. Okudi Lundula Benjamin, Conferência Central do 

Congo 
Sra. Christine Flick, Conferência Central da Alemanha 
Rev. Judith Zabel, Jurisdição Central do Norte 
Rev. Thomas Salsgiver, Jurisdição do Nordeste 
Sr. Audun Westad, Conferência Central da Eurásia e 

Europa do Norte 
Rev. Allan Concepcion, Conferência Central das 

Filipinas 
Sra. Kim Quetone Simpson, Jurisdição Central do Sul 
Sra. Clara Ester, Jurisdição do Sudeste 
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Rev. Edwin Julius Jeblar B. Momoh, Conferência 
Central da África Ocidental 

Rev. Mary Huycke, Jurisdição Ocidental 
 

Comité sobre Referência 

Rev. Hortência Américo Langa Bacela, Conferência 
Central de África 

Sra. Rita Maria Curimenha, Conferência Central de 
África 

Sra. Lenka Procházková, Conferência Central da 
Europa do Sul e Central 

Rev. Etienne Rudolph, Conferência Central da Europa 
do Sul e Central 

Sr. Tundra Kasongo Lukali Prospere, Conferência 
Central do Congo 

Rev. Alfred Kundasai Njau, Conferência Central do 
Congo 

Rev. Werner Philipp, Conferência Central da 
Alemanha 

Dr. Kai Uwe Dannenberg, Conferência Central da 
Alemanha 

Rev. Katie Dawson, Jurisdição Central do Norte 
Sr. George Howard, Jurisdição Central do Norte 
Sra. Evelynn Caterson, Jurisdição do Nordeste 
Rev. Alyce Weaver Dunn, Jurisdição do Nordeste 
Rev. Sergei Nikolaev, Conferência Central da Eurásia 

e Norte da Europa 
Sr. Andreas Elfving, Conferência Central da Eurásia e 

Norte da Europa 
Sra. Emma A. Cantor, Conferência Central das 

Filipinas 
Rev. Joselito Ortiz, Conferência Central das Filipinas 
Sra. Teresa Keese, Jurisdição Central do Sul 
Rev. Morris Matthis, Jurisdição Central do Sul 
Sr. Lewis Nicholls, Jurisdição do Sudeste 
Rev. Chuck Savage, Jurisdição do Sudeste 
Rev. Philippe Adjobi, Conferência Central da África 

Ocidental 
Sr. Rudolph J. Merab, Conferência Central de África 

Ocidental 
Dr. Burt Yin, Jurisdição Ocidental 
Rev. Donna Pritchard, Jurisdição Ocidental 

 
 
 
 

Nota do Editor:  

A convocação do Concílio dos Bispos para a realização de uma Sessão Especial da Conferência Geral (24 de Abril de 
2017), a convocação alterada (9 de Julho de 2018) e a Decisão do Conselho Judicial 1360 foram publicadas na Edição 
Antecipada do Defensor Cristão Diário (páginas 115-122). Estão publicadas novamente aqui (páginas 000-000), juntamente 
com a Decisão do Conselho Judiciário 1366 (páginas 000-000), o Processo de Análise de Petições e o Processo de Priorização 
de Legislação da Comissão da Conferência Geral (páginas 000-000), assim como o relatório do Comité de Referência, acerca 
das petições que estão em harmonia com a convocação (páginas 000-000).  
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Concilio dos Bispos 
A Igreja Metodista Unida 
100 Maryland Avenue NE, Suite 300 
Washington, DC 20002 

24 de Abril de 2017  

Para: Secretários da Conferência Anual  
Chefes das Delegações da Conferência Geral de 2016 (ou sucessores)  
Secretário da Conferência Geral  
Presidente da Comissão da Conferência Geral  

De: Bispo Bruce R. Ough, Presidente  
Concilio dos Bispos  

Assunto: Sessão Especial da Conferência Geral  

Que a graça e a paz de Deus, Nosso Criador, e de Nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco.  

O Concilio dos Bispos convoca uma sessão especial da Conferência Geral, em conformidade com a Divisão Dois - Seção 
II - Artigo II da Constituição da Igreja Metodista Unida (¶ 14 de O Livro da Disciplina, 2016).  

A sessão especial da Conferência Geral será realizada entre os dias 23 e 26 de Fevereiro de 2019, em St. Louis, Missouri.  

A finalidade desta sessão especial da Conferência Geral limitar-se-á a receber e dar seguimento a um relatório do Concilio 
dos Bispos, com base nas recomendações da Comissão sobre um Caminho a Seguir.  

Em conformidade com o Artigo II da Constituição (¶ 14 de O Livro da Disciplina, 2016), esta sessão especial da 
Conferência Geral será composta pelos delegados à Conferência Geral de 2016, ou pelos seus legítimos sucessores, 
excepto quando uma determinada conferência anual ou conferência missionária preferir efectuar uma nova eleição.  

O Secretário da Conferência Geral estará em comunicação com os secretários da conferência anual relativamente à 
informação actualizada dos delegados, distribuição de lugares dos delegados de reserva e a emissão de novos certificados 
de eleição para as conferências anuais que escolherem realizar uma nova eleição.  

No momento adequado, a Comissão da Conferência Geral e o Gestor de Assuntos da Conferência Geral desenvolverão e 
enviarão informação adicional sobre a logística da sessão especial da Conferência Geral.  

O Concilio dos Bispos incentiva toda a igreja a permanecer em oração profunda e incessante pelos progressos do Espírito 
Santo para a Comissão sobre um Caminho a Seguir e sessão especial da Conferência Geral. 

100 Maryland Avenue NE, Suite 300 
Washington, DC 20002 
202-547-6270 
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Concilio dos Bispos 
A Igreja Metodista Unida 
100 Maryland Avenue NE, Suite 300 
Washington, DC 20002 

9 de Julho de 2018 

Para: Secretários da Conferência Anual 
Chefes das Delegações da Conferência Geral de 2016 (ou sucessores)  
Secretário da Conferência Geral 
Presidente da Comissão da Conferência Geral 

De: Bispo Kenneth Carter, Presidente 
Concilio dos Bispos 

Assunto: Alteração à Chamada para a Sessão Especial da Conferência Geral 

Que a graça e a paz de Deus, Nosso Criador, e de Nosso Senhor Jesus Cristo estejam convosco. 

Movido por um enorme sentimento de prudência e pelo desejo de ajudar os delegados da Sessão Especial da 
Conferência Geral de 2019 a desempenhar o seu melhor trabalho, o Concilio dos Bispos emite uma alteração à 
chamada de uma sessão especial da Conferência Geral, em conformidade com a Divisão Dois - Secção II - 
Artigo II da Constituição da Igreja Metodista Unida (Parágrafo 14 de O Livro da Disciplina, 2016). 

Esta alteração de chamada é emitida em resposta à nota de rodapé 6 da Decisão do Concilio Judicial n.º 1360, 
proferida em 25 de Maio de 2018. É anexada ao presente documento uma cópia da Decisão n.º 1360. 

O Concilio dos Bispos e a Comissão sobre um Caminho a Seguir trabalharam em colaboração, relativamente ao 
relatório para a Conferência Geral. Dado que o Concilio dos Bispos procura honrar o trabalho da Comissão 
sobre um Caminho a Seguir e porque o objectivo tem de ser no melhor interesse da Igreja Metodista Unida, o 
Concilio dos Bispos determinou que o melhor caminho a seguir é a emissão de uma alteração à chamada. 

A finalidade desta sessão especial da Conferência Geral limitar-se-á a receber e dar seguimento a um 
relatório da Comissão sobre um Caminho a Seguir, com base nas recomendações do Concilio dos Bispos. 

A informação abaixo foi incluída na carta de chamada original, datada de 24 de Abril de 2017. Esta 
permanece como parte da chamada e é incluída para informação, uma vez que estas etapas já estão em curso, 
em conformidade com a carta de chamada original. 

A Sessão Especial da Conferência Geral será realizada entre os dias 23 e 26 de Fevereiro de 2019, em St. Louis, 
Missouri. 

Em conformidade com o Artigo II da Constituição (¶ 14 de O Livro da Disciplina, 2016), esta sessão especial 
da Conferência Geral será composta pelos delegados à Conferência Geral de 2016, ou pelos seus legítimos 
sucessores, excepto quando uma determinada conferência anual ou conferência missionária preferir efectuar 
uma nova eleição. 

O Secretário da Conferência Geral estará em comunicação com os secretários da conferência anual 
relativamente à informação actualizada dos delegados, distribuição de lugares dos delegados de reserva e a 
emissão de novos certificados de eleição para as conferências anuais que escolherem realizar uma nova eleição. 
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No momento adequado, a Comissão da Conferência Geral e o Gestor de Negócios da Conferência Geral 
desenvolverão e enviarão informação adicional sobre a logística da sessão especial da Conferência Geral. 

O Concilio dos Bispos incentiva toda a igreja a permanecer em oração profunda e incessante pelos progressos 
do Espírito Santo para a sessão especial da Conferência Geral.  

Apresenta-se abaixo a nota de rodapé n.º 6 da Decisão do Concilio Judicial n.º 1360. 

6 A realização de um “exame completo” quanto ao tema da sexualidade humana pressupõe que haverá algum tipo de 
relatório, documento ou estudo que apoie a “possível revisão de cada parágrafo do nosso Livro de Disciplina em relação à 
sexualidade humana,” o que, por sua vez, pressupõe que a Comissão (não o Concilio dos Bispos) apresentará legislação para 
resolver o problema. A sessão especial convocada da Conferência Geral destina-se a considerar o “seu trabalho,” isto é, o 
que quer que a Comissão pretenda apresentar diante da Conferência Geral em termos do seu “exame completo.” 

No entanto, à margem da situação, notamos que a questão aqui é se uma comissão especial criada pela Conferência Geral 
pode reportar a um órgão que não seja a Conferência Geral. Especificamente, a Comissão sobre um Caminho a Seguir 
submete-se à Conferência Geral ou ao Concilio dos Bispos, e pode apresentar as suas conclusões e reportar à Conferência 
Geral através do Conciliosobre um? Consultar a DCJ n.º 424. 

Não há nada nos procedimentos da Conferência Geral de 2016 que sugira que a Comissão sobre um Caminho a Seguir 
deveria ter apresentado as suas recomendações ao Concilio dos Bispos. Do mesmo modo, não há evidência no debate 
legislativo anterior à votação da moção que indique que o Concilio dos Bispos desenvolveria propostas legislativas 
específicas com base nas recomendações da Comissão e as apresentaria na sessão especial convocada da Conferência Geral. 

A linguagem de Uma Proposta sugere fortemente que “o trabalho” da Comissão sobre um Caminho a Seguir, e apenas este 
órgão, é o fundamento para convocação de uma sessão especial da Conferência Geral. 

  



 
 

253 

Conselho Judicial da Igreja Metodista Unida 

Decisão n.º 1360

SOBRE O ASSUNTO: Petição da Decisão Declaratória 
do Conselho dos Bispos relativa ao significado, aplicação 
e efeito do ¶ 14 em relação ao parágrafo 507 de O Livro 
da Disciplina de 2016. 

Resumo 

A finalidade da sessão especial da Conferência Geral de 
2019, declarada na convocatória dos Bispos, limita-se a 
receber e dar seguimento a um relatório do Conselho dos 
Bispos, com base nas recomendações da Comissão sobre 
um Caminho a Seguir. As petições para a sessão especial da 
Conferência Geral de 2019 podem ser apresentadas por 
qualquer organização, membro do clero e membro leigo da 
Igreja Metodista Unida, desde que o assunto proposto para 
ser abordado nessa petição esteja em harmonia com a 
finalidade declarada na convocatória. É obrigação da 
Conferência Geral determinar, em primeira instância, 
através dos seus comités, oficiais e presidentes, agindo em 
conformidade com a Disciplina e as regras e procedimentos 
da Conferência Geral, se qualquer petição está “em 
harmonia.” No entanto, os assuntos que não estejam em 
harmonia com a finalidade declarada na convocatória não 
serão permitidos, excepto se a Conferência Geral, por uma 
votação de dois terços, determine que outros assuntos 
possam ser abordados. Consultar o ¶ 14. 

Declaração de factos 

A Conferência Geral de 2016 enfrentou o que foi 
descrito como uma ofensiva de 56 petições legislativas 
distintas, propondo dezenas de “soluções” distintas para o 
debate quadrienal sobre as questões da sexualidade humana, 
que dominaram as sessões da Conferência Geral durante 
quase meio século.1 

Na terça-feira, 16 de Maio de 2016, em nome do 
Conselho dos Bispos, o Presidente Bruce Ough foi portador 
de uma mensagem especial para a Conferência Geral: 

Mesmo quando apelamos à unidade da igreja, venho 
hoje perante vós confessar que nós mesmos, como 
Conselho dos Bispos, não estamos totalmente unidos. E 
este trabalho, este trabalho de manter a unidade da igreja 
começa em casa e nós sabemos disso. Assim, não 
estamos a promover nem a advogar qualquer plano de 

                                                        
1Consultar o Defensor Cristão Diário (Daily Christian Advocate) (DCA) Vol. 4, 
n.º 1 em 1709, o qual indica todas as petições de sexualidade humana que a 
Conferência Geral de 2016 tinha previsto para consideração antes da votação para 
encaminhar toda a questão para o Conselho dos Bispos e sua Comissão sobre um 
Caminho a Seguir. 

separação ou reorganização da denominação. 
Claramente compreendemos e respeitamos a 
prerrogativa constitucional desse órgão propor e actuar 
sobre a legislação. A nossa missão é presidir. E como 
presidentes, estamos comprometidos em capacitar este 
órgão, pela graça de Deus, para realizar a sua função 
legislativa. Ao mesmo tempo, permanecemos receptivos 
a novas e inovadoras formas de estar em unidade. 
Continuaremos a dialogar uns com os outros e com 
todos sobre o modo como Deus pode estar a guiar-nos na 
exploração de novos começos, novas expressões, talvez 
até novas estruturas para a nossa missão e testemunho 
como Metodistas Unidos.2 

Mais tarde, durante essa sessão, o delegado Mark 
Holland apresentou a seguinte moção:  

Bispo, eu gostaria de propor uma resolução não 
vinculativa para a Conferência Geral de 2016, para 
solicitar respeitosamente aos bispos da nossa igreja que 
se reúnam hoje para propor a este órgão uma 
recomendação não vinculativa amanhã de manhã, sobre 
como a igreja pode prosseguir em torno da questão da 
sexualidade humana e, se me for dado um segundo, 
falarei sobre isso.3  

A moção de Holland e as suas observações foram 
seguidas por declarações dos Delegados Tom Berlin, Sergey 
Kim, Jerry Paye-Manflor Kulah, Adam Hamilton e Richard-
Christian Hoffman. A Bispa presidente, Janice Huie, 
interpretou a moção como uma moção para 
encaminhamento da questão ao Conselho dos Bispos e 
solicitou a votação em conformidade. A votação foi de 428-
364 a favor do encaminhamento.4 

Em resposta ao encaminhamento da Conferência Geral, 
o Conselho dos Bispos apresentou uma recomendação, à 
qual designou “Uma Proposta para a Via do Progresso” 
(“Uma Proposta”).5 A linguagem prática desse documento 
dizia o seguinte: 

Recomendamos que (i) a Conferência Geral adie todos 
os votos sobre a sexualidade humana e (ii) submeta todo 
este assunto a uma Comissão especial, nomeada pelo 
Conselho dos Bispos, que (iii) irá desenvolver um exame 

2DCA Vol. 4 n.º 8, página 2459. 
3DCA Vol. 4 n.º 8, páginas 2476-2477. 
4DCA Vol. 4 n.º 8, página 2478. 
5DCA Vol. 4 n.º 9, página 2488. 
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completo e (iv) uma possível revisão de cada parágrafo 
do nosso Livro de Disciplina sobre a sexualidade 
humana.  

* * * * 

Comprometemo-nos a manter um diálogo contínuo com 
esta comissão, enquanto esta realiza o seu trabalho, 
incluindo objectivos e resultados claros. (v) Caso 
concluam o seu trabalho a tempo para uma Conferência 
Geral extraordinária, então convocaremos uma reunião 
de dois a três dias antes da Conferência Geral de 2020 
[Acrescentadas edições].6 

	
As moções de Adam Hamilton e Chap Temple, relativas 

a Uma Proposta, falharam. O delegado George Howard 
avançou e apresentou esta moção: 

Eu iria sugerir que aceitássemos o relatório do Conselho 
dos Bispos e agíssemos nas etapas que estes propuseram 
para fazer avançar a Igreja Metodista Unida. Eu creio 
que nós pedimos aos nossos líderes para liderar. Eu creio 
que eles tentaram avançar num curto espaço de tempo, 
por um caminho que nos permitiria avançar com 
dignidade, que honraria e respeitaria a diversidade dos 
nossos líderes e a diversidade deste órgão. Que eles 
mantenham a integridade perante eles, de quem somos 
como Igreja Metodista Unida. Que eles guardem nos 
seus corações como nossos pastores, a responsabilidade 
de liderança, e que possam criar isso. Eles podem 
nomear a equipa que eles respeitarão e que nós 
poderemos apoiar. Considero que estamos prontos. 
Considero que estamos prontos para seguir em frente. 
Isto é uma acção. Não se está a adiar nada. Isto permite-
nos prosseguir com um plano que manterá unida A 
Igreja Metodista Unida. 

Após discussão, incluindo as perguntas processuais, o 
Bispo McAlilly solicitou a votação com a seguinte 
declaração: 

                                                        
6A realização de um “exame completo” quanto ao tema da sexualidade humana 
pressupõe que haverá algum tipo de relatório, documento ou estudo que apoie a 
“possível revisão de cada parágrafo do nosso Livro de Disciplina em relação à 
sexualidade humana,” o que, por sua vez, pressupõe que a Comissão (não o 
Conselho dos Bispos) apresentará legislação para resolver o problema. A sessão 
especial convocada da Conferência Geral destina-se a considerar o “seu trabalho,” 
isto é, o que quer que a Comissão pretenda apresentar diante da Conferência Geral 
em termos do seu “exame completo.” 
No entanto, à margem da situação, notamos que a questão aqui é se uma comissão 
especial criada pela Conferência Geral pode reportar a um órgão que não seja a 
Conferência Geral. Especificamente, a Comissão sobre um Caminho a Seguir 
submete-se à Conferência Geral ou ao Conselho dos Bispos, e pode apresentar as 
suas conclusões e reportar à Conferência Geral através do Conselho? Consultar a 
DCJ n.º 424. 

Estamos prontos para votar a recomendação. Esta é uma 
recomendação do Conselho dos Bispos que está perante 
nós. . . . Muito bem. Temos 428 a favor, contra 405. A 
recomendação prevalece. Muito obrigado.7 

Em 24 de Outubro de 2016, o Conselho dos Bispos 
nomeou 32 pessoas para servirem na Comissão sobre um 
Caminho a Seguir (Commission on the Way Forward, 
“CWF”), onde se incluíram 8 bispos como membros e 3 
bispos como moderadores. 

Em 24 de Abril de 2017, o Conselho dos Bispos emitiu 
a sua convocatória para uma Conferência Geral especial e 
declarou o seguinte propósito: 

A finalidade desta sessão especial da Conferência Geral 
limitar-se-á a receber e dar seguimento a um relatório do 
Conselho dos Bispos, com base nas recomendações da 
Comissão sobre um Caminho a Seguir. 

Em 28 de Fevereiro de 2018, as Actas da Sessão 
Executiva (seleccionar segmento) do Conselho dos Bispos 
declarou que o Conselho votou a favor de uma decisão 
declaratória do Conselho Judicial “para esclarecer se as 
petições serão aceites antes da Sessão especial da 
Conferência Geral de 2019.” Uma EMENDA dessas 
minutas declarou o seguinte: POR CONSENTIMENTO 
PARA A ACÇÃO SEM REUNIÃO FORMAL, todo o 
Conselho dos Bispos aprovou, através de votação por e-
mail, a submissão ao Conselho Judicial de um pedido de 
decisão declaratória referente ao ¶ 14 em relação ao ¶ 507 
de O Livro da Disciplina de 2016. 

Em 9 de Abril de 2018, a bispa Cynthia Fierro Harvey 
encaminhou para o Secretário do Conselho Judicial a 
solicitação dos bispos para uma decisão declaratória 
juntamente com um pedido para que o Conselho agendasse 
uma sessão através de convocação para responder à 
solicitação. 

A solicitação de decisão declaratória (excepto 
lagniappe) é a seguinte: 

Se as petições estiverem em harmonia com a finalidade 
restrita declarada na convocatória do Conselho dos 
Bispos . . . conforme determinado por uma votação de 

Não há nada nos procedimentos da Conferência Geral de 2016 que sugira que a 
Comissão sobre um Caminho a Seguir deveria ter apresentado as suas 
recomendações ao Conselho dos Bispos. Do mesmo modo, não há evidência no 
debate legislativo anterior à votação da moção que indique que o Conselho dos 
Bispos desenvolveria propostas legislativas específicas com base nas 
recomendações da Comissão e as apresentaria na sessão especial convocada da 
Conferência Geral. 
A linguagem de Uma Proposta sugere fortemente que “o trabalho” da Comissão 
sobre um Caminho a Seguir, e apenas este órgão, é o fundamento para convocação 
de uma sessão especial da Conferência Geral. 
7DCA Vol. 4 n.º 10, página 2680. 



 
 

255 

dois terços da Conferência Geral, . . . podem as 
organizações da Igreja Metodista Unida, membros do 
clero e membros leigos submeterem petições à sessão 
especial da Conferência Geral . . . que não sejam 
coerentes com o “relatório do Conselho dos Bispos 
baseado nas recomendações da Comissão sobre um 
Caminho a Seguir” . . .?8 

Uma audição oral foi realizada em 22 de Maio de 2018 
em Evanston, Illinois. Os Rev. Gary W. Graves, Gary 
George, e Sara Hotchkiss compareceram em nome do 
Inquirido. O Bispo Bruce R. Ough e Bill Waddell 
compareceram em nome do Requerente. Os seguintes 
compareceram como representantes Amicus Curiae: Keith 
D. Boyette, Stephanie Henry, O Bispo Scott J. Jones, John 
Lomperis, e Thomas Starnes. 

Jurisdição 

O Conselho Judicial é possui jurisdição nos termos do ¶ 
2610 de O Livro da Disciplina de 2016.9 

Análise e Fundamentação 

A resposta à pergunta formulada na solicitação dos 
Bispos é Sim e Não. Sim, as petições podem ser 
apresentadas, mas Não, as petições não devem ser 
incoerentes com a finalidade declarada na convocação. 

A finalidade da sessão especial da Conferência Geral de 
2019, declarada na convocatória dos Bispos, limita-se a 
receber e dar seguimento a um relatório do Conselho dos 
Bispos, com base nas recomendações da Comissão sobre 
um Caminho a Seguir. 

O parágrafo 507 de O Livro da Disciplina de 2016 
permite a qualquer organização, membro do clero ou 
membro leigo da Igreja Metodista Unida apresentar uma 
petição à Conferência Geral, desde que cumpra os critérios 
aí definidos. Não existe qualquer distinção se essas petições 
se destinam a uma sessão ordinária ou especial da 
Conferência Geral. 

A Divisão II, Secção II, Artigo II da Constituição (¶ 14) 
não coloca qualquer restrição à apresentação de petições 
numa sessão especial da Conferência Geral, desde que o 
assunto proposto a debate nessa petição esteja em harmonia 
com a finalidade declarada na convocatória. Assim, são 
permitidas as petições que estejam em harmonia com 

                                                        
8 A pergunta não editada, colocada pelos bispos, é a seguinte: “Se as petições 
estiverem em harmonia com a finalidade restrita declarada na convocatória do 
Conselho dos Bispos em 24 de Abril de 2017, conforme determinado por uma 
votação de dois terços da Conferência Geral e se as petições tiverem o carimbo dos 
correios até 8 de Julho de 2018, podem as organizações da Igreja Metodista Unida, 
membros do clero e membros leigos submeterem petições à sessão especial da 
Conferência Geral que não sejam coerentes com o “relatório do Conselho dos Bispos 
baseado nas recomendações da Comissão sobre um Caminho a Seguir”, conforme 
declarado na convocatória? A frase “... conforme determinado por uma votação de 
dois terços...” na premissa da Solicitação é equívoca, uma vez que esse requisito se 

qualquer assunto que possa ser proposto no Relatório dos 
Bispos. 

Parecer 

A finalidade da especial da Conferência Geral de 2019, 
declarada na convocatória dos Bispos, limita-se a receber e 
dar seguimento a um relatório do Conselho dos Bispos, com 
base nas recomendações da Comissão sobre um Caminho a 
Seguir. As petições para a especial da Conferência Geral de 
2019 podem ser apresentadas por qualquer organização, 
membro do clero e membro leigo da Igreja Metodista 
Unida, desde que o assunto proposto para ser abordado 
nessa petição esteja em harmonia com a finalidade 
declarada na convocatória. É obrigação da Conferência 
Geral determinar, em primeira instância, através dos seus 
comités, oficiais e presidentes, agindo em conformidade 
com A Disciplina e as regras e procedimentos da 
Conferência Geral, se qualquer petição está “em harmonia”. 
No entanto, os assuntos que não estejam em harmonia com 
a finalidade declarada na convocatória não serão permitidos, 
excepto se a Conferência Geral, por uma votação de dois 
terços, determine que outros assuntos possam ser 
abordados. Consultar o ¶ 14. 

Deanell Tacha absteve-se e não participou de nenhum 
dos procedimentos relacionados com essa decisão.  

O Primeiro Leigo Suplente, Warren Plowden, 
participou desta decisão. 

24 de Maio de 2018 

Concordo em Parte, Discordo em Parte 

Embora concorde com os meus colegas em alguns 
aspectos, redijo separadamente porque creio que o âmbito e 
a aplicação da lei são um pouco mais restritos do que os da 
maioria. Para efeitos de maior clareza do presente 
documento, irei reafirmar apenas alguns dos factos 
importantes, juntamente com as disposições Disciplinares 
de controlo: 

A Constituição da Igreja Metodista Unida autoriza 
sessões especiais da Conferência Geral no ¶ 14 do seguinte 
modo: 

refere a “outros assuntos possam ser abordados.” Consultar o ¶ 14, última frase. 
Consultar também DCJ n.º 227. 
9 ¶ 2610. Decisões Declaratórias. - 1. O Conselho Judicial, sobre a petição conforme 
doravante apresentada, terá jurisdição para decidir sobre a natureza de uma decisão 
declaratória, no que respeita à constitucionalidade, aplicação ou efeito de A 
Disciplina ou qualquer parte desta, qualquer acto ou legislação de uma Conferência 
Geral; e a decisão do Conselho Judicial sobre a mesma será tão vinculativa e eficaz 
como uma decisão tomada por este em processo de recurso. 2. Os seguintes órgãos 
na Igreja Metodista Unida estão desta forma autorizados a efectuarem as petições 
ao Conselho Judicial para decisões declaratórias: . . . (b) O Conselho dos Bispos... 
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¶ 14. Artigo II. - A Conferência Geral deverá reunir-se 
no mês de Abril ou Maio uma vez a cada quatro anos, 
em data e local determinados pela Conferência Geral ou 
pelos seus comités devidamente autorizados. 

Uma sessão especial da Conferência Geral, possuindo 
autoridade e no exercício de todos os poderes da 
Conferência Geral, pode ser convocada pelo Conselho 
dos Bispos, ou por outra qualquer forma como a 
Conferência Geral possa de tempos a tempos prever, 
para se reunir em data e local conforme determinado na 
convocatória. Esta sessão especial da Conferência Geral 
deverá ser composta pelos delegados da Conferência 
Geral anterior ou os seus sucessores legítimos, excepto 
no caso de uma conferência anual ou conferência 
missionária específica [Emenda 1976] preferir ter uma 
nova eleição e poderá efectuar desse modo [consultar 
DCJ 221, 226, 228, 238, 302]. O objectivo dessa sessão 
especial será indicada na convocatória, e apenas esse 
assunto será abordado como estando em harmonia com 
o objectivo indicado nessa convocatória, excepto se a 
Conferência Geral por votação de dois terços determine 
que outro assunto possa ser abordado [consultar DCJ 
227]. [Adicionado ênfase] 

A Conferência Geral de 2016 solicitou e autorizou o 
Conselho dos Bispos a convocar uma sessão especial da 
Conferência Geral de acordo com a criação e o trabalho 
previstos de uma “Comissão sobre um Caminho a Seguir” 

A subsequente convocatória dos Bispos para a Sessão 
Especial da Conferência Geral de 2019 declara: 

A finalidade desta sessão especial da Conferência Geral 
limitar-se-á a receber e dar seguimento a um relatório do 
Conselho dos Bispos, com base nas recomendações da 
Comissão sobre um Caminho a Seguir. 

Em seguida, o Conselho dos Bispos formulou uma 
solicitação de Decisão Declaratória: 

Se as petições estiverem em harmonia com a finalidade 
restrita declarada na convocatória do Conselho dos 
Bispos em 24 de Abril de 2017, conforme determinado 
por uma votação de dois terços da Conferência Geral e 
se as petições tiverem o carimbo dos correios ou forem 
recepcionadas até 8 de Julho de 2018, podem as 
organizações da Igreja Metodista Unida, membros do 
clero e membros leigos submeterem petições à sessão 
especial da Conferência Geral convocada para os dias 23 
a 26 de Fevereiro de 2019 que não sejam coerentes com 
o “relatório do Conselho dos Bispos baseado nas 
recomendações da Comissão sobre um Caminho a 
Seguir,” conforme declarado na convocatória? 

Ao responder à pergunta, creio que seja mais útil ser 
directo e rigoroso sempre que possível. Assim, tendo isso 
em consideração: 

1. a convocatória para a sessão especial já foi emitida; 
e 

2. a finalidade especificada na convocatória está 
“limitada a receber e dar seguimento a um relatório 
do Conselho dos Bispos, com base nas 
recomendações da Comissão sobre um Caminho a 
Seguir”; e 

3. a Constituição limita o assunto de uma sessão 
especial à finalidade declarada na convocatória 

Assim, por conseguinte, a sessão especial da 
Conferência Geral de 2019 não irá receber petições, dado 
que a sua finalidade está limitada ao relatório que emana do 
trabalho da Comissão sobre um Caminho a Seguir. 

Embora existam aspectos deste processo que distorcem 
os limites das funções e autoridade do Episcopado (poder 
executivo) e da Conferência Geral (poder legislativo), 
mediante uma revisão completa das transcrições dos 
procedimentos diários de Terça-feira, 17 de Maio, e Quarta-
feira, 18 de Maio, e Sexta-feira, 20 de Maio, e 
especialmente depois de uma cuidadosa visualização das 
transmissões ao vivo em arquivo (vídeos) de cada uma 
dessas sessões plenárias, é evidente que esta Solicitação 
única para este papel quase participativo e incomum do 
Episcopado, foi iniciado pelos delegados da Conferência 
Geral. 

Na manhã de Terça-feira, em resposta às crescentes e 
escaladas expressões de ansiedade e dor, decorrentes de 
discussões informais, comunicações e cobertura da 
imprensa sobre um possível cisma iminente dentro da 
denominação, foi proposta ao órgão uma mensagem 
pastoral de unidade e esperança pelo Conselho dos Bispos. 
[DCA páginas 2458-2459.] 

Na tarde de Terça-feira, a mensagem pastoral do Bispo 
da sessão da manhã foi especificamente referenciada pelos 
delegados da Conferência Geral, enquanto apresentavam 
moções e se envolviam em debates, e, por vezes, 
solicitavam literalmente ajuda e orientação do Conselho dos 
Bispos. 

O criador da primeira moção afirmou: 

. . . Eu gostaria de propor uma resolução não vinculativa 
para a Conferência Geral de 2016, para solicitar 
respeitosamente aos bispos da nossa igreja que se 
reúnam hoje para propor a este órgão uma recomendação 
não vinculativa amanhã de manhã, sobre como a igreja 
pode avançar em torno da questão da sexualidade 
humana e, se me for dado um segundo, falarei sobre 
isso. . . . 
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Bispo, apreciei a essência partilhada hoje, connosco, 
pelo Bispo Ough e o dilema que os bispos enfrentam por 
estarem divididos em torno dessas questões. Penso que 
agora, mais do que nunca, precisamos da liderança dos 
nossos líderes temporais e espirituais para caminharmos 
para a Conferência Sagrada e servirmos de modelo deste 
órgão de como um órgão dividido prossegue no caminho 
do bem. Fala-se muito sobre a divisão da igreja. Fala-se 
muito sobre que aspecto tomará. Existe muita energia à 
volta das petições que vão chegar nos próximos dias, que 
poderão ser potencialmente explosivas, e eu penso que 
se nós fizermos a nossa proposta de convite aos bispos—
eles não estão vinculados a nós, os bispos poderiam 
dizer não, e nós não estamos limitados pelo trabalho dos 
bispos, poderíamos ignorar o que eles dizem—mas seria 
benéfico, creio eu, se pudéssemos ouvir aqueles que 
foram consagrados à liderança na nossa igreja sobre o 
possível aspecto da via do progresso e capacitar a sua 
liderança para voltarem durante a manhã. Eu iria sugerir 
que eles se reunissem hoje. Com excepção dos dirigentes 
presidentes, os bispos não possuem funções no processo 
legislativo e poderiam usar essa boa hora para modelar, 
através da oração e ponderação, a Conferência Sagrada 
para todos nós. Eu penso que está na altura de fazer algo 
novo, que nos permita avançar com esperança e respeito, 
uns com os outros. Eu ouço o seu apelo à unidade, e um 
apelo à unidade sem um caminho que nos conduza à 
unidade não nos fará lá chegar. Obrigado. [DCA páginas 
2476-2477]. 

O delegado que falou a seguir propôs o seguinte: 

. . . Sou pastor na Conferência Anual da Virgínia. Bispo, 
esta manhã o Bispo Ough disse que a função do bispo na 
Conferência Geral era presidir. Muito honestamente, 
Bispo, pensamos que a sua função é liderar. 
Gostaríamos—(aplausos) que [o] conselho liderasse. 
Nós temos— . . . uma situação muito difícil, muito 
difícil e dolorosa, e de diversas maneiras, muitas pessoas 
estão a viver um grande sofrimento, sobretudo com as 
questões da sexualidade humana. Gostaríamos que todos 
vós nos liderásseis, e é por isso que vós fostes eleitos. 
Estamos a pedir a vossa liderança, e se vós pudésseis 
apresentar-nos alguma proposta concreta, que poderia 
incluir uma convocatória para Conferência Geral, que 
está no âmbito da vossa autoridade, eu acho que seria 
uma bênção para o órgão e para a igreja. Obrigado. 
[DCA página 2477]. 

Após isso, três oradores, outra moção e alegação: 

. . . Obrigado, Bispo. Nesta Conferência Geral, estamos 
num beco sem saída. Teoricamente, poderíamos sair 
daqui na Sexta-feira, ainda encurralados e feridos. Vós 

sois os nossos líderes. Vós sois os nossos líderes 
espirituais. Concordo com Mark Holland, com Tom 
Berlin. Nós precisamos de vós. Ser-nos-ia bastante útil 
reunirmo-nos em espírito de oração para considerar o 
que poderia ser uma maneira de progredirmos como 
igreja e, mais uma vez, isso não é vinculativo. Vós estais 
a fazer recomendações como nossos líderes espirituais 
em todo o mundo para nos ajudar a progredir como uma 
denominação, e eu concordo com a sugestão de Tom que 
poderia incluir, vós tendes o direito de convocar, uma 
Conferência Geral especial para focar esta questão 
particular de como nós encontramos, como podemos 
reorganizar as nossas vidas para que tenhamos a 
oportunidade de progredir, seja qual for o seu aspecto. 
Nós precisamos de vós. Nós precisamos do vosso 
auxílio. Precisamos que vós dediqueis tempo a 
contemplar isto, que oreis sobre isso, eu sei que vós já o 
fizestes, para que depois possais regressar com uma 
sugestão de como progredirmos, para que não saiamos 
Sexta-feira, do mesmo modo como saímos há quatro 
anos, tendo alcançado muito pouco e dando por nós 
imobilizados como denominação. Eu estou-vos a 
implorar. Por favor, ajudai-nos. [DCA páginas 2477-
2478]. 

Foi, assim, este o contexto, ímpeto, e discursos iniciais 
que conduziram à acção da Conferência Geral, que autoriza 
o trabalho e que culminará com a Sessão Especial da 
Conferência Geral de 2019.  

De acordo com as acções e o debate que ocorreram após 
estas moções iniciais, tenho relutância em ir além do âmbito 
limitado da questão apresentada para uma Decisão 
Declaratória, à luz da dinâmica dessa acção pouco comum 
da Conferência Geral, que poderá ser considerada de modo 
razoável como tendo sido uma resposta orgânica dos 
delegados da Conferência Geral à dinâmica que envolve os 
delegados da Conferência Geral de 2016.  

Pressupondo que o trabalho e as propostas da Comissão 
serão incluídos no relatório que será redigido na Sessão 
Especial da Conferência Geral de 2019, e também 
pressupondo que a Comissão estará presente e com 
participação plena na apresentação do relatório, 
particularmente no que se refere ao processo, trabalho e 
conclusões da Comissão, assim, nessas circunstâncias, as 
preocupações manifestadas na opinião da maioria, 
relativamente às funções e à autoridade da Conferência 
Geral e do Episcopado devem ser dissipadas. 

Respeitosamente submetido à apreciação, 

Beth Capen 

24 de Maio de 2018 
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Nota do Editor: O “Resumo” e a “Declaração de Factos” da Decisão do Conselho Judiciário N.° 1366, acerca da 
constitucionalidade dos três grupos de petições legislativas conhecidas como o Plano da Igreja Unida, o Plano 
de Conferência Conexional e o Plano Tradicional, estão impressos abaixo para sua referência. O texto completo 
da decisão, incluindo as secções de “Jurisdição” e a “Análise e Fundamentação”, estão disponíveis online em 
http://cdnfiles.umc.org/Website_Properties/JCD_1366_(Docket_No._1018-12).pdf 

 
Conselho Judicial da Igreja Metodista Unida 

Decisão n.º 1366

SOBRE O ASSUNTO: Petição para Decisão 
Declarativa do Concílio de Bispos relativamente à 
constitucionalidade dos três conjuntos de petições 
legislativas, conhecidos como o Plano da Igreja Una, 
Plano da Conferência Conexional e Plano Tradicional. 

Resumo do Caso 

O Conselho Judicial terá jurisdição para determinar a 
constitucionalidade de qualquer legislação proposta quando 
essa decisão declarativa for solicitada pela Conferência 
Geral ou pelo Concílio de Bispos, mas não tenha autoridade 
para escrutinar as alterações constitucionais propostas de 
acordo com ¶ 2609.2. Para accionar a jurisdição e estar 
diante do Conselho Judicial, uma petição para decisão 
declarativa tem de conter legislação proposta que prima 
facie não necessite de emenda(s) constitucional(ais) para 
implementação e pode ser testada face às disposições 
constitucionais em efeito no momento da apresentação. O 
Plano da Conferência Conexional contém alterações 
constitucionais propostas e não passa este teste 
jurisdicional. O Plano da Igreja Una e o Plano Tradicional 
cumprem esses critérios para serem apresentados diante do 
Conselho Judicial. A tarefa do Conselho Judicial é passar a 
constitucionalidade das petições legislativas sem expressar 
uma opinião relativamente aos méritos ou conveniência. É 
da responsabilidade da Conferência Geral determinar a 
sensatez de cada plano. 

Relativamente ao Plano da Igreja Una, o Conselho 
Judicial emite a seguinte decisão: 

Como princípio principal em qualquer estrutura 
organizacional da Igreja Metodista Unida, o 
conexionalismo é uma faceta vital das relações interactivas 
- de vários níveis, de âmbito global e confiança local - que 
permite contextualização e diferenciação devido a 
variações geográficas, sociais e culturais e cria espaço para 
a diversidade de crenças e perspectivas teológicas, mas não 
requer uniformidade de padrões morais-éticos 
relativamente à ordenação, casamento e sexualidade 
humana. O total poder legislativo da Conferência Geral 
inclui a autoridade de adaptar uma afirmação teológica 
uniforme, padronizada ou não uniforme e diferenciada. A 
nossa Constituição não indica que todas as políticas da 
igreja aplicadas pela Conferência Geral sejam uniformes, 

mas que todas as políticas uniformes da igreja sejam 
criadas pela Conferência Geral. Atribui a função legislativa 
para definir padrões relacionados com a certificação, 
comissionamento, ordenação e casamento à Conferência 
Geral e a responsabilidade administrativa para as aplicar às 
conferências anuais, igrejas locais e pastores nos seus 
contextos missionais. O braço legislativo da Igreja é 
constitucionalmente livre para definir os padrões de entrada 
no ministério sempre que achar pertinente. Não obstante de 
onde esse limite possa estar a qualquer momento, a 
conferência anual pode criar novos requisitos que não estão 
em conflito com a carta ou intenção dos padrões mínimos 
definidos pela Conferência Geral.  

A Petição 1 é constitucional.  
A Petição 2 é constitucional.  
A Petição 3 é constitucional.  
A Petição 4 é constitucional, excepto a segunda 

frase:  
O bispo pode escolher procurar o conselho não 
vinculativo de uma sessão da conferência anual sobre 
padrões relativos à sexualidade humana para 
ordenação para informar a Junta do Ministério 
Ordenado no seu trabalho.  

Esta parte viola a separação de poderes, é 
contrária ao ¶ 33 e, assim, é inconstitucional. 

A Petição 5 é constitucional.  
A Petição 6 é constitucional.  
A Petição 7 é constitucional. 
A Petição 8 é constitucional, excepto a frase:  

De forma similar, o clérigo que não possa em boa 
consciência continuar a servir uma igreja específica, 
com base em divergências não resolvidas sobre 
casamento do mesmo sexo, conforme comunicado 
pelo pastor e Comité de Relações dos Colaboradores 
Paroquiais ao superintendente de distrito, será 
transferido. 

Esta parte está em conflito com o ¶ 54 e é 
inconstitucional. 

A Petição 9 é constitucional. 
A Petição 10 é constitucional. 
A Petição 11 é constitucional.  
A Petição 12 é constitucional. 
A Petição 13 é constitucional, excepto a segunda frase:  
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Desde que, contudo, qualquer sessão de clero de uma 
conferência anual que vote em tais assuntos não realize, 
sem o consentimento do bispo presidente, qualquer 
moção subsequente sobre esse assunto durante qualquer 
sessão ordinária ou especial da conferência anual 
realizada no prazo de 30 meses de calendário a partir da 
data de tal voto, independentemente do resultado. 

Esta parte infringe uns direitos reservados da 
conferência anual de acordo com o ¶ 33 e é 
inconstitucional. 

A Petição 14 é constitucional. 
A Petição 15 é constitucional. 
A Petição 16 é constitucional. 
A Petição 17 é constitucional. 

Relativamente ao Plano Tradicional, o Conselho 
Judicial emite a seguinte decisão: 

A imparcialidade e independência dos órgãos de 
tomada de decisão são as pedras basilares do devido 
processo e as fundações da justiça processual na nossa 
política constitucional. Nenhum processo pode ser justo e 
equitativo se o órgão que apresenta a queixa também tiver 
capacidade de determinar os seus méritos. O direito 
fundamental ao processo justo e devido de um bispo 
acusado é negado quando os queixosos também estão entre 
aqueles que têm a tarefa de rever e tomar a decisão final. O 
Concílio de Bispos não foi concebido para funcionar como 
tribunal de investigação responsável pela aplicação da 
pureza doutrinal entre os seus membros. 

Como pilar do constitucionalismo Metodista Unido, o 
princípio da legalidade significa que todos os indivíduos e 
entidades são igualmente vinculados pela lei da Igreja, a 
qual será aplicada de forma justa e sem olhar a raça, cor, 
nacionalidade, estatuto ou condição económica. Proíbe a 
aplicação selectiva ou parcial da lei da Igreja a todos os 
níveis da conexão e exige que A Disciplina seja seguida na 
sua totalidade sem distinção. Todas as decisões e acções 
tomadas por órgãos oficiais e os seus representantes têm de 
ter por base e ser limitadas pela Constituição e A 
Disciplina. Os indivíduos têm de ser informados de forma 
específica e clara relativamente ao que é prescrito e 
proscrito pela lei da Igreja. Nenhuma pessoa ou órgão pode 
ser levado a agir de forma contrária à lei da Igreja ou 
proibido de agir de forma legítima. Nenhuma pessoa pode 
ser punida por acções e conduta que sejam permitidas ou 
necessárias de acordo com a lei da Igreja. As pessoas do 
clero cujas credenciais e participação enquanto membros da 
conferência estejam em risco, têm o direito de saber o que 
esperar quando escolhem um curso de acção ou tomam 
uma determinada medida relativamente à ordenação, 
casamento e sexualidade humana. Para passar o crivo 
constitucional, qualquer legislação proposta que afecte os 
direitos do clero tem de definir com clareza e 
especificidade suficientes os padrões para guiar as futuras 
acções de todas as pessoas e entidades em questão. 

De acordo com o princípio da legalidade, a 
Conferência Geral pode prescrever ou proscrever uma 

conduta em particular, mas não pode contradizer-se ao 
prescrever uma conduta proibida ou proibir uma conduta 
prescrita. Pode solicitar que os bispos, conferências anuais, 
nomeados e membros de conselhos de ministério ordenado 
certifiquem ou declarem que irão cumprir A Disciplina na 
sua totalidade e impor sanções no caso de não 
conformidade. Mas não pode escolher padrões relacionados 
com a ordenação, casamento e sexualidade humana face a 
outras disposições da Disciplina para maior aplicação e 
certificação. A Conferência Geral tem autoridade para 
solicitar que o conselho de ministério ordenado realize um 
exame cuidadoso e meticuloso para avaliar se um individuo 
satisfaz todos os requisitos disciplinares e certificar-se de 
que tal exame ocorreu. Mas não pode reduzir o âmbito do 
exame do conselho apenas a um aspecto e escolher, 
injustamente, um grupo de candidatos em particular 
(homossexuais confessos) para ser desqualificado. O 
casamento e a sexualidade são apenas dois de vários 
padrões que os candidatos têm de cumprir para serem 
comissionados ou ordenados; os outros critérios incluem, 
por exemplo, serem comprometidos para com a justiça 
social, racial e igualdade de género e integridade pessoal e 
financeira, que todos devem fazer parte de um exame 
cuidado e minucioso. 

A Petição 1 é constitucional. 
As Petições 2, 3 e 4 negam o direito de um bispo a um 

processo justo e devido garantido nos ¶¶ 20, 58 e são 
inconstitucionais. 

A Petição 5 é constitucional. 
As Petições 6, 7, 8 e 9 violam o princípio da legalidade 

e são inconstitucionais. 
Petição 10:  

• ¶¶ 2801.1-7 viola o princípio da legalidade e 
são inconstitucionais; 

• ¶ 2801.8, a primeira frase: 
O clero que, por razões de consciência, se encontrar 
incapaz de viver dentro dos limites dos ¶¶ 304.3, 341.6, 
613.19 e 2702.1ab é encorajado a se transferir para uma 
igreja autónoma formada ao abrigo deste parágrafo.  
é inconstitucionalmente vago e viola o princípio da 

legalidade; 
• ¶ 2801.9 é constitucional; 
• ¶¶ 2801.10-12 e a referência a “igrejas locais” 

no ¶ 2801.13 estão em conflito com o ¶ 41 e 
inconstitucional; 

• ¶¶ 2801.14-23 são constitucionais. 
A Petição 11 é constitucional. 
A Petição 12 é constitucional. 
A Petição 13 é constitucional. 
A Petição 14, segunda frase: 

Nos casos em que o inquirido reconhece a(s) 
acção(acções) que é(são) uma violação clara das 
disposições da Disciplina, uma resolução justa deve 
incluir, mas sem carácter limitativo, um compromisso 
em não repetir a(s) acção(acções) que 
constituiu(constituíram) uma violação.  
viola o ¶¶ 20, 58 e é inconstitucional. 
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A Petição 15 é constitucional. 
A Petição 16 é constitucional. 
A Petição 17 é constitucional na medida que se refere a 

igrejas Metodistas independentes formadas por 
conferências anuais de acordo com as disposições do ¶ 
2801.9 proposto. 

Declaração de factos 

A 10 de Julho de 2018, o Concílio de Bispos 
(doravante COB) enviou um pedido ao Conselho Judicial 
para que deliberasse “sobre a constitucionalidade dos três 
planos submetidos pela Comissão sobre Um Caminho a 
Seguir à Sessão Especial 2019 da Conferência Geral”.10 A 
Petição para Decisão Declarativa, incluindo carta de 
apresentação, formulário judicial, o pedido e cinco anexos, 
totalizaram 230 páginas.  

Adicionalmente, quatro partes interessadas e catorze 
amici curiae apresentaram 28 sínteses. As partes relevantes 
do pedido ao COB eram: 

O Concílio de Bispos da Igreja Metodista Unida (“o 
Concílio”) vem por este meio respeitosamente solicitar 
que o Conselho Judicial emita uma decisão declarativa 
sobre a constitucionalidade dos três conjuntos de 
petições submetidos pelos vários membros da Comissão 
sobre Um Caminho a Seguir, um conjunto sobre O 
Plano da Igreja Una aqui em anexo como Anexo A 
(“Petições do Plano da Igreja Una”), o seguinte 
relacionado com o Plano da Conferência Conexional 
aqui em anexo como Anexo B (“Petições do Plano da 
Conferência Conexional”) e outro relacionado com o 
Plano Tradicional aqui em anexo como o Anexo C 
(“Petições do Plano Tradicional”). Aqui em anexo como 
Anexo D para efeitos informativos, encontra-se todo o 
relatório da Comissão sobre Um Caminho a Seguir. 
[…] 

O Concílio solicita as seguintes decisões declarativas: 
(1) A legislação proposta conhecida como O Plano da 
Igreja Una é constitucional? 
(2) Se qualquer petição incluída na legislação proposta 
conhecida como O Plano da Igreja Una não for 
constitucional, poderão outras petições propostas 
constituindo O Plano da Igreja Una ser aprovadas sem 
violar a constituição? 

(3) Alguma das petições compreendendo a legislação 
proposta conhecida como O Plano da Igreja Una viola 
outras disposições do Livro da Disciplina 2016? 
(4) A legislação proposta conhecida como o Plano da 
Conferência Conexional é constitucional? 
(5) Se qualquer petição incluída na legislação proposta 
conhecida como o Plano da Conferência Conexional 
não for constitucional, poderão outras petições 
propostas constituindo o Plano da Conferência 
Conexional ser aprovadas sem violar a constituição? 
(6) Alguma das petições compreendendo a legislação 
proposta conhecida como o Plano da Conferência 
Conexional viola outras disposições do Livro da 
Disciplina 2016? 
(7) A legislação proposta conhecida como o Plano 
Tradicional é constitucional? 
(8) Se qualquer petição incluída na legislação proposta 
conhecida como o Plano Tradicional não for 
constitucional, poderão outras petições propostas 
constituindo o Plano Tradicional ser aprovadas sem 
violar a constituição? 
(9) Alguma das petições compreendendo a legislação 
proposta conhecida como o Plano Tradicional viola 
outras disposições do Livro da Disciplina 2016? 

 
 Foi realizada uma audiência oral a 23 de Outubro 

de 2018 no Placid Hotel, em Zurique, Suíça. 
Comparecendo em nome do COB estiveram os Bispos 
Kenneth H. e Cynthia Fierro Harvey e William Waddell, 
Esq., e em nome da Comissão Sobre Um Caminho a Seguir 
(doravante COWF), o Rev. Thomas Berlin pelo Plano da 
Igreja Una, Patricia Miller pelo Plano da Conferência 
Conexional e o Rev. Thomas Lambrecht pelo Plano 
Tradicional. Amici curiae Rev. Keith Boyette e Thomas 
Starnes, Esq. solicitaram e receberam o privilégio de falar 
na audiência oral. 

Ruben Reyes esteve ausente. O primeiro leigo 
suplente, Warren Plowden, participou desta decisão. Beth 
Capen participou totalmente na deliberação deste assunto. 
Kent Fulton, segundo leigo suplente, deu o seu voto.  

 
26 de Outubro de 2018 

  

                                                        
1 Carta de Apresentação da Bispo Cynthia Fierro Harvey, 
Presidente Designada COB, de 10 de Julho de 2018. 
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A Comissão sobre a Conferência Geral Determina o Processo de Petição:

Nashville, Tenn.: A Comissão sobre a Conferência 
Geral definiu um processo para determinar se as petições 
enviadas para a Sessão Especial 2019 da Conferência Geral 
estão de acordo com o pedido de sessão do Concílio de 
Bispos, que indica que o propósito da sessão especial “será 
limitada a receber e agir tendo por base um relatório da 
Comissão sobre Um Caminho a Seguir, com base nas 
recomendações do Concílio de Bispos”. 

O Conselho Judicial decidiu que as petições podem ser 
apresentadas por uma organização ou membro leigo/clero, 
desde que o assunto proposto a ser realizado esteja de 
acordo com o objectivo do pedido. De acordo com a 
Decisão 1360: “É obrigação da Conferência Geral 
determinar, em primeira instância, através dos seus 
comités, oficiais e presidentes, agindo em conformidade 
com A Disciplina e as regras e procedimentos da 
Conferência Geral, se qualquer petição está “em 
harmonia”. 

A Comissão sobre Um Caminho a Seguir submeteu 48 
petições. Setenta e nove petições adicionais foram 
submetidas, das quais 18 foram determinadas como sendo 
inválidas devido a erros na formatação ou falha em 
satisfazer outros requisitos. As restantes 61 petições ainda 
estão a ser revistas para determinar a validade da 
formatação. Estas determinações serão revistas pelo Comité 
sobre Referência, de acordo com o Plano da Organização e 
Regras de Ordem da Conferência Geral. 

Ao conceber um processo para consideração através do 
qual a Comissão sobre a Conferência Geral aplica a decisão 
do Conselho Judicial, o comité executivo da Comissão 
sobre a Conferência Geral trabalhou com uma equipa para 
a Sessão Especial 2019, que se reuniu em Charlotte, N.C., a 
18-19 de Agosto, para debater planos para o evento. A 
equipa de concepção inclui o comité executivo da 
Comissão sobre a Conferência Geral, representantes do 
Concílio de Bispos e a Comissão sobre Um Caminho a 

Seguir, bem como um representante da equipa de 
acolhimento da Sessão Especial 2019. A equipa de 
concepção providencia recomendações, mas apenas a 
Comissão em si está autorizada a tomar decisões. 

O comité executivo preparou um processo 
recomendado para determinar se as petições estão em 
harmonia com o pedido da sessão especial. Este processo 
foi apresentado aos membros da Comissão sobre a 
Conferência Geral para aprovação e recebeu um voto 
afirmativo. O processo é o seguinte: 

O Secretário da Conferência Geral e o Secretário de 
Petições irão rever as petições que foram submetidas para 
se certificarem de que o formato cumpre as instruções para 
o pedido da petição, bem como o Plano de Organizações e 
Regras de Ordem e requisitos no Livro da Disciplina.  

Todas as petições válidas serão impressas na edição 
Advance do Daily Christian Advocate; contudo, as petições 
enviadas por organizações e indivíduos que não a Comissão 
sobre Um Caminho a Seguir terão ainda de ser revistas pelo 
Comité sobre Referência para determinar se estão de 
acordo com o pedido da sessão especial. Se a petição não 
estiver em harmonia, será retirada. As acções do Comité 
sobre a Referência serão comunicadas na primeira edição 
diária do Daily Christian Advocate. 

Durante a reunião da equipa de concepção, o grupo 
também debateu a ideia de oferecer um acordo aos 
delegados, inspirado pelo acordo de responsabilidade que 
os membros da Comissão sobre Um Caminho a Seguir 
adoptaram para os guiar no seu trabalho em conjunto.  

Também na agenda estava a discussão de ideias para 
ajudar a providenciar um tom e ambiente que ajude os 
delegados a fazerem o seu melhor trabalho, bem como 
formas de integrar a oração e adoração no processo. O dia 
antes do início da Conferência Geral, 23 de Fevereiro, foi 
designado como um dia de preparação e oração como 
culminação da iniciativa Orar o Nosso Caminho a Seguir.
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Passos para Avaliação da Petição 

Petições da Comissão sobre Um Caminho a Seguir 

As petições da Comissão sobre Um Caminho a Seguir são recebidas e submetidas ao Conselho Judicial para avaliação de 
constitucionalidade (Registo 1018-12). São impressas na edição Advocate do Daily Christian Advocate como enviadas. 

__________________________________________________________________________ 

Petições de Outros Apresentantes Elegíveis 

PRIMEIRO 

De acordo com a Decisão 1360 do Conselho Judicial, uma petição de qualquer outro apresentante elegível é recebida. O 
Secretário da Conferência Geral e Secretário de Petições efectuam a revisão da petição em termos de formato válido de acordo 
com as Instruções de Submissão da Petição, Plano da Organização e Regras de Ordem, bem como requisitos Disciplinares. 

ENTÃO 

As petições válidas são impressas na edição Advocate do Daily Christian Advocate (ADCA) e são sujeitas a avaliação pelo 
Comité sobre Referência (COR) [Plano de Organização - Secção VII.A.7] relativamente à sua harmonia ou não com o pedido 
da sessão especial. Se o COR decidir que uma petição está em harmonia, esta será atribuída à respectiva comissão legislativa 
para se tomarem medidas. Se o COR decidir que não está em harmonia, esta é retirada. 

ENTÃO 

O COR comunicará as suas decisões na primeira edição diária do Daily Christian Advocate na Conferência. 

__________________________________________________________________________ 

Painel de Pesquisa Legislativa do Advance 

De acordo com a Secção VII B do Plano da Organização e Regras de Ordem, o Painel da Pesquisa Legislativa do Advance 
(ALRP) receberá as petições após serem compiladas por parágrafos Disciplinares e localizará quaisquer outros parágrafos do 
Livro da Disciplina, incluindo a Constituição, que estejam relacionados com o assunto da petição, bem como com as decisões e 
memorandos do Conselho Judicial. O parágrafo, decisão ou memorandos relacionados serão registados com cada petição. 
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Processo Desenvolvido para Priorizar o Trabalho do Comité Legislativo na Sessão Especial

Nashville, Tennessee: A Comissão sobre a Conferência 
Geral concebeu um processo para determinar a ordem em 
que as propostas legislativas serão consideradas pelo único 
comité legislativo durante a Sessão Especial 2019 da 
Conferência Geral. 

As petições que compõem um plano serão 
consideradas em conjunto como uma unidade. As petições 
que não façam parte de um plano serão consideradas 
individualmente. No primeiro dia oficial da sessão, 24 de 
Fevereiro, os planos e petições serão indicados um de cada 
vez nos ecrãs por ordem numérica do(s) número(s) de 
petição. Os delegados irão então ser capazes de indicar se 
consideram cada uma prioridade elevada ou prioridade 
baixa pressionando 1 ou 2 no dispositivo de voto. 

Os novos dispositivos de votação, com tecnologia 
smartcard, tornarão os votos mais simples e seguros. Cada 
delegado terá um smartcard que apenas pode ser usado uma 
vez. As indicações no ecrã dão aos delegados instruções 
fáceis sobre o que fazer, como estão a votar e para 
confirmar a recepção de um voto. 

Cada plano ou petição serão organizados pela 
percentagem de Prioridade Elevada. Os resultados da 
classificação não serão mostrados até à conclusão do 

processo para todos os planos e petição. Nesse momento, o 
resultado de todas as classificações será projectado, com 
todos os planos e petições indicados por percentagem. 

Os responsáveis pelo Comité Legislativo vão priorizar 
os planos e petições por ordem, de acordo com as 
percentagens indicadas, e o Comité Legislativo irá 
aperfeiçoá-los nessa ordem. Todas as petições têm de 
receber um voto no comité legislativo. 

Os itens serão apresentados ao comité legislativo para 
serem aperfeiçoados e para receberem um voto do comité 
numa ordem de acordo com a priorização. Os itens que 
recebam um voto afirmativo no comité legislativo serão 
colocados no calendário adequado e apresentados à sessão 
plenária para mais debate e para receberem um voto de 
acordo com o Plano de Organização e Regras de Ordem. 
Todas as petições aprovadas por um comité legislativo têm 
de receber um voto da sessão plenária. 

O Comité sobre Referência da Conferência Geral 
determinou que 78 petições enviadas para consideração 
pela Conferência Geral 2019 estão em harmonia com o 
objectivo da sessão especial. 
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Plano da Priorização do Processo do Comité Legislativo 
Sessão Especial 2019 da Conferência Geral 

De acordo com a Regra 36.1 (ADCA página 56) 
• Os planos e petições serão indicados um a um nos ecrãs, de acordo com a ordem do Número de Petição. As 

petições que compõem um plano serão consideradas em conjunto como uma unidade. As petições que não façam 
parte de um plano serão consideradas individualmente. Exemplo: 

 
 

 
 
 
 

• Os delegados pressionarão 1 ou 2 no teclado à medida que cada plano ou petição é mostrada. 
1 = Alta Prioridade 
2 = Baixa Prioridade 
 

• Os resultados não serão mostrados para cada ronda até todas as rondas terem sido concluídas. 
 

• Após a conclusão de todas as rondas, cada plano ou petição será mostrada com as percentagens de Prioridade 
mostradas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Os planos e percentagens serão organizados em termos de percentagem de Prioridade Elevada. No exemplo 
acima, o Plano ___ seria mostrado com um indicador de Prioridade Elevada de 71% e a Petição 94444 seria 
indicada com um indicador de Prioridade Elevada de 39%. 
 

• Os responsáveis pelo Comité Legislativo vão priorizar os planos e petições por ordem de acordo com as 
percentagens indicadas e o Comité Legislativo irá aperfeiçoá-los nessa ordem. 

•  
       Priorização 
      Plano ___ – 71% 
      Plano #9 – 67% 
      Petição 95555 – 58% 
      Plano #17 – 52% 
      Petição 94444 – 39% 

• Os itens serão apresentados ao comité legislativo para serem aperfeiçoados e para receberem um voto do comité 
numa ordem de acordo com a priorização. (Lembrete: Os itens podem receber um voto de sem apoio a favor de 
aperfeiçoar outro Plano ou Petição.) 

• Os itens que recebam um voto afirmativo no comité legislativo serão colocados no calendário adequado e 
apresentados à sessão plenária para mais debate e um voto de acordo com o Plano de Organização e Regras de 
Ordem.  

Petição 94444: 
Título 

ADCA Página #000 
Prima 1 ou 2 quando indicado. 

Petição 94444: 
Título 

ADCA Página #000 
 

Elevada (1) – 39% 
Baixa (2) – 61% 

Plano ___ 
Petições 90000-91111 

ADCA Páginas #000-000 
Prima 1 ou 2 quando indicado. 

Plano ___ 
Petições 90000-91111 

ADCA Páginas #000-000 
 

Elevada (1) – 71% 
Baixa (2) – 29% 

ou 
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Setenta e Oito Petições Legislativas a Caminho de St. Louis

Dallas, Texas: O Comité sobre Referência da 
Conferência Geral determinou que 78 petições enviadas 
para consideração pela Conferência Geral 2019 estão em 
harmonia com o objectivo da sessão especial a ser realizada 
de 23-26 de Fevereiro de 2019, em St. Louis, Missouri. 

Todas estas petições têm de receber um voto no comité 
legislativo, de acordo com uma disposição de 2016 no 
Livro da Disciplina, e todas aquelas aprovadas por comité 
legislativo têm de receber um voto plenário. A Comissão 
sobre a Conferência Geral decidiu anteriormente que 
haverá um único comité legislativo. 

O relatório do Comité sobre Referência, que indica as 
petições que se determinam como estando em harmonia e, 
na realidade, não estavam, está disponível online e será 
publicado no Daily Christian Advocate. 

No último mês de Maio, o Conselho Judicial afirmou 
na Decisão 1360 que as petições podiam ser apresentadas 
por qualquer organização, membro do clero ou leigo da 
Igreja Metodista Unida se o proposto pudesse ser realizado 
em harmonia com o propósito indicado na organização da 
sessão especial, a qual está “limitada a receber e agir face a 
um relatório da Comissão sobre Um Caminho a Seguir, 
com base nas recomendações do Concílio de Bispos”. 

A Comissão sobre a Conferência Geral deu ao Comité 
sobre Referência a responsabilidade de decidir se as 
petições cumprem esse padrão. O comité de referência 
reuniu-se a 11-12 de Janeiro em Irving, Texas, para avaliar 
toda a legislação antes da sessão especial. 

“De acordo com aquilo que sei, é a primeira vez que o 
comité se reuniu fora da Conferência Geral”, disse o Rev. 
Chuck Savage, presidente do comité. Savage disse que 
pensaram de que forma o trabalho do comité podia criar um 
modelo ou um precedente caso aconteça situação similar no 
futuro. 

No total, foram submetidas 133 petições legislativas, 
48 das quais vieram da Comissão sobre Um Caminho a 
Seguir (COWF). Dos 85 artigos de legislação apresentados 
por outros apresentantes, 34 foram preliminarmente 
determinados como sendo inválidos pelo Secretário da 
Conferência Geral e o secretário de petições devido à 
formatação ou outros problemas. O Comité sobre 

Referência reviu subsequentemente aquelas determinações 
e declarou aquelas petições como inválidas. 

O comité decidiu que todas as petições incluídas com o 
relatório COWF estão em harmonia. Houve um voto 
unânime para rever as restantes 51 petições para determinar 
se devem ser incluídas. 

O comité definiu critérios para guiar as suas 
determinações sobre se uma petição está “em harmonia” ou 
não. 

Para ser considerado em harmonia, pelo menos, um dos 
seguintes critérios tem de ser cumprido: a petição foi 
submetida pelo COWF; o conteúdo da petição relaciona-se 
directamente com a inclusão ou exclusão de pessoas 
LGBTQ; ou o conteúdo da petição procura corrigir ou 
aperfeiçoar os planos do COWF para a existência contínua 
da Igreja Metodista Unida. 

O processo que o comité utilizou foi dividir as petições 
em dois grupos: aquelas que se relacionam com parágrafos 
disciplinares incluídos nas petições submetidas pelo COWF 
e aquelas que se referiam a outros parágrafos ou criavam 
novos parágrafos. 

Os membros do comité reviram de forma independente 
as petições que se relacionavam com parágrafos que já 
estavam em aberto e traziam à discussão aqueles que 
acreditavam não corresponder ao critério. As petições na 
segunda categoria foram consideradas individualmente para 
ver se correspondiam ao critério que as tornaria elegíveis 
para inclusão. Foi encontrada uma petição adicional como 
sendo inválida durante esta avaliação. 

Das 50 petições válidas restantes enviadas por 
apresentantes que não a COWF, 30 foram determinadas 
como estando em harmonia e 20 não estavam. 

O Comité sobre Referência é um comité administrativo 
da Conferência Geral cujos membros são eleitos delegados 
(um do clero e um leigo de cada conferência central e 
jurisdição). Dos 24 membros do comité, 19 estavam 
presentes. 

O Rev. Savage expressou agradecimento pela forma 
como o comité trabalhou em conjunto. “Entre um grupo de 
pessoas com opiniões divergentes, todos conseguiram por 
de lado os seus pontos de vista pessoais e avaliar, 
objectivamente, cada petição”. 
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Comité de Referência de Decisões Acerca da Harmonia 

Número da 
petição 

Página do 
ACDA  

Determinação 

90051 197 Está em harmonia 
90052 197 Está em harmonia 
90055 199 Está em harmonia 
90057 200 Está em harmonia 
90058 201  Está em harmonia 
90059 201  Está em harmonia 
90062 202  Está em harmonia 
90066 205  Está em harmonia 
90067 206  Está em harmonia 
90068 207  Está em harmonia 
90069 207  Está em harmonia 
90070 207  Está em harmonia 
90071 208  Está em harmonia 
90072 209  Está em harmonia 
90073 209  Está em harmonia 
90074 210  Está em harmonia 
90075 210  Está em harmonia 
90077 210  Está em harmonia 
90078 211  Está em harmonia 
90079 212  Está em harmonia 
90082 223  Está em harmonia 
90083 223  Está em harmonia 
90084 223  Está em harmonia 
90087 231  Está em harmonia 
90088 231  Está em harmonia 
90089 232  Está em harmonia 
90090 233  Está em harmonia 
90091 233  Está em harmonia 
90092 233  Está em harmonia 

 

Número da 
petição 

Página do 
ACDA  

Determinação 

90064 204 N/D – Petição Inválida 
90049 196 Não está em harmonia 
90050 196 Não está em harmonia 
90053 198 Não está em harmonia 
90054 199 Não está em harmonia 
90060 202 Não está em harmonia 
90061 202 Não está em harmonia 
90063 203 Não está em harmonia 
90065 204 Não está em harmonia 
90076 210 Não está em harmonia 
90080 218 Não está em harmonia 
90081 220 Não está em harmonia 
90085 227 Não está em harmonia 
90086 228 Não está em harmonia 
90093 233 Não está em harmonia 
90094 234 Não está em harmonia 
90095 234 Não está em harmonia 
90096 234 Não está em harmonia 
90097 235 Não está em harmonia 
90098 235 Não está em harmonia 
90099 235 Não está em harmonia 

 
Uma petição é considerada estar em harmonia se cumprir 
pelo menos um dos seguintes critérios: a petição foi 
apresentada pela “Comissão Sobre o Caminho a Seguir”; o 
seu teor aborda directamente a inclusão ou exclusão de 
pessoas LGBTQ; ou o seu teor procura corrigir ou 
aperfeiçoar os planos da “Comissão Sobre o Caminho a 
Seguir” para a continuação daexist6encia da Igreja 
Metodista Unida. 

  



 
 

267 

 

Daily Edition Vol. 2, No. 1 267

Committee on Reference Evaluation Process

CRITÉRIOS ESTABELECIDOS
Considera-se que uma petição está em 
harmonia se cumprir pelo menos um 
dos critérios seguintes:

• A petição foi apresentada pela 
“Comissão sobre o Caminho a 
Seguir” (COWF)

• O seu teor aborda directamente a 
inclusão ou exclusão de pessoas 
LGBTQ

• O seu teor procura corrigir ou 
aperfeiçoar os planos da COWF 
para a continuação da existência 
da Igreja Metodista Unida

PETIÇÕES  
APRESENTADAS

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

INVÁLIDA

NÃO ESTÁ EM  
HARMONIA

ESTÁ EM  
HARMONIA

A petição foi  
apresentada pela “Comissão 
sobre o Caminho a Seguir” 

(COWF)?

A petição é válida?

Remetida para 
discussão

A petição aborda  
um parágrafo não aberto pelas 

petições da COWF?

A petição cumpre  
os critérios  

estabelecidos?

A petição cumpre  
os critérios  

estabelecidos?

A comissão analisa  
a petição

Os membros da comissão 
analisam individualmente 

a petição de acordo com os 
critérios estabelecidos
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Oficiais do Comité Legislativo de 2016

Os seguintes indivíduos actuaram como oficiais do Comité 
Legislativo durante a Conferência Geral de 2016 e 
receberam formação nessa ocasião. Indicaram a sua 
disposição para actuar como oficial do Comité Legislativo 
único durante a Sessão Especial de 2019. 

Actuou como Presidente do Comité Legislativo 

William “Bill” Allen, Região Superior de Nova Iorque, 
Presidente, Conferências 

Qualificações para Presidente do Comité Legislativo da 
CG 2019: 

• Presidi o Comité de Conferências da CG 2016, 
que incluiu 3 sub-comités e mais de 100 
propostas legislativas. Tratamos 
especificamente dos planos para a organização 
das Jurisdições e Conferências Anuais. 

• Sou líder da delegação da Região Superior de 
Nova Iorque em 2019, fui delegado líder em 
2016 e fui delegado suplente em 2012. 

• Co-presidi o Grupo de Trabalho sobre 
Sexualidade Humana da Região Superior de 
Nova Iorque durante 4 anos 

• Presidi um Comité Distrital de Ministério 
Ordenado durante mais de 10 anos. 

 

Cornelia A. “Connie” Clark, Tennessee, Presidente, 
Administração Geral 

Cornelia A. (Connie) Clark é delegada leiga da 
Conferência Anual do Tennessee nos EUA. É ministra no 
Supremo Tribunal Federal do Tennessee e membro da 
Primeira Igreja Metodista Unida de Franklin, Tennessee. 

  A experiência de Connie em liderança parlamentar 
inclui:  

• Ministra Chefe, Supremo Tribunal do 
Tennessee  

• Delegada na Conferência Geral da Igreja 
Metodista Unida (2012, 2016) 

• Presidente, Comité de Administração Geral 
(2016) 

• Presidente, Comité de Recursos da Jurisdição 
da Região Sudeste (2012–2016) (considerou 
recursos de julgamentos da igreja) 

• Presidente, Conselho de Administração da 
Editora Metodista Unida (2016–presente) 

 
Connie presidiu discussões difíceis em situações 

complicadas. Estabelece o equilíbrio entre oportunidades 
justas para a comunicação aberta entre todos por meio da 
observância de regras e procedimentos.  

Joseph Harris, Oklahoma, Presidente, Comissões 
Independentes 

Actuei como delegado pleno em 7 Conferências Gerais 
e 8 Conferências Jurisdicionais. Presidi 2 comités 
legislativos (ambos sobre Comissões Independentes) e fui 
vice-presidente de um comité (Igreja e Sociedade). Presidi 
2 sub-comités. Actuei como Presidente do Comité de 
Limites (SCJ). Sirvo como secretário de conferência 
responsável pelas eleições da Conferência Geral e 
Jurisdicional em Oklahoma (12 anos). Servi como Vice-
Presidente da Comissão sobre Religião e Raça, vice-
presidente dos administradores de Igreja e Sociedade e 
Secretário Geral dos Homens Metodistas Unidos. 
Actualmente sirvo como assistente do Bispo e Director de 
Comunicações da Conferência de Oklahoma. 

Kimberly Reisman, Indiana, Presidente, Administração 
Judiciária 

A Rev. Dr. Kimberly Reisman é uma presbítera da 
Igreja Metodista Unida e Directora Executiva do 
Evangelismo Metodista Mundial, um ministério que equipa 
a família global Metodista/Wesleyana Cristã para o 
trabalho do evangelismo.  

Kim foi delegada em três Conferências Gerais (2008, 
2012, 2016). Actua no Comité Permanente sobre Assuntos 
das Conferências Centrais, presidindo um dos grupos de 
trabalho responsáveis pela criação do Livro Geral da 
Disciplina. Kim presidiu o comité legislativo de 
Administração Judiciária em 2016 e uma variedade de 
reuniões internacionais no seu trabalho com o Evangelismo 
Metodista Mundial e o Conselho Metodista Mundial. 

Actuou como Vice-Presidente do Comité 
Legislativo 

Bwalya Laishi, Zâmbia, Vice-Presidente, Discipulado 
Meu nome é Bwalya Laishi, um clérigo masculino da 

Área Episcopal do Sul do Congo / Zâmbia. 
Eu tenho um doutorado, PhD, titular em Estudos 

Bíblicos, Velho Testamento 
Sou professor em várias universidades dentro e fora do 

meu país. 
Eu sou um ex-superintendente distrital.  
Eu servi como presidente do Conselho de Ministério 

Ordenado na Conferência Anual de Zâmbia por um período 
de dez (10) anos. 

Actuei como presidente do Comitê Legislativo sobre 
Discipulado na Conferência Geral de 2012, realizada em 
Tampa (Flórida) 

Eu servi como membro da Mesa Conexional 
representando à Conferência Central do Congo de 2013 a 
2016.  
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Sergei Nikolaev, Rússia Central, Vice-Presidente, 
Ministério e Educação Superior / Superintendência 

O Rev. Dr. Sergei Nikolaev é um presbítero ordenado 
da Conferência Central de Rússia. É um doutor, Ph.D, em 
Tradição Cristã pela Southern Methodist University, 
Dallas, Texas. Ele serve como presidente do Seminário de 
Moscou e professor de Evangelismo de E. Stanley Jones. 
Ele serviu como delegado nas últimas três Conferências 
Gerais. Foi eleito duas vezes como vice-presidente de seu 
Comitê Legislativo. Além disso, ao longo dos anos, ele 
serviu como membro director da Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério, GBHEM, no Conselho da IAMSCU, 
no Comitê de Assuntos da Conferência Central, no Comitê 
de Fé e Ordem, no Fundo de Educação Teológica das 
Conferências Centrais e no Comitê Geral de Referência. 

Lillian Gallo Seagren, Iowa, Vice-Presidente, Comissões 
Independentes 

A Rev. Dr. Lilian Gallo Seagren, é uma presbítera da 
Conferência Anual de Iowa, está actualmente servindo no 
seu sétimo ano como Superintendente de Distrito de sua 
Conferência. Foi a 6ª clériga eleita delegada para a 
Conferência Geral de 2012 e a 1ª clériga eleita para a 
Conferência Geral de 2016. Lilian foi eleita também 
Facilitadora de um dos Comitês Legislativos em 2016.  

Seu envolvimento no âmbito da Igreja Geral inclui sua 
participação como membro director na Junta Geral de 
Ministérios Globais e a UMCOR (2008-2012); foi membro 
director da Comissão do Status e Papel da Mulher (2012-
2016); e Membro do Conselho da Associação Nacional de 
Metodistas Unidos Filipinos-Americanos (2016-2019). 

Actuou como Secretário do Comité Legislativo 

Joe DiPaolo, Leste da Pennsylvania, Secretário, 
Ministério e Educação Superior/Superintendência 

Joseph F. DiPaolo é membro do clero da Conferência 
do Leste da Pennsylvania e pastor líder da Primeira Igreja 
Metodista Unida de Lancaster, uma congregação urbana 
activa, onde supervisiona uma equipa com mais de 20 
pessoas. Desde a sua nomeação à Primeira Igreja Metodista 
Unida em 2015, DiPaolo começou um ministério de 
alimentação, que actualmente serve pequenos-almoços 
grátis para 150 pessoas por dia, de segunda a sexta-feira. 
Para além disto, liderou uma campanha de angariação de 
recursos para quitar US$ 2 milhões em dívidas pendentes. 
Foi delegado em seis Conferências Jurisdicionais e duas 
Conferências Gerais e também serve na Comissão da 
Conferência Geral e na Comissão Geral de Arquivos e 
História.  

Carleen Fogle-Miller, Flórida, Secretária, Fé e Ordem 
Uma Metodista Unida desde que nasceu, membro do 

laicato da Conferência Anual da Flórida e delegada da 

Conferência Geral em três ocasiões, Carlene serviu como 
Secretária do Comité de Fé e Ordem na CG2016, 
presidente do Comité de Governança da Junta da Comissão 
Geral do Estatuto e Papel das Mulheres durante o 
quadriénio de 2012-2016, para além de prestar assistência 
ao Parlamentar na Conferência Anual desde 2017. É 
formada pela University of Mississippi (J.D. 2015), Florida 
Southern College (B.A. 2013) e actualmente estuda na 
Candler School of Theology at Emory University (MDiv 
2021), com o objectivo final de receber um PhD em Ética 
relacionada com a intersecção entre a Igreja e o Direito.  

Shayla Jordan, Grandes Planícies, Secretária, 
Discipulado 

Shayla Jordan está a cursar o primeiro ano de 
seminário na Perkins School of Theology University em 
Dallas, Texas, onde pretende receber um mestrado duplo 
em Religião e Liderança em Educação Superior. 
Actualmente actua em várias funções de liderança na Igreja 
Metodista Unida, tais como as de representante de jovens 
adultos da Jurisdição Sul-Central junto à Divisão de 
Ministérios para os Jovens, representante votante dos EUA 
junto ao Conselho Europeu para Jovens e Crianças, assim 
como delegada votante junto ao Conselho Metodista 
Mundial. Na Conferência Geral de 2016, Shayla serviu 
como Secretária do Comité de Discipulado e está 
interessada em continuar a servir a igreja nessa função. 

Rebekah (Beckie) Sweet, Região Superior de Nova 
Iorque, Secretária, Administração Judiciária 

• Presbítera Metodista Unida servindo 
actualmente na Igreja Metodista Unida de 
Kenmore na Conferência da Região Superior 
de Nova Iorque; 

• Sirvo por nomeação episcopal desde 1982, 
incluindo DS. 

• Funções de liderança de conferência: 
Comissão sobre Religião e Raça; Junta de 
Ministério Ordenado, Compensação 
Equitativa, CFA, Comité de Educação Cristã, 
Comité de Comunicações, CCYM, entre 
outras. 

• Funções de liderança comunitária: Sociedade 
de Aperfeiçoamento da Aldeia de Kenmore; 
marcadora de pontos de basquetebol na escola 
de ensino médio Gouverneur HS; Ministério 
na Prisão de Wayne Co.; Junta de Asilos de 
Chenango Co. 

• Actuou como Secretária do Comité Legislativo 
de Administração Judiciária na CG2016; 
Secretária do Gabinete durante 5 anos; e 
Secretária de várias organizações e reuniões 
em grupo.
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