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Saudações:
Apraz-nos trazer até vós o Relatório sobre o Estado da Igreja em 2010.
Este instantâneo anual da Igreja Metodista Unida constitui um meio ou recurso para ajudar a avaliar as 

nossas realidades actuais, para celebrar o dinamismo da nossa missão de fazer discípulos de Jesus Cristo para 
a transformação do mundo e para identificar as oportunidades e dificuldades com que nos deparamos à medida 
que avançamos no nosso ministério.

Os resultados e as conclusões apresentados neste relatório ajudam a moldar as conversas acerca do futuro 
da igreja e a informar o planeamento estratégico e a avaliação dos êxitos alcançados na vida da denominação. 
Reconhecemos as dificuldades existentes, mas também presenciamos sinais de esperança.

Todos os dias, os Metodistas Unidos continuam a partilhar o amor de Deus nas suas comunidades. Vemos 
uma energia renovada e um compromisso fervoroso para levar a cabo a missão da igreja através do serviço fiel, da 
oração e da acção. Fundamentados no nosso património wesleyano, estamos a atiçar o fogo de um movimento!

Damos graças a Deus pelos membros da Igreja Metodista Unida, pelas suas orações, presença, dádivas, 
serviço e testemunho! Deus está a chamar-nos para um futuro fiel e frutífero!  

“Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor; planos para o vosso bem-
estar e não para o mal, para vos dar um futuro com esperança”. Jeremias 29:11 (adaptação)

Bispo John L. Hopkins
Área episcopal do leste de ohio
presidente, Mesa conexional

Bispo Gregory Vaughn Palmer
Área episcopal de illinois
ex-presidente, concílio de Bispos

Bispo Larry M. Goodpaster
Área episcopal de charlotte
presidente, concílio de Bispos

Bispo G. Lindsey Davis
Área episcopal de louisville
presidente, conselho Geral de 
Finanças e adMinistração
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Vanessa Smiley da Igreja Metodista Unida 
Foundry, em Washington, D.C., ajuda Jules, 
que tem 4 anos, a empacotar bolachas para 
entregar juntamente com refeições a duas 
agências de serviços de assistência social para 
servir aos seus clientes.

Fotografia da UMNS da autoria de John Coleman
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Os resultados e as conclusões apresentados neste 
relatório ajudam a moldar as conversas acerca do futuro 
da igreja e a informar o planeamento estratégico e a 
avaliação dos êxitos alcançados na vida da denominação.

As informações contidas neste relatório têm levado os líderes de toda a Igreja Metodista Unida a um diálogo 

muito necessário e conducente à mudança significativa que se está a verificar em toda a denominação. 

Recomendamos que, durante os próximos meses, sigam de perto os recursos ou meios que se apresentam 

a seguir para ver que modificações serão propostas à Conferência Geral de 2012.

RECuRSOS Ou MEIOS ADICIONAIS
RELATÓRIO DO ESTADO DA IGREJA

As QuAtrO ÁreAs De 
FOcAlizAçãO

Desenvolver líderes com 
princípios cristãos para a 
igreja e para o mundo

Criar novos locais 
para novas pessoas 
e revitalizar as 
congregações existentes

Empenhar-se no 
ministério com os pobres

Combater as doenças 
relacionadas com a 
pobreza melhorando a 
saúde a nível global.
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O Reverendo James Bentley celebra a Sagrada 
Comunhão todas as segundas-feiras ao fim da tarde 
quando “canvascommunity”, uma nova congregação 
metodista unida em Little Rock, Arkansa, se reúne para 
celebrar o culto.

Fotografia da autoria de Patrick Shownes
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 equipa de Direcção de 

Apelo à Acção [Call to 

Action Steering Team] é 

um novo grupo de trabalho 

que se ocupa de examinar 

como a igreja precisa de ser 

estruturada futuramente, 

a fim de responder às 

necessidades de ministério 

no século XXI. Para 

obter mais informações, 

consultar o website em 

www.umc.org/calltoaction 

(as palavras chave para 

a pesquisa são “Call to 

Action” [Apelo à Acção]).

 A comissão de estudo 

sobre a Natureza Mundial 

da igreja Metodista unida 

[Worldwide Nature of The 

United Methodist Church 

Study Committee] está a 

realizar uma análise e um 

estudo de dois anos sobre 

o futuro da denominação. 

Esta é a pergunta de 

base: “Qual será o estado 

da igreja em 2016, 2024, 

assim como em 2050 e 

mais além? Consultar www.

worldwideumc.org para 

obter os resultados e poder 

participar em trocas de 

impressões e conversas.

 Uma síntese do trabalho 

com que as juntas e os 

conselhos gerais e as 

agências da igreja têm 

contribuído em relação 

às Quatro Áreas de 

Focalização está disponível 

online em www.umc.org/

focusareas. Este relatório, 

compilado pela Mesa dos 

Secretários Gerais e pelos 

Presidentes das Agências, 

demonstra a colaboração 

existente em toda a 

denominação, assim como 

as novas parcerias.



Conferências Anuais

conferências anuais a nível mundial

A partir de 31 de Dezembro 

de 2008, a Igreja Metodista 

Unida contava com cerca de 11 

milhões de membros professos, 

acrescidos de aproximadamente 

2,5 milhões de membros 

baptizados em África, na 

Europa, nos Estados Unidos e 

nas Filipinas. A comparar com 

10 anos antes, o número de 

membros professos a nível global 

tem aumentado mais de 14% ou 

mais de 1,38 milhões; o número 

de membros baptizados tem 

aumentado quase 27%, ou seja 

em mais de 500.000.

  1998 2008 
 CONfERêNCIA CENTRAL / REGIã MEMBROS MEMBROS 

 ÁfRICA CENTRAL 128.016 374.090 246.074

 CONGO 630.697 1.090.863 460.166

 ÁfRICA OCIDENTAL 316.825 1.636.815 1.319.990

 CENTRO E SuL DA EuROPA 22.218 16.162 -6.056

 ALEMANhA 39.800 33.364 -6.436

 NORTE DA EuROPA E EuRÁSIA 19.110 15.560 -3.550

 fILIPINAS 66.901 201.344 134.443

 ESTADOS uNIDOS 8.363.584 7.774.420 -589.164

 TOTAL 9.587.151 11.142.618 1.555.467
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clerO MetODistA uNiDO/liDerANçA ePiscOPAl

     LOCAIS  
  CLERO PASTORES IGREJAS REGuLARES DE CONfERêNCIAS BISPOS
  ORDENADO LOCAIS ORGANIzADAS PREGAçãO ANuAIS ACTIVOS

 ÁfRICA 4.253 3.985 4.938 4.875 30 12

 EuROPA 985 68 1.048 283 20 4  

   792 881 1.372 286 24 3

  38.245 6.971 33.953 n/a 59  50

SuDESTE ASIÁTICO

ESTADOS uNIDOS

Uma mãe em Lekki, na Nigéria, protege o seu filho contra a malária através 
de um mosquiteiro tratado com insecticida, fornecido através do programa 
Nothing But Nets. Os membros da Igreja Metodista Unida fazem parte dos 

parceiros fundadores da luta contra a malária.

Fotografia da UMNS da autoria de Mike DuBose
RELATÓRIO DO ESTADO DA IGREJA

Dados Estatísticos 
sobre os Membros

A Igreja Metodista Unida conta com dois tipos de membros: os baptizados e os professos. Os 

membros baptizados são todas as pessoas que receberam o baptismo cristão numa Igreja 

Metodista Unida ou que transferiram a sua situação de membro de outra igreja. Os membros 

professos são pessoas baptizadas que passaram a ser membros da Igreja Metodista Unida 

através da profissão de fé. A profissão de fé por parte dos membros constitui uma expressão da 

sua aliança baptismal através da qual professam a sua fé em Deus e declaram o seu desejo de 

viver as suas vidas como discípulos de Jesus Cristo.

ALTERAçãO 
DO NúMERO DE 

MEMBROS

O
DA



Conferências Anuais

conferências anuais a nível mundial bispos activos
133 6930 em África

20 na Europa

24 nas Filipinas

59 nos Estados Unidos

12 em África

4 na Europa

3 nas Filipinas

50 nos Estados Unidos

Resolver o declínio das tendências do número de membros

5
3.000.000
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número de mosquiteiros distribuídos para lutar contra a malária

Durante o relativamente curto espaço de tempo desde a Conferência Geral de 2008, 

iniciou-se e continua a realizar-se um diálogo inovativo sobre a estrutura e as práticas 

da igreja para melhorar as formas como trabalhamos e comunicamos em toda a 

denominação. Estão a surgir novas parcerias, a fim de reforçar os nossos esforços 

para fazer discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo.

A Conferência Geral de 2008 
tomou medidas arrojadas para resolver 
o declínio do número de membros 
nos Estados Unidos e na Europa 
quando adoptou as Quatro Áreas de 
Focalização:  

 Desenvolver líderes com princípios 
cristãos para a igreja e para o mundo;  

 Criar novos locais para novas 
pessoas e revitalizar as congregações 
existentes;

 Empenhar-se no ministério com os 
pobres; e

 Combater as doenças relacionadas 
com a pobreza melhorando a saúde a 
nível global. 

Estas áreas de focalização 
constituem a parte central de 
um movimento através de toda a 

denominação que está a trazer a visão e a 
inspiração aos Metodistas Unidos a nível 
global, bem como a produzir resultados 
mensuráveis.

Estamos a presenciar uma liderança 
criativa e inovativa que está a aumentar em 
toda a igreja. Por exemplo, os líderes de uma 
igreja no estado da Florida têm mais do que 
triplicado o tamanho da congregação graças a 
ministérios de apoio aos desfavorecidos, tais 
como um programa de cura e recuperação e 
um novo centro comunitário. Outros exemplos 
incluem:

 Já se estabeleceram 177 novas congregações 
a nível mundial. Uma série de Iniciativas 
de Missão Metodistas Unidas patrocinadas 
pela Junta Geral de Ministérios Globais 
deram início a 106 novas congregações fora 
dos Estados Unidos em 2009; outras 71 
congregações estabeleceram-se nos Estados 
Unidos. Durante os últimos cinco anos, 
foram estabelecidas 360 novas congregações 
nos Estados Unidos.

 Abriu uma farmácia que fornece produtos 
gratuitos na região central do estado de Ohio 
para se dedicar ao ministério com os pobres. 
Esta farmácia resultou de uma parceria 
liderada pela Conferência do Oeste de Ohio. 
Trabalhará em cooperação com hospitais da 
região, associações médicas, organizações de 
saúde e fundações.

 Foram distribuídos 30.000 mosquiteiros 
por mais de 8.000 habitações na República 
Democrática do Congo em Abril de 2010. 
A Igreja Metodista Unida contribuiu com 
150.000 dólares para uma iniciativa baseada 
na fé, realizada nesse país para lutar contra a 
malária.

Além disso, o povo da Igreja Metodista 
Unida faz parte dos parceiros fundadores do 
programa Nothing But Nets, através do qual 
já foram angariados 30 milhões de dólares e 
distribuídos 3 milhões de mosquiteiros em 
apenas três anos.
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Resultados e Conclusões Principais da Sondagem de 
Opinião sobre a Vida Congregacional nos Estados Unidos

O gabinete de Análise e 
Pesquisa do Conselho Geral de 
Finanças e Administração recrutou 
congregações para participarem 
na Sondagem de Opinião sobre a 
Vida Congregacional nos Estados 
Unidos, quer a 26 de Abril de 2009 ou 
a 3 de Maio de 2009.  Foi solicitado 
às igrejas que distribuíssem um 
questionário de sondagem de opinião 
a cada membro praticante nos 
bancos da igreja durante um dos dois 
domingos mencionados.  As igrejas 
participantes foram seleccionadas ao 
acaso com base numa lista de líderes 
congregacionais que manifestaram 
interesse no projecto através das suas 
respostas à Sondagem de Opinião da 
Liderança Congregacional de 2008.   
As igrejas raciais/étnicas adicionais 
foram recrutadas com a ajuda de 
líderes de diversos grupos Metodistas 
Unidos. Aproximadamente 200 
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CONTRIBUO COM 10% OU MAIS DO RENDIMENTO LÍQUIDO REGULARMENTE

CONTRIBUO COM CERCA DE 5% A 9% DO RENDIMENTO LÍQUIDO REGULARMENTE

CONTRIBUO COM MENOS DE 5% DO RENDIMENTO LÍQUIDO REGULARMENTE

CONTRIBUO COM UM PEQUENO MONTANTE SEMPRE QUE AQUI VENhO

NÃO CONTRIBUO FINANCEIRAMENTE PARA A CONGREGAçÃO

SEM RESPOSTA

igrejas registaram-se para participar 
na sondagem de opinião e mais de 
70% devolveram os questionários 
devidamente preenchidos.  Os 
dados finais representam 141 igrejas 
com 8.622 membros praticantes 
individuais.  

Com base nos dados obtidos 
através da sondagem de opinião, 
os Metodistas Unidos nos Estados 
Unidos são, na sua generalidade e 
mais frequentemente do que não, 
nascidos nos Estados Unidos, com 
habilitações literárias, casados e 
pertencentes à classe média. Mais 
de 96% dos Metodistas Unidos 
disseram que tinham nascido nos 
Estados Unidos; entre a população 
geral dos Estados Unidos, 88% 
nasceram nos Estados Unidos. Mais 
de 92% dos Metodistas Unidos dos 
Estados Unidos possuem pelo menos 
um diploma do ensino secundário; 

Os respondentes à sondagem 
de opinião disseram que os 
aspectos da vida congregacional 
a que pessoalmente dão mais 
valor são partilhar a Sagrada 
Comunhão e ouvir os sermões. 
Aproximadamente metade dos 
participantes exprimiu que 
possuem um forte sentimento de 
pertença à sua congregação actual.

Quando lhes perguntaram se a sua 
congregação possuía uma visão, objectivos 
ou uma direcção bem claros em relação ao 
ministério, 35% concordaram que sim e 
declararam estar fortemente empenhados 
nesses objectivos.

Em termos de dádivas financeiras à sua 
congregação, 32% disseram que dão 5% a 9% do 
seu rendimento líquido regularmente, enquanto 
23% dos respondentes contribuem com 10% ou 
mais do seu rendimento líquido regularmente.

87% da população geral dos Estados 
Unidos obteve pelo menos um 
diploma do ensino secundário. 
Ligeiramente mais de metade 
dos Metodistas Unidos estão 
casados pela primeira vez. Uma 
pequena maioria (51%) reporta 
um rendimento anual do agregado 
familiar de 50 mil dólares ou mais.

A idade mediana da população 
nos Estados Unidos é 35; a idade 
mediana dos membros da Igreja 

Metodista Unida é 57. O gráfico que 
se segue divide a população dos 
Estados Unidos em grupos etários 
de 18 anos de idade ou mais. As 
barras vermelhas representam a 
percentagem da população total 
dos Estados Unidos nos diferentes 
grupos etários; as barras azuis 
representam a percentagem de 
pessoas Metodistas Unidas nos 
diferentes grupos etários, segundo os 
resultados da sondagem de opinião.



Áreas de Crescimento
Em 2007 e 2008, 34,7% das igrejas Metodistas Unidas nos Estados 

Unidos relataram um aumento de membros, com uma média de 3,3% de 
aumento em relação a 2006 e 2007.  

Nas igrejas com números mais elevados de membros, estes tiverem 
tendência a aumentar, enquanto que nas igrejas com números menos 
elevados de membros, estes tiveram tendência a diminuir. As igrejas com um 
crescimento médio reportaram 325 membros em 2008; as igrejas com uma 
diminuição média reportaram 182 membros.

Durante os últimos 10 anos, os membros professos nos Estados Unidos 
diminuíram em 7%, ou seja quase 590 mil. Desde que a Igreja Metodista 
Unida foi formada em 1968, o número de membros professos nos Estados 
Unidos tem declinado todos os anos. Durante os últimos anos, a taxa de 
declínio tem aumentado mais acentuadamente: a taxa de declínio de ano a 
ano para a Igreja Metodista Unida nos Estados Unidos foi de -0,48% em 1997 
e 1998. Aumentou para -1,01% em 2007 e 2008.

Dádivas e contribuições
As igrejas locais nos Estados Unidos reportaram mais de 6,5 mil 

milhões de dólares de contribuições em 2008 e quase 6,3 mil milhões de 
dólares de despesas.

PerceNtAgeM MÉDiA De MeMbrOs PrOFessOs 
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cAtegOriAs De DesPesAs NA igrejA 
lOcAl De 1978 A 2008 

(valores ajustados de acordo com a inflação)
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Durante um culto na Comunidade de Fé de hot Metal Bridge em Pittsburgh, 
são apresentados os elementos para a comunhão. A congregação usa uma 

representação teatral em vez de um sermão tradicional e atrai um grupo variado 
de adoradores que inclui avós, jovens e adultos com tatuagens e piercings, 

pessoas sem-abrigo e famílias dos arredores mais abastados da cidade. A igreja 
foi fundada em 2004 pelo Reverendo Jim Walker, um ministro Metodista Unido e 

pelo seu amigo, o Reverendo Jeff Eddings, um pastor Presbiteriano.

Fotografia da UMNS da autoria de Michael Henninger
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CONTRIBUO COM 10% OU MAIS DO RENDIMENTO LÍQUIDO REGULARMENTE

CONTRIBUO COM CERCA DE 5% A 9% DO RENDIMENTO LÍQUIDO REGULARMENTE

CONTRIBUO COM MENOS DE 5% DO RENDIMENTO LÍQUIDO REGULARMENTE

CONTRIBUO COM UM PEQUENO MONTANTE SEMPRE QUE AQUI VENhO

NÃO CONTRIBUO FINANCEIRAMENTE PARA A CONGREGAçÃO



Este relatório representa 

um esforço de colaboração 

com dados e informações 

fornecidos pelo Conselho 

Geral de Finanças e 

Administração e o apoio 

de produção prestado pela 

Agência de Comunicações 

Metodistas Unidas. As 

informações adicionais 

contidas no relatório 

foram obtidas a partir do 

Relatório sobre as Quatro 

Áreas de Focalização, 

proveniente da Mesa 

de Secretários Gerais e 

Presidentes de Agências.

Conclusão
Os nossos agradecimentos pelo vosso interesse no relatório sobre o Estado da 

Igreja em 2010. À medida que nos aproximamos da Conferência Geral de 2012, a 
Mesa Conexional e o Concílio dos Bispos estão a trabalhar em colaboração com 
vários grupos de trabalho pertencentes a toda a denominação, a fim de encorajar o 
alinhamento relativamente a uma visão e a uma direcção partilhadas para o futuro 
da Igreja Metodista Unida. Esses grupos incluem a Equipa de Direcção do Apelo 
à Acção [Call to Action Steering Team], a Comissão de Estudo sobre a Natureza 
Mundial da Igreja Metodista Unida [Worldwide Nature of The United Methodist 
Church Study Committee], a Comissão para Estudo do Ministério [Committee 
to Study the Ministry], a Comissão sobre Fé e Ordem [Commission on Faith and 
Order], o Grupo Consultivo sobre Sustentabilidade [Sustainability Advisory 
Group], o Grupo de Trabalho sobre Educação Teológica e Formação de Liderança 
[Task Force on Theological Education and Leadership Formation] do Concílio dos 
Bispos, o Grupo de Trabalho sobre os Sistemas da Igreja [Church Systems Task 
Force], o Grupo de Trabalho de Financiamento Conexional [Connectional Funding 
Task Force], a Comissão Permanente sobre Questões das Conferências Centrais 
[Standing Committee on Central Conference Matters] e a Mesa de Secretários 
Gerais e Presidentes de Agências [Table of General Secretaries and Agency 
Presidents].

Para se inteirar mais a fundo sobre as informações apresentadas neste 
documento, visite www.umc.org/stateofthechurch.

5760 Legacy Drive, Suite B3-523
Plano, Texas 75024
Telefone  866-648-9584
Email  connectionaltable@umc.org
Website  www.umc.org/connectionaltable

A Mesa Conexional da 
Igreja Metodista Unida

FOtOgrAFiA DA cAPA

Sharlene Jean oferece uma 
amostra de água potável a uma 
criança que vive num campo de 
emergência em Gresier, no haiti. 

O Comité Metodista Unido de 
Socorros e agências parceiras 

abasteceram o campo de 
produtos de tratamento de água.

Fotografia da UMNS da autoria  
de Mike DuBose

O Bispo Benjamin Boni dá a mão à Reverenda Cynthia harvey, que actualmente ocupa 
as funções de directora executiva do Comité Metodista Unido de Socorros Metodista 
Unido, durante um culto realizado a seguir a uma semana em que se distribuíram 
mosquiteiros tratados com insecticida na Costa do Marfim. Os Metodistas Unidos das 
conferências da Costa do Marfim e do estado do Texas trabalharam em colaboração 
com a Fundação das Nações Unidas, o Ministério da Saúde da Costa do Marfim e outras 
organizações para distribuir cerca de 855 mil mosquiteiros a famílias com crianças de 
idades compreendidas entre 9 meses e 59 meses.

Fotografia da UMNS da autoria de Mike DuBose.


