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Saudações em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador,

Tem sido um ano extraordinário para a Igreja Metodista Unida, um ano cheio de discussões 
importantes sobre o futuro da nossa denominação. Algumas das conversas mais empolgantes 
têm-se centrado na iniciativa para criar congregações mais vitais. 

Em 2010 realizou-se uma pesquisa essencial que descobriu que 15 por cento das congregações 
metodistas unidas nos Estados Unidos eram consideradas “altamente vitais”.  

Como resultado, a Mesa Conexional e o Concílio de Bispos adoptaram um desafi o adaptativo 
de 10 anos, para aumentar a vitalidade em toda a denominação, especialmente nos locais onde 
as igrejas têm estado em declínio. A Mesa Conexional e o Concílio de Bispos também apoiaram 
a Iniciativa das Congregações Vitais, criada para equipar as congregações e as conferências com 
instrumentos e métodos para aumentar, medir e manter a vitalidade. Esta iniciativa tem inspirado 
uma aprendizagem e um planeamento generalizados e produtivos, a fi m de aumentar a vitalidade e 
incorporar o espírito de Cristo nas congregações para formar discípulos transformadores do mundo.

Por causa deste movimento repleto de Espírito, o Relatório do Estado da Igreja em 2012 
concentra-se nas congregações vitais. Esta edição capta alguns dos dados estatísticos da nossa 
igreja, mas também destaca as maneiras através das quais a nossa denominação está a incorporar 
o desafi o adaptativo. As conferências anuais e as congregações que fazem parte da nossa conexão 
em todo o mundo estão a descobrir novas formas de partilhar as Boas Novas de Jesus Cristo, 
revitalizando o movimento metodista unido em locais onde isso é necessário. Louvamos a 
Deus e celebramos o crescimento e a vitalidade das nossas igrejas em África e nas Filipinas e 
continuaremos a descobrir as maneiras para fortalecer e consolidar a nossa conexão global.

Convidamo-los não só a conhecer melhor o movimento metodista unido destinado 
a aumentar as congregações vitais através deste relatório, mas também a tornarem-se 
participantes activos no desafi o adaptativo oferecendo os vossos talentos concedidos por Deus 
com um coração solícito e disposto a isso.

Em Cristo,

Bispo Rosemarie Wenner, 
CONCÍLIO DE BISPOS

Bispo Michael Coyner 
CONSELHO GERAL DE FINANÇAS 
E ADMINISTRAÇÃO

Bispo Bruce Ough, 
MESA CONEXIONAL



SCONGREGAÇÕES

AUMENTO DA VITALIDADE EM TODA 
A IGREJA METODISTA UNIDA
A Conferência Geral de 2012 testemunhou um importante 

momento na vida da denominação. Pela primeira vez na 

nossa história, 72 conferências anuais metodistas unidas, 

representando mais de 26.000 congregações em todo o 

mundo, compareceram perante a Conferência Geral e 

apresentaram os seus objectivos para o ministério em cinco 

áreas: média da 

frequência no culto, 

profi ssões de fé, 

crescimento através 

de pequenos grupos, 

envolvimento em 

missão e doações 

generosas à missão. 

Louvamos a Deus 

pelo planeamento 

e pelo trabalho que 

estão a realizar-se 

agora em direcção a 

uma década frutífera 

de discipulado! 

REFORÇO E SOLIDIFICAÇÃO DA LIDERANÇA 
EM TODA A IGREJA METODISTA UNIDA

A Conferência Geral criou um novo Fundo de Educação 

Teológica para as Conferências Centrais de $5 milhões de 

dólares e aprovou $7 milhões de dólares para providenciar 

fundos para a educação teológica de jovens líderes nos 

Estados Unidos.

A Conferência Geral aprovou propostas apresentadas pela 

Comissão de Estudo do Ministério de 2009-12 para criar um 

processo mais simplifi cado para a transição de pastores 

inefi cazes da itinerância. Estas recomendações foram 

apoiadas pelo Apelo à Acção.

O Concílio de Bispos, formado por bispos activos e bispos 

reformados, concordou em reorganizar a sua vida e o seu 

ministério, em parte para responder ao desafi o adaptativo. 

O concílio reunir-se-á uma vez por ano. Os bispos activos 

reunir-se-ão em outras ocasiões para se concentrarem e 

trabalharem em colaboração, a fi m de reforçar e solidifi car 

as conferências e desenvolver congregações vitais.

Estes passos colocam-nos no caminho certo em direcção 

a uma igreja mais forte e mais vital.

urante o último quadriénio, o Concílio de Bispos e a Mesa Conexional deram início a uma pesquisa extensiva que 

estudou milhares de líderes da igreja em toda a Igreja Metodista Unida. Os resultados da pesquisa foram apresentados 

resumidamente no relatório do Apelo à Acção, realçando o desafi o adaptativo que consiste em 

Congregantes de uma Igreja Metodista Unida em 
Bo, na Serra Leoa, celebrando o culto juntos.

Mike DuBose / UMNSAngelo Stabler com estudantes do programa 
Guidance to Success (GTS) [Orientação para o 
Sucesso]. Stabler, um membro da Tribo de Omaha de 
índios americanos, que concluiu os seus estudos na 
Nebraska Wesleyan University [Universidade Wes-
leyana de Nebrasca], fundou o clube de jovens GTS 
para estudantes do ensino secundário em risco. Este 
programa foi fundado em parceria com a Primeira 
Igreja Metodista Unida em Lincoln, Nebraska.

Foto cortesia da NWU

“reorientar o fl uxo da atenção, energia e recursos para uma intensa concentração 
em encorajar e apoiar um aumento do número de congregações vitais efi cazes 
em fazer discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo”.
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EM QUE CONSISTE UMA 
CONGREGAÇÃO VITAL?

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 
baptizado de uma outra igreja. Os membros professos são pessoas baptizadas que passaram a ser membros da Igreja Metodista 
Unida através do acto de profi ssão de fé. O acto de profi ssão de fé é uma expressão da nossa aliança baptismal através do qual 
professamos a nossa fé em Deus e declaramos o nosso desejo de viver as nossas vidas como discípulos de Jesus Cristo.

    MUDANÇA DO % DE MUDANÇA DO
 CONFERÊNCIA CENTRAL / REGIÃO MEMBROS EM 2000 MEMBROS EM 2010 NO. DE MEMBROS NO. DE MEMBROS

 ÁFRICA 166.434 450.686 284.252 170,8% 

 CONGO 630.697  2.231.726  1.601.029 253,9%

 ÁFRICA OCIDENTAL 379.425   1.508.696  1.129.271 297,6%

 CENTRO E SUL DA EUROPA 21.725 16.162  -5.563 -25,6%

 ALEMANHA 38.536   32.305  -6.231 -16,2%

 NORTE DA EUROPA E EURÁSIA 19.110   15.293  -3.817 -20,0%

 FILIPINAS 56.780   145.642  88.862 156,5%

 ESTADOS UNIDOS 8.292.531   7.570.541  -721.990 -8,7%

 TOTAL 9.605.238 11.971.051 2.365.813 24%

MEMBROS PROFESSOS

 

DADOS ESTATÍSTICOS DA IGREJA METODISTA UNIDA
   LOCAIS DE  
 CLERO IGREJAS PREGAÇÃO CONFERÊNCIAS BISPOS
 TOTAL ORGANIZADOS REGULAR ANUAIS ACTIVOS*

ÁFRICA 9.209 4.637 4.462 29 13

         EUROPA 1.058 1.108 217 21 4

SUDESTE ASIÁTICO 1.712 1.371 282 24 3

ESTADOS UNIDOS 45.186 33.614 N/A 59 46

TOTAL 57.165 40.730 4.961 133 66

*Estes números representam o número de bispos que se prevê 
estarem colocados em 1 de Setembro de 2012. Como resultado 

de acções tomadas nas Conferências Gerais de 2008 e 2012, será 
eleito um bispo adicional na Conferência Central do Congo e 

haverá menos três bispos activos nos Estados Unidos.

AS CONGREGAÇÕES VITAIS:
 » formam discípulos em fé e fecundidade. 

(Gálatas 3: 28)
 » envolvem as pessoas em ministérios vivifi -

cantes. (Mateus 28: 18-20)
 » empenham os discípulos ardentemente na 

procura da justiça e da misericórdia. (Miqué-
as 6: 8, Lucas 4: 17-21) 

 » contribuem generosamente para o 
trabalho da missão de Deus e do ministério no 
mundo. (II Coríntios 9: 10-12)   

UMA CONGREGAÇÃO VITAL TEM:
 » cultos que convidam e inspiram,
 » discípulos envolvidos em missão, 

divulgação e sensibilização,
 » liderança leiga dotada, equipada 

e capacitada,
 » liderança clériga efi ciente, 

equipada e inspirada,
 » ministérios de pequenos grupos 

para formar discípulos, e
 » ministérios sólidos de crianças e jovens.

A Igreja Metodista Unida também regista o número de constituintes em cada congregação. 
Consideram-se como constituintes todas as crianças não baptizadas, os membros da escola da 
igreja e outras pessoas que não são membros da igreja, mas que estão relacionadas com uma 
congregação e pelas quais uma igreja local tem uma responsabilidade pastoral. Em 2010, as 
igrejas metodistas unidas reportaram a existência de 1.614.351 constituintes em todo o mundo, 
entre os quais 1.559.305 nos Estados Unidos e 55.046 nas conferências centrais.

Uma congregação vital é aquela que se desenvolve com o tempo, empenha mais pessoas na sua comunidade, 
envolve mais pessoas em ministério e convida as pessoas a contribuir generosamente para a missão.

A Rev. Myrna Bethke pega no bebé Elizabeth Anne Binder ao colo no dia do seu baptismo 
na Igreja Metodista Unida de Red Bank, New Jersey. Foto cortesia de Gwen Kisker

“Mestre, qual é o grande mandamento na lei?” E Jesus disse-lhe, “Amarás o Senhor, teu Deus, de 
todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande manda-
mento. E o segundo, semelhante a este é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois manda-
mentos depende toda a lei e os profetas.” Mateus 22:36-40, João Ferreira de Almeida, Actualizada
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OS DISCÍPULOS DE JESUS CRISTO:
 » dedicam-se ao culto com 

regularidade,
 » ajudam a fazer novos discípulos,
 » crescem na sua fé,
 » envolvem-se em missão, e
 » contribuem para a missão.

Em 2011, a Iniciativa das Congregações Vitais 
começou em resposta à pesquisa do Apelo 
à Acção que descobriu que 15 por cento das 
congregações metodistas unidas eram “altamente 
vitais”. Os resultados basearam-se em um índice 
de três factores: frequência, crescimento e 
envolvimento (Towers Watson Report, pp. 18-19).

A percentagem de congregações em cada 
jurisdição identifi cadas como “altamente vitais”, 
em conformidade com o Índice de Vitalidade 
de 2010 do Conselho Geral de Finanças e 
Administração, é:

 Jurisdição do Centro Norte 11,58%

 Jurisdição do Nordeste 10,96%

 Jurisdição do Centro Sul 19,15%

 Jurisdição do Sudeste 15,84%

 Jurisdição Ocidental 20,02%

A Iniciativa das Congregações Vitais convidou 
as congregações locais metodistas unidas a 
defi nir objectivos específi cos e mensuráveis 
de produtividade para os seus ministérios para 
o próximo quadriénio. Os objectivos foram 
apresentados à Conferência Geral de 2012, com 
a participação de mais de 73 por cento das 
congregações nos Estados Unidos e de quatro 
áreas episcopais das conferências centrais.

Colectivamente, os objectivos destas 
congregações e conferências para o próximo 
quadriénio são:

 Frequência média 
 no culto 

3.648.626

 Profi ssões 
 de fé 

794.074

 Pequenos grupos 443.952

 Pessoas envolvidas 
 em missão 

806.770

 Dádivas para a missão 
 em dólares dos EUA 

$3.655.637.550

Alcançar estes objectivos requer o apoio e a 
colaboração da liderança da igreja, assim como 
das suas agências e conferências.

Os setes fundos gerais que recebem contribuições são o 
Fundo do Serviço Mundial [World Service Fund], o Fundo de 
Educação Ministerial [Minesterial Education Fund]*, o Black 
College Fund, o Fundo da Universidade de África [Africa 
University Fund], o Fundo Episcopal [Episcopal Fund], o 
Fundo de Administração Geral [General Administration 
Fund] e o Fundo de Cooperação Interdenominacional 
[Interdenominational Cooperation Fund].

PERCENTAGEM PAGA EM CONTRIBUIÇÕES A TODOS 
OS FUNDOS GERAIS, 1986 - 2011
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Em 2010, os metodistas unidos nas jurisdições dos Estados Unidos contribuíram um 
montante total de $341.383.538 dólares em benevolências, o que corresponde a um 
aumento de $38.255.587 dólares desde 2009. Deste montante, $73,5 milhões foram 
enviados através dos tesoureiros das conferências para uma variedade de fundos, 
incluindo o programa Avanço (Advance), que teve um aumento de 146 por cento em 
2010, a seguir ao tremor de terra devastador no Haiti, que ocorreu em 12 de Janeiro 
de 2010. Também se incluem seis ofertas da igreja geral, ofertas especiais do Serviço 
Mundial, o Fundo do Serviço da Juventude [Youth Service Fund], ofertas especiais do 
programa Avanço das conferências anuais, Domingos Especiais das conferências e 
outras benevolências enviadas através dos tesoureiros das conferências.

O NOSSO FUTURO FINANCEIRO
Pela primeira vez na história da Igreja Metodista Unida, a Conferência Geral 
de 2012 aprovou um orçamento geral da igreja mais baixo do que para o 
quadriénio anterior. O orçamento geral da igreja para o quadriénio de 2013 - 16 
é de $603,1 milhões de dólares, uma redução de 6,03 por cento em relação ao 
quadriénio de 2009 - 12. Para obter mais informações, visite www.gcfa.org.

*Vinte e cinco por cento das 
contribuições e receitas para o 
Fundo de Educação Ministerial 
[Ministerial Education Fund] são 
retidos pelas conferências anuais e 
não estão incluídos nestes números.

2011 
Total contribuído: 
$149.472.006 
Montante pago:
$130.885.848
Percentagem:
87,6%

O DESAFIO DE 
DEFINIÇÃO DE

OBJECTIVOS DAS 
CONGREGAÇÕES VITAIS

O Bispo Hans Växby (atrás, à direita), que lidera as 
conferências da Rússia, da Ucrânia e da Moldávia, 
prega durante uma celebração de entrada ao serviço 
de novos missionários metodistas unidos através 
da Junta Geral de Ministérios Globais. Cassandra 
Zampini / Serviço de Notícias Metodista Unido

DOAÇÕES A TODAS AS BENEVOLÊNCIAS 
NÃO CONTRIBUÍDAS, 1990 - 2010

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

Benevolências enviadas através dos tesoureiros das conferências
Benevolências NÃO enviadas através dos tesoureiros das conferências
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PRIMEIRA VAGA DE LÍDERES 
PARA FORMAR COMUNIDADES DE 
APRENDIZAGEM
A Iniciativa das Congregações Vitais planeia 
reunir os líderes de conferências anuais que 
estão dispostos a aceitar o desafi o de dupli-
car o número de congregações altamente 
vitais nos Estados Unidos. As conferên-
cias anuais são convidadas a participar na 
primeira vaga de líderes que desejam fazer 
parte de uma comunidade de aprendizagem 
para se manterem mutuamente responsáveis 
e acompanhar os seus avanços utilizando 
ferramentas e métodos quantitativos e quali-
tativos. Este grupo começará com um convénio 
de dois anos e depois continuará a progredir, 
alinhado e concentrado durante os próximos 
10 anos com o intuito de responder ao Apelo à 
Acção. Através do trabalho destas conferências 
e de muitos outros esforços através da Igreja 
Metodista Unida, julgamos que a igreja recupe-
rará o ímpeto enquanto aumenta o número de 
pessoas que vivem vidas transformadas a favor 
da missão de Deus no mundo de hoje.

ESTRATÉGIAS PARA APOIAR E 
AUMENTAR A VITALIDADE NAS 
CONFERÊNCIAS CENTRAIS 
As conferências centrais que enfrentam 
declínio do número de membros também estão 
a renovar a sua concentração na vitalidade da 
igreja. A Conferência Central da Europa Cen-
tral e do Sul partilhou os seus êxitos e desafi os 
com a Conferência Geral de 2012 e comunicou 
os seus objectivos para desenvolver congrega-
ções vitais no âmbito da próxima década. 

Mais de uma dúzia de novas igrejas foram 
criadas ou integradas na Conferência Central 
do Centro e Sul da Europa durante o quadriénio 
de 2009 - 2012, prestando apoio a mais jovens e 
emigrantes. As conferências anuais provisórias 
da Áustria, Bulgária - Roménia, Hungria e 
Sérvia - Macedónia e as conferências anu-
ais da República Checa, da Eslováquia e da 
Polónia têm tido estabilidade e um cresci-
mento estável quanto ao número de membros 
durante os últimos anos. No entanto, na maior 
conferência anual, Suíça – França – Norte de 
África, a Igreja Metodista Unida na Suíça com 
6.000 membros professos continua a sofrer um 
declínio do número de membros que começou 
há cerca de 70 anos. Em 2010, os membros da 
conferência anual adoptaram uma estratégia 
“para fazer mais discípulos de Jesus Cristo 
para a transformação do mundo” com objecti-
vos específi cos para o período de 2010 – 2018, 
incluindo nomeadamente:

 » o aumento de novas profi ssões de fé, 

 » a formação de igrejas locais sobre 
processos de mudança,

 » o aumento do número de igrejas 
migrantes, e 

 » o apoio a mais “expressões novas” 
de igreja 
(www.freshexpressions.org.uk).

A Conferência da Suíça também tem objec-
tivos para manter os esforços destinados a 
apoiar o “Connexio”, o conselho da missão com 
a sua rede para missão e diakonia (serviço) na 
área episcopal e na América Latina (Argentina, 
Bolívia e Chile), África (República Democrática 
do Congo e Zimbabué) e Camboja com $2,5 
milhões de dólares por ano.

PRÓXIMAS 
ETAPAS:  

UMA ANÁLISE RÁPIDA

ACTUALIZAÇÃO 
SOBRE AS 

QUATRO ÁREAS DE 
FOCALIZAÇÃO

DESENVOLVER LÍDERES COM PRINCÍPIOS 
CRISTÃOS PARA A IGREJA E PARA O MUNDO 
A interagência Leadership Table 
(Mesa de Liderança) criou o pro-
grama Spark12, cujo nome se baseia 
nos primeiros 12 que se tornaram en-
tusiastas discípulos de Jesus Cristo. 
Este programa investe em jovens 
empreendedores ou empresários, 
tornando possível que estes 
lancem as suas ideias inovadoras 
que irão transformar o mundo. O 
programa fornece fi nancia-
mento, formação e recursos 
para que estas ideias se 
tornem realidade. Spark12 
concederá $175.000 
dólares para projectos 
que serão lançados em 
Janeiro de 2013.

Liderando a nova iniciativa Spark12 estão (a partir da esquerda) o Rev. DJ del Rosario, 
o director executivo do programa Spark 12; Patrick Scriven, director de comunicações; 
a Rev. April Casperson, directora de relações públicas; e Joseph Kim, director de cuidados 
comunitários. Kathleen Barry / Foto ilustração do Serviço de Notícias Metodista Unido

O Rev. Jerry Herships (à esquerda) oferece a Sagra-
da Comunhão a um homem sem-abrigo em Denver, 
Colorado. Herships lidera a AfterHours Denver, uma 
congregação metodista unida que começou em 
Julho de 2011 para servir os pobres e os sem igreja 
da área metropolitana da cidade de Denver.

Carey Moots / Serviço de Notícias Metodista Unido

1 2

Em 2008, a Igreja Metodista Unida decidiu solidifi car e reforçar os 
ministérios nas Quatro Áreas de Focalização: desenvolver líderes 
com princípios cristãos, criar e revitalizar comunidades de fé, 
empenhar-se no ministério com os pobres e melhorar a saúde a nível 
global. Até à data a ênfase resultou na criação de aproximadamente 
1.000 novas comunidades de fé em todo o mundo, na obtenção de 
6.700 candidatos para o ministério ordenado, no envolvimento de 
400.000 pessoas em viagens de missão e na distribuição de quase 
cerca de um milhão de redes mosquiteiras em África.

Eis aqui alguns instantâneos de actividades a nível da igreja em geral.
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Na Conferência de Bulacan das Filipinas, na 
Área Episcopal de Manila, os líderes estão 
a utilizar um novo sistema de avaliação do 
desempenho dos líderes da igreja. Este sistema 
ajudará a avaliar a efi cácia e a produtividade dos 
trabalhadores da igreja. O Bispo Daniel Arichea 
Jr. comunicou que o seu gabinete nomeou um 
pequeno grupo para estudar o novo sistema 
para considerar implementá-lo em toda a área 
episcopal.

As conferências anuais do Leste do Zimbabué e 
do Oeste do Zimbabué reuniram 68 líderes para 
avaliar oportunidades existentes para o desen-
volvimento da igreja.  “No outro lado do mundo 
a nossa denominação está a declinar quanto ao 
número de membros”, disse o Bispo Eben Nhi-
watiwa aos participantes.  “É uma situação que, 
estrategicamente, nós devemos planear evitar.”  
Os líderes da conferência analisaram o impacto 
dos factores políticos, económicos, sociais e 

tecnológicos dos seus ministérios e concorda-
ram em estabelecer objectivos de discipulado 
nas cinco áreas essenciais identifi cadas pela 
Iniciativa das Congregações Vitais.

NOVA FERRAMENTA DISPONÍVEL 
BASEADA NA WEB PARA OS 
SINAIS VITAIS
Como parte da Iniciativa das Congregações 
Vitais, o Conselho Geral de Finanças e 
Administração criou uma nova ferramenta 
online para proporcionar aos líderes da igreja 
a nível local uma maneira de acompanhar 
de semana a semana o avanço em relação à 
obtenção dos seus objectivos. Esta ferramenta 
de seguimento chama-se Sinais Vitais [Vital 
Signs] (www.vitalsignsumc.org).

A Área Episcopal do Kansas foi uma das 
primeiras a começar a utilizar esta ferramenta, 

começando com um distrito rural no Oeste do 
Kansas e um distrito urbano no Leste do Kan-
sas. Esta Área Episcopal forneceu formação em 
todos os distritos no estado antes da implemen-
tação a 1 de Janeiro de 2012 e convidou qualquer 
igreja que estivesse pronta a começar mais cedo 
a inscrever-se em qualquer altura durante 2011.

“Nós contamos as pessoas porque as pessoas 
contam”, explicou o Bispo Scott Jones da Área 
do Kansas, quando lhe perguntaram sobre a 
utilização de métricas em estratégias para 
revitalizar congregações. “Também encora-
jamos as nossas igrejas a partilhar as suas 
histórias porque para nós, as histórias são tão 
importantes – ou mesmo mais importantes – do 
que as próprias estatísticas. Essas histórias 
mostram-nos o que a igreja pensa de si própria e 
como se dedica e alcança a comunidade através 
de maneiras que não podemos ver simplesmente 
com base em números”.

As conferências anuais e as igrejas locais continuam a empenhar-se em 
centenas de ministérios nestas quatro áreas, ministérios que transformam 
vidas, comunidades e o mundo.

CRIAR NOVOS LOCAIS PARA NOVAS PESSOAS E 
REVITALIZAR AS CONGREGAÇÕES EXISTENTES
Durante os últimos quatro anos, quase 1.000 novas comunidades cristãs metodistas unidas 
foram criadas em todo o mundo. Desde 2009, mais de 325 novas comunidades de fé metodistas 
unidas foram criadas em 12 áreas de iniciativa de missão na Ásia, no Sudeste Asiático, em 
África, na América Latina e nas Caraíbas, na Europa e na Eurásia, muitas delas em comuni-
dades empobrecidas e marginalizadas. Nos Estados Unidos, em parceria com a iniciativa Path 
One, as conferências anuais criaram aproximadamente 650 igrejas, em que cerca de metade 
dessas igrejas são congregações de várias raças e etnias. Nos Estados Unidos, aproximada-
mente 12 novas igrejas estão a ser criadas todos os meses.

EMPENHAR-SE NO MINISTÉRIO COM OS POBRES
O esforço organizativo do ministério com os pobres criou uma 
campanha para aumentar a sensibilização e educar as pessoas 
sobre problemas de pobreza global e inspirá-las a comprometerem-se
de maneiras que façam diferença em todos os ministérios meto-
distas unidos. A campanha “With*” (Com) inclui um website, 
www.ministrywith.org, com recursos para a aprendizagem, a 
mobilização, a conexão e o envolvimento com os ministérios e as 
pessoas, a fi m de erradicar a pobreza.  

COMBATER AS DOENÇAS RELACIONADAS COM A 
POBREZA MELHORANDO A SAÚDE A NÍVEL GLOBAL
A Igreja Metodista Unida angariou $22 milhões de dólares para a campanha 
intitulada Imagine No Malaria, um esforço que é responsável pela distribuição 
de 846.000 redes mosquiteiras tratadas com insecticida em todo o continente 
africano. Espera-se que um milhão de redes mosquiteiras tenham sido 
distribuídas antes do fi m de 2012. Além disso, mais de 5.000 trabalhadores de 
saúde comunitários têm sido formados para distribuir as redes mosquiteiras 
e avaliar as taxas de utilização das mesmas.
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O coro das crianças da Igreja Metodista Unida de 
Barangay Conversion em Nueva Ecija, nas Filipinas, 
actua para uma delegação de visitantes.

Foto cortesia de Laddie Perez-Galang



CONCLUSÃO
Enquanto tomamos medidas para aumentar o número de congregações 

vitais durante os próximos 10 anos, celebramos os ministérios das 

congregações, das conferências, das agências e das instituições metodistas 

unidas nas quais discípulos de Jesus Cristo partilham o Evangelho, mudam 

vidas e transformam o mundo através das Quatro Áreas de Focalização e não 

só. Também reconhecemos que o desafi o adaptativo para aumentar o número 

de congregações vitais exigirá uma abertura à mudança e novas abordagens 

à liderança e à aprendizagem. Exigirá uma nova compreensão e prática de 

responsabilidade e efi ciência. Cremos que podemos responder a este desafi o.

Convidamo-los a juntarem-se a nós nesta jornada a bem de uma Igreja 

Metodista Unida mais vital, através das vossas orações, das vossas presenças, 

das vossas dádivas, dos vossos serviços e dos vossos testemunhos. Cada um 

de nós faz diferença nesta igreja e neste mundo e, por isso, damos graças. Que 

a glória seja para Deus!

Para obter mais informações e participar na Iniciativa das Congregações 

Vitais, visite www.umvitalcongregações.org.
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A Rev. Carol Cavin-Dillon (ao centro) ora 
por um aluno da sexta classe que acabou 
de confi rmar a sua fé na Igreja Metodista 
Unida de Cristo em Franklin, Tennessee.
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