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A Igreja Metodista Unida: 
Uma Conexão para uma Missão Mundial 

 

Resumo Executivo 
 
Observação preliminar: Cada uma das secções deste Resumo Executivo refere-se a um Anexo que contém 
mais pormenores. A secção número 6 apresenta questões e perguntas para as vossas discussões após as 
quais poderão enviar os vossos comentários e opiniões à Mesa Conexional. 

 
1) Uma Igreja Conexional (ver o Anexo 1) 
 
A Igreja Metodista Unida possui uma organização única como igreja conexional, com o intuito de 
participar na Missão de Deus neste mundo. Tal como enunciado na sua Constituição, os dois elementos 
conexionais mais importantes são o sistema de conferências e a superintendência geral (os bispos). O 
facto de ser uma igreja conexional contribui para com a missão da Igreja de fazer discípulos de Jesus 
Cristo para a transformação do mundo. 

 
2) A Estrutura Decorre da Função (ver o Anexo 2) 
 
A natureza e a missão da igreja determinam a sua estrutura. A estrutura decorre da função e adapta-se 
a situações que evoluem. Vários grupos de estudo, cujos relatórios foram apresentados ao nível da 
Conferência Geral, têm-se debruçado sobre as questões relativas à igreja mundial durante os últimos 25 
anos. A Conferência Geral de 2012 adoptou um documento intitulado Aliança para uma Igreja 
Metodista Unida Mundial (Livro da Disciplina de 2012, ¶125) baseado nos valores fundamentais, os 
quais são essenciais em todos os processos de transformação. 
 
Ao passar a ser participantes na Missão de Deus neste mundo e em conformidade com a “Aliança para 

uma IMU Mundial”, (Livro da Disciplina de 2012, ¶ 125), reconhecemos o valor de: 

1. Conexões mais profundas em toda a igreja (Actos 1: 8; João 15: 1-11); 
2. Maior autoridade a nível local (1 Cor. 12: 4-13); 
3. Partilha mais justa do poder e da representação em todo o mundo (1 Cor. 13: 4). 

 
3) Funções aos Diferentes Níveis das Conferências (ver o Anexo 3) 
 
A Igreja Metodista Unida possui uma estrutura conexional que é preservada através de um sistema de 
conferências (Livro da Disciplina 2012, Parte VI, Capítulo 4: As Conferências). 

 Uma conferência de igreja é a unidade de base no seio da igreja (Livro da Disciplina de 2012, ¶ 
246) e constitui a ligação entre as igrejas locais e a Igreja geral (Livro da Disciplina de 2012, ¶ 
247). 

 Uma conferência anual é o órgão de base da Igreja (Livro da Disciplina de 2012, ¶ 11). 

 A Conferência Geral possui plenos poderes legislativos sobre todas as questões que se 
relacionam claramente com toda a igreja (Livro da Disciplina de 2012, ¶ 16). 

 As Conferências Jurisdicionais, que só existem nos Estados Unidos, e as Conferências Centrais, 
que só existem fora dos Estados Unidos, constituem um nível intermédio entre as conferências 
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anuais e a conferência geral. Ambas foram criadas com o tempo para responder a necessidades 
específicas. Possuem semelhanças, mas também diferenças. As conferências jurisdicionais 
foram criadas em 1939 com base nos antecedentes das conferências centrais que existiam 
desde os anos de 1880 na Igreja Episcopal Metodista.  

 

4) A Conferência Geral e o seu Livro da Disciplina (ver o Anexo 4) 
 
A Conferência Geral tem-se tornado num órgão mundial em função do aumento considerável da 
percentagem de delegados proveniente do exterior dos Estados Unidos. É o único órgão da igreja com 
plenos poderes legislativos sobre todas as questões que se relacionam claramente com toda a igreja. 
Como órgão legislativo, é a Conferência Geral que cria o Livro da Disciplina. 
 
A Conferência Geral de 2012 criou uma nova Segunda Parte, o “Livro da Disciplina Global” (Livro da 
Disciplina de 2012, ¶ 101). O ¶ 101 enuncia que a Primeira Parte (Constituição), a Terceira Parte 
(Padrões Doutrinários e o Nosso Mandato Teológico), a Quarta Parte (O Ministério de Todos os 
Cristãos), e a Quinta Parte (Princípios Sociais) devem fazer parte de um Livro da Disciplina Global e não 
podem ser alvo de adaptações. Além disso, o Comité Permanente para os Assuntos das Conferências 
Centrais, em consulta com o Comité de Fé e Ordem, apresentará recomendações à Conferência Geral de 
2016 sobre as secções e os parágrafos contidos na Sexta Parte do Livro da Disciplina que não podem ser 
modificados nem adaptados.  
 
A seguir à acção da Conferência Geral de 2012, o secretário da conferência geral em colaboração com a 
Junta Geral da Igreja e Sociedade foram encarregados de se debruçar sobre os Princípios Sociais que 
reflectem mais de perto a natureza mundial da nossa igreja assim como o seu património bíblico e 
wesleyano. O Conselho Geral de Finanças e Administração vai encarregar-se do trabalho para a criação 
de um fundo global de contribuições.  

 
5) A Situação Específica dos Estados Unidos (ver o Anexo 5) 
 
Os Estados Unidos são o país que viu nascer todas as diferentes igrejas que precederam e que se uniram 
para criar a Igreja Metodista Unida. Todas as igrejas predecessoras estabeleceram uma conferência 
geral constituída por delegados representando as conferências anuais existentes em todo o território 
dos Estados Unidos. À medida que as primeiras conferências anuais eram estabelecidas fora dos Estados 
Unidos, estas também enviavam delegados à conferência geral, mas as suas delegações constituíam 
uma pequena minoria. 
 
Actualmente, os delegados que vêm do exterior dos Estados Unidos, constituem quase 40% da 
Conferência Geral e o seu número continua a aumentar. Também servem como delegados das suas 
respectivas conferências centrais onde podem tomar decisões sobre questões regionais, que lhes são 
específicas, incluindo as adaptações de certas partes do Livro da Disciplina. 
  
Isto suscita uma questão essencial não resolvida: Onde se reunirão os delegados de todas as 
conferências anuais nos Estados Unidos para debater os assuntos que são específicos dos Estados 
Unidos? 
 
Esta questão não resolvida afecta não só a conferência geral, mas também as outras partes da igreja 
fora dos Estados Unidos. É uma questão que deve ser abordada em virtude dos nossos valores 
fundamentais expressos na Aliança para uma Igreja Mundial. 
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6) Questão Essencial para Discussão e Comentários (ver o Anexo 6) 
 
 
Solicita-se a discussão e a apresentação de comentários sobre a seguinte questão essencial: 
 
 
Onde se reunirá a IMU na “conferência” dos Estados Unidos para tratar de questões 
relacionadas com os Estados Unidos, a fim de aumentar a sua eficácia em relação à missão da 
igreja?  
 
 

A. Tal como acontece actualmente ao nível mundial da conferência geral?  
B. Criando uma conferência central para os Estados Unidos (tal como para as outras regiões do 

mundo)?  
C. Criando uma nova estrutura? Por exemplo, uma reunião conjunta de todas as conferências 

jurisdicionais nos Estados Unidos ou outras ideias? (Por favor, especifiquem as vossas ideias 
para uma nova estrutura).  

 
 
1.   Entre as três opções propostas, A, B ou C, qual delas prefeririam e porquê (e porque não outras 

opções)? 

2.   Por favor, reflictam e expliquem quais pensam ser as consequências da vossa opção preferida sobre:  

 A actual conferência geral? 

 As actuais conferências jurisdicionais nos Estados Unidos? 

 As actuais conferências centrais fora dos Estados Unidos? 

 As agências gerais? 

 As conferências anuais? 

 As igrejas locais? 
 
 
3.  Como é que a vossa preferência pode melhorar ou desviar-se da nossa capacidade de fazer 
discípulos? 
 
 
4.   Que outros assuntos se podem ter em conta, relacionadas com a vossa opção preferida? 
 
 
5. Questão adicional: Deveria considerar-se uma mudança de nome para as “conferências centrais” 
tendo em conta o doloroso passado da jurisdição central nos Estados Unidos entre 1939 e 1968? 
Se assim for, optariam por “conferências regionais” em vez de “conferências centrais” ou gostariam de 
propôr um nome diferente? 
 
 
Por favor, enviem os vossos comentários para a Mesa Conexional o mais tardar até 31 de Agosto de 
2014 utilizando o questionário na Internet em: www.umc.org/worldwide-nature-survey. 
 
 
Os resultados deste questionário serão apresentados na reunião conjunta do Conselho de Bispos e da 
Mesa Conexional em Novembro de 2014, assim como na reunião conjunta da Mesa Conexional e do 
Comité Permanente para os Assuntos das Conferências Centrais, que se realizará em Fevereiro de 2015. 
As recomendações, as petições legislativas e o relatório a apresentar à Conferência Geral de 2016 serão 
discutidos durante esta reunião conjunta. 

http://www.umc.org/worldwide-nature-survey
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Os nossos agradecimentos pela vossa contribuição! 
 
 
 
Patrick Streiff, Bispo 
Presidente do Grupo de Colaboração de Missão – Natureza Mundial da Igreja  
Mesa Conexional  
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Anexo 1: 
 
Uma Igreja Conexional 
 
A Igreja Metodista Unida possui uma organização única como igreja conexional, com o intuito de 
participar na Missão de Deus neste mundo. Os dois elementos conexionais mais importantes são o seu 
sistema de conferências e a sua superintendência geral (os bispos). A Constituição da Igreja Metodista 
Unida descreve na Segunda Parte, a estrutura organizacional com vários níveis de conferências e na 
Terceira Parte, a supervisão episcopal. O facto de ser uma igreja conexional contribui para com a missão 
da Igreja de fazer discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo. 
  
A Quinta Parte do Livro da Disciplina sobre o ministério de todos os cristãos descreve esta missão e o 
ministério da igreja: “A missão da Igreja é fazer discípulos de Jesus Cristo para a transformação do 
mundo. As igrejas locais fornecem a arena mais significativa através da qual ocorre a formação de 
discípulos”. (Livro da Disciplina de 2012, ¶ 120). Os primeiros parágrafos da Quarta Parte do Livro da 
Disciplina dão ênfase à natureza mundial da missão (Livro da Disciplina de 2012, ¶ 120-125). Estes 
parágrafos sublinham “a aliança conexional através da qual nos apoiamos e nos responsabilizamos uns 
aos outros para sermos discípulos fiéis e cumprir a missão. Ao defender integralmente a unidade 
conexional e a liberdade a nível local, procuramos proclamar e encarnar o evangelho de maneiras 
responsáveis para com o nosso específico contexto sociocultural, preservando ao mesmo tempo ‘uma 
rede vital de relações interactivas’ » (Livro da Disciplina de 2012, ¶ 125).  
 
O parágrafo 132 da Livro da Disciplina de 2012, concentra-se na Jornada de um Povo Conexional: “O 
conexionalismo na tradição metodista unida é uma estrutura a vários níveis, de porte mundial e de 
ímpeto local. O nosso conexionalismo não é um simples elo de ligação entre uma conferência de igreja a 
uma outra. É mais exactamente uma rede vital de relações interactivas. Estamos conectados através da 
partilha de uma tradição comum da fé, incluindo os nossos Padrões Doutrinários e as Normas Gerais (¶ 
104); ao partilhar em conjunto um regime constitucional, incluindo uma liderança de responsáveis pela 
superintendência geral; ao partilhar uma missão comum, que procuramos levar a cabo trabalhando em 
conjunto em e através das conferências que reflectem o carácter inclusivo e de missão da nossa 
comunidade; ao partilhar uma filosofia comum que caracteriza a nossa maneira específica de actuar”. 
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Anexo 2: 
 
A Estrutura Decorre da Função 
 
A natureza e a missão da igreja determinam a sua estrutura. Tal como o ¶ 132 do Livro da Disciplina de 
2012 declara: “Somos conectados ao partilhar uma tradição de fé em comum, …; ao partilhar em 
conjunto um regime constitucional, incluindo uma liderança de responsáveis pela superintendência 
geral; ao partilhar uma missão comum, que procuramos levar a cabo trabalhando em conjunto em e 
através das conferências que reflectem o carácter inclusivo e de missão da nossa comunidade; ao 
partilhar uma filosofia comum que caracteriza a nossa maneira específica de actuar. A estrutura decorre 
da função e adapta-se a situações que evoluem. 
 
Vários grupos de estudo cujos relatórios foram apresentados ao nível da Conferência Geral, têm-se 
debruçado sobre as questões relativas à igreja mundial durante os últimos 25 anos. Mesmo durante 
todo o século XX, houve estudos e relatórios antes da união das igrejas que resultou na nascença da 
Igreja Metodista Unida. A questão sobre como podemos viver melhor a missão e o ministério numa 
igreja mundial surgiu mais uma vez desde os anos 1990.  
 
Eis aqui uma lista dos mais importantes relatórios e estudos desde o ano 2000.  

 Relatório e recomendações da Equipa do Processo Conexional (2000), nomeadamente a terceira 
e a quarta secções. 

 O Ministério Mundial através da Igreja Metodista Unida: Relatório do Grupo de Trabalho sobre a 
Natureza Global da Igreja, o Concílio de Bispos e a Mesa Conexional, Defensor Cristão Diário 
(ADCA) 2008 (com as propostas para as alterações à Constituição apresentadas à Conferência 
Geral de 2008). 

 Relatório Sucinto à Conferência Geral (2012) do Comité de Estudo sobre a Natureza Mundial da 
Igreja Metodista Unida, Defensor Cristão Diário 2012 (com 8 recomendações para outro estudo 
mais aprofundado depois da Conferência Geral de 2012). 

 
É possível fazer o download destes relatórios em: www.umc.org/worldwide-nature-studies   
 
Os valores fundamentais são essenciais em qualquer processo de transformação. A Conferência Geral 
de 2012 adoptou o documento intitulado Aliança para uma Igreja Metodista Unida Mundial (Livro da 
Disciplina de 2012, ¶125) baseado nos valores fundamentais que são essenciais em qualquer processo 
de transformação. Em espírito de oração, leiam a Litania da Aliança, à medida que começam a reflectir 
sobre as várias secções deste documento.  
 
Como Mesa Conexional, resumimos os nossos valores orientadores que nos guiarão nesta jornada, tal 
como apresentamos a seguir: 
  
Ao passar a ser participantes na Missão de Deus neste mundo e em conformidade com a “Aliança para 

uma IMU Mundial”, (Livro da Disciplina de 2012, ¶ 125), reconhecemos o valor de: 

1. Conexões mais profundas em toda a igreja (Actos 1: 8; João 15: 1-11); 

http://www.umc.org/worldwide-nature-studies
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2. Maior autoridade a nível local (1 Cor. 12: 4-13); 
3. Partilha mais justa do poder e da representação em todo o mundo (1 Cor. 13: 4). 

 

Como Mesa Conexional os nossos objectivos são: 

 Descobrir todas as questões relacionadas com a natureza mundial da  Igreja Metodista 
Unida e relacioná-las com a missão, a visão, os valores fundamentais e os recursos que 
temos em comum.   

 Facilitar conversas através da conexão, que possam originar modificações de carácter 
legislativo relacionadas com a natureza mundial da IMU durante a Conferência Geral.  
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Anexo 3: 
 
Funções aos Diferentes Níveis das Conferências 
 
A Igreja Metodista Unida possui uma estrutura conexional que é preservada através de um sistema de 
conferências (Livro da Disciplina 2012, Capítulo sobre as Conferências). Cada nível de conferência possui 
uma função específica. Tudo começou com a conferência anual, primeiro na Grã-Bretanha e, em 
seguida nos Estados Unidos. As conferências anuais têm continuado sempre a ser o órgão fundamental 
da igreja. Em conjunto com as conferências de igreja como unidades básicas no seio de uma paróquia, 
formam dois níveis de conferências que se podem encontrar em todos os tipos de igrejas metodistas. 
 
No início da história da igreja nos Estados Unidos, a conferência geral foi criada como uma conferência 
constituída por delegados para preservar a unidade entre as conferências anuais. Por conseguinte, a 
conferência geral possui plenos poderes legislativos sobre todas as questões que se relacionam 
claramente com toda a igreja. A criação da conferência geral, em conjunto com a superintendência geral 
exercida pelos bispos, tem feito diferença no desenvolvimento do metodismo americano e dos seus 
sucessores em comparação com o metodismo britânico e as suas missões no estrangeiro. 
 
À medida que a missão da igreja dos Estados Unidos se expandia para outras partes do mundo e que as 
conferências anuais eram estabelecidas, essas conferências anuais fora dos Estados Unidos ansiavam 
por mais cooperação regional entre si em vez de possuir uma ligação estrutural apenas com os Estados 
Unidos e a conferência geral. Este anseio deu origem às conferências centrais na Ásia durante os anos 
de 1880. As conferências centrais passaram a constituir uma poderosa ferramenta para delegar os 
poderes e as responsabilidades da conferência geral aos órgãos regionais. Esta medida contribuiu para a 
formação de líderes metodistas naturais destas regiões. 
 
Após a união de três denominações metodistas que resultou na nascença da Igreja Metodista em 1939, 
a experiência das conferências centrais fora dos Estados Unidos inspirou a criação das conferências 
jurisdicionais no interior dos Estados Unidos, mesmo se lhes tivesse sido acordado menos poder do que 
as conferências centrais tinham. Com base nas linhas raciais, foi criada uma jurisdição central para os 
afro-americanos nos Estados Unidos. Esta jurisdição central foi dissolvida em 1968, por ocasião da união 
da igreja Metodista com a Igreja Evangélica dos Irmãos Unidos. O doloroso passado da jurisdição central 
projecta conotações negativas sobre o termo muito mais antigo de “conferências centrais”.  
 
A apresentação anexa em PowerPoint destaca alguns destes desenvolvimentos e explica as semelhanças 
e as diferenças entre as conferências centrais no exterior dos Estados Unidos e as conferências 
jurisdicionais no interior dos Estados Unidos. 
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Anexo 4: 
 
A Conferência Geral e o Livro da Disciplina 
 
A Conferência Geral tem-se tornado num órgão mundial em função do aumento considerável da 
percentagem de delegados proveniente do exterior dos Estados Unidos. É o único órgão da igreja com 
plenos poderes legislativos sobre todas as questões que se relacionam claramente com toda a igreja. 
Cria o Livro da Disciplina. As conferências centrais são as únicas que têm o direito de fazer adaptações 
ao Livro da Disciplina. Este direito de adaptação não se encontra definido com precisão no Livro da 
Disciplina. 
 
O actual Livro da Disciplina, que é revisto pela conferência geral, tem aumentado em volume e em 
conteúdo, em grande parte porque a conferência geral trata essencialmente de questões referentes aos 
Estados Unidos. O Comité do Estudo sobre a Natureza Mundial da Igreja levantou uma questão 
importante durante o quadriénio de 2008-2012, em relação às partes da Livro da Disciplina que são de 
natureza global e não podem ser alvo de adaptações. A Conferência Geral de 2012 precisou no ¶ 101 
que a Primeira Parte (Constituição), a Terceira Parte (Padrões Doutrinários e o Nosso Mandato 
Teológico), a Quarta Parte (O Ministério de Todos os Cristãos) e a Quinta Parte (Princípios Sociais) 
devem fazer parte de um Livro da Disciplina Global. Quanto à Quinta Parte (Organização e 
Administração), torna-se muito mais difícil fazer a distinção. Cada parágrafo começa muitas vezes por 
declarações de carácter geral, pertinentes a nível mundial, mas continua através de alíneas muito 
detalhadas que se baseiam nos Estados Unidos. Clarificar o que deverá fazer parte de Livro da Disciplina 
Global é uma tarefa enorme e complicada, mas absolutamente necessária.  
 
O Comité Permanente para os Assuntos das Conferências Centrais, em consulta com o Comité de Fé e 
Ordem, está actualmente a trabalhar sobre uma versão preliminar acerca do que é necessário para ligar 
a Igreja Metodista Unida como conexão conjunta a nível mundial. Um anteprojecto dos elementos 
essenciais fará parte de uma consulta durante o verão de 2014, cujos resultados serão comunicados no 
outono de 2014.  
 
 
É possível que as recomendações à Conferência Geral de 2016 apresentem uma primeira versão, apesar 
de incompleta, de um “Livro da Disciplina Global” que permitiria a toda a IMU a nível mundial começar a 
viver uma nova realidade durante o quadriénio de 2016 - 2020. Esta versão inicial de um “Livro da 
Disciplina Global” ajudará a obter um consenso importante na igreja a fim de propor as alterações 
constitucionais necessárias para criar um Livro da Disciplina Global (incluindo os actuais direitos 
constitucionais das conferências centrais a adaptações) e com vista a preparar uma versão preliminar 
para as partes restantes de um Livro da Disciplina que poderiam ser objecto de adaptações pelas 
conferências centrais, para uma votação final na Conferência Geral de 2020.  
 



A IMU – Uma Conexão pora uma Missão Mundial  10 

 

 

Anexo 5: 
 
A Situação Específica dos Estados Unidos  
 
Os Estados Unidos são o país que viu nascer todas as diferentes igrejas que precederam e que se uniram 
para criar a Igreja Metodista Unida. Todas as igrejas predecessoras estabeleceram uma conferência 
geral constituída por delegados representando as conferências anuais existentes em todo o território 
dos Estados Unidos. A Conferência Geral tem sido sempre o órgão onde a IMU nos Estados Unidos tem 
discutido todas as suas questões comuns e tem estabelecido as suas comissões e agências, conselhos e 
juntas gerais. 
 
Com a expansão da missão para além dos Estados Unidos e à medida que as primeiras conferências 
anuais eram estabelecidas fora dos Estados Unidos, estas conferências também enviavam delegados à 
conferência geral. Continuaram a ser sempre uma pequena minoria, nunca ultrapassando mais de 20% 
em termos de delegações, nos séculos XIX e XX. 
 
Actualmente, os delegados que vêm do exterior dos Estados Unidos constituem quase 40% da 
Conferência Geral e o seu número continua a aumentar. Estes delegados assistem à conferência geral 
para debater questões que se referem a todo o mundo. Quando se trata das suas próprias questões 
regionais respectivas, discutem-nas e tomam decisões sobre elas a nível regional, nas suas conferências 
centrais, incluindo as adaptações a certas partes do Livro da Disciplina da conferência geral. Também 
servem como delegados das suas respectivas conferências centrais. Quando chegam à conferência geral, 
descobrem que a ordem do dia contém um grande número de assuntos referentes apenas aos Estados 
Unidos, dado que os delegados americanos não têm nenhum outro nível de conferência para os discutir 
e decidir. 
 
Isto suscita uma questão essencial não resolvida: Onde se reunirão os delegados de todas as 
conferências anuais nos Estados Unidos para debater os assuntos que são específicos dos Estados 
Unidos? (Ver a secção 6). 
 
Esta questão não resolvida afecta a conferência geral. Também afecta as outras partes crescentes da 
Igreja Metodista Unida no exterior dos Estados Unidos e mesmo as relações com as igrejas autónomas 
afiliadas e as concordatas que enviam delegados à conferência geral. Esta questão não resolvida deve 
ser abordada em virtude dos nossos valores fundamentais expressos na nossa Aliança para uma Igreja 
Mundial. 
 
 


