
A MISSÃO MUNDIAL DA IMU
As dimensão global da Igreja Metodista Unida é o

resultado da acção decisiva de evangelização missionária
das suas anteriores denominações. A fidelidade à interpre-
tação Wesleyana do imperativo evangélico de partilhar a
alegria da salvação em Cristo e de nos tornarmos agentes
dessa graça salvadora no serviço ao próximo, através de
programas de desenvolvimento pessoal e social, mani-
festou-se numa igreja implantada nos cinco continentes . . .

O desafio tem sido sempre, e continua a ser, aprender
a acomodar ou possibilitar o testemunho desta comunidade
mundial de fé no espírito e estrutura conexional do
Metodismo.1

Acreditamos que Deus precisa de uma Igreja que esteja
mais preparada para a missão e ministério mundiais. O
Metodismo Unido, devido ao seu impulso missionário e
carácter conexional, pode vir a desempenhar um papel pre-
ponderante entre as igrejas protestantes no século XXI, no
desenvolvimento de uma nova forma de ser igreja no mundo.

O mundo está a mudar. As pessoas deslocam-se mais
frequentemente de um país para outro. Muitos países são
hoje mais interdependentes do que nunca, do ponto de vista
social, económico, político e espiritual. Muitos encontram-
se ligados por novos meios de comunicação digital. Neste
contexto de mudança (descrito de diversas formas, como
globalização, interdependência ou revolução digital), em
que o mundo está a ficar cada vez mais ligado e interdepen-
dente, acreditamos que o testemunho missionário dos dis-
cípulos de Jesus Cristo deve também estar adequadamente
ligado e ser interdependente.

Em suma, a Igreja Metodista Unida deve viver a sua
natureza mundial de forma mais plena. Escolhemos a
palavra “mundial” para descrever a natureza do Metodismo
Unido. O termo “mundial” difere de “global” no contexto
que tem sido usado no debate das últimas décadas. A
palavra “mundo” refere-se a um conceito mais abrangente e,
por isso, mais adequado do que a palavra “globo.” A missão

da Igreja destina-se ao mundo, não ao globo. Do ponto de
vista teológico, “mundo” é mais do que um termo geográfi-
co: é a criação abençoada de Deus, o adversário de Deus no
seu estado de queda, o objecto do amor e salvação de Deus
através de Cristo e da reconciliação. 

PORQUÊ AGORA?
A urgência prende-se com a necessidade de responder

ao apelo para, enquanto Cristãos, vivermos no mundo de
modo diferente, oferecermos ao mundo uma melhor versão
de unidade e interdependência; em resumo, sermos uma
contra-cultura. Os recentes desenvolvimentos no cristianis-
mo mundial exigem uma nova ênfase num conceito de mis-
são que contemple uma comunidade mundial e não se deixe
limitar por barreiras nacionais, culturais e económicas. Foi
iniciado um diálogo renovado no quadriénio 2004-2008 em
resultado de: 1) novas iniciativas de missão, cooperação
missionária e crescimento da igreja, especialmente em
África; 2) novas iniciativas desenvolvidas pelo Concílio de
Bispos e a Mesa Conexional; 3) a possibilidade de as con-
gregações das Filipinas procurarem um maior relaciona-
mento com outras igrejas Metodistas da Ásia e, desta forma,
considerarem a autonomia; e 4) o estabelecimento, pela
Conferência Geral de 2004, de uma Consulta para Estudar a
Relação entre as Igrejas Metodistas da América Latina e das
Caraíbas e a Igreja Metodista Unida.

Embora proclamemos a natureza mundial do nosso
ministério enquanto Metodistas Unidos, admitimos que
muitas vezes não conseguimos actuar como o corpo de
Cristo descrito em 1 Coríntios 12. Tal como sucede na
sociedade secular, o poder económico e político da denom-
inação encontra-se baseado nos Estados Unidos. Uma
análise do Livro de Resoluções coloca em evidência a pre-
dominância de questões centradas nos EUA na conferência
geral. Sabemos que as culturas fora dos Estados Unidos são
igualmente complexas; no entanto a legislação não reflecte
essa complexidade. Porquê?

O domínio dos EUA no governo denominacional prej-
udica a igreja, tanto nos Estados Unidos como nas confer-
ências centrais. Impede que as conferências centrais estejam
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totalmente integradas no corpo da igreja e permite que a
igreja dos Estados Unidos fuja à responsabilidade de abor-
dar os seus problemas internos. Para sermos completos, é
necessário assumir a responsabilidade por tudo o que Deus
nos dá e valorizar as dádivas únicas que Deus distribui entre
o Seu povo. Para sermos completos devemos valorizar tudo.
As nossas estruturas têm de reflectir este valor e incentivar-
nos a assumir cada vez mais responsabilidade por reflectir o
reino de Deus, na igreja e no mundo.

A NATUREZA CONEXIONAL DA IMU
A Igreja Metodista Unida é conexional. Somos uma

igreja que serve a causa de Cristo em mais de 38 países.
Estamos ligados por uma doutrina comum, uma missão
comum e uma disciplina comum. Tomamos decisões através
de uma única Conferência Geral, com decisões regionais e
locais tomadas em Conferências Jurisdicionais, Centrais,
Anuais, Distritais e Paroquiais. O nosso Livro de Disciplina
indica-nos essas decisões e processos de missão.

O trabalho do actual Grupo de Trabalho tem origem no
entendimento que fazemos da nossa identidade enquanto
Igreja Metodista Unida. O Metodismo Unido, através da sua
natureza conexional, é—pela sua própria essência—ver-
dadeiramente católico. Enquanto movimento “católico,” não
se pode restringir a uma nação, país, continente, raça ou
classe, mas transcende essas fronteiras e diz respeito a todo
o mundo. É a este mundo que John Wesley se refere na sua
famosa afirmação “Considero o mundo inteiro como a
minha paróquia.” Proferida durante uma controvérsia sobre
o direito de evangelizar, a frase de Wesley sobre a procla-
mação universal da Boa Nova a todas as pessoas violava
princípios canónicos de direitos paroquiais em vigor na
época. Wesley estava convencido de que a missão universal
de divulgar o evangelho não devia ser travada. Não recon-
hecia quaisquer limites a esta missão.

Simultaneamente, a Igreja Metodista Unida vive em
relações ecuménicas. A nossa natureza conexional, bem
como a nossa Constituição, compromete-nos a este auto-
entendimento e aos nossos esforços para trabalhar no senti-
do de uma maior unidade na Igreja de Cristo. O nosso
envolvimento na família ecuménica pode ser descrito como
uma série de círculos sobrepostos, que mostram esses “laços
familiares” desde as relações mais próximas às mais dis-
tantes.

Círculo 1– Igreja Metodista Unida – todas as entidades
sujeitas à Conferência Geral da IMU (a nossa família
nuclear)

Círculo 2 – Igrejas Autónomas Afiliadas e Igrejas
Metodistas Unidas Afiliadas (a nossa família alargada)

Círculo 3 – Igrejas que pertencem à Comissão Pan-
Metodista (Pan Methodist Commission) (os nossos primos)

Círculo 4 – Igrejas que pertencem ao Conselho
Metodista Mundial (CMM – World Methodist Council) (a
nossa família tribal alargada)

Círculo 5 – Igrejas que pertencem a vários conselhos
nacionais de igrejas (CNIs) e ao Conselho Mundial de
Igrejas (CMI – World Council of Churches) (participantes
em reuniões de famílias relacionadas)

Círculo 6 – Igrejas que não pertencem a conselhos
nacionais ou ao Conselho Mundial de Igrejas (primos e tios
distantes)

Todos estes laços são importantes e devem ser fortale-
cidos. Simultaneamente, o diálogo sobre a natureza mundi-
al da Igreja Metodista Unida e sobre as formas de viver mais
plenamente nessa realidade é importante e merece também
a nossa atenção.

INTENÇÃO DA PRESENTE LEGISLAÇÃO
O Grupo de Trabalho propõe a seguinte legislação

como primeiro passo no sentido de vivermos mais plena-
mente a natureza mundial, que já existe de forma limitada
na nossa igreja. Esta legislação:

• Faz quatro alterações constitucionais que permitem à
futura Conferência Geral criar estruturas para confer-
ências regionais e jurisdicionais que sejam iguais em
qualquer parte do mundo em que a Igreja Metodista
Unida exerça ministério.

• Promove a continuação do estudo e a elaboração de
um relatório, pela Mesa Conexional e pelo Concílio
de Bispos, para a Conferência Geral de 2012.
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Apresentamos 23 petições que alteram a constituição
de formas que irão permitir a criação de uma conferência
regional nos Estados Unidos e a alteração do nome de “con-
ferência central” para “conferência regional.” A legislação
não cria uma conferência regional nos EUA, mas oferece à
Conferência Geral a possibilidade de vir a criá-la mais tarde,
se assim o entender. Uma petição adicional solicita um estu-
do mais aprofundado da natureza mundial da igreja, a ser
realizado pelo Concílio de Bispos e pela Mesa Conexional.

A legislação proposta não faz o seguinte:

• Não altera o número, objectivo ou função das
Conferência Jurisdicionais.

• Não altera a forma como os bispos são eleitos ou
nomeados.

• Não altera o objectivo, número ou âmbito de activi-
dade de qualquer agência geral.

• Não altera a dimensão ou o poder atribuído à
Conferência Geral.

• Não altera a forma como os Princípios Sociais são
decididos ou alterados.

• Não altera a forma como os fundos são atribuídos ou
distribuídos.

MUDANÇA DE NOME, DE CENTRAL PARA
REGIONAL

Propomos que o nome “conferência central” seja alter-
ado para “conferência regional” ao longo de toda a
Constituição. A palavra “central” foi utilizada inicialmente
no final do século XIX para facilitar o trabalho missionário
fora dos Estados Unidos. Actualmente, o significado do
termo já não é claro para a maioria das pessoas. Além disso,
existem conotações negativas associadas à Jurisdição
Central, que tinha objectivos de segregação. Assim, a
palavra “regional” exprime a ideia de que todas as confer-
ências anuais numa determinada região se envolvem numa
missão comum para servir a Deus nessa região. A palavra
será facilmente traduzida noutras línguas.

FUNDAMENTO DA LEGISLAÇÃO
A Conferência Geral deve ser capaz de criar estruturas

semelhantes para toda a nossa igreja mundial. Cada
Conferência Anual deve pertencer a uma Conferência
Central que deve ter a capacidade de organizar sub-
unidades denominadas Conferências Jurisdicionais. É
necessário um estudo mais aprofundado para analisar de
que forma podemos viver mais plenamente a nossa
natureza mundial.

As Petições foram aprovadas pelo Concílio de Bispos e
pela Mesa Conexional nas suas reuniões respectivas, em
Maio de 2007.

Membros do Grupo de Trabalho
Bispa Ann B. Sherer, Presidente Kristina Gonzalez
Bispo Scott Jones Forbes Matonga
Bispo Ruediger Mino Dora Washington

Sharon Zimmerman Rader, Funcionária

INFORMAÇÃO DE REFERÊNCIA
Nos últimos 40 anos, o Concílio de Bispos e outros gru-

pos estudaram, analisaram e procuraram legislação que per-
mitisse à nossa igreja viver com integridade nas suas várias
manifestações em todo o mundo. Cada debate trouxe novos
conhecimentos e esperança. As análises históricas e os
“documentos de trabalho” do Grupo de Trabalho que apre-
sentamos de seguida constituem exemplos da atenção dada
pela denominação a esta questão central.

I. A NOSSA TEOLOGIA EM ACÇÃO
O trabalho do actual Grupo de Trabalho tem origem no

entendimento que fazemos da nossa identidade enquanto
Igreja Metodista Unida. O Metodismo Unido, através da sua
natureza conexional, é—pela sua própria essência—ver-
dadeiramente católico. Como movimento “católico,” não se
pode restringir a uma nação, país, continente, raça ou classe,
mas transcende essas fronteiras e diz respeito a todo o
mundo. Enquanto igreja mundial, o Metodismo Unido
demonstra a sua “ubiquidade católica.”2

No recente debate sobre a “natureza global” da Igreja
Metodista Unida, tem-se feito referência ao número de fiéis
e sua distribuição geográfica para decidir se a IMU é ou não
uma igreja mundial. Foi feita uma tentativa de determinar o
lugar do Metodismo Unido numa tipologia de estruturas
religiosas em comparação com igrejas de outras tradições,
considerando a Igreja Metodista Unida como uma igreja
“confessional nacional alargada,” uma denominação norte-
americana com algumas delegações noutros continentes.
Em vez de tentar ser uma “Igreja Metodista Unida global,”
foi recomendado que a igreja participasse nos esforços
Metodistas mundiais e contactos com igrejas de
Concordatas, Autónomas e Afiliadas, bem como o envolvi-
mento no Cristianismo global através do movimento
Ecuménico.3 Embora todos estes esforços tenham os seus
méritos e sejam úteis no processo de clarificação do papel e
missão do Metodismo Unido no nosso mundo de hoje, prati-



camente não têm em consideração a política da Igreja
Metodista Unida. Desta forma, analisam resultados, bem
como critérios e actividades externos, para determinar a
natureza do Metodismo Unido. Nós escolhemos a direcção
oposta, demonstrando que a evangelização e distribuição da
igreja a nível mundial têm origem na natureza “católica” do
Metodismo Unido, que se exprime de forma própria no sis-
tema conexional. Embora não neguemos a necessidade e os
benefícios da participação da Igreja Metodista Unida na
cooperação com outros organismos Metodistas e da igreja
mundial, é nosso objectivo demonstrar a catolicidade iner-
ente do Metodismo Unido.

Escolhemos a palavra “mundial” para descrever a
natureza do Metodismo Unido. O termo “mundial” difere de
“global” no contexto que tem sido usado no debate das últi-
mas décadas. Para muitas pessoas, a palavra “global” é prob-
lemática, contaminada e abençoada pelo actual processo de
“globalização.” O Metodismo Unido Global poderia ser visto
como parte de uma tendência mundial, caracterizada pela
homogeneização e pelo domínio da economia e cultura oci-
dental. O Metodismo “mundial” já existia, e o termo era
usado, muitas décadas antes de a palavra “global” estar em
voga. A palavra mundo refere-se a um conceito mais
abrangente e, por isso, mais adequado do que a palavra
globo. A missão da igreja destina-se ao mundo, não ao globo.
Do ponto de vista teológico, “mundo” é mais do que um
termo geográfico: é a criação abençoada da Deus, o adver-
sário de Deus no seu estado de queda, o objecto do amor e
salvação de Deus através de Cristo e da reconciliação. 

É a este mundo que John Wesley se refere na sua famosa
afirmação “Considero o mundo inteiro como a minha
paróquia.” Esta frase teve origem numa controvérsia sobre o
direito de evangelizar. A frase de Wesley sobre a proclamação
universal da Boa Nova a todas as pessoas violava princípios
canónicos de direitos paroquiais em vigor na época. Wesley
estava convencido de que a missão universal de divulgar o
evangelho não devia ser travada. Não reconhecia quaisquer
limites a esta missão. Por este motivo, utilizou o termo
“católico.”  Embora não estivesse de acordo com a Igreja
Católica Romana—o que era comum na sua época, para um
clérigo inglês com zelo evangélico—afirmou e defendeu a
sua catolicidade. Mais especificamente, fundamentava o seu
direito de evangelizar na sua ordenação “para defender a fé
católica.”4 Permaneceu um membro fiel da Igreja de
Inglaterra até à sua morte, mas considerava que esta tinha lim-
itações enquanto igreja nacional5 e praticou uma fé que ultra-
passou as suas fronteiras.6 O seu espírito e a sua relação com
os outros cresceram no sentido de uma maior fraternidade do
que a prevista pelas estruturas eclesiásticas do seu tempo.7 O
documento mais conhecido sobre os seus princípios e a sua
atitude é o sermão “Espírito Católico” (Catholic Spirit.8

Wesley imprimiu nos seus seguidores enquanto “princípio
fundamental . . . um espírito anti-sectário e católico.”9 Já foi
referido que o padrão organizacional do movimento
Metodista segue, também, princípios católicos. 

Um olhar sobre a “Conexão Metodista” evidencia este
facto. Este peculiar sistema de organização que surgiu a par-
tir do movimento Metodista, conhecido inicialmente (e ainda)
em Inglaterra como “Conexão,” descreve a interdependência
de pessoas, congregações, conferências e agências numa var-
iedade de níveis. Na linguagem Metodista, tornou-se sinóni-
mo de “Igreja,” e “continua a ser um dos maiores contributos
de Wesley para a política eclesiástica.”10 Embora fosse inter-
essante analisar a eclesiologia da Igreja Metodista Unida a
partir do princípio orientador do Conexionalismo,11 iremos
concentrar-nos nas suas características católicas. Frank Baker
descreve “o padrão geral do sistema conexional” como uma
“sociedade . . . subdividida em classes . . . com líderes leigos,
que asseguravam a circulação de inspiração e informação
entre os membros individuais . . . , supervisionados por pre-
gadores leigos itinerantes; uma rede de pregadores itinerantes
deslocando-se de sociedade em sociedade através da nação. .
. . O sistema itinerante ligou o Metodismo, formando uma
unidade viva, uma ‘conexão.’ . . . A Igreja Estabelecida era
um aparelho nacional. . . . As sociedades Metodistas assemel-
havam-se mais a um corpo nacional.”12 O que Baker descreve
é, obviamente, um movimento; no entanto, o seu princípio
organizacional era a “Conexão, que em muitos aspectos
demonstrava admiravelmente o tradicional ideal Católico de
um governo de Igreja forte e autoritário, exercido efectiva-
mente em todo o conjunto de fiéis, e unindo-os num só
corpo.”13 Enquanto corpo unificado na Inglaterra
“Anglicana,” na Irlanda “Católica” e na Escócia
“Reformada,” ultrapassou as tradicionais divisões confession-
ais, representando a catolicidade da Igreja não dividida. Isto
ultrapassa mesmo o tradicional Cristianismo Ocidental, rep-
resentando também os princípios Ortodoxos Orientais.
“Aqueles que se apercebem dos fortes laços [de Wesley] com
a tradição grega primitiva podem sugerir que o Metodismo
era uma nova tentativa de criar uma comunidade de
Peregrinos do Espírito Santo, dedicada ao Sobornost, ‘uma
comunidade caracterizada pela unidade na liberdade, e capaz
de criar a família dos redimidos a partir de muitas raças e
nações.’”14 O termo “Sobornost” é utilizado para traduzir
“Catolicidade” nas igrejas Ortodoxas Eslavas – por exemplo,
no Credo Niceno. Tendo em conta as semelhanças entre
“Conexão” e “Catolicidade” e “Sobornost,” os Metodistas
poderiam muito bem traduzir as “marcas da Igreja” no Credo
Niceno: Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica.

Desde o início que esta “conexão” era internacional,
embora ambos os lados do Atlântico estivessem sob a coroa
britânica. A independência dos EUA foi um momento deci-
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sivo para a coerência da Conexão. Não precisamos lembrar
os passos que levaram à formação da Igreja Metodista
Episcopal (Methodist Episcopal Church) na Conferência do
Natal de 1784. No entanto, a famosa carta de John Wesley
deve ser lida atentamente à luz das acções que a acompan-
haram. Nela afirma que os “irmãos americanos” estão total-
mente libertos “tanto do Estado como da hierarquia
inglesa”. Desta forma, “têm agora total liberdade para sim-
plesmente seguir as Escrituras e a Igreja Primitiva.”15

Wesley libertou-os da obediência à coroa e aos bispos. Não
os libertou da obediência à disciplina conexional do
Metodismo. Pelo contrário, “seguir as Escrituras e a Igreja
Primitiva” significava, para Wesley e para todos os
Metodistas, seguir a via Metodista. Para tornar esta men-
sagem totalmente clara, Wesley enviou mais alguns docu-
mentos como anexos a essa carta: um credo (os Artigos de
Fé), uma liturgia (o Serviço Dominical) e uma Disciplina
(as Actas Maiores ). Não era necessário impor explicita-
mente a autoridade de Wesley entre os seus “filhos (sic) no
Evangelho.” Esta era incontestada, como Wesley tinha
explicado, por exemplo, na Conferência de 1769: “Sou, sob
Deus, o centro de união para todos os nossos pregadores
viajantes e pregadores locais.”16 (Ficou ainda mais sur-
preendido e chocado, quando mais tarde os Metodistas
americanos não deram continuidade às suas opiniões relati-
vamente aos cargos episcopais.) Mas mesmo no lançamen-
to das bases do que viria a ser uma igreja separada, podemos
ver o Wesley “católico” em acção. A sua revisão17 tanto dos
Artigos de Fé como do Livro de Oração Comum removeu
cuidadosamente todas as referências específicas às autori-
dades de governo da igreja e sociedade inglesa, tornando
ambos os documentos mais universais tanto no espírito
como na linguagem. 

Sem os obstáculos do sentimento e tradições
nacionais, a Conexão Metodista podia crescer por todo o
continente norte-americano durante o século XIX – e para
além deste continente. A sua estrutura (Conferências, etc.)
e práticas tornaram-se num modelo para outros grupos e
comunidades, até para aqueles com práticas menos coer-
entes. Pelo contrário, em Inglaterra, o Metodismo regres-
sou a modelos de organização de igreja mais tradicionais e
especificamente nacionais. “A Conexão Metodista moveu-
se cada vez mais no sentido de um ‘interesse dissidente’, e
no século XIX assumiu um lugar natural entre os não-con-
formistas.”18 Os Metodistas de Inglaterra e dos EUA nunca
se afastaram do nobre dever, definido por John Wesley
para todos os Metodistas, de “proclamar a Boa Nova da
salvação.” Fizeram-no tanto no seu país como no
estrangeiro. No entanto, diferiram na forma como lidaram

com os seus “filhos” adultos. Em meados do século XIX,
o Metodismo inglês começou a conceder às missões no
estrangeiro a independência e autonomia nacionais,19

enquanto que os Metodistas americanos começaram a
desenvolver novas formas de supervisão episcopal para
secções da Conexão situadas no “ultramar.”20 Esta medida
e outras (por ex., a criação das Conferências Centrais,
vários programas e estudos internacionais, agências com
representação de todas as secções da igreja mundial) eram
“uma expressão do princípio estrutural segundo o qual as
áreas fora dos EUA não são meras colónias da igreja amer-
icana mas secções da igreja totalmente qualificadas que
concebem as suas próprias normas de acordo com as suas
condições de vida, embora dentro do quadro da constitu-
ição comum. . . . Enquanto que o Metodismo inglês opta
por conceder a autonomia nacional em países diferentes e,
assim, renuncia à união orgânica, o Metodismo americano,
por seu lado, procura desenvolver a ideia de federação,
concedendo gradualmente mais responsabilidade pela
auto-administração da igreja em vários continentes e país-
es, mas mantendo a união orgânica da Igreja Metodista
Episcopal mundial.”21

Os fortes laços espirituais e organizacionais da igreja
nos EUA com secções da igreja situadas noutros continentes
encontraram expressão na supervisão partilhada da
“Conexão alargada.” Outras componentes foram uma coop-
eração estreita e visitas entre as várias secções do
Metodismo. O Metodismo estava a cultivar um sentido de
conexão em todo o mundo—Metodistas e outros viviam a
experiência de uma igreja mundial. 

Existem numerosos exemplos até ao dia de hoje: as
Iniciativas de Missão da Junta Geral dos Ministérios
Globais, que tiveram início em 1991 com a “Iniciativa da
Rússia” e proporcionam experiências práticas da conexão
mundial da Igreja Metodista Unida, mesmo para igrejas
locais e indivíduos; programas de parceria entre as
Conferências Anuais e áreas Episcopais em diferentes con-
tinentes; e encontros e convocações internacionais de
jovens, estudantes, mulheres, homens e membros do corpo
eclesiástico. Todos estes exemplos constituem expressões da
estrutura conexional do Metodismo Unido e transmitem
uma experiência da igreja verdadeiramente católica, partil-
hando a sua missão, preenchendo as lacunas e divisões da
família humana e abrindo o caminho para a comunidade
mundial de todos os crentes cristãos. 

Somos uma igreja com uma distinta herança teológica,
mas essa herança é vivida numa comunidade global



(mundial), resultando em entendimentos da nossa fé
enriquecidos por experiências e formas de expressão autóc-
tones. . . .

Defendemos os contributos que Metodistas Unidos de
diversos grupos étnicos, linguísticos, culturais e nacionais ofer-
ecem uns aos outros, e à nossa Igreja no seu todo. Celebramos
o nosso compromisso partilhado para com um claro entendi-
mento teológico e uma expressão missionária vital. . . .

Os Metodistas Unidos enquanto grupo diversificado de
pessoas continuam a lutar pelo consenso no entendimento
dos Evangelhos. Na nossa diversidade, somos unidos por
uma herança partilhada e um desejo comum de participar
na actividade criativa e redentora de Deus. . . .

A nossa função é articular a nossa visão de uma forma
que nos aproxime enquanto pessoas numa missão. . . .

Em nome de Jesus Cristo, somos chamados a trabalhar
na nossa diversidade, exercendo simultaneamente paciên-
cia e tolerância uns com os outros. . . .22

II. ORIENTAÇÕES INICIAIS 
PARA O NOSSO TEMPO 

(um documento de trabalho)
Deixamos aqui uma palavra de gratidão forte e clara à

Junta Geral dos Ministérios Globais. A Junta tem dado um
importante contributo para a construção de relações e o min-
istério em todo o mundo. Enquanto que antigamente apenas
a Junta Geral dos Ministérios Globais tinha membros oriun-
dos de fora dos EUA no seu Conselho de Administração,
actualmente quase todos os Conselhos de Administração e
agências possuem membros de outros países. A Junta tem
proporcionado funcionários e recursos em todo o mundo
para ajudar a manter a nossa conexão.

Conferências anuais, congregações e até pessoas indi-
viduais têm desenvolvido, cada vez mais, relações directas
uns com os outros em todo o mundo. Voluntários em mis-
são, organizações parceiras, oportunidades de intercâmbio
de docentes, resposta a catástrofes e intercâmbios de mem-
bros do corpo eclesiástico, tudo isto aumenta o conheci-
mento e a dedicação aos outros. 

No entanto, apesar dos nossos inúmeros estudos,
debates, consultas e diálogos, se analisarmos a nossa práti-
ca usual, podemos concluir que a Igreja Metodista Unida
ainda actua com uma atitude que coloca a igreja nos Estados
Unidos numa posição central para a vida denominacional,
muito semelhante à atitude que levou à designação das con-
ferências fora dos Estados Unidos como “centrais”, em que
o termo “central” significa que derivam dos Estados Unidos.

Algumas pessoas poderão dizer que esta atitude é ade-
quada, tendo em conta que a maioria dos membros e recursos
financeiros se encontram “centrados” nos Estados Unidos. No
entanto, outras poderão considerar que este é um momento
“crucial” na vida da denominação, ao analisarmos as nossas
relações uns com os outros. Talvez Deus nos chame a reflectir
mais profundamente sobre a afirmação constitutiva de John
Wesley, “Considero o mundo inteiro como a minha paróquia.” 

Embora sejamos chamados, como Cristãos da Igreja
Metodista Unida, a viver uma relação correcta com o mundo
– dentro e fora da nossa estrutura – as nossas acções não
reflectem de modo consistente as nossas maiores e melhores
esperanças. Como o Bispo Clarence Carr, da Igreja Africana
Metodista Episcopal Zion, afirmou com cepticismo durante
o Serviço de Arrependimento e Reconciliação na
Conferência Geral de 2000, “Porque aquilo que vocês fazem
fala tão alto que não consigo ouvir o que dizem.”23

Ainda há muito trabalho a fazer.
1) Este debate deve ser alargado e aprofundado. Serão

solicitadas respostas por escrito aos líderes de todas
as Igrejas Autónomas Afiliadas. Serão realizados
debates sempre que membros do Grupo de Trabalho
e líderes destas igrejas se possam reunir.

2) Esperamos que se desenvolva um debate mais
alargado no seio da Igreja Metodista Unida para
apoiar um maior entendimento e diálogo sobre a
teologia, história e recomendações contidas neste
documento, nas congregações e conferências de
toda a denominação.

O Grupo de Trabalho convida a Igreja Metodista Unida
a ponderar as seguintes questões:

• Se somos uma igreja mundial do ponto de vista
teológico, até que ponto vivemos a nossa teologia?

• De que modo devemos ordenar a nossa vida em con-
junto como Metodistas Unidos em vários continentes
de forma a honrar o contributo de todos?

• Iremos dar igual importância ao que está nos
corações e mentes de todos os que se reúnem nas
conferências espirituais?

• Os Metodistas Unidos dos Estados Unidos estão dis-
postos a abordar questões de poder, confiança, con-
trolo e medo – tanto a nível nacional como nas suas
relações com os que se encontram além-fronteiras?

• A igreja dos Estados Unidos irá abordar a questão do
“privilégio” de que beneficia devido aos seus recur-
sos financeiros e aos seus membros?

• Iremos divulgar informação de uma forma que honre
as diferenças linguísticas e culturais, especialmente
nos nossos processos de tomada de decisão?
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A Igreja Metodista Unida está a mudar e a crescer. Ao
vivermos como uma igreja mundial, somos convidados a
lembrar-nos das palavras do apóstolo Paulo na sua carta à
igreja de Corinto: “A força manifesta-se na fraqueza” (2
Cor. 12:9).
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