
Transcrição do Vídeo: 

Convite para entrar em diálogo sobre  

A Igreja Metodista Unida:  

Conexão para uma Missão Mundial 
 

Primeira Parte 

GUIÃO DO VÍDEO 

para o Bispo Ough e Judi Kenaston 
 

BISPO OUGH: Bem-vindos ao nosso diálogo sobre a natureza mundial da Igreja Metodista 
Unida. Chamo-me Bruce Ough e sou o bispo nomeado como presidente da Mesa Conexional 
para este quadriénio pelo Concílio de Bispos. Queremos solicitar que nos dediquem alguns 
minutos do vosso tempo enquanto partilhamos convosco algumas informações que vos podem 
ser úteis durante este processo em que se juntarão a nós para discernir um novo caminho a 
seguir, a bem da missão do Evangelho através da Igreja Metodista Unida. 
 

JUDI: Chamo-me Judi Kenaston e sou presidente da Comissão da Conferência Geral. A 
Conferência Geral de 2012 atribuiu à Comissão da Conferência Geral e ao organismo 
actualmente conhecido como a Mesa Conexional, a responsabilidade de recomendar petições 
legislativas e alterações à constituição, as quais têm por objectivo “diminuir o custo, melhorar 
a eficácia e reforçar a utilidade das reuniões da nossa Conferência Geral”.   
 
(NO ECRÃ) “A Comissão da Conferência Geral e o Conselho Geral de Estratégia e Supervisão, em 
consulta com os delegados da Conferência Geral de 2012, são encarregados de recomendar à 
Conferência Geral de 2016, petições legislativas e alterações à constituição que têm por 
objectivo diminuir o custo, melhorar a eficácia e reforçar a utilidade das reuniões da nossa 
Conferência Geral”.   
 
JUDI: À medida que procuramos fazer isto em conjunto, reconhecemos que existem questões 
urgentes em torno da nossa organização e estrutura como conexão mundial, as quais devem 
ser abordadas, a fim de recomendar petições e alterações legislativas, de forma responsável. As 
questões provêm do Comité do Estudo sobre a Natureza Mundial da Igreja, o qual durante a 
última Conferência Geral levantou certas questões sobre as nossas conexões como igreja 
mundial, a autoridade dos nossos contextos locais e culturais e os desafios que enfrentamos em 
relação à iniquidade de representação e de poder.  

 

(NO ECRÃ) Valores Fundamentais da Conexão da Igreja Mundial 

 

BISPO OUGH: Por conseguinte, pedimos a todos vós, como membros da Igreja Metodista 
Unida, que se juntem a nós para abordarmos os desafios que temos à nossa frente e que 
afectam a forma como vivemos a nossa missão do Evangelho de “fazer discípulos de Jesus 



Cristo para a transformação do mundo”. Alguns membros da Mesa Conexional farão uma breve 
descrição do desafio que temos perante nós. A seguir aos seus comentários, a Judi e eu 
voltaremos para dar-vos instruções sobre como podem comunicar as vossas opiniões e 
comentários, à medida que nos preparamos para fazer o nosso trabalho em conjunto. Mas, 
antes de ouvirmos as outras vozes, façamos uma pequena pausa para orar e, depois, conversar 
uns com os outros sobre a nossa Aliança para uma Igreja Metodista Unida Mundial (o bispo faz 
uma oração). 

 

O TEXTO DA ALIANÇA É APRESENTADO NO ECRÃ (Vozes gravadas da WWN) 

Segunda Parte 

GUIÃO 

para Benedita Penicela (em português) 

Ora viva! Chamo-me Benedita Penicela e sou membro da Mesa Conexional da Igreja Metodista 
Unida. Pertenço à conferência anual de Moçambique e venho como representante da 
Conferência Central de África. A missão da Igreja Metodista Unida encontra-se no Parágrafo 
120 do Livro da Disciplina. Este declara o seguinte: “A missão da Igreja Metodista Unida 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”. Como Corpo de Cristo com 
membros em todo o mundo, existem três valores fundamentais que julgamos ser essenciais 
para uma conexão metodista unida vital. 
 

Como igreja global reconhecemos o valor de conexões mais profundas, maior autoridade a 
nível local e uma partilha equitativa do poder e da representação em todo o mundo. 
 

Terceira Parte 
NARRAÇÃO PELO PESSOAL DA UMCOM 
 
Quarta Parte 
 GUIÃO 
para o Bispo Streiff (em francês) 
Existem vários grupos que se debruçam sobre os desafios que enfrentamos, à medida que 
procuramos viver como uma igreja mais autêntica e mais genuína em diversos locais 
espalhados pelo mundo. A Mesa Conexional trabalha com a Comissão da Conferência Geral 
para começar a abordar o assunto da organização e da eficácia da Conferência Geral ao 
levantar a questão sobre a estrutura das conferências. 
 

O Comité Permanente para os Assuntos das Conferências Centrais trabalha com o Comité de Fé 
e Ordem para começar a abordar a necessidade e o conteúdo de um Livro da Disciplina Global 
[Global Book of Discipline]. 
 

A nossa esperança é que enquanto cada parte é desenvolvida e aperfeiçoada, os diversos 
grupos solicitarão reacções e comentários dos membros da Igreja Metodista Unida, a fim de 
elaborar uma legislação que se baseie nas ideias dos nossos membros.   



Em grupo, dediquem algum tempo a examinar o Resumo Executivo, a ler a documentação de 
apoio e a discutir qual poderá ser a vossa resposta colectiva à questão que levantamos sobre 
“onde é que os membros dos Estados Unidos se reunirão para tratar de questões que dizem 
respeito aos Estados Unidos?”. Assim que tiverem chegado a uma resposta colectiva, visitem o 
website em www.umc.org/worldwide-nature e registem a vossa resposta. Vamos recolher 
todas as respostas e, a seguir, discernir para onde nos pode estar a levar o Espírito Santo, 
enquanto procuramos ser o Corpo de Cristo mantendo-nos fiéis à missão. 
 
Quinta Parte 

GUIÃO 

para o Bispo Ough e Judi Kenaston 

 

JUDI: A nossa esperança é de receber comentários de todos vós, por toda a conexão, o mais 
tardar até 31 de Agosto de 2014. Vamos compilar todas as informações recebidas através do 
website e de quaisquer outros meios electrónicos de comunicação aos quais possam ter acesso 
a partir da vossa região do mundo. O website está indicado na parte de baixo do vosso ecrã. 
Também poderão enviar os vossos comentários e respostas através de email para a Mesa 
Conexional. (no ecrã) 

 

BISPO OUGH: Estes comentários serão depois partilhados com o grupo da Mesa Conexional que 
trata da Natureza Mundial da Igreja e da Comissão da Conferência Geral. Por volta do mês de 
Novembro de 2014, esperamos ter uma orientação clara a seguir para a Mesa Conexional e o 
Concílio de Bispos quando estes se reunirem para discutir em conjunto aquilo que prepararão 
para apresentar à Conferência Geral de 2016. A vossa participação através dos vossos 
comentários é essencial para este processo. Esperamos poder começar a delinear um plano de 
acção que incluiria a legislação de base necessária em 2016, um processo de avaliação, 
redacção e de segunda avaliação da legislação para um Livro da Disciplina Global, assim como 
uma nova estrutura organizacional que capacitaria, aumentaria e expandiria a eficácia da 
missão da Igreja Metodista Unida, para apresentar à Conferência Geral de 2020.   

 

Esta é a NOSSA igreja onde estamos uns com os outros, é a NOSSA conexão e estamos juntos 
porque cremos que Deus apela para que sejamos o Corpo de Cristo em conjunto. Através do 
poder do Espírito Santo, oramos para que Deus trabalhe em nós e através de nós para vivermos 
o Mandato do Evangelho de Mateus 28: 19 - 20.   

 

JUDI: E pela graça de Deus, para que possamos encontrar uma maneira de viver o grande 
mandamento de amar a Deus e ao próximo UNIDOS como o Corpo de Cristo em diferentes 
locais espalhados por todo o mundo! Juntem-se a mim em espírito de oração uns pelos outros 
enquanto discernimos o apelo de Deus para a Igreja Metodista Unida do dia de hoje (a Judi faz 
uma oração) – ÁMEN! 

  

http://www.umc.org/worldwide-nature

