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FAÇAM DISCÍPULOS, TRANSFORMEM O MUNDO



Saudações:
É com grande satisfação que vos apresentamos o Relatório do Estado da Igreja de 2011, um instantâneo anual da 

Igreja Metodista Unida. Temos muitos motivos de celebração na vida da Igreja e sentimo-nos cheios de admiração pelas 
maneiras extraordinárias como Deus está a trabalhar através das vidas de milhões de pessoas em todo o mundo, que fazem 
parte do povo chamado Metodista Unido.

Celebramos as notícias do Conselho Geral de Finanças e Administração que nos dizem que, nos Estados Unidos, as 
congregações comunicaram que quase 280 mil pessoas se inscreveram em grupos de discipulado, mais de um milhão de 
crianças participaram em escolas bíblicas de férias e mais de 15 milhões de pessoas foram servidas através de ministérios 
comunitários de apoio aos desfavorecidos ou de defesa da justiça ou de compaixão. Nas Conferências Centrais das 
Filipinas, da Europa e de África, os últimos cálculos indicam um número sólido de 4,4 milhões de membros professos da 
Igreja. Louvemos a Deus!

No ano passado, vivemos uma colaboração sem precedentes a muitos níveis da Igreja. As discussões realizadas ao nível 
do Concílio de Bispos e da Mesa Conexional sobre orientação, responsabilidade e vitalidade têm oferecido liderança à 
igreja, com um novo roteiro para reformar e melhorar. À medida que trabalhamos no sentido de reordenar a vida da Igreja, 
vamos basear-nos e solidificar os nossos ministérios nas Quatro Áreas de Focalização, a fim de continuarmos a cumprir  a 
missāo de fazer discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo. 

A nossa orientação actual baseia-se na pesquisa e nos resultados que se encontram no relatório do Apelo à Acção. 
Estamos gratos pelo importante trabalho da Equipa de Orientação do Apelo à Acção por nos ajudar a ver o nosso caminho 
com mais clareza. Através da leitura destas páginas, obterão mais informações sobre o contexto do nosso futuro comum 
e sobre os benefícios que todos testemunharemos à medida que nos concentramos e nos centramos na criação de 
congregações vitais. (Consultar as páginas 6 e 7).

Muitos de vós têm prestado contributos significativos para o relatório do Apelo à Acção e por tudo isso queremos 
manifestar os nossos agradecimentos. Um diálogo contínuo será essencial para que ocorram verdadeiras mudanças na 
vida e no trabalho da nossa Igreja. Vamos mantê-los informados sobre as formas como podem continuar a fazer parte das 
conversas. (Consultar a pág. 8).

Fazemos votos para que este relatório os informe sobre a nossa vida uns com os outros na Igreja Metodista Unida e os 
inspire para a jornada que se encontra à nossa frente. Conhecemos bem tanto as oportunidades como os desafios com que 

nos deparamos, mas, reconhecidamente, o nosso Deus também os conhece. Tal 
como Jesus disse aos seus discípulos, “Aos homens é isso impossível, mas a 
Deus tudo é possível. ” Mateus 19: 26.

Bênçãos,

O
DA 

ESTADO
IGREJA

Chamados a agir

Bispo John Hopkins
presidente, Mesa Conexional

Bispo Larry Goodpaster
presidente, ConCílio de Bispos

Bispo Lindsey Davis
presidente, Conselho Geral de 
Finanças e adMinistração

No Pow Wow das Crianças, em Houston, Texas,
duas crianças, estão atarefadas a plantar sementes.

Fotografia do UMNS por Ronny Perry



3RELATÓRIO DO ESTADO DA IGREJA

  
  Os Ministérios  
da Igreja Metodista Unida

Na sequência da Conferência Geral de 2004, líderes em toda a 
denominação iniciaram discussões sobre aquilo que Deus nos pede 
que façamos e sejamos nos dias de hoje, a nível individual e colecti-
vamente como parte do povo chamado Metodista Unido. Os líderes 
procuraram obter respostas às seguintes perguntas:  

�� Nos nossos dias, em que consiste o discipulado fiel?  
�� Como comunidade de fé, como é que nós cumprimos 

a missão de fazer discípulos de Jesus Cristo para a 
transformação do mundo?�

Quando os bispos Metodistas Unidos em toda a conexão 
compartilharam uns com os outros os ministérios vitais e sólidos 
espalhados pelas conferências anuais, surgiram várias áreas de 
ministério como expressões comuns da nossa herança Wesleyana. 
Líderes das agências gerais e da Mesa Conexional continuaram 
a dedicar-se ao diálogo, o que nos permitiu clarificar a nossa 
missão e concentrar os nossos ministérios nas Quatro Áreas de 
Focalização seguintes:

�� 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.

As Quatro Áreas de Focalização continuam a ser uma fonte 
de inspiração e estão a fornecer resultados mensuráveis a todos os 
níveis da Igreja.

DESEnvOlvER líDERES cOm PRIncíPIOS cRISTãOS

A Conferência dos estados do Dacota do Sul e do Norte criou um 
novo cargo para providenciar o desenvolvimento de liderança aos 
membros do clero e do laicado durante todo o ano. Na Conferência 
do Noroeste do Pacífico, um novo modelo de liderança abrangente 
está a integrar o ministério das crianças, o ministério dos jovens, os 
ministérios dos campus ou recintos universitários e outras áreas 
de ministério para desenvolver uma abordagem holística a fim 
de cumprir a missão da Igreja. Na Conferência Anual do Leste de 
Angola, onde a formação de pastores é uma prioridade máxima, 35 

pastores foram formados em 2007. Em 2010, esse número passou 
a ser de 121 pastores formados. Existem 112 instituições de ensino 
superior afiliadas ao Metodismo Unido, aprovadas pelo Senado 
Universitário, incluindo seminários, faculdades e universidades, 
escolas superiores cujo diploma se pode obter após dois anos de es-
tudo e uma escola profissional. Em 2008, matricularam-se 337.221 
alunos. Em média, 95 por cento dos alunos receberam apoio de 
bolsas para pagar as propinas.

lOcAIS nOvOS E REvITAlIzADOS

Desde 2008 até ao presente, 341 novas comunidades de fé têm 
sido iniciadas em todo o mundo, cerca de oito novas igrejas por 
mês. Aproximadamente 2 mil pessoas já se submeteram a uma 
avaliação online de dons espirituais oferecida pelo Caminho 1, 
uma iniciativa da igreja de começo de novas igrejas. Desde 2009, 
foram iniciadas 163 novas congregações e associações de fé na 
Ásia, na América Latina, em África na Ásia Central e na Europa. 
O Concílio de Bispos já convocou uma Mesa de Transformação, 
incluindo pastores e desenvolvedores de igrejas das conferências 
anuais, para determinar o que pode ser feito agora para aumentar o 
número de congregações vitais. 

SAúDE A nívEl GlObAl

Através do trabalho da Igreja Metodista Unida em África, cerca 
de 500 mil redes mosquiteiras tratadas com insecticida foram 
distribuídas para proteger populações vulneráveis na República 
Democrática do Congo, na Serra Leoa e no Zimbabué. Mais de $15 
milhões de dólares foram angariados através da iniciativa intitu-
lada Imagine No Malaria.

mInISTéRIO cOm OS PObRES

Uma rede de 45 igrejas e trabalhadores comunitários em 23 
conferências anuais têm sido formados como defensores dos po-
bres. Seis projectos-piloto foram implementados para responder 
à pobreza em África, na Ásia, na América Latina e nos Estados 
Unidos. Estes projectos incluem o desenvolvimento comunitário e 
a formação em agricultura sustentável, higiene e projectos de água 
limpa e potável. Um novo website para o Ministério com os Pobres 
será lançado em Maio de 2011 para expandir a formação e treino e 
fornecer notícias, modelos bem-sucedidos e recursos educacionais 
e para o culto.
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O Dr. Honore Clogya de Port-au-Prince, Haiti, examina Natasha 
St. Pierre no Hospital Metodista de Crianças, em Port-au-Prince.



Dados Estatísticos sobre  
os Membros

Addressing decline in membership trends

     % DE
  1999 2009 ALTERAÇãO DO MUDANÇA DO
  MEMbROS MEMbROS NúMERO DE NúMERO DE
 CONFERêNCIA CENTRAL/REGIãO   MEMbROS MEMbROS

 ÁFRICA 192.316  450.686  258.370 134%

 CONGO 630.697 2.231.726 1.601.029 254%

 ÁFRICA OCIDENTAL 379.425 1.508.696 1.129.271 298%

 EUROPA CENTRAL E SETENTRIONAL 21.725   16.162  -5.563 -26%

 ALEMANHA 38.536   32.305  -6.231 -16%

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

 FILIPINAS 55.810   145.642  89.832 161%

 ESTADOS UNIDOS 8.327.389  7.679.850 -647.539 -8%

 TOTAL 9.665.008 12.080.360 2.415.352 25%

4

clERO mETODISTA 
UnIDO/lIDERAnçA 

EPIScOPAl

    LOCAIS DE  
  CLERO IGREJAS PREGAÇãO CONFERêNCIAS 
  TOTAL ORGANIzADAS REGULAR ANUAIS bISPOS

 ÁFRICA 9.209 4.637 4.462 29 12

 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 49

Conferências Anuais

Conferências anuais em todo o mundo
133 6829 em África

21 na Europa

24 nas Filipinas

59 nos Estados Unidos

A Igreja Metodista Unida conta com 

dois tipos de membros: baptizados e 

professos.

Os membros baptizados são todos 

aqueles que receberam o baptismo 

cristão numa Igreja Metodista Unida 

ou que transferiram a sua situação de 

membros baptizados de outra igreja. 

Os membros professos são pessoas 

baptizadas que se tornaram membros 

da Igreja Metodista Unida por 

profissão de fé. Uma profissão de fé é 

uma afirmação da aliança baptismal e 

uma declaração da parte de alguém 

de viver como discípulo de Jesus 

Cristo.

Laura Draughon Kirby (segunda a partir da direita) 
junta-se a outras candidatas a diaconisas metodistas 
unidas durante uma cerimónia de colocação em serviço 
realizada na capela Centro Inter-igrejas, em Nova Iorque. 
Dez diaconisas e um missionário local passaram a 
fazer parte de uma comunidade de aliança de pessoas 
leigas no seio da igreja, que combinam as suas vidas de 
serviço profissional com uma devoção a Cristo.
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RELATÓRIO DO ESTADO DA IGREJA

Façam discípulos, transformem o mundo



Addressing decline in membership trends
6829 em África

21 na Europa

24 nas Filipinas

59 nos Estados Unidos

12 em África

4 na Europa 

3 nas Filipinas

49 nos Estados Unidos
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mUDAnçA DA PERcEnTAGEm méDIA Em 2008 – 2009 DOS 
mEmbROS PROfESSOS POR TAmAnhO DE cOnGREGAçãO
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O Reverendo Igor Volovodov, pastor da Igreja Metodista Unida 
de Pedro e Paulo, em Voronezh, Rússia, baptiza um paroquiano.

RELATÓRIO DO ESTADO DA IGREJA

bispos activos

Em 2008 e 2009, 34,3% das igrejas metodistas unidas nos Estados 

Unidos comunicaram o crescimento dos membros, com uma 

percentagem de aumento de 3,1% em relação a 2007 e 2008. 

Tendências dos Membros da 
Igreja nos Estados Unidos

O número de membros professos nos Estados Unidos diminuiu 7,8%, 

ou cerca de 647.539 durante os últimos 10 anos e tem declinado todos 

os anos desde que a Igreja Metodista Unida foi constituída em 1968. 

Em anos recentes, a taxa de declínio tem passado a ser mais rápida. 

A taxa de declínio em relação à Igreja nos Estados Unidos foi de 0,4% 

para o período de 1998-1999. O declínio do número de membros 

aumentou em 1,22% durante o período de 2008-2009.

Contribuições e Doações
As igrejas locais nos Estados Unidos relataram mais 

de $6,15 mil milhões de dólares em contribuições em 

2009 e mais de $6,2 mil milhões em despesas.

Façam discípulos, transformem o mundo

PERcEnTAGEm PAGA Em cOnTRIbUIçõES A 
TODOS OS fUnDOS GERAIS, 1985 - 2010
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DESPESAS DA 
IGREJA lOcAl 

(incluindo pensões)

contribuições 
dos Distritos, das 

conferências Anuais 
e da Igreja Geral

benevolências não 
contribuídas

cATEGORIAS DE DESPESAS AO nívEl 
DA IGREJA lOcAl, 1979 – 2009
(ajustadas para a inflação)
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DURANTE O OUTONO DE 2009 a Equipa de Orientação 

do Apelo à Acção (Call to Action - CTA) foi mandatada pelo 

Concílio de Bispos com o apoio da Mesa Conexional para 

levar a cabo uma avaliação das práticas e dos métodos da 

denominação. Esta tarefa foi confiada para descobrir formas 

através das quais a Igreja pode passar a ser mais eficaz quanto 

ao cumprimento da missão de fazer discípulos de Jesus Cristo 

para a transformação do mundo e ser vital em ministérios que 

se dedicam às Quatro Áreas de Focalização.

1. Durante um período 
mínimo de 10 anos, com início 
em Janeiro de 2011, utilizar os 
accionadores das congrega-
ções vitais como áreas iniciais 
de atenção na concentração 
constante e intensa sobre o 
desenvolvimento de práticas 
eficazes nas igrejas locais.

A equipa de teatro da 
juventude comunica um 
testemunho durante o culto 
de abertura da reunião da 
MARCHA em San Juan, Porto 
Rico. A partir da esquerda 
temos: Saul Montiel, Jonathan 
Ramos e Aarendy Gomez.

Fotografia do UMNS por Mike DuBose

RELATÓRIO DO ESTADO DA IGREJA

Após uma pesquisa extensiva (disponível online em www.umc.org/CalltoAction), a Equipa do 
Apelo à Acção [CTA] fez recomendações essenciais para concentrar a liderança da Igreja durante os 
próximos 10 anos, recomendações centradas naquilo que o Concílio de Bispos e a Mesa Conexional 
concordam ser o Desafio Adaptativo para a Igreja Metodista Unida. Esse desafio consiste em 
reorientar o fluxo da atenção, energia e recursos para uma intensa concentração em encorajar e 
apoiar um aumento do número de congregações vitais eficazes em fazer discípulos de Jesus Cristo 
para a transformação do mundo.

A pesquisa do Apelo à Acção identificou quatro “accionadores essenciais” para a existência de 
congregações vitais:  

APELO PARA AGIR

O Caminho a Seguir

�� A liderança pastoral eficaz incluindo aspectos de gestão, visão e inspiração; 
�� Pequenos grupos e programas variados para as crianças e para a juventude; 
�� O serviço de culto com uma mistura de elementos tradicionais e contemporâneos; e 
�� As percentagens elevadas de um laicado espiritualmente empenhado que assume 

funções de liderança. 

Para dar início ao processo de reorientar a atenção, a energia e os recursos da denominação, a fim 
de criar congregações vitais, a liderança empenhar-se-á em cinco iniciativas mutuamente dependen-
tes, as quais são:

2. Reformar 
radicalmente a liderança 
e o desenvolvimento 
do clero, assim como 
os sistemas de envio e 
colocação e de avaliação 
e responsabilização do 
clero.

3. Colher, relatar e examinar 
e, actuar com base nas informações 
de dados estatísticos que medem o 
progresso em áreas essenciais de 
desempenho para compreender 
e ajustar as nossas abordagens a 
liderança, a políticas e à utilização de 
recursos humanos e financeiros. (Isto 
incluirá indicadores, acerca de como 
as congregações e as conferências 
anuais estão a aumentar a sua eficácia 
relativamente à implementação dos 
três factores de vitalidade incluídos no 
relatório da Towers Watson: assiduidade, 
crescimento e empenhamento). 

O Apelo à Acção: Reordenar a Vida da Igreja

O Reverendo Christian Coon 
participa no culto na Igreja de 
Urban Village, em Chicago.
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A Equipa Operacional Provisória 
Uma equipa pequena e diversa, que é responsável perante 

o Concílio de Bispos e a Mesa Conexional, foi formada para 
começar a avaliar os sistemas e as estruturas da Igreja em relação 
a uma mudança profunda. Esta equipa possui conhecimentos 
sobre gestão da mudança, tem uma capacidade comprovada para 
desenvolver processos de responsabilização e tem experiência no 
alinhamento da missão e grandes alterações da cultura. A Equipa 
Operacional Provisória é constituída pelos membros seguintes: 

�� Neil Alexander, presidente e editor, Casa Editora 
Metodista Unida [United Methodist Publishing House], 
em Nashville, no estado de Tennessee, nos EUA.
�� Carolyn Byrd, presidente e directora executiva, 
GlobalTech Financial, LLC; anterior presidente da Coca-
Cola Financial Corporation, em Atlanta, no estado da 
Georgia, nos EUA.
�� O bispo Larry Goodpaster (ex-officio), presidente do 
Concílio de Bispos e bispo que preside à Conferência 
Anual do Ocidente da Carolina do Norte, em Charlotte, no 
estado da Carolina do Norte, nos EUA.
�� Adam Hamilton, pastor sénior, Igreja da Ressurreição 
[Ressurection Church], em Leawood, no estado de 
Kansas, nos EUA.
�� O bispo John Hopkins (ex-officio), presidente da Mesa 
Conexional e bispo que preside à Conferência Anual do 
Leste de Ohio, em North Canton, no estado de Ohio, nos 
EUA.
�� Laura Nichol, instrutor executivo [executive coach], 
anterior vice-presidente sénior de recursos humanos, 
Chase Bank, no estado do Texas, nos EUA.
�� O bispo Gregory Vaughn Palmer (presidente da Equipa 
Operacional Provisória), anterior presidente do Concílio 
de Bispos e bispo que preside à Conferência Anual de 
Illinois Great Rivers, em Springfield, no estado de Illinois, 
nos EUA.
�� Gary Shorb, presidente e director executivo, Methodist 
Le Bonheur Healthcare, em Memphis, no estado de 
Tennessee, nos EUA.
�� Carol Tutill, competência organizacional e diversidade 
global, aposentada da Procter and Gamble, estado de New 
York, nos EUA.

FaCtores ContriBuintes

A crise económica a nível mundial foi uma faísca de ignição do processo de avaliação. 
Além disso, a Igreja nos Estados Unidos tem sentido um declínio do número de 
membros durante as últimas quatro décadas; o envelhecimento desses membros 
que são predominantemente de origem anglo-saxónica; o declínio na assiduidade da 
comparência ao culto, nas profissões de fé e nos baptismos; e na dificuldade em atrair 
gerações mais jovens. Outras tendências, incluindo declínios na saúde e na satisfação do 
clero com o seu trabalho, têm sido indicadores de que a mudança é necessária. 

O estudo descobriu que a igreja está a confrontar uma “crise rastejante” de relevância 
que acompanha a crise aguda de um modelo económico insatisfatório.  

4. Reformar o Concílio de 
Bispos com os bispos activos, (1) 
assumindo a responsabilidade e 
a responsabilização pública por 
melhorar a assiduidade; aumen-
tar as profissões de fé, os baptis-
mos, a participação em minis-
térios de servidores de missão 
e doações de benevolência; e 
diminuir a média da idade dos 
participantes na vida da igreja 
local; e (2) estabelecer uma nova 
cultura de responsabilização por 
toda a Igreja.

5. Consolidar as agências 
encarregadas dos programas e 
da administração, alinhar o seu 
trabalho e os seus recursos com as 
prioridades da Igreja e o compro-
misso durante os próximos dez 
anos para com a edificação de 
congregações vitais e a reconsti-
tuição das mesmas com conselhos 
de directores muito mais peque-
nos e baseados em competências, 
a fim de ultrapassar a actual 
falta de alinhamento, as activi-
dades difusas e redundantes e as 
despesas mais elevadas do que 
necessário devido à existência de 
estruturas independentes.

O Apelo à Acção: Reordenar a Vida da Igreja

Maya Donelson (centro) usa o jardim no topo do edifício da Igreja 
Metodista Unida de Glide Memorial, em São Francisco para ensinar as 
crianças do bairro sobre práticas de jardinagem urbana sustentável e 
uma alimentação saudável.
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Este relatório foi um esforço 

colaborativo com dados 

estatísticos fornecidos pelo 

Conselho Geral de Finanças 

e Administração e apoio de 

produção da Agência de 

Comunicação Metodista Unida. 

Dados adicionais do programa 

foram fornecidos pelas agências 

gerais metodistas unidas e pelo 

Concílio de Bispos.

Para encomendar cópias 

impressas adicionais do Relatório 

do Estado da Igreja de 2011, 

queira contactar o Centro 

de Atendimento ao Cliente 

da Agência de Comunicação 

Metodista Unida por e-mail para 

csc@umcom.org ou pelo telefone 

através do número 1-888-346-

3862. Para ver estas informações 

online ou para baixar (download) 

uma versão deste relatório em 

PDF, visite www.umc.org/sotc.

Conclusão
Ao mesmo tempo que se prepara a publicação deste relatório, a Equipa Operacional 

Provisória está a organizar o seu trabalho para o próximo ano. Esta equipa debruçar-se-á 
sobre como desenvolver processos, o que incluirá: 

�� Reformar o desenvolvimento da liderança do clero, assim como os sistemas de 
envio e colocação, de avaliação e de responsabilização do clero;

�� Reformar o Concílio de Bispos; e 
�� Alinhar o trabalho das agências encarregadas de programas com as prioridades 

da Igreja em relação a edificar congregações vitais com uma continuada ênfase 
de missão sobre as Quatro Áreas de Focalização. 

Estas áreas essenciais são informadas pelo contributo que muitos de vós prestaram 
durante a pesquisa realizada durante um ano e publicada depois no Relatório do Apelo à 
Acção. As oportunidades de contribuir com as vossas ideias continuarão durante os próximos 
meses. Por exemplo, a 6 de Abril de 2011, líderes da Igreja Metodista Unida em conferências 
anuais existentes em todo o mundo participaram na Cimeira da Liderança da Igreja 
Metodista Unida. Este webcast global sem precedente envolveu os líderes numa conversa 
importante, que ofereceram um feedback valioso sobre as recomendações contidas no Apelo 
à Acção. Os arquivos do webcast podem ser consultados em www.umcleadershipsummit.
org. Tencionamos continuar a oferecer oportunidades para que possam comunicar as vossas 
perspectivas.

A Mesa Conexional e o Concílio de Bispos querem que saibam que temos estado a 
ouvir e que damos muito valor à diversidade das perspectivas existentes em toda a nossa 
denominação. Solicitamos que continuem a comunicar os vossos pensamentos e orações 
connosco, enquanto procuramos discernir a vontade de Deus sobre as formas através 
das quais o povo da Igreja Metodista Unida é chamado a viver a nossa missão para fazer 
discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo.
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fOTOGRAfIA DA cAPA

Tia Tucker, à esquerda e Robin Pearce 
são duas jovens entre muitos outros, 

que são membros activos da Igreja 
Metodista Unida de First Grace, em 
Nova Orleães, nos Estados Unidos.

Fotografia do UMNS por Kathy L. Gilbert

Durante o culto, Nestor Akoblo rege o coro da 
Igreja Metodista Unida de Templo Emanuel, 
em Abidjão, na Costa do Marfim.

Fotografia do UMNS por Mike DuBose


