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Como utilizar este manual

Este manual foi elaborado como um instrumento de comunicação para solidificar o seu 
ministério. Enumeram-se a seguir algumas maneiras através das quais pode utilizar este 
manual. Este recurso polivalente pode ajudá-lo/a a contar a história da nossa extraordinária 
igreja conexional.

• Apresentações de escolas dominicais
• Reuniões de ministérios de finanças
• Pacotes de conferências de paróquias
• Sessões de discussão de orçamentos
• Reuniões sobre missão

• Aulas de orientação de novos membros
• Aulas de confirmação
• Formação de liderança
• Pacotes de boas-vindas
• Jornais murais da igreja

(Agência de Comunicação Metodista Unida)          
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Algumas palavras do

Bispo Gregory V. Palmer
Queridos Irmãos e Irmãs em Cristo,

Tenho o privilégio e a alegria de vos saudar em nome do Concílio 

dos Bispos. Nós, membros da Igreja Metodista Unida, vivemos e 

ministramos numa época desafiante e empolgante. Cada um de 

nós desempenha um papel em viver a missão de “fazer discípulos 

de Jesus Cristo para a transformação do mundo”.

Este Manual irá orientá-lo/a a si e à sua congregação, a fim de se 

familiarizar melhor com o modo como a Igreja Metodista Unida 

desempenha diariamente a sua missão. Nele encontrará recursos 

que desenvolverão a sua visão e capacidade de fazer a obra de 

Deus neste Seu maravilhoso mundo.

Certa vez ouvi a história de um rapazito que estava sentado perto da janela do seu quarto e olhava para as estrelas 

à noite. Sua mãe chegou-se a ele e perguntou-lhe o que estava a fazer, ao que ele respondeu: “Mãe, estou a 

observar um homem a fazer buracos na escuridão”. O que acontecia é que o rapazito estava a observar o homem 

que todas as noites percorria a vizinhança, para acender as lâmpadas a gás nas ruas daquela povoação.

A imagem é poderosa. Que tal se entendermos a nossa chamada como algo que nos impele a sermos o povo que 

“faz buracos na escuridão”? Eu gosto do modo como o texto em João 1: 4-5 lê na Mensagem: “Nele estava a vida, 

e a Vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam”.

Isto descreve o nosso papel como membros da Igreja Metodista Unida no mundo contemporâneo. Quer tenhamos 

nascido dentro da denominação ou sejamos aqueles que procuram encontrar o seu caminho através do labirinto 

das nossas crenças e de como a igreja figura nelas, podemos ser o povo que faz buracos nas trevas dos problemas 

que às vezes parecem consumir o nosso mundo.

A nossa igreja tem dado passos corajosos para nos ajudar, a todos, a alinharmo-nos em volta da nossa missão de 

fazer discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo e para centralizar os nossos esforços. Esforçamo-

nos por fazer uma diferença, desenvolvendo ao mesmo tempo líderes com princípios cristãos para a igreja e para 

o mundo, criamos novos lugares para novos povos e renovamos congregações já existentes, envolvemo-nos no 

ministério com os pobres e erradicamos as doenças mortais da pobreza, ao melhorar a saúde a nível global.

Estou confiante em que, se nos envolvermos todos, energicamente, nessas quatro áreas de focalização, 

renovaremos a igreja na sua fidelidade ao evangelho, aprofundando o nosso sentido de conexão e colaborando 

com Deus na transformação deste mundo.

Os nossos objectivos são ambiciosos. Graças a Deus, que o são! O presidente de uma das nossas universidades, já 

falecido, encorajava os seus alunos a não temerem que pudessem falhar. De facto, declarou explicitamente que “o 

falhar em si não é pecado”. E continuou dizendo, “porém, os objectivos baixos é que constituem um pecado”.

“Ora, àquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou 

pensamos, segundo o poder que em nós opera, a essa glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, 

para todo o sempre. Ámen”. - Efésios 3: 20-21

 
Graça e Paz.

Gregory V. Palmer  

Bispo Residente, Área Episcopal de Illinois 

Igreja Metodista Unida 

*Presidente do Concílio dos Bispos
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*O Bispo Palmer foi presidente do Concílio dos Bispos, de Maio de 2008 a Maio de 2010.



�   •   Manual Metodista Unido    •   segue-me 1
S

e
g

U
e

-M
e

segue-me: Introdução
A maior expressão de amor por Jesus Cristo é segui-lo para onde ele quer que vamos. É assim que 
descobrimos a esperança. Estabelecemos as nossas prioridades do dia, vemos através das distracções 
deste mundo e seguimos a lição que Jesus nos ensinou em João 21: 15-19. Ele perguntou ao seu leal 
discípulo,   “Simão, filho de Jonas, amas-me?” Quando Simão Pedro assegurou a Jesus que o amava, a 
resposta foi “sim”. Jesus ordenou: “Segue-me”.

A Igreja Metodista Unida procura seguir ao fazer discípulos de Jesus Cristo para a transformação do 
mundo. Actualmente fazer parte da família Metodista Unida é algo de emocionante. Uma conversa global 
emergente está a levar a igreja a dedicar-se de novo à nossa herança Wesleyana e a concentrar o nosso 
trabalho de modo a permitir a todos nós espalhar uma esperança cada vez maior. Essa tarefa desenrola-se 
em quatro áreas de focalização ou concentração:

• Desenvolver líderes com princípios cristãos, para a igreja e para o mundo.

• Criar novos locais para novos membros e renovar as congregações já existentes.

• Empenhar-se em ministérios com os pobres.

• Erradicar as doenças mortais da pobreza melhorando a saúde a nível mundial.

Concentramo-nos nestas quatro áreas para a expansão do Evangelho. Esta é a forma como a Igreja 
Metodista Unida discerne e responde à actividade de Deus entre nós. Isto significa viver a nossa herança 
Wesleyana como um movimento cristão apaixonado, de todas as cores, condições e origens.

A Igreja Metodista Unida conexional crê que deveríamos passar os nossos dias a comunicar a grande 
história, mesmo quando nos leva até locais e obras que muitos de nós desconhecem. Em virtude dessa 
conexão, esforçamo-nos por viver com graça, como uma comunidade global unificada que não pratica o 
mal, que pratica o bem e que vive em amor com Deus. Descobrimos, de novo e diariamente, e partilhamos 
a esperança que conhecemos em Jesus Cristo.

A igreja que descobre de novo e que partilha a esperança não é apenas uma igreja de Domingos, nem 
se trata aqui de edifícios. É sim uma experiência de 365 dias por ano, em que as pessoas, muitas delas 
não tradicionais, procuram uma comunidade na qual se podem envolver de modo que as suas vidas 
sejam tocadas. Isto poderia significar alistarem-se como voluntários com grupos fora da igreja ou fazerem 
conexões online. De facto, a “igreja” pode começar como uma creche, um grupo desportivo de jovens, 
uma liga de basquetebol ou algo que solucione uma necessidade humana importante no domínio social, 
tal como o programa “Nothing But Nets” (www.nothingbutnets.net/partners). A questão fundamental 

é encontrar pontos de entrada para o mundo real, para pessoas que se sentem dominadas, 
amedrontadas e vulneráveis. O encontro entre Jesus e Pedro em João 21, mudou tudo para a igreja, 
que talvez nunca tivesse começado sem esta profunda interacção.  

A Igreja Metodista Unida: 
As Quatro Áreas de Focalização
Então como é que as quatro áreas de focalização se enquadram na vida metodista unida diária? As 
possibilidades são muitas, mas mencionam-se alguns exemplos a seguir.  

“Portanto, ide, ensinai a todas as nações, baptizando-as em 
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo; ensinando-as a 
guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado; e eis 
que eu estou convosco, todos os dias, até à consumação dos 
séculos”. (Mateus 28: 19-20 a)

Ao fazermos discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo, estimulamos a nossa missão 
e ligamos aspectos críticos do nosso ministério como uma igreja enraizada na herança Wesleyana.

“Apascenta os meus cordeiros”.  
(João 21: 15 c)

Desenvolver Líderes com 
Princípios Cristãos para a Igreja  
e para o Mundo.
Como membros da Igreja Metodista Unida, procuramos 
alistar e desenvolver novos líderes dinâmicos, quer leigos 
quer clérigos. Estas são pessoas motivadas para liderarem 
uma igreja que procura alcançar nada menos do que a 
transformação do mundo, fazendo discípulos fiéis de Jesus 
Cristo. Através desta área de focalização, iremos:

• Estabelecer centros de ensino à distância, a funcionar 
plenamente em África, na Ásia, na Europa, na América Latina 
e nos Estados Unidos da América, visando a preparação de 
líderes ordenados e leigos;

• Alistar colégios, universidades e seminários da Igreja Metodista Unida como parceiros essenciais na 
educação de dirigentes em todo o mundo;

Photo: Drew University, The Divinity School
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• Providenciar experiências de missão a curto prazo para jovens, dando-lhes a oportunidade de reflectirem 

numa possível chamada para o serviço cristão profissional;

• Aumentar o número de candidatos – especialmente os que têm menos de 35 anos de idade – para os 
ministérios ordenados;

• Providenciar bolsas de estudo e bolsas para o desenvolvimento de liderança para estudantes 
internacionais que queiram concluir programas graduados e não graduados relacionados com o 
ministério aos pobres, a destruição de doenças mortais relacionadas com a  pobreza, o melhoramento da 
saúde a nível global, a renovação de congregações  já existentes e o começo de novas igrejas.

“Apascenta as minhas ovelhas”.  
(João 21: 16 c)

Criar Novos Locais para 
Novos Membros e Renovar as 
Congregações já Existentes 
Tirar partido e complementar o influxo de uma liderança 
dinâmica é o objectivo desta área de focalização, implantando 
fundamentalmente novas comunidades de fé e renovando as 
que já existem. As congregações estimuladas retomam o espírito 
Wesleyano. Com mais de 180 milhões de pessoas nos Estados 
Unidos da América que não pertencem a nenhuma igreja, 
fazendo desse país o terceiro maior campo de missão no mundo 
de língua inglesa e o quinto maior país em termos globais, os 
parceiros através da igreja têm como objectivo evangelizar 
também os Estados Unidos da América. Através desta área de focalização, iremos:

• Recrutar, formar e providenciar recursos para iniciadores de novas igrejas, a fim de dar início a igrejas em 
parceria com Conferências Anuais nos Estados Unidos da América;

• Desenvolver novas igrejas e comunidades de fé em África, na Ásia, na América Latina e na Europa;

• Assegurar que os iniciadores de novas igrejas e congregações sejam bem-sucedidos; formar e 
equipar líderes leigos e clérigos que terão ao seu dispor online uma biblioteca excepcional de 
recursos das melhores práticas de como iniciar e desenvolver congregações vitais;

• Providenciar às congregações empenhadas, os esforços de revitalização, com recursos essenciais 
de evangelização, mordomia e culto;

• Chegar a milhões de pessoas através de uma campanha de consciencialização através dos meios 

de comunicação.

“Apascenta as minhas ovelhas”.  
(João 21: 17 d)

Empenhar-se em Ministérios  
com os Pobres
Os membros da Igreja Metodista Unida continuam esta 
longa tradição Wesleyana a uma escala mundial, como uma 
expressão activa do discipulado cristão. Milhares de milhões 
de pessoas em todo o mundo, principalmente mulheres e 
crianças, vivem sem condições indispensáveis. Vivem uma 
vida de sofrimento que poderia ser evitada, perpetuamente 
em situações de risco. Esta atitude procura conceder-lhes 
plenos poderes para alcançarem a justiça e assegurar-lhes 
que o povo que se chama Metodista Unido está ao seu 
lado. Através desta área de focalização, iremos:

• Promover a consciencialização da pobreza e a defesa de mudanças, prestando apoio através de 
fundos adequados para financiar iniciativas contra a pobreza a todos os níveis governamentais e 
envolver as igrejas locais como defensoras da justiça e do desenvolvimento económico;

• Desenvolver projectos que providenciem respostas apropriadas e significativas para a pobreza em 
África, na Ásia, na América Latina e nos Estados Unidos da América;
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• Equipar os metodistas unidos para que compreendam a relação entre a cobiça e o consumo exagerado 

e a pobreza e tomem medidas pessoais, congregacionais e comunitárias a fim de partilharem mais 
equitativamente a abundância de Deus;

• Preparar e colocar com parceiros estratégicos de missão, dirigentes indígenas emergentes com a 
capacidade de responderem a assuntos críticos que sejam importantes para as mulheres, as crianças e os 
jovens;

• Preparar uma geração de estudantes formados nas universidades e escolas de teologia da Igreja 
Metodista Unida para resolverem assuntos que lidam com a pobreza;

• Colaborar com o Conselho Mundial de Igrejas e outras organizações ecuménicas com vista a erradicar a 
pobreza.

« Segue-me » (João 21: 19 b)

Erradicar as Doenças Mortais da 
Pobreza Melhorando a Saúde a 
Nível Mundial
Quando as pessoas recuperam a saúde, a vida muda. Esta 
área de focalização convoca os membros da Igreja Metodista 
Unida a reverterem o maior mal causado pela pobreza, que é 
a doença. Isto força-nos a diminuir a dor e o sofrimento dos 
pobres no mundo e dos que não têm acesso aos cuidados 
de saúde acessíveis como um método poderoso e tangível 
de testemunhar o desejo de Deus de que todos deveriam 
sentir a vida abundante e prosperar; e criar o sentido de 
um grande propósito unificante para os membros da Igreja 
Metodista Unida em todo o mundo. John Wesley sentiu 
apaixonadamente o valor do ministério com os pobres e, 
ensinou na sua obra de 1741, “Primitive Physick” e através de outros ensinamentos, que a saúde e a 
plenitude são assuntos de interesse espiritual. Através desta área de focalização, iremos:

• Enviar novos missionários para a saúde global, a par de outros médicos missionários para África, Ásia e 
América Latina;

• Educar o povo da Igreja Metodista Unida sobre a saúde global através de informações enviadas pelo 
correio, apresentações e conferências;

• Estabelecer estações de rádio auto-sustentáveis para tratar de assuntos de interesse social, espiritual e 
de saúde, particularmente em África;

• Desenvolver oportunidades para que as Conferências Anuais se envolvam na defesa de assuntos de 
saúde que afectem todas as vidas, tais como o acesso aos cuidados de saúde, a doença e a mortalidade 
infantil;
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• Alistaremos campeões de saúde, enfermeiros e enfermeiras nas igrejas e em cada uma das 

Conferências Anuais, para servirem de defensores dos esforços da denominação para melhorar a 
saúde global;

• Reconstruir as infra-estruturas existentes do sistema de cuidados de saúde da Igreja Metodista 
Unida em África.

Hoje, as Conferências Anuais e muitas congregações locais da Igreja Metodista Unida estão 
a reflectir sobre essas quatro áreas de focalização. Muitas conferências e igrejas, de um modo 
Wesleyano, têm estado a pôr esse discipulado em acção há anos e a igreja considera-os como 
líderes. Enquanto repensamos no nosso papel nessas quatro áreas de focalização, repensamos na 
igreja. O líder torna-se no servo. Deus e a igreja vivem entre o povo. Servimos os pobres em vez de 
ressenti-los ou de culpá-los pela sua luta. E pensamos na saúde num sentido positivo, como algo 
que confere vida.

Já começámos a pensar na igreja de dentro para fora. A Conferência Geral aprovou os esforços 
concentrados, um orçamento unificado, assim como a adição de “para a transformação do mundo” 
à missão da denominação. Esta mensagem desafia-nos a levar este pensamento para o próximo 
nível enquanto medimos o sucesso – não só enchendo os bancos da igreja aos domingos de manhã, 
mas também envolvendo o mundo na utilização dessas ferramentas dos nossos dias.
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Pioneiros de uma Jornada Espiritual Aberta: 
o Povo da Igreja Metodista Unida
A missão da Igreja Metodista Unida é fazer discípulos para a 
transformação do mundo

A Nossa Conexão
Durante a Conferência Geral de 2008, a Bispa Hope Morgan 
Ward, da Área Episcopal de Mississippi, assistiu ao culto 
numa pequena igreja em Fort Worth, no estado do Texas. 
Sentiu-se “atraída pela localização da igreja, num bairro 
hispânico, pela liderança de uma clériga e pela humildade 
do convite – de uma igreja pequena que se debate com 
dificuldades”.

A pastora, Juanita, foi buscá-la ao hotel. “É uma pastora 
local, de 72 anos de idade”, relembra a Bispa Ward. 
“Quando chegou como pastora, aquela igreja tinha dois 
membros. Agora, dezoito meses depois, tem 35 membros e 
um programa que presta apoio a 350 pessoas por semana, 
através de aulas de inglês como segunda língua, clínicas de 
saúde, cuidado de crianças e outros ministérios”. 

A experiência da Bispa Ward exemplifica bem o nosso “conexionalismo” metodista unido. Isso significa 
simplesmente que todos os líderes e congregações da Igreja Metodista Unida estão conectados uns com 
os outros, responsabilizam-se uns aos outros e têm competência para se envolverem no ministério em 
todo o mundo, durante as suas vidas.

Por vezes os líderes da Igreja Metodista Unida referem-se à denominação como sendo “a conexão”. Este 
conceito tem sido fundamental para o Metodismo desde o seu início. O conexionalismo revela-se através 
do sistema de nomeações do clero, do apoio que os membros da Igreja Metodista Unida prestam em 
conjunto e das doações financeiras. Vivemos o nosso conexionalismo através do ministério com os pobres, 
erradicando as doenças mortais da pobreza através do melhoramento da saúde a nível global, criando 
novos locais para novas pessoas e renovando as congregações já existentes, desenvolvendo e formando 
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líderes com princípios cristãos para a igreja e para o mundo. Nenhuma congregação, por si só, 
pode levar a cabo todos esses ministérios, porém, juntos, podemos fazer uma tremenda diferença. 
Nós transformamos o mundo.

o Nosso Povo
Os membros da Igreja Metodista Unida são do mais 
variado possível, de todos os tamanhos, formas, cores, 
disposições, maneiras de ver e histórias de vida, mas 
partilham de uma única perspectiva forjada na experiência 
partilhada de uma igreja nascida num século de mudanças 
extraordinárias. Não importa como ou onde servem a 
Jesus Cristo, os metodistas unidos fazem o trabalho de 
Deus com base numa aliança conexional especial. Somos, 
intencionalmente, um povo dedicado a uma vida de 
propósito cristão — “Não praticar o mal. Praticar o bem. 
Viver em amor com Deus.” — uma vida de participação 
e de responsabilidade pessoal, de generosidade, de 
sacrifício e de auto-domínio, em resposta à chamada de 
Jesus Cristo. Hoje falamos muitas línguas e vivemos em 
muitos países — com culturas diferentes, tradições étnicas, 
histórias nacionais e diferentes meios de compreensão da 
fé e da prática cristã.

Amamos o culto, o estudo da Palavra de Deus, a música, as refeições da igreja e uma sensação de 
comunidade, uma sensação de pertença. Acolhemos as pessoas de fé nas nossas igrejas. Também 
acolhemos pessoas que procuram obter respostas para as questões difíceis da vida, pois sabemos 
o que significa sentir a solidão e a insegurança, o que significa precisar de um local acolhedor. 
Abrimos os nossos corações, as nossas mentes e as nossas portas e respondemos à chamada de 
fazer discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo. 

Abrimos os nossos corações, as nossas mentes e as nossas 
portas e respondemos à chamada de fazer discípulos de 
Jesus Cristo para a transformação do mundo. 

A Nossa organização Básica
Os Três Ramos
A Igreja Metodista Unida encontra-se organizada numa Conferência Geral como o seu órgão 
legislativo; num Concílio dos Bispos, algo semelhante a um corpo executivo; e num Conselho 
Judicial composto de nove membros, que é o ramo judicial. A Igreja Metodista Unida não possui 
um só responsável geral ou executivo, embora o Concílio dos Bispos eleja um presidente que serve 
durante dois anos.
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A Mesa Conexional
A Mesa Conexional discerne e articula a visão e a mordomia da missão, dos ministérios e dos 
recursos da Igreja Metodista Unida conforme determinados pela Conferência Geral em consulta com 
o Concílio dos Bispos. Criada durante a Conferência Geral de 2004, a Mesa Conexional pretende 
representar todas as vozes: o clero e os membros leigos eleitos das conferências jurisdicionais e 
centrais, os membros executivos das agências gerais, as facções raciais e étnicas e a Divisão de 
Ministérios com os Jovens.

As Agências Gerais (de toda a Igreja)
As agências gerais são, nos Estados Unidos da América, semelhantes aos gabinetes dos 
departamentos de estado norte-americano e prestam contas, em primeiro lugar, à Conferência Geral, 
em vez de o fazerem ao Concílio dos Bispos. Os directores das Juntas – leigos e clérigos eleitos em 
conjunto pela Conferência Geral e pelas organizações regionais – dirigem o pessoal dessas agências.

O Conselho Judicial
O “supremo tribunal” da denominação interpreta a legislação da igreja e determina a 
constitucionalidade dos procedimentos a todos os níveis da vida da igreja. Os seus nove membros 
são eleitos pela Conferência Geral e, normalmente, reúnem-se duas vezes por ano.   

A Conferência Geral
A Conferência Geral é o corpo legislativo principal da Igreja Metodista Unida – o único corpo que 
fala oficialmente pela Igreja. Reúne-se de quatro em quatro anos para determinar a legislação que 
afecta os assuntos conexionais e é composta de um número não inferior a 600 e não superior a 
1.000 delegados. A Conferência Geral – trabalhando dentro dos limites da Constituição da Igreja e 
das Regras Gerais – define e estabelece as condições, os privilégios e os deveres dos membros da 
igreja, os poderes e os deveres dos presbíteros, dos diáconos, dos ministros diaconais e dos pastores 
locais, bem como os poderes e os deveres das conferências anuais, das conferências missionárias, 
das conferências do cargo e das reuniões ao nível congregacional. A Conferência Geral autoriza a 
organização, a promoção e o trabalho administrativo da igreja. A Conferência Geral também define 
os poderes e os deveres do episcopado, autoriza o hinário oficial e o livro do culto, providencia um 
sistema judicial e os seus procedimentos, inicia e dirige todos os assuntos conexionais da igreja e 
decreta outra legislação para o funcionamento da igreja.

As Igrejas Locais e os Distritos
O âmago do nosso ministério da igreja local é algo contínuo –  
e extensivo – o ministério de Jesus Cristo e o amor que alcança 
e apoia os outros. Cada congregação faz parte de um distrito, 
de um programa administrativo que agrupa de 40 a 80 igrejas 
com um superintendente a tempo inteiro. Uma conferência do 
cargo governa a vida de cada igreja local, com um conselho 
local actuando como supervisor durante todo o ano.

As Conferências Anuais
O Metodismo Unido está organizado em conferências 
anuais ou corpos regionais que se reúnem anualmente para 
fins legislativos. Estas são a ligação primária na estrutura conexional da igreja. As conferências anuais 
aprovam o programa e o orçamento, elegem delegados à Conferência Geral, às Conferências Centrais e 
Jurisdicionais e examinam e recomendam candidatos para os ministérios. A conferência anual é composta 
pelos membros do clero, pelos membros leigos eleitos para cada cargo pastoral, pelos ministros diaconais, 
pelos presidentes das Mulheres Metodistas Unidas e dos Homens Metodistas Unidos da conferência, pelos 
líderes leigos da conferência anual e dos distritos e pelos presidentes das organizações de jovens adultos 
e dos jovens. A denominação tem 59 conferências anuais nos Estados Unidos da América e 72 conferências 
anuais na Europa, em África e nas Filipinas.

As Conferências Jurisdicionais e Centrais
As cinco jurisdições (regiões) nos Estados Unidos da América incluem entre oito a quinze conferências 
anuais cada. As conferências jurisdicionais reúnem-se em simultâneo de quatro em quatro anos para 
elegerem e nomearem bispos e alguns membros das agências gerais da igreja e, em alguns casos, para 
desenvolverem programas jurisdicionais. Os membros das conferências jurisdicionais são delegados à 
Conferência Geral dessa região, acrescidos de mais alguns 
delegados adicionais – em igual número de delegados leigos 
e de delegados de ministérios ordenados – eleitos pelas 
conferências anuais da região. Os metodistas unidos
 em África, na Europa e nas Filipinas chamam à divisão 
geográfica comparativa uma  “conferência central”.

As Áreas Episcopais
A área episcopal é a conferência anual ou conferências anuais 
para a qual ou para as quais um bispo é nomeado pela 
conferência jurisdicional ou central. O bispo vive dentro dos 
limites geográficos da área episcopal e preside aos trabalhos de uma ou mais conferências anuais.

O Concílio dos Bispos
O Concílio dos Bispos é constituído por todos os bispos activos e aposentados da Igreja Metodista Unida. 
De acordo com O Livro da Disciplina, “A Igreja espera que o Concílio dos Bispos fale em nome de toda a 
Igreja e a partir da Igreja para o mundo e dê liderança na procura de Unidade Cristã e de relações inter-
religiosas” (427.2). Na Igreja Metodista Unida, um bispo serve como superintendente geral de toda a igreja. 
Na tradição da Igreja Metodista Unida, os bispos não são ”ordenados” como bispos, mas são clérigos 
eleitos e consagrados para o cargo de bispos.
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A Nossa História: Destaques da Missão
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2001–presente: A Igreja 
Metodista Protestante da 
Costa do Marfim, em África, 
une-se à Igreja Metodista 
Unida. UMCOR ajuda o 
Afeganistão e o Bangladesh. 
Iniciam-se ministérios no 
Camboja, Tailândia, Laos e 
Mongólia. A Junta Geral de 
Ministérios Globais continua 
em locais como a Arménia, 
Barbudas, Camarões, Egipto, 
Etiópia, Georgia, Guiné, 
Honduras, Indonésia, Israel, 
Lesoto, Macedónia, Malaui, 
Namíbia, Nepal, Nicarágua, 
Paquistão, Palestina, Porto 
Rico, Roménia, Senegal, 
Eslováquia, África do Sul, 
Coreia do Sul, Sri Lanka, 
Sudão, Tanzânia, Uganda e 
Ucrânia.

1725 1750 1775 1800 1825 1850 1875 1900 1925 1950 1975 2000

1725–50: No dia 21 de 
Maio de 1738, Charles 
Wesley tem uma experiência 
transformadora; a experiência 
religiosa de Aldersgate do 
seu irmão John acontece 
três dias depois. John visita 
os Moravianos na Alemanha. 
A primeira Conferência 
Metodista reúne-se em 
Londres.

1751–75: Philip William 
Otterbein, Francis Asbury, 
Philip e Margaret Embury e 
Paul e Barbara Heck chegam 
à América. Abre a Capela 
Wesley em Nova Iorque (a 
Igreja da Rua John Street). 
A primeira conferência 
americana agita Filadélfia. 
William Watters é o primeiro 
nativo americano pregador 
itinerante.

1776–99: As Missões 
chegam às Ilhas do Canal, 
a França e a Espanha. A 
Igreja Metodista Episcopal 
começa em Baltimore e a 
Sociedade Livre Africana e a 
Igreja Metodista Episcopal 
Africana (AME) em 
Filadélfia; a Igreja Metodista 
Episcopal de Sião em 
Nova Iorque. Thomas Coke 
lidera a primeira “missão 
ultramarina” às Antilhas.

1800–25: Otterbein e 
Martin Boehm fundam os 
Irmãos Unidos em Cristo e 
Daniel Coker organiza uma 
Sociedade Metodista para os 
escravos libertados a caminho 
da Libéria. Missionários 
viajam para a Austrália, 
República Dominicana, 
Gâmbia, Haiti, Índia, Serra 
Leoa, África do Sul e Tonga.

1826–50: A Igreja Metodista 
Protestante, a Igreja Metodista 
Wesleyana e a Igreja Metodista 
Episcopal-Sul são fundadas. 
São estabelecidas missões 
Metodistas na Argentina, 
Brasil, China, Dehomey 
(Benin), Fidji, Alemanha, Gana, 
Samoa, Suécia, Suíça e Togo. 
Melville Cox inicia a primeira 
missão Metodista americana 
estrangeira na Libéria.

1851–75: A Sociedade de 
Ajuda de Homens Livres e a 
Igreja Metodista Episcopal 
das Pessoas de Cor são 
organizadas. A Sociedade 
Metodista Episcopal é 
organizada na Dinamarca e 
a Igreja Metodista Livre da 
América do Norte começa em 
Nova Iorque. A Igreja Metodista 
Protestante ordena uma mulher 
como diaconisa, Helenor M. 
Davidson. O Metodismo chega 
à Áustria, Bulgária, Finlândia, 
Havai, Itália, Japão, Quénia, 
México, Myanmar, Nova Guiné, 
Noruega, Portugal e Uruguai.  

1876–1900: O Bispo 
William Taylor trabalha 
em Angola, Bolívia, Chile, 
República Democrática 
do Congo e Peru. O Bispo 
James M. Thoburn inicia 
ministérios na Malásia a nas 
Filipinas. Isabella Thoburn 
funda o primeiro colégio 
cristão para mulheres na 
Ásia (Índia). As missões 
metodistas existem na 
Costa Rica, Cuba, Hungria, 
Coreia, Moçambique, 
Nigéria, Porto Rico, Rodésia 
(Zimbabué) e Rússia.

1901–25: O Metodismo 
chega à Albânia, Bélgica, 
Bornéo, Checoslováquia, 
Estónia, Java, Leónia, 
Lituânia, Manchúria, Panamá, 
Filipinas, Polónia, Sérvia 
e Sumatra. É formada a 
Igreja Metodista Evangélica 
Primitiva da Guatemala. O 
Bispo Joseph C. Hartzell 
inicia missões na Argélia e na 
Tunísia.

1926–50: A Igreja Metodista 
Episcopal, a Igreja Metodista 
Episcopal-Sul e a Igreja 
Metodista Protestante passam 
a constituir a Igreja Metodista 
(EUA). A Igreja Evangélica e 
a Igreja Unida dos Irmãos em 
Cristo unem-se para formar a 
Igreja Evangélica dos Irmãos 
Unidos (EUA). As missões 
alargam-se ao Burundi e 
Ruanda. Estabelece-se a 
Conferência Provisória do 
Norte de África.  

1951–75: : A Igreja 
Metodista e a Igreja 
Evangélica dos Irmãos 
Unidos formam a Igreja 
Metodista Unida. 
Prosperam congregações 
em Taiwan e Zâmbia. 
O Concílio Metodista 
Europeu, o Concílio 
de Igrejas Metodistas 
Evangélicas da América 
Latina e a Conferência do 
Burundi iniciam-se.

1976–2000: Marjorie Matthews 
é a primeira mulher a ascender 
ao episcopado. Leontyne 
T.C. Kelly é a primeira mulher 
afro-americana a ascender ao 
episcopado. A Universidade 
de África é inaugurada no 
Zimbabué, onde o primeiro 
bispo africano, Abel T. 
Muzorewa, se torna Primeiro-
Ministro. Surgem Igrejas 
na Colômbia, El Salvador e 
Vietname. O Bishop Heinrich 
Bolleter e UMCOR (United 
Methodist Committee on 
Relief) ajudam Kosovo.
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EM QUE CRÊEM os MEtodIstAs UNIdos?

CREMOS que Deus é compreendido em três formas distintas. Pai, Filho e 
Espírito Santo são geralmente as formas usadas que se referem à natureza 
trinitária de Deus. Às vezes usamos outros termos, tais como Criador, 
Redentor e Sustentador. 

CREMOS num só Deus que criou o mundo e tudo o que nele existe. Cremos 
que Deus é soberano, isto é, que Deus é quem reina em todo o universo. 
CREMOS que Deus é amor. Podemos sentir o amor e a graça de Deus.

CREMOS que Jesus Cristo foi  humano. Viveu como um homem e morreu 
quando foi crucificado. CREMOS que Jesus é divino. Ele é o Filho de Deus. 
CREMOS que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e que o Cristo ressuscitado 
vive hoje. CREMOS que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Em Cristo nós 
recebemos vida abundante e o perdão dos pecados. CREMOS que Jesus é 
o nosso Senhor  e que somos chamados a modelar as nossas vidas na sua 
própria vida.

CREMOS que o Espírito Santo é Deus connosco. CREMOS que o Espírito 
Santo nos conforta quando temos necessidade e nos condena quando nos 
desviamos de Deus. CREMOS que o Espírito Santo nos desperta para a 
vontade de Deus e nos capacita  para viver obedientemente.

CREMOS que Deus criou os seres humanos à Sua imagem. CREMOS que os 
seres humanos podem aceitar ou rejeitar uma relação com Deus. CREMOS 
que todos os seres humanos necessitam de estar num relacionamento com 
Deus para que sejam plenamente humanos.

CREMOS que a igreja é o corpo de Cristo, uma extensão da vida e do 
ministério de Cristo no mundo de hoje. Cremos que a missão da igreja é 
fazer discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo. CREMOS 
que a igreja é “a comunhão dos santos”, uma comunidade composta de 
todos os passados, presentes e futuros discípulos de Cristo. CREMOS que a 
igreja é chamada a adorar a Deus e a apoiar aqueles que participam na sua 
vida enquanto crescem na fé.

CREMOS que a Bíblia é a Palavra de Deus. CREMOS que a Bíblia é a 
autoridade primária para a nossa fé e prática. CREMOS que os cristãos 
precisam de conhecer e de estudar o Velho Testamento e o Novo Testamento 
(as Escrituras Hebraicas e as Escrituras Cristãs.) 

Adaptado de “What Every Teacher Needs to Know About Theology” [O Que Todos os Professores Precisam 
de Saber Sobre Teologia], Copyright 2002, Discipleship Resources. Todos os direitos reservados. Utilizado sob 
autorização da editora.



os Nossos Bispos: Introdução
Os Bispos desempenham um papel muito especial na nossa igreja. São eleitos, não ordenados e consagrados 
para falarem à igreja e da igreja. Exactamente, o que é que um bispo faz? A carta do apóstolo Paulo a Tito 
dá-nos a nossa primeira resposta: Paulo chama a um bispo “mordomo da casa de Deus”. Essa mordomia, 
de acordo com O Livro da Disciplina, atribui aos nossos bispos a responsabilidade de supervisionar ambos 
os “interesses espirituais e temporais” da igreja. Isto significa que os nossos bispos asseguram que a 
denominação leve a cabo a legislação da Conferência Geral e vá ao encontro dos seus programas, leis e 
regulamentos. Os Bispos também são responsáveis por fazer todas as nomeações do clero na Conferência 
Anual onde servem. Mais importante ainda, o bispo capacita a igreja reunida para adorar, evangelizar 
fielmente e viver uma vida de discipulado fiel.

Nas Conferências Jurisdicionais, os bispos não são ordenados, mas eleitos vitaliciamente e consagrados 
para o cargo, ao qual Paulo chama uma nobre tarefa. São geralmente nomeados para mandatos de quatro 
anos para uma Conferência Anual e residem numa área episcopal durante um ou dois quadriénios. Nas 
conferências centrais, os bispos são eleitos e nomeados de acordo com O Livro da Disciplina.

o que Faz um Bispo?
“Apascenta os meus cordeiros.” 
(João 21: 15 c)

“Um Dia na Vida de um Bispo”
Como Bispa da área de Denver, nos Estados Unidos da 
América, cuido de mais de 400 igrejas locais e supervisiono 
o clero em quatro grandes estados ocidentais. O meu 
escritório está situado na cidade de Denver, mas viajo 
por todos os estados de Montana, Wyoming, Utah e 
Colorado, para assegurar que as nossas igrejas tenham a 
liderança de que necessitam e encorajar as pessoas nos 
seus ministérios. Oito superintendentes distritais e eu 
partilhamos deste ministério. Estou a aprender a utilizar a 

rede social do Facebook para me manter em contacto com os membros da Igreja Metodista Unida 
espalhados por este vasto território.

Recentemente, depois de uma semana de reuniões do gabinete na Conferência das Montanhas 
Rochosas, um superintendente do distrito e eu conduzimos um veículo durante quatro 
horas de Denver até à Grande Junção, onde os jovens estavam reunidos para um evento de 
“Rejuvenescimento”. Nessa tarde, conduzi durante outras cinco horas para visitar igrejas na área 
de Salt Lake City, no estado de Utah. Fui alvo da hospitalidade dos quatro ministérios de Tonga 
em Utah. Reunimo-nos para o culto numa das maiores igrejas Metodistas Unidas composta por 
pessoas originárias de Tonga. Mais tarde, participámos numa festa para a qual todos contribuíram. 
Nunca tinha estado numa festa assim. As igrejas trouxeram presentes de colchas de retalhos feitas 
pelos membros e celebrámos com canções e danças tradicionais. Os imigrantes de Tonga para 
os Estados Unidos da América lutam, como todas as gerações de imigrantes têm lutado, para 
preservarem a sua cultura singular, enquanto ajudam as crianças e os jovens a adaptarem-se à 
cultura americana.

Nos próximos dias terei um encontro com pastores das igrejas maiores que sentem a paixão de 
iniciar novas igrejas e viajarei com os bispos da Jurisdição Ocidental para celebrar a Comunhão 
através de uma barreira situada na fronteira entre os Estados Unidos da América e o México. 

Eleita na Conferência Jurisdicional de 2008, a Bispa Elaine J.W.Stanovsky serve a área de Denver
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Como servimos: “Praticando o Bem, Não 
Praticando o Mal e Vivendo  em Amor com deus”

“E quem recebe um justo, na qualidade de justo, receberá 
galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja, 
um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome 
de discípulo., em verdade vos digo que, de modo algum 
perderá o seu galardão.” (Mateus 10:41b-42) 

A transbordar: transformando o Mundo
Num mundo que adoptou o “mito da escassez” numa 
“cultura de consumismo”, Deus oferece-nos uma vida 
abundante através de Jesus Cristo. 

A ideia segundo a qual quanto mais melhor, tornou-
se tóxica – um rio turbulento e lamacento poluindo a 
nossa capacidade de ver a abundância que Deus já 
nos tem dado. O amor e a graça de Deus que dão vida 
transbordam e são derramados sobre um mundo sedento, 
que está a precisar de uma transformação espiritual. 
Contudo, muitas vezes vivemos como se tivéssemos 
apenas um pequeno cálice para receber a dádiva de Deus. 
Quando usado fielmente, o cálice transforma-se num vaso 
de Cristo para a missão e o ministério. Quando o cálice 
estiver vazio, o seu objectivo é ser cheio; quando estiver 
cheio, o seu objectivo é ser esvaziado. Só recebe para que 
se possa verter.

Como povo de fé, recebemos um cálice muito precioso. É o cálice, o vaso da igreja, o corpo de 
Cristo. Nós não só apenas elevamos o cálice. Nós somos o cálice. O nosso objectivo é ter a vida 
abundante que Deus nos dá, a transbordar através de nós, a derramar-se para os quatro cantos 
do mundo, transformando o mundo. Fazemos isto quando nos movemos para além do mito 
da escassez, para a realidade da abundância de Deus. Deus tem-nos dado tudo aquilo de que 
precisamos para ministrar nesta altura, neste lugar e para todo o povo de Deus. Que sejamos o 
cálice a transbordar para um mundo sedento.

* Esta secção foi extraída de uma alocução feita pela Bispa Mary Ann Swenson na Conferência Geral de Abril de 2008.

Glossário de termos Mais Usados na Igreja 
Metodista Unida 
Nota: Um glossário mais abrangente encontra-se online em www.umc.org

Contribuição: A cota que cada Conferência Anual ou igreja local paga para apoiar a missão 
internacional, nacional e regional (Conferência Anual).

Baptismo (Santo Baptismo): Acto sacramental através do qual uma pessoa é purificada pelo 
Espírito Santo e se torna parte do corpo de Cristo – a igreja universal. A Igreja Metodista Unida 
reconhece dois sacramentos – o Baptismo e a Santa Ceia ou Sagrada Comunhão.

Benevolências: Dádivas em dinheiro para apoiar as causas que ajudam o desempenho da 
missão, do ministério e dos programas da Igreja Metodista Unida.

O Livro da Disciplina: Um livro fundamental que descreve a lei, a doutrina, a administração, 
o trabalho de organização e os procedimentos da Igreja Metodista Unida. Cada Conferência 
Geral emenda O Livro da Disciplina e as acções da Conferência Geral são reflectidas na revisão 
quadrienal. Muitas vezes referido como A Disciplina.

O Livro de Resoluções: O volume que contém o texto de todas as resoluções ou 
pronunciamentos sobre assuntos aprovados pela Conferência Geral e actualmente válidos.  
O Livro de Resoluções contém não só as resoluções e 
as declarações de política aprovadas pela maioria das 
mais recentes Conferências Gerais, mas também todas 
as declarações consideradas como representando a 
posição oficial da Igreja Metodista Unida. O texto de 
qualquer resolução é considerado como a posição 
oficial da denominação sobre esse assunto.

O Livro de Culto: É o livro que contém os rituais, os 
sacramentos e as ordens de culto, relacionados com a 
Igreja Metodista Unida.
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Conferência do Cargo: É o corpo básico que 
estabelece a política da igreja local. Revê os ministérios 
da congregação, endossa candidatos para o ministério 
e estabelece a compensação do clero.

Cargo Pastoral: Uma ou mais igrejas locais organizadas 
sob e sujeitas à Disciplina, governadas por uma única 
Conferência do Cargo.

Comunhão (Santa Ceia ou Sagrada 

Comunhão): Este sacramento é muitas vezes 
chamado a Ceia do Senhor. Eucaristia, da palavra grega 
para “acção de graças”, é o nome tradicional para o 
sacramento. Relembra a Última Ceia de Jesus com os 
discípulos. Celebra e relembra a graça e a misericórdia de Deus em Jesus, a Ressurreição de Cristo e a 
contínua presença de Cristo connosco. A Igreja Metodista Unida reconhece dois sacramentos – a Santa 
Ceia ou Sagrada Comunhão e o Baptismo.

A Confirmação: O acto pelo qual as pessoas que foram baptizadas em criança ou quando jovens 
(ou que devido a outras circunstâncias especiais, não puderam elas próprias participar dos votos 
baptismais), fazem a sua primeira afirmação pública da sua declaração de fé ou profissão de fé.

Conexão, conexional, conexionalismo: Princípio básico da Igreja Metodista Unida, através 
do qual todos os líderes e congregações estão conectados através de uma rede de lealdades e 
compromissos.

Diácono: Pessoa em plena conexão que é ordenada para o ministério vitalício da Palavra e Serviço na 
comunidade e na congregação. Nesta capacidade, ele ou ela lidera a igreja no relacionamento da vida 
dos cristãos com os seus ministérios no mundo, relacionando assim o culto da igreja com o seu serviço 
no mundo.

Distrito: Grupo regional de igreja ou cargos, supervisionados por um superintendente de distrito.

Superintendente de Distrito: Presbítero ordenado nomeado pelo bispo para administrar o 
trabalho da igreja dentro de uma área geográfica específica (distrito).

Normas Doutrinárias: Afirmações fundamentais de importância histórica e doutrinária para a Igreja 
Metodista Unida. As normas doutrinárias incluem os Artigos de Religião e a Confissão de Fé. Estes 
são acompanhados pelas Regras Gerais das Nossas Sociedades Unidas. Estes três documentos estão 
impressos no Livro da Disciplina e estão protegidos pelas Regras Restritivas.

Movimento Ecuménico: O movimento na igreja que visa a unidade de todos os cristãos envolvendo 
discussões e actividades mútuas entre várias denominações. A Igreja Metodista Unida tem um 
compromisso e uma participação de longa data referentes a uma variedade de organizações e 
esforços de unificação.

Presbítero: Pessoa ordenada para um ministério vitalício de Serviço, Palavra, Sacramento e Ordem. 
Esta pessoa está autorizada a pregar e a ensinar a palavra de Deus, a administrar os sacramentos 
do Santo Baptismo e da Ceia do Senhor ou Sagrada Comunhão e a ordenar a vida da igreja para 
a missão e o ministério. 

Fundos Gerais: Fundos aprovados pela Conferência Geral para apoiar vários aspectos do trabalho 
da denominação. O Conselho Geral de Finanças e Administração exerce as funções de tesoureiro 
dos fundos gerais.

Itinerância: Sistema da Igreja Metodista Unida através do qual os bispos nomeiam pastores para 
os cargos pastorais. Os pastores estão sob a obrigação de servir no local para onde forem 
nomeados. A forma actual de itinerância surgiu da prática dos pastores metodistas viajarem a 
grande escala pelas igrejas em circuitos.

Conferência Missionária: É uma Conferência que tem oportunidades missionárias específicas, 
um número limitado de membros e de recursos, exigências de liderança especiais, considerações 
de língua e estratégia regional e necessidades ministeriais. Nos Estados Unidos da América, as 
três conferências missionárias incluem o Alasca, Oklahoma Indian e Red Bird. 

Sacramento: Algo consagrado ou sagrado. Tradicionalmente, uma ordenança cristã que manifesta 
uma graça espiritual e interior através de um sinal visível ou símbolo. A Igreja Metodista Unida 
reconhece dois sacramentos: o Santo Baptismo e a Santa Ceia ou Sagrada Comunhão.

Os Princípios Sociais: Um documento que estabelece a posição básica da Igreja Metodista Unida 
sobre assuntos sociais importantes. Cada Conferência Geral faz a revisão desse documento que 
contém os Princípios Sociais e o mesmo é impresso na sua totalidade no Livro da Disciplina.

Mordomia: Investimento devoto ou o uso de dinheiro, de tempo e de capacidade. Nos tempos 
bíblicos, um mordomo supervisionava um agregado familiar ou uma propriedade. Hoje, como 
filhos e filhas de Deus, cremos em Deus como sendo a fonte de tudo quanto temos, procuramos 
guardar tudo isso confiando em Deus e desejamos ser “bons dispenseiros da multiforme graça de 
Deus” (I Pedro 4: 10).

O Dízimo: Norma bíblica, geralmente a décima parte do nosso rendimento anual ou mensal, 
prestada como uma contribuição para apoiar o ministério e a missão da igreja.
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