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4  DCA Edição Avançada

Comissão da Conferência Geral

Saudações aos delegados da Conferência Geral e subscritores do Daily 
Christian Advocate! Regozijamo-nos pelo facto de lerem esta Edição Prévia 
do Daily Christian Advocate tendo em vista a preparação da nossa Conferên-
cia Geral que terá lugar em Portland, Oregão, no próximo mês de Maio.

O Advance Daily Christian Advocate (ADCA) é publicado em três volumes. 
Serão publicadas versões diárias adicionais durante a Conferência Geral 
em Portland, no Oregão. Do Volume 1, constarão as listas de delegados (os 
nomes dos clérigos encontram-se a itálico nas listas de delegados), a dis-
tribuição dos lugares, as nomeações para os Comités Legislativos, o pro-
grama, a ordem de trabalhos e o relatório da Comissão da Conferência Geral.

O Volume 2 contém relatórios impressos acerca das actividades de ordem 
geral e das comissões de investigação, propostas de alterações ao Livro de 
Disciplina, propostas de novas resoluções, emendas às resoluções anterior-
mente tomadas e propostas não-Disciplinares. Sempre que uma mesma petição 
seja submetida mais do que uma vez, será impressa apenas uma vez sendo o 
número de petições similares registado no cabeçalho dessa mesma petição.  Só 
serão impressas 50 palavras de cada fundamentação. Todos os assuntos serão 
dirigidos e posteriormente organizados pelo Comité Legislativo.

A secção final da Edição Prévia, Volume 3, é o relatório do quadriénio 
emitido pelo Conselho Geral de Finanças e Administração. Este volume será 
colocado na secretária de cada delegado, ou distribuído electronicamente, no 
dia de abertura da Conferência Geral. Este volume deverá conter relatórios 
financeiros que não podem estar concluídos antes do fecho dos livros de 
2015 e daí a sua edição ocorrer numa data posterior.

Quando chegar a Portland, e ser-lhe-á entregue uma capa para nela colo-
car as edições diárias, caso receba as comunicações no formato de papel. 
É recomendável conservar o guia (Volume 1) juntamente com as edições 
diárias, porque ele contém informações importantes acerca da agenda de 
trabalhos, inscrições, lista dos delegados, Comités Legislativos e do proposto 
“Plano de Organização e Princípios do Regulamento” que será apresentado 
para adopção durante a primeira Sessão Plenária.

Serão distribuídas cópias gratuitas das edições diárias tanto aos delegados como 
aos primeiros membros suplentes. Se estiverem presentes delegados suplentes, 
estes deverão usar o material inicialmente destinado à pessoa que cada um deles 
substitui, ou deverão obter fotocópias nobalcão de vendas do DCA.

Todos os números do Daily Christian Advocate são editados após autor-
ização da Comissão para a Conferência Geral, tendo como intuito contribuir 
para que os delegados estejam preparados e informados tanto antecipada-
mente como durante a Conferência Geral de 2016.

Bençãos,

Judi M. Kenaston 
Presidente

Oficiais

Presidente
Judi M. Kenaston
200 Brookwood Lane
Beckley, WV 25801 EUA

Vice-Presidente
Frank Beard
7160 Shadeland Station Way
Indianapolis, IN 46256 EUA

Secretário/Co-Presidente/Visão
David Lux
7221 Framton Rd
Lincoln, NE 68516 EUA

Comité de Visão 
Co-Presidente
Mujinga Kashala
EMU
B.P. : 22037
Kitwe, Zambia

Comité do Programa 
Presidente
A. Lynn Hill
143 5e Avenue South
Franklin, TN 37064 EUA

Comité de Regulamentos 
Presidente
Samuel Duncan McMillan IV
3301 Kentyre Drive
Fayetteville, NC 28303 EUA
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Sábado, 7 de Maio

9h00 – 10h30
Orientação para os Trabalhadores da cabine de registo 

Operadores informáticos
10h00 - 12h00 

Orientação para os Operadores informáticos do registo 

Domingo, 8 de Maio

14h00 – 20h00
Orientação para os Delegados das Conferências Centrais

Segunda-feira, 9 de Maio

8h00 - 17h30
Comité Permanente sobre Assuntos das Conferências 

Centrais
9h00 - 21h30

Comité de Referência
9h00 – 11h30

Instruções para as Delegadas das Conferências Centrais
(Não é actividade oficial da Conferência Geral)

10h00 - 21h30 
Comissão sobre Calendário e Programa

13h30
Dedicação da Sala de Orações e Caminhada de Oração

14h00 – 17h00
Formação sobre os tabletes — Delegados das Conferên-

cias Centrais
14h00 – 17h00

Orientação para os Registadores das Comissões Legis-
lativas
16h00 – 21h30

Orientação para Mensageiros e Protocolos

6h30 – 20h30
Instruções para as Delegadas
(Não é actividade oficial da Conferência Geral)

Terça-feira, 10 de Maio

8h00 – 9h00
Orientação para os Chefes de Delegações

9h00 - 12h00
Formação sobre os tabletes - Delegados das Conferências 

Centrais
9h00 - As Comissões continuam a reunir conforme 
necessário

Comité Permanente sobre Assuntos das Conferências 
Centrais

Comissão de Referência
Comissão sobre o Calendário e Programa

9h00 - Organização de Comissões
Comissão sobre Cortesias e Privilégios 
Comissão sobre Credenciais 
Comissão sobre o Jornal 
Comissão sobre os Oficiais Presidentes

9h00
Orientação para Estudantes de Seminários 

9h30 - 11h30 - Instruções (ver notas no final da Agenda)
Instruções para Delegados Jovens e Jovens Adultos
Instrução para Delegados de Cor e Aliados
(Não são actividades oficiais da Conferência Geral)

10h30
Comissão sobre Correlação e Revisão Editorial

12h15 – 13h30
Orientação para Delegados pela primeira vez

Registo

Sábado, 7 de Maio 13h00 às 17h00 Delegados das Conferência Centrais e Registo de Intérpretes no Centro de Convenções

Domingo, 8 de Maio 12h00 às 16h00 Delegados das Conferência Centrais e Registo de Intérpretes no Centro de Convenções

 17h00 às 19h30 Registo de Delegados e Participantes Oficiais no Centro de Convenções

Segunda-feira, 9 de Maio 8h00 às 19h30 Registo (todas as categorias) no Centro de Convenções

Terça-feira, 10 de Maio 8h00 às 19h30 Registo (todas as categorias) no Centro de Convenções

Quarta-feira, 11 de Maio 8h00 às 14h00 Registo (todas as categorias) no Centro de Convenções

O Registo estará encerrado durante o culto de abertura na terça-feira.

O Registo depois das 14h00 de quarta-feira, 11 de Maio, será na Sala B119, Gabinete do Secretário da Conferência Geral

Programa da Conferência Geral de 2016

Agenda e Programa

Em seguida é apresentado o programa geral da Conferência Geral de 2016 em Portland, Oregon.  A Comissão do Pro-
grama irá planear detalhadamente o programa diário assim que a Conferência for convocada.  Está previsto que a primeira 
semana seja para trabalho das comissões legislativas até sábado, e que a segunda semana seja para sessões plenárias.  Todas 
as horas apresentadas são consideradas “Ordens do dia”.  Os anúncios serão dados antes do final de cada plenária, con-
forme necessário.
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14h00 – 15h30
Culto de Abertura e Santa Ceia 
Pregador: Bispo Warner Brown, Jr.

15h30 – 16h30
Chamada à ordem
Convite ao Envolvimentos Autêntico e Competência In-

tercultural
Conferência Cristã
Apresentação pela Comité de Fé e Ordem

16h30 – 16h45
Intervalo da tarde

16h45 – 18h30
Organização da Conferência Geral
• Rol e Estabelecimento da barra da conferência
•  Procedimentos de emergência, apresentação do sistema 

de fila e teste do sistema de voto
•  Relatório da Comissão da Conferência Geral e Plano da 

Organização e Regras da Conferência Geral
• Eleições

 o Coordenador do Calendário
 o Comissão interjuridiscional do Episcopado
 o Comissões Administrativas da Conferência Geral

• Relatório da Comissão do Programa e Calendário
• Comissão sobre Representantes Presidentes
Anúncios

17h00 - Prazo diário para impressão do DCA
18h30 - Adiamento

Quarta-feira, 11 de Maio

7h00
Comissão sobre Calendário e Agenda
Comissão de Referência

8h00 – 8h30
Culto

8h30 – 10h25 - Sessão plenária
Mensagem Episcopal (45 minutos)
Saudações de Portland 
Demonstração do Sistema de Voto
Eleição do Grupo de Facilitação
• Relatórios:
 o Comissão sobre Cortesias e Privilégios
 o Comissão sobre Credenciais
 o Comissão sobre Correlação e Revisão Editorial
 o Comissão sobre o Jornal
 o Comissão sobre Referência
 o Comissão do Programa e Calendário
 o Comissão sobre Oficiais Presidentes
Anúncios

10h25 – 10h45 
Intervalo da manhã

10h45 - 12h45
Conferência Cristã: Natureza Global da Igreja (Salas das 

Comissões Legislativas)
12h45 – 13h45

Intervalo para o almoço — Refeição fornecida a Dele-
gados
12h55 – 13h25

Serviço de Santa Ceia
Presidente: Bispa Beverly Shamana

13h45 – 15h45
Organização das Comissões Legislativas

15h45 – 19h45 — Jantar e Formação Obrigatória de Lider-
ança para

Presidentes de Comissões Legislativas, Vice-Presidentes, 
Parlamentares, Secretários, Secretários assistentes, Regista-
dores e Presidentes de Sub-Comissões

Líderes de Pequenos Grupos e Grupos de Facilitação
15h45

Folga para todos os outros — por conta própria
17h00 - Limite diário para impressão do DCA

Quinta-feira, 12 de Maio

7h00
Comissão da Agenda e Calendário
Comissão sobre Referência

8h00 – 8h45
Culto
Orador: Bispo Christian Alsted

8h45 – 10h10 – Sessão plenária
Apresentação de Representantes de Igrejas autónomas 

afiliadas, Igrejas unidas afiliadas e Igrejas de concordata
• Relatórios:
 o Comissão sobre Cortesias e Privilégios
 o Comissão sobre Credenciais
 o Comissão sobre Correlação e Revisão Editorial
 o Comissão sobre o Jornal
 o Comissão sobre Referência
 o Comissão da Agenda e Calendário
 o Comissão sobre Representantes Presidentes

10h10 – 10h30 
Intervalo da manhã

10h30 – 12h30
Comissões legislativas

12h30 – 13h30
Intervalo para o almoço — Refeição fornecida aos Del-

egados
12h40 – 13h10

Serviço de Santa Ceia
Presidente: Bispo Benjamin Boni

13h30 – 16h00 
Comissões legislativas

16h00 – 16h20
Intervalo da tarde
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16h20 – 18h20
Comissões legislativas

17h00 – Prazo diário para impressão do DCA
18h20 – 18h20

Devoção de encerramento (Comissões Legislativas)
18h30 – Adiamento
18h30 – 20h00 – Reunião de jantar

Organização da Comissão Interjurisdicional sobre o Epis-
copado, incluindo eleição de oficiais e comissão executiva

Sexta-feira, 13 de Maio

7h00
Comissão da Agenda e Calendário
Comissão sobre Referência

8h00 – 8h45
Culto
Orador: Bispa Sally Dyck

8h45 – 9h55 – Sessão plenária
Discurso do Laicado (30 minutos)
Mesa Conexional: Estado da Igreja e Projecção da Visão 

(15 minutos)
Relatório CGFA (15 minutos)
• Relatórios:
 o Comissão sobre Cortesias e Privilégios
 o Comissão sobre Credenciais
 o Comissão sobre Correlação e Revisão Editorial
 o Comissão sobre o Jornal
 o Comissão sobre Referência
 o Comissão da Agenda e Calendário
 o Comissão sobre Representantes Presidentes
Anúncios

9h55 – 10h15 
Intervalo da manhã

10h15 – 12h30
Comissões legislativas

12h30 – 13h30
Pausa para almoço — Refeição fornecida a Delegados

12h40 – 13h10
Serviço da Santa Ceia
Presidente: Bispa Peggy Johnson

13h30 – 16h00 
Comissões legislativas

16h00 – 16h20
Intervalo de tarde

16h20 – 18h20
Comissões legislativas

17h00 – Limite diário para impressão do DCA
16h20 – 18h30

Fecho da Devoção (Comissões Legislativas)
18h30 – Adiamento

Sábado, 14 de Maio

8h00 – 8h45
Culto
Orador: Bispo Sudarshana Devadhar

8h45 – 10h25 – Sessão plenária
Discurso dos Jovens (30 minutos)
Sessão de Apresentação de Discernimento do Grupo
• Relatórios:
 o Comissão sobre Cortesias e Privilégios
 o Comissão sobre Credenciais
 o Comissão sobre Correlação e Revisão Editorial
 o Comissão sobre o Jornal
 o Comissão sobre Referência
 o Comissão da Agenda e Calendário
 o Comissão sobre Representantes Presidentes
Anúncios

10h25 – 10h45 
Intervalo de manhã

10h45 – 12h15
Sessão de Grupo Pequeno 1

12h15 – 13h15
Pausa para almoço — Refeição fornecida a Delegados

12h25 – 12h55
Serviço da Santa Ceia
Presidente: Bispo Eduard Khegay

13h15 – 14h45 
Sessão de Grupo Pequeno 2

14h45 – 15h05
Intervalo de tarde

15h05 – 17h30
Comissões legislativas

17h00 – Limite diário para impressão do DCA
17h30 – 19h30

Intervalo para o jantar — por conta própria
19h30 – 21h20

Comissões legislativas
21h20 – 21h30

Devoção de fecho (Comissões Legislativas)
(Adiamento – não após as 21h30)

Domingo, 15 de Maio

13h00 – 17h00 
Grupo de Facilitação

Segunda-feira, 16 de Maio

7h00
Comissão da Agenda e Calendário
Comissão sobre Referência

8h00 – 9h00
Culto
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Orador: Bispa Cynthia Fierro Harvey
Consagração de Diaconisas e Missionários Internos

9h00 – 10h00
Oração de Abertura
• Relatórios:
 o Comissão sobre Cortesias e Privilégios
 o Comissão sobre Credenciais
 o Comissão sobre Correlação e Revisão Editorial
 o Comissão sobre o Jornal
 o Comissão sobre Referência
 o Comissão da Agenda e Calendário
 o Comissão sobre Representantes Presidentes
Calendários de Consentimento
Quatro áreas de foco (15 minutos)
Momentos de Congregação Vital (5 minutos)

10h00 – 10h20 
Intervalo de manhã

10h20 – 12h30
Oração de Abertura
Prática da máquina de voto
Eleições: 
Dos Curadores da Igreja de John Street
250º Aniversário: Igreja John Street (7 minutos)
Eleições:
Secretário designado da Conferência Geral
Comissão da Conferência Geral
Agências Gerais
Conselho Judicial
Senado da Universidade
Comité Permanente sobre Assuntos das Conferências 

Centrais
12h30 – 14h00

Intervalo para o almoço — por conta própria
12h40 – 13h10

Serviço da Santa Ceia
Presidente: Bispa Linda Lee

14h00 – 16h00
Oração de abertura
Princípios sociais Globais (10 minutos)
Itens do Calendário e Assuntos da Conferência
150o Aniversário: Mulheres Metodistas Unidas (15h53) 

(7 minutos)
16h00 – 16h20

Intervalo de tarde
16h20 – 18h10

Oração de abertura
Itens de Calendário e Assuntos da Conferência
Universidade de África (17h25) (15 minutos)
Relatório de Educação Superior (17h40) (30 minutos)

17h00 – Limite diário para impressão do DCA
18h10 – 18h30 Devoção de encerramento
18h30 – Adiamento

Terça-feira, 17 de Maio

7h00
Comissão da Agenda e Calendário
Comissão sobre Referência

8h00 – 9h00
Culto
Orador: Bispo Ivan M. Abrahams
Secretário Geral, Conselho Mundial Metodista
Igreja Metodista do Sul de África

9h00 – 10h00
Oração de Abertura
• Relatórios:
 o Comissão sobre Cortesias e Privilégios
 o Comissão sobre Credenciais
 o Comissão sobre Correlação e Revisão Editorial
 o Comissão sobre o Jornal
 o Comissão sobre Referência
 o Comissão da Agenda e Calendário
 o Comissão sobre Representantes Presidentes
Calendários de Consentimento
Apresentações Ecuménicas

10h00 – 10h20 
Intervalo de manhã

10h20 – 12h30 Oração de abertura
200.º Aniversário: Nascimento da IMA (7 minutos)
Relatório do Grupo de Facilitação
Itens de Calendário e Assuntos da Conferência

12h30 – 14h00
Intervalo para o almoço — por conta própria

12h40 – 13h10
Serviço da Santa Ceia
Presidente: Bispo William McAlilly

14h00 – 16h00 
Oração de Abertura
Reconhecimento dos Bispos Reformados
Apresentação da nova Equipa de Liderança Episcopal
Itens de Calendário e Assuntos da Conferência

16h00 – 16h20
Intervalo de tarde

16h20 – 18h10
Itens de calendário e Assuntos da Conferência
“Perdidos em Acção” — Homens Metodistas Unidos 

(18h03) (7 minutos)
17h00 – Prazo diário para impressão do DCA
18h10 — 18h30 Encerramento da Devoção
18h30 – Adiamento

Quarta-feira, 18 de Maio

7h00
Comissão da Agenda e Calendário
Comissão sobre Referência
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8h00 – 9h00
Culto
Orador: Bispo James Swanson, Jr.

9h00 – 10h00
Oração de Abertura
• Relatórios:
 o Comissão sobre Cortesias e Privilégios
 o Comissão sobre Credenciais
 o Comissão sobre Correlação e Revisão Editorial
 o Comissão sobre o Jornal
 o Comissão sobre Referência
 o Comissão da Agenda e Calendário
 o Comissão sobre Oficiais Presidentes
Itens de Calendário e Assuntos da Conferência
Imagine No Malaria (Imagine que não existe malária) 

(9h48) (12 minutos)
10h00 – 10h20 

Intervalo de manhã
10h20 – 12h30

Oração de Abertura
Itens de Calendário e Assuntos da Conferência
Relatório Global sobre SIDA (12h18) (7 minutos)
Momentos de Congregação Vital (12h25) (5 minutos)

12h30 – 14h00
Folga para almoço — por conta própria

12h40 – 13h10
Serviço da Santa Ceia
Presidente: Bispo W. Earl Bledsoe

14h00 – 16h00 Oração de Abertura
Itens de Calendário e Assuntos da Conferência
Relatório da Junta Geral de Pensões e Benefícios de 

Saúde (15h51) (7 minutos)
30o Aniversário: Estudo da Bíblia de Discípulo (Disciple  

Bible Study) (15h38) (2 minutos)
16h00 – 16h20

Intervalo de tarde
16h20 – 18h10

Oração de Abertura
Itens de Calendário e Assuntos da Conferência
Relatório sobre o Massacre de Sand Creek (17h40) (30 

minutos)
17h00 – Limite diário para impressão do DCA
18h10 — 18h30 Encerramento da Devoção
18h30 – Adiamento

Quinta-feira, 19 de Maio

7h00
Comissão da Agenda e Calendário
Comissão sobre Referência

8h00 – 9h00
Culto
Orador: Bispo John Yambasu
Comissionamento de Missionários

9h00 – 10h00
Oração de Abertura
• Relatórios:
 o Comissão sobre Cortesias e Privilégios
 o Comissão sobre Credenciais
 o Comissão sobre Correlação e Revisão Editorial
 o Comissão sobre o Jornal
 o Comissão sobre Referência
 o Comissão da Agenda e Calendário
 o Comissão sobre Oficiais Presidentes
Itens de Calendário e Assuntos da Conferência
Momentos de Congregação Vital (9h55) (5 minutos)

10h00 – 10h20 
Intervalo de manhã

10h20 - 12h30
Oração de Abertura
Itens de Calendário e Assuntos da Conferência
200o Aniversário: Falecimento de Francis Asbury 

(12h29) (1 minuto)
12h30 – 14h00

Folga para almoço — por conta própria
12h40 – 13h10

Serviço da Santa Ceia
Presidente: Bispo Jeremiah Park

14h00 – 16h00 Oração de Abertura
Reconhecimento dos Membros Reformados do Conselho 

Judicial
Apresentação de novos Membros do Conselho Judicial
Itens de Calendário e Assuntos da Conferência
Reconhecimento de Neil M. Alexander (15h58) (2 minu-

tos)
16h00 – 16h20

Intervalo de tarde
16h20 – 18h10 Oração de Abertura

Itens de Calendário e Assuntos da Conferência
Relatório da Comissão sobre a Paz (18h00) (10 minutos)
Associação Coreana da Igreja Metodista Unida

17h00 – Limite diário para impressão do DCA
18h10 – 18h30 Encerramento da Devoção
18h30 – Adiamento

Sexta-feira, 20 de Maio

7h00
Comissão da Agenda e Calendário
Comissão sobre Referência

9781501810541_INT_PortugueseHandbook.indd   9 1/11/16   10:12 AM



10  DCA Edição Avançada

Nota:

Para os fins da Conferência Geral, a Comissão da Conferência Geral oferece as seguintes definições:
Orientação—Acto ou processo de dar a conhecer aos delegados e a outros participantes oficiais os processos e procedi-

mentos de funcionamento da Conferência Geral e a função dos participantes no âmbito dos trabalhos da Conferência Geral.
Instrução—O acto ou exemplo de dar indicações ou informações de preparação a delegados e outros participantes ofici-

ais em relação a assuntos legislativos antes da Conferência Geral.
O Secretário da Conferência Geral e a Comissão da Conferência Geral têm a principal responsabilidade de fornecer ori-

entações de preparação a delegados e outros participantes oficiais para total participação nos trabalhos da Conferência Geral.  
Várias outras organizações, tanto organismos oficiais da Igreja Metodista Unida como grupos não oficiais, podem também 
dar orientações e apresentações.  Se um evento tiver como finalidade falar sobre a legislação actual em consideração pelaa 
Conferência Geral, a Comissão da Conferência Geral incentiva os promotores a utilizarem o título “Instrução” em vez de 
“Orientação” para comunicar, de uma forma mais eficaz, a natureza do evento.

A Comissão da Conferência Geral concedeu autoridade ao Gestor de Negócio para disponibilizar espaço no Centro de 
Convenções para as acções de instrução realizadas por quaisquer Agências Gerais da Igreja Metodista Unida, na medida em 
que existir espaço disponível.  A agenda e processos de registo da Conferência Geral podem incluir acções de instrução dadas 
que sejam claramente diferenciadas das de eventos promovidos pelas agências gerais específicas, e não uma actividade oficial 
da Conferência Geral sob os auspícios da Comissão da Conferência Geral.  

As acções seguintes de instrução são oferecidas pelas agências gerais e não são uma actividade oficial da Conferência 
Geral sob os auspícios da Comissão da Conferência Geral.

Instrução para Delegadas das Conferências Centrais e para todas as Delegadas—promovidas pela Comissão Geral sobre 
o Estado e Papel da Mulher e Mulheres Metodistas Unidas

Apresentação para Delegados de Jovens e Jovens adultos—promovida pela Divisão de Ministérios com Jovens da Junta 
Geral do Discipulado

Instrução para Delegados de Cor e Aliados—promovida pela Comissão Geral sobre Religião e Raça

8h00 – 9h00
Culto
Orador: Bispa Elaine J.W. Stanovsky

9h00 – 10h00
Oração de Abertura
• Relatórios:
 o Comissão sobre Cortesias e Privilégios
 o Comissão sobre Credenciais
 o Comissão sobre Correlação e Revisão Editorial
 o Comissão sobre o Jornal
 o Comissão sobre Referência
 o Comissão da Agenda e Calendário
 o Comissão sobre Representantes Presidentes
Itens da Agenda e Assuntos da Conferência
Momentos de Congregação Vitais (9h55) (5 minutos)

10h00 – 10h20 
Intervalo de manhã

10h20 – 12h30 Oração de abertura

Relatório CGFA
Itens da Agenda e Assuntos da Conferência

12h30 – 14h00
Folga para almoço— por conta própria

12h40 – 13h10
Serviço da Santa Ceia
Presidente: Bispo John Michael Lowry

14h00 – 16h00
Oração de abertura
Reconhecimento da Equipa da CG (18 minutos)
Reconhecimento do Rev. L. Fitzgerald Reist, II (2 minu-

tos) 
Itens da Agenda e Assuntos da Conferência

16h00 – 16h20 Intervalo da tarde
16h20 – 18h30

Oração de Abertura
Itens de Calendário e Assuntos da Conferência
Mensagem de Encerramento (15 minutos)
Culto de encerramento
Pregador: Bispo Bruce Ough
Adiamento final
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Oficiais do Conselho:     Assistente administrativa:
Presidente: Warner H. Brown, Jr.   Jo Ann McClain 
Presidente designado: Bruce R. Ough   100 Maryland Ave NE, Suite 320
Secretário: Cynthia F. Harvey    Washington, DC 20002
Secretário executivo: Peter D. Weaver   Tel:  202-547-6270
Oficial ecuménico: Mary Ann Swenson  Fax: 202-547-6272
Presidente cessante: Rosemarie Wenner  E-mail: jmcclain@umc-cob.org

Conselho dos Bispos da Igreja Metodista Unida

Bispos no activo:
ALSTED, Christian
ARICHEA, Jr., Daniel C.
BALL, Sandra Steiner
BICKERTON, Thomas J.
BLEDSOE, W. Earl
BONI, Benjamin 
BROWN, Jr., Warner H. 
CARCAÑO, Minerva G.
CARTER, Kenneth H.
CHO, Young Jin
COYNER, Michael J.
DAVIS, G. Lindsey
DEVADHAR, Sudarshana
DOMINGOS, Gaspãr Joao
DORFF, James E.
DYCK, Sally
FRANCISCO, Ciriaco
GOODPASTER, Larry M.
HAGIYA, Grant 
HARVEY, Cynthia Fierro
HAYES, Robert E. Jr. 
HOLSTON, L. Jonathan
HOPKINS, John
HOSHIBATA, Robert T. 
HUIE, Janice Riggle
INNIS, John G. 
JOHNSON, Peggy A.
JONES, Scott 
JUAN, Rodolfo A.
JUNG, Hee-Soo
KATEMBO, Kainda
KEATON, Jonathan D.
KHEGAY, Eduard
KIESEY, Deborah Lieder  
KING, James R., Jr.
KULAH, Arthur F.
LEELAND, Paul L.
LOWRY, John Michael
MATTHEWS, Marcus
McALILLY, William T.
McKEE, Michael
MIDDLETON, Jane Allen 
MUELLER, Gary
NHANALA, Joaquina F.
NHIWATIWA, Eben
NTAMBO, Nkulu Ntanda
OUGH, Bruce R.
PALMER, Gregory Vaughn         
PARK, Jeremiah
QUIPUNGO, Jose
SCHNASE, Robert
SCHOL, John R.                      
SORIANO, Leo A.

STANOVSKY, Elaine J.W.
STREIFF, Patrick
TAYLOR, Mary Virginia
TORIO, Jr., Pedro M.
TRIMBLE, Julius C.
UNDA, Gabriel Yemba
VÄXBY, Hans
WALLACE-PADGETT, Debra
WANDABULA, Daniel
WARD, Hope Morgan
WATSON, B. Michael
WEBB, Mark
WENNER, Rosemarie
YAMBASU, John K.
YEMBA, David K.
YOHANNA, John Wesley

Bispos reformados:
BASHORE, George W.
BLAKE, Bruce P.  
BOLLETER, Heinrich
CARDER, Kenneth
CHAMBERLAIN, Ray W.
CHAMNESS, Benjamin
CHOY, Wilbur W. Y.   
CHRISTOPHER, Sharon A. Brown
COLAW, Emerson S.   
CRAIG, Judith
CRUTCHFIELD, Charles N.
DeCARVALHO, Emilio J. M.   
DeWITT, Jesse R.   
EUTSLER, R. Kern   
FANNIN, Robert E.  
FERNANDES, Moises Domingos     
FISHER, Violet
GALVAN, Elias G.  
GAMBOA, Jr., Jose C.   
GROVE, William Boyd
GWINN, Jr., Alfred Wesley
HARDT, John Wesley    
HASSINGER, Susan W.
HEARN, J. Woodrow
HICKS, Kenneth W.   
HUGHES, Jr., H. Hasbrouck
HUMPER, Joseph C.
HUTCHINSON, William W.
IRONS, Neil L.
IVES, S. Clifton
JOHNSON, Alfred
JONES III, L. Bevel   
JORDAN, Charles Wesley   
JUSTO, Benjamin A.   
KAMMERER, Charlene P.
KLAIBER, Walter   

LEE, Jr., Clay F.  
LEE, Linda
LEWIS, William B.
LOONEY, Richard C.
LYGHT, Ernest S. 
MACHADO, Joao Somane
MARTINEZ, Joel N. 
MAY, Felton Edwin   
McCLESKEY, J. Lawrence
McCONNELL, Calvin D. 
MEADORS, Jr., Marshall L. 
MINNICK, Jr., C. P.        
MINOR, Ruediger R.    
MORRIS, William W.   
MORRISON, Susan Murch
MUTTI, Albert Frederick
NACPIL, Emerito P.
NORRIS, Alfred L.   
ODEN, William B.   
OLSEN, Øystein
ONEMA, Fama
OTT, Donald A.  
PENNEL, Jr., Joseph E.
RADER, Sharon Zimmerman
RUSSELL, John W.  
SANO, Roy I.  
SCHÄFER, Franz W.   
SHAMANA, Beverly
SHERER-SIMPSON, Ann B.
SKEETE, F. Herbert   
SOLOMON, Dan E.  
SPAIN, Robert H.  
SPRAGUE, C. Joseph   
STITH, Forrest C.     
STOCKTON, Thomas B.  
SWANSON, Sr., James E.
SWENSON, Mary Ann
TALBERT, Melvin G.  
TOQUERO, Solito K.  
WEAVER, Peter D.
WHITAKER, Timothy W.
WHITE, C. Dale     
WHITE, Woodie W.
WHITFIELD, D. Max
WILKE, Richard B.   
WILLIMON, William H.
WILLS, Jr., Richard J. 
WILSON, Joe A.
YEAKEL, Joseph H.     
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12  DCA Edição Avançada

Responsáveis

Bispo Bruce R. Ough, Presidente: 22 West Franklin Ave Suite 200, Minneapolis, MN 55404 USA
Raúl Alegría, Tesoureiro: 241 Circle View Drive, Franklin, TN 37067 USA
Rev. ª Dr.ª Amy Valdez Barker, Secretária Executiva: 8765 W. Higgins Rd, Suite 404, Chicago, IL 60631 USA

Membros

Pete Aguila, Jurisdição Centro do Sul
Neil Alexander, Presidente e Publicador, United Methodist Publishing House
Andy Arant, Jurisdição do Sudeste
Rev. Darryl Barrow, Jurisdição do Nordeste
Rev. Tim Bias, Secretário Geral, Junta Geral do Discipulado
Rev.ª Kennetha Bigham-Tsai, Jurisdição Centro do Norte
Rev. Ole Birch, Conferência Central da Europa do Norte e Eurásia
Rev.ª Rachel Birkhahn-Rommelfanger, Jurisdição Centro do Norte
Barbara Boigegrain, Secretária Geral, Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde
Rev. Brad Brady, Jurisdição do Sudeste
Frederick Brewington, Jurisdição do Nordeste
Rev. Marc Brown, Jurisdição do Sudeste
Rev.ª Dr.ª Tamara Brown, Jurisdição do Sudeste
Rev. Dr. Laishi Bwalya, Conferência Central do Congo
Rev.ª Dr.ª Kim Cape, Secretária Geral, Junta Geral de Educação Superior e Ministério
Bispa Minerva Carcaño, Presidente, Comissão Geral sobre Religião e Raça
Rev. Eduardo Carrillo, Divisão sobre Ministérios de Jovens
Doris Clark, Jurisdição Central do Norte
Bispo Michael Coyner, Presidente, Conselho Geral de Finanças e Administração
Rev. Alfred T. Day, III, Secretário Geral, Comissão Geral de Arquivos e História
Josephine Deere, Jurisdição Central do Sul
Bispo James Dorff, Presidente, Junta Geral de Educação Superior e Ministério
Bispa Sally Dyck, Presidente, Comunicações Metodistas Unidas
Margaret Finley, Jurisdição do Sudeste
Gil Hanke, Secretário Geral, Comissão Geral dos Homens Metodistas Unidos
Dawn Wiggins Hare, Secretária Geral, Comissão Geral sobre o Estado e Papel da Mulher
Richard Harrison, Jurisdição Central do Sul
Erin Hawkins, Secretária Geral, Comissão Geral sobre Religião e Raça
Rev.ª Dr.ª Susan Henry-Crowe, Secretária Geral, Junta Geral da Igreja e Sociedade
Bispo Robert Hoshibata, Presidente, Junta Geral da Igreja e Sociedade
Emily Innes, Jurisdição do Sudeste
Rev.ª Dr.ª Beverly Jones, Jurisdição Central do Sul
Thomas Kemper, Secretário Geral, Junta Geral dos Ministérios Globais
Cynthia Kent, Caucus Internacional Nativo Americano
Dan Krause, Secretário Geral, Comunicações Metodistas Unidas
Moses Kumar, Secretário Geral, Conselho Geral de Finanças e Administração
Rev. Andy Langford, Jurisdição do Sudeste
Rev. William Meekins, Jurisdição do Nordeste
Rev. Ronnie Miller-Yow, Metodistas Negros para Renovação da Igreja
Benedita Penicela Nhambiu, Conferência Central de África
Bispo Jeremiah Park, President, Comissão Geral de Arquivos e História

Membros da Mesa Conexional 
2013-2016
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Rev. Timothy Rogers, Jurisdição do Sudeste
Rev. Harald Rückert, Conferência Central da Alemanha
Kevin Sauceda, Divisão de Ministério de Jovens
Jovito Sermonia, Jr., Conferência Central das Filipinas
Rev. Michael Slaughter, Jurisdição Central do Norte
Bispa Elaine Stanovsky, Presidente, Junta Geral de Discipulado
Bispo Patrick Streiff, Conferência Central da Europa Central/Sul
Bispo James Swanson, Presidente, Comissão Geral de Homens Metodistas Unidos
Bispa Mary Ann Swenson, Responsável Ecuménica, Conselho dos Bispos
Kunle Taiwo, Jurisdição Ocidental
Kathleen Thomas-Sano, Federação Nacional de Metodistas Unidos Asiático-Americanos
Monalisa Tuitahi, Caucus Nacional de Metodistas Unidos das Ilhas do Pacífico
Bispa Deborah Wallace-Padgett, Presidente, Comissão Geral sobre o Estado e Papel da Mulher
Bispa Hope Morgan Ward, Presidente, Junta Geral dos Ministérios Globais
Rev. Thomas Williams, Jurisdição Central do Sul
Matthew Theo Williams, Conferência Central da África Ocidental
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Conselho Judicial

Oficiais
William B. Lawrence, Presidente: Box 750133, SMU, Dallas, 

TX 75275-0133 or 5915 Bishop Boulevard, Dallas, TX 
75275  

N. Oswald Tweh, Sr., Vice-Presidente: Pierre, Tweh & As-
soc.,  Palm Hotel Building, Suite 101, Broad & Randall 
Streets, P.O. Box 10-2536, 1000 Monrovia 10, Liberia

F. Belton Joyner, Jr., Secretário: 1821 Hillandale Road, Suite 
1B, PMB 334, Durham, NC 27705

Membros
Dennis Blackwell: Asbury United Methodist Church, 2220 

Woodlynne Avenue, Woodlynne, NJ 08107

Beth Capen: 23 Rogers Street, Kingston, NY  12401-6049
J. Kabamba Kiboko: Forest Chapel UMC, 680 W. Sharon 

Rd., Cincinnati, OH 45240
Sandra W. Lutz: 4751 Helmsworth Drive, N.E., Canton, OH 

44714
Kathi Austin Mahle: 1410 Spring Valley Road, Minneapolis, 

MN 55422
Ruben T. Reyes:  a/c Central United Methodist Church, 694 

Kalaw Street, Ermita, Manila 1000, Philippines

ESCRITURÁRIA:  Sally Curtis Askew: 306 Providence 
Road, Athens, GA 30606.  e-mail: judicialcouncil 
clerk@gmail.com.

Comissão da Conferência Geral

Oficiais
Judi Kenaston, Presidente, 200 Brookwood Lane, Beckley, 

WV 25801 EUA
Frank J. Beard, Vice-presidente, 7160 Shadeland Station Way, 

Indianapolis, IN 46256 EUA 
David Lux, Secretário, 7221 Framton Rd., Lincoln, NE 

68516 EUA

Membros
Reynaldo V. Abdon, Cadena de Amor Street, Dona Manuela 

Subdivision, Pamplona 3, Las Pinas City 1740 Filipinas 
Helene Bindl, Schubertstrasse 17, Linz, Áustria 4020
Frances B. Charley, c/o UMC House, 31 Lightfoot Boston St., 

PO Box 523, Freetown, Serra Leoa 
T. Cody Collier, 18312 E. 50 Terr. Ct. S., Independence, MO 

64055 EUA
Diane Wasson Eberhart, 12321 Hickman Rd., Urbandale, IA 

50323 EUA 
João Damião Elias, Igreja Metodista Unida—Rua Kibiriti Di-

wane 229, Maputo, Moçambique 
Margaret Jane Finley, 416 Black Mountain Rd., Toccoa, GA 

30577 EUA
Christine Flick, Neuffenstrasse 37/1, Wendlingen, Alemanha 

D-73240
William R. Haden, 624 NW Westover Terrace, Portland, OR 

97210 EUA
Stephanie Henry, 4 Vinal Street, Apt. 6, Brighton, MA 02135 

EUA 
Lynn A. Hill, 143 5th Ave S., Franklin, TN 37064 EUA

John Edward Hiller, 31600 E. 1900 Rd., Ringling, OK 73456 
EUA 

Mujinga Kashala, UMC PO Box 22037, Kitwe, Zâmbia 
Stanislas Kassongo Ka Suedi, B.P. 4727, Kinshasa 2, RDC, 

Congo 
Jorge A. Lockward, 340 Haven Ave. #1M, New York, NY 

10033 EUA 
Samuel D. McMillan IV, 3301 Kentrye Dr., Fayetteville, NC 

28303 EUA
Joseph Ndala Mulongo, PO Box 20219, Malemba, Congo
Ellen J. Natt, UMC Central Office, 13th Street Box 1010, 

Sinkor Monrovia, Libéria
Donna Pritchard, 1838 SW Jefferson St., Portland, OR 97201-

2463 EUA
Ileana Rosario, PO Box 2266, Suffolk, VA 23432 EUA
Kim Simpson, 3905 Lake Powell Dr., Arlington, TX 76016 

EUA 
Audun Westad, Gamlelinja 41 C, Oslo 1254 Noruega. 

Membros Ex Officio

L. Fitzgerald Reist, Secretário da Conferência Geral, 1292 
Stony Fork Road, Wellsboro, PA EUA

Moses Kumar, Tesoureiro do Conselho Geral de Finanças e 
Administração, PO Box 340029, Nashville, TN 37203-
0029 EUA

Sara Hotchkiss, Gestora da Conferência Geral, PO Box 
340029, Nashville, TN 37203-0029 EUA

Minerva G. Carcaño, Bispo, 110 South Euclid Ave, Pasadena, 
CA 91101 EUA 
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Equipa de Hospitalidade de Portland
Conferência Geral de 2016

Grant Hagiya, Resident Bishop
Bill Haden, Chair

Steve Sprecher, Deputy Chair

Host Operations and Management Team
 Bill Haden Erin Martin
 Steve Sprecher Greg Nelson
 Lowell Greathouse Belinda Denicola

Bill Wendt

Serviços de cidade
Chefe de Equipa: Tim Overton-Harris
Hospitalidade no aeroporto: Kay Pettygrove, Ted Myers
Serviços de convidados ecuménicos: Sara Hotchkiss, Lowell Greathouse
Hospitalidade no hotel: Janice Stevens
Serviços médicos: Bill Birge
Informação sobre a área: Roz Collins, Terry Neal, Teri Watanabe
Hospitalidade no Local Portland: Donna Pritchard
Alojamento de voluntários: Carol e David Tinney

Comunicações
Chefe de Equipa: Greg Nelson
Voluntários: Jessica Kimmet
Página online: Greg Nelson
Sinalização multilíngue: Anthony Tang

Serviços de Convidados do Centro de Convenções
Chefe de Equipa: Eilidh Lowery
Coordenador Anfitrião de Check-in de Voluntários: Ruth Marsh
Balcão de Informações: Roz Collins
Hospitalidade da Sala de Estar e Bebidas: Belinda Denicola
Registo: Nan Olson
Gabinete de Secretariado e de Apoio: Belinda Denicola
Transporte: Jeri Silfies
Experiência NW: Karen Nelson

Serviços Financeiros
Chefe de Equipa: Belinda Denicola

Serviços do Programa
Chefe de Equipa: Brett Strobel
Apoio Episcopal: Lisa Jean Hoefner
Culto Memorial Episcopal e Jantar: Marilyn e Jerry Outslay, Donna Pritchard
Pregação Episcopal e Missionária: Jim Frisbie
Apoio aos Delegados Internacionais: David Valera, Paul Extrum-Fernandez
Serviços de Tradução: Elaine Ledbetter
Apoio em Oração: Denise McGuiness

Serviços de Voluntários
Registo e Programação: Jessica Kimmet, Jancie Stevens, Gwyn Vollmer
Ligação dos Distritos: Erin Martin, David Nieda, Peg Lofsvold
Formação de Voluntários: Squirrel Lovelady
Marketing de Voluntários: Jessica Kimmet, Greg Nelson
Configuração e Manutenção da Base de Dados dos Voluntários: Jessica Kimmet, Bill Wendt
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Informação importante

Registo

Na altura do registo será entregue um distintivo com o nome 
e um pacote com informação.

O registo dos delegados à Conferência Central será realizado 
no Centro de Convenções de Oregon.

Sábado, 7 de Maio  das 13h00 às 17h00
Domingo, 8 de Maio das 12h00 às 16h00

O registo de todos os delegados e participantes oficiais será 
realizado no Centro de Convenções de Oregon

Domingo, 8 de Maio das 17h00 às 19h30
Segunda-feira, 9 de Maio das 08h0 às 19h30
Terça-feira, 10 de Maio das 08h00 às 19h30
Quarta-feira, 11 de Maio das 08h00 às 14h00

Após as 14h00 de Quarta-feira, 11 de Maio, o registo dos del-
egados e participantes oficiais será realizado na Sala B119.

Delegados e suplentes

Os delegados e suplentes devem apresentar as suas creden-
ciais aquando do registo. Uma parte do cartão da credencial 
será devolvido ao delegado e servirá de identificação durante 
a Conferência Geral, em caso de perda ou extravio do distin-
tivo.

Pode ser usada uma carta de condução ou passaporte como 
identificação em caso de perda ou extravio do cartão de cre-
dencial, desde que a informação constante desses documen-
tos esteja conforme a informação da base de dados.

Assentos dos Delegados Suplentes

Um delegado suplente que tome assento oficialmente, 
na substituição de um delegado, receberá uma Autorização 
de Assento Provisório, autorizando a sua entrada na barra da 

conferência para uma sessão específica. No final da sessão, a 
autorização deve ser devolvida ao presidente da delegação.

Pacotes de petições

Durante a Conferência Geral, os pacotes de petições, in-
cluindo cópias de cada uma das múltiplas submissões, serão 
emitidos ao Comité em Referência e os comités legislativos 
a que estão atribuídos. Qualquer delegado que deseje um pa-
cote de petições pode contactar o secretário de petições.

O que trazer

• O seu cartão credencial
•  DCA Avançado, que os delegados e os primeiros suplentes 

recebem por correio
• 2012 Livro da Disciplina; útil para consulta de legislação
•  2012 Livro de Resoluções; para consulta quando se trata de 

novas resoluções

Tempo que fará durante a Conferência Geral

Média de temperaturas máximas: 68° F / 20° C
Média de temperaturas mínimas: 49° F / 9,2° C
Média de precipitação para o mês: 2,48”
Tempo nublado (Dias por mês): 19 dias

Os hotéis e o Centro de Convenções têm ar condicionado; o 
vestuário deve estar conforme.

Restrições ao fumo

É proibido fumar em qualquer parte do Centro de Con-
venções.

Comunicações

As comunicações serão feitas através do Daily Christian Ad-
vocate. As comunicações orais ou projectadas serão restritas 
ao funcionamento oficial da Conferência Geral e respectivos 
comités legislativos e administrativos.
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Atribuição de assentos em plenário
Por ordem alfabética e por conferência (em inglês)

Igrejas da Concordata # Delegados Fila Mesa Assentos
Caraíbas e Américas 2 8 118 4-5
Grã Bretanha 4 6 91 1-4
México 2 5 76 4-5
Porto Rico 2 4 68 2-3
    
Conferências # Delegados Fila Mesa Assentos
Alabama-Flórida  
Ocidental 10 10 149 1-5
  10 150 1-5
Alasca 2 4 58 2-3
Arkansas 8 11 181 1-5
  11 182 1-3
Áustria Provisória 2 2 31 3-4
Baltimore-Washington 12 5 84 2-5
  5 85 1-5
  5 86 1-3
Bicol Filipinas Provisória 2 1 1 1-2
Bulacan Filipinas 2 2 22 4-5
Bulgária-Roménia  
Provisória 2 2 31 5
  2 32 1
Burundi 8 10 158 1-5
  10 159 1-3
Califórnia-Nevada 6 11 170 2-5
  11 171 1-2
Califórnia-Pacífico 8 1 10 4-5
  1 11 1-5
  1 12 1
Congo Central 6 5 82 2-5
  5 83 1-2
Central Luzon Filipinas 2 3 49 4-5
Nigéria Central 6 3 42 1-5
  3 43 1
Rússia Central 2 4 64 1-2
Texas Central 8 9 135 1-5
  9 136 1-3
Costa do Marfim 34 7 103 1-5
  7 104 1-5
  7 105 1-5
  7 106 1-5
  8 122 1-5
  8 123 1-5
  8 124 1-4
Repúblicas Checa 
 e Eslovaca 2 2 32 2-3

Conferências # Delegados Fila Mesa Assentos
Dakotas 2 9 140 1-2
Dinamarca 2 5 74 4-5
Deserto do Sudoeste 2 5 84 5
  5 85 1
Detroit 6 5 73 3-5
  5 74 1-3
África Oriental 4 10 159 4-5
  10 160 1-2
Congo Oriental 12 4 60 1-5
  4 61 1-5
  4 62 1-2
Filipinas Mindanau  
Oriental 2 1 1 3-4
Ohio Oriental 12 8 119 1-5
  8 120 1-5
  8 121 1-2
Zimbabué Oriental 4 2 29 5
  2 30 1-3
Angola Oriental 2 2 19 1-2
Pensilvânia Oriental 8 11 178 1-5
  11 179 1-3
Rússia Oriental e Ásia  
Central Provisória 2 4 64 3-4
Estónia 2 5 75 1-2
Finlândia-Finlandesa  
Provisória 2 5 75 3-4
Finlândia-Sueca  
Provisória 2 5 75 3-4
  5 76 1
Flórida 18 1 5 1-5
  1 6 1-5
  1 7 1-5
  1 8 1-3
Alemanha de Leste 2 4 66 1-2
Alemanha do Norte 2 4 66 3-4
Alemanha do Sul 2 4 66 5
  4 67 1
Grandes Planícies  12 2 27 3-5
  2 28 1-5
  2 29 1-4
Grand Nova Jérsia 8 11 167 1-5
  11 168 1-3
Holston 12 1 17 1-5
  1 18 1-5
  2 36 4-5
Hungria Provisória 2 2 32 4-5
Illinois Great Rivers 10 1 8 4-5
  1 9 1-5
  1 10 1-3
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Conferências # Delegados Fila Mesa Assentos
Indiana 16 4 55 1-5
  4 56 1-5
  4 57 1-5
  4 58 1
Iowa 12 10 151 1-5
  10 152 1-5
  10 153 1-2
Kasai 2 5 83 4-5
Kentucky 10 8 115 1-5
  8 116 1-5
Kivu Provisória 2 4 59 3-4
Libéria 12 8 127 3-5
  8 128 1-5
  8 129 1-4
Louisiana 8 11 168 1-2
  11 169 1-5
  11 170 1
Lukoshi 14 4 59 5
  5 77 1-5
  5 78 1-3
  6 92 1-5
Malawi Provisória 2 2 30 4-5
Memphis 4 3 38 4-5
  3 39 1-2
Filipinas Médias 2 2 23 1-2
Filipinas Mindanau 2 1 1 5
  1 2 1
Minnesota 4 9 140 3-5
  9 141 1
Mississippi 12 2 34 2-5
  2 35 1-5
  2 36 1-3
Missouri 12 9 143 2-5
  9 144 1-5
  9 145 1-3
Moçambique Norte 2 8 113 1-2
Moçambique Sul 6 8 113 3-5
  8 114 1-3
Nova Inglaterra 6 9 148 3-5
  10 166 1-3
Novo México 2 1 16 4-5
Nova Iorque 8 8 129 5
  8 130 1-5
  9 148 4-5
Alabama do Norte 8 4 68 4-5
  4 69 1-5
  4 70 1
Carolina do Norte 16 3 46 3-5
  3 47 1-5
  3 48 1-5
  3 49 1-3

Conferências # Delegados Fila Mesa Assentos
Filipinas Central Norte 2 3 50 1-2
Geórgia do Norte 22 10 162 1-5
  10 163 1-5
  10 164 1-5
  10 165 1-5
  10 166 1-2
Katanga do Norte 48 4 69 2-5
  4 70 1-5
  4 71 1-5
  4 72 1-2
  5 86 4-5
  5 87 1-5
  5 88 1-5
  5 89 1-5
  5 90 1-5
  6 93 1-5
  6 94 1-5
Texas do Norte 10 11 176 1-5
  11 177 1-5
Filipinas Luzon Nordeste 2 3 50 3-4
Filipinas Nordeste 2 3 50 5
  3 51 1
Illinois Norte 6 3 53 5
  3 54 1-5
Nigéria Norte 2 3 51 2-3
Katanga do Noroeste 10 5 78 5
  5 80 1-5
  5 81 1-4
Filipinas Mindanau  
Noroeste 2 1 2 2-3
Filipinas Noroeste 2 3 51 4-5
Rússia Noroeste  
Provisória 2 4 64 5
  4 65 1
Texas Noroeste 4 1 15 5
  1 16 1-3
Noruega 2 5 76 2-3
Oklahoma 14 7 107 3-5
  7 108 1-5
  7 109 1-5
  7 110 1
Missionária Índia  
Oklahoma 2 7 107 1-2
Oregon-Idaho 2 4 58 4-5
Oriental e Equador 2 4 62 3-4
Pacífico Noroeste 2 4 59 1-2
Filipinas Palawan 2 2 23 3-4
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Conferências # Delegados Fila Mesa Assentos
Filipinas Pampango 2 2 23 5
  2 24 1
Filipinas Pangasinán 2 3 52 1-2
Península-Delaware 4 11 180 1-4
Filipinas 2 2 24 2-3
Filipinas-Cavite (Pacc) 2 2 24 4-5
Polónia 2 2 33 1-2
Cidade Quezón 
Filipinas Este 2 2 25 1-2
Missionária Red Bird 2 8 117 1-2
Rio Texas 10 9 141 2-5
  9 142 1-5
  9 143 1
Rizal FIlipinas Este 2 2 25 3-4
Rocky Mountain 6 3 54 3-5
  4 72 1-3
Sérvia-Macedónia  
Provisória 2 2 33 3-4
Serra Leoa 12 8 125 1-5
  8 126 1-5
  8 127 1-2
África do Sul Provisória 2 8 114 4-5
Carolina do Sul 16 2 19 3-5
  2 20 1-5
  2 21 1-5
  2 22 1-3
Congo do Sul 14 7 98 2-5
  7 99 1-5
  7 100 1-5
Geórgia do Sul 8 10 160 3-5
  10 161 1-5
South Nueva 
Ecija Philippines  2 2 25 5
  2 26 1
Nigéria Sul 12 3 44 1-5
  3 45 1-5
  3 46 1-2
Rússia do Sul Provisória 2 4 65 2-3
Filipinas Tagalog  
Setentrionais Provisiória 2 2 26 2-3
Katanga Sudoeste 6 5 78 4-5
  5 79 1-4
Filipinas Sudoeste 2 2 26 4-5
Susquehanna 10 7 101 1-5
  7 102 1-5
Suíça-França- 
África do Norte 2 2 33 5
  2 34 1

Conferências # Delegados Fila Mesa Assentos
Tanganica 8 7 111 3-5
  7 112 1-5
Tanzânia 6 7 110 2-5
  7 111 1-2
Filipinas Tarlac 2 3 53 3-4
Tennessee 8 3 37 1-5
  3 38 1-3
Texas 18 1 12 2-5
  1 13 1-5
  1 14 1-5
  1 15 1-4
Ucrânia e Moldávia 
Provisória 2 4 65 4-5
Parte Alta de Nova Iorque 12 3 39 3-5
  3 40 1-5
  3 41 1-4
Virgínia 22 11 182 4-5
  11 183 1-5
  11 184 1-5
  12 187 1-5
  12 188 1-5
Filipinas Visayas 2 1 2 4-5
Congo Ocidental 2 5 81 5
  5 82 1
Michigan Ocidental 2 5 73 1-2
Filipinas Médias  
Ocidentais 2 2 23 1-2
Ohio Ocidental 16 7 95 1-5
  7 96 1-5
  7 97 1-5
  7 98 1
Virgínia Ocidental 6 8 117 3-5
  8 118 1-3
Zimbabué Ocidental 2 2 31 1-2
Angola Ocidental 2 2 19 1-2
  1 4 1-5
Carolina do Norte  
Ocidental 20 9 131 1-5
  9 132 1-5
  9 133 1-5
  9 134 1-5
Pennsylvania Ocidental 12 9 145 4-5
  9 146 1-5
  9 147 1-5
Wisconsin 6 12 185 1-3
  12 186 1-3
Yellowstone 2 3 54 1-2
Zâmbia 6 4 62 5
  4 63 1-5
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Algumas Frases sobre Conferência Cristã

Estamos convencidos de quão importante e difícil é  
 organizar correctamente a nossa conversação? 
É sempre em graça? 
Temperada com sal? 
É feita de modo a dar graça aos que a escutam? 
Por vezes, não conversamos demasiado tempo? Uma hora  
 de cada vez não é habitualmente suficiente? 
Não seria bom planear a nossa conversa antecipadamente? 
Orar antes e depois da mesma?                       
                                                    (Wesley, Works, 10:856-857)

1. A Conferência Cristã é, de acordo com John Wesley, um 
meio de graça — que implica que Deus está sempre pre-
sente nesta prática e transmite-nos a Sua Graça à medi-
da que a realizamos. 

2. O objectivo da Conferência Cristã é crescer em conjunto 
na santidade como discípulos. 

3. Através da Conferência Cristã procuramos discernir a 
voz de Deus através da partilha de opiniões entre nós.

4. A Conferência Cristã não é um desacordo educado ou 
meramente civismo no meio da controvérsia — deve-
mos falar de forma honesta, aberta e respeitosa uns com 
os outros.

5. A Conferência Cristã deve ser cuidadosamente planea-
da.

6. A Conferência Cristã é um processo e uma prática espir-
itual que não tem de levar a uma conclusão. Um assunto 

pode ser colocado de lado e em espera até retomarmos 

o mesmo num tempo designado.

7. A Conferência Cristã deve estar sempre num espírito de 

oração.

8. A Conferência Cristã como meio de graça faz parte do 

nosso legado Metodista e é uma prática que devemos 

celebrar e promover.

Aqueles que ‘seguem o Espírito’ são também levados 

por ele para toda a santidade da conversa. O seu discurso 

‘está sempre em graça, temperado com sal’, com o amor e 

temor a Deus. ‘Não saia da vossa boca nenhuma palavra 

torpe, mas (só) a que for boa’; aquela ‘para promover a 

edificação’, para que ‘dê graça aos que a ouvem’. E aqui 

igualmente exercitam-se de dia e de noite para apenas fazer-

em as coisas que agradam a Deus; no seu comportamento 

exterior para seguir aquele que nos ‘deixou um exemplo 

para que possamos seguir os seus passos’; em todo o seu rel-

acionamento com o seu vizinho para caminhar em justiça, 

misericórdia e verdade; e ‘o que quer que façais’, em cada 

circunstância da vida, ‘fazei tudo para a glória de Deus’.  

                                                                    (Wesley, Works, 1:236)

O Comité de Fé e Ordem
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Como Ser um Delegado Interculturalmente Competente 
na Conferência Geral de 2016

 Apresentação de dicas da CGEPM, YPM e muito mais!
   Vamos começar!
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Caras Irmãs e Irmãos:

Bienvenue à Portland!

Bem-vindo a Portland!

¡Bienvenido a Portland!

포틀랜드에 오신 것을 환영합니다!

Karibu katika Portland!

Welcome to Portland!

Saudações da Comissão Geral sobre Religião e Raça! Enquanto nos preparamos para reunirmo-nos na Conferência Geral 
de 2016, lembro-me que a Conferência Geral é provavelmente uma das poucas vezes que temos a oportunidade de vivenciar 
a nossa conexão global em todo o seu potencial.  Isto apresenta uma maravilhosa oportunidade para partilhar, para aprender 
e para viver o que signifi ca ser uma conexão mundial, com o papel de “criar discípulos de Jesus Cristo para a transformação 
do mundo”. Apesar de ser uma oportunidade fantástica, não é uma tarefa fácil. Ainda estamos a percorrer a jornada de mudar 
o paradigma de ser uma igreja sediada nos Estados Unidos para uma global e de sermos uma igreja principalmente de raça 
branca para uma verdadeiramente multirracial. Apesar de celebramos a diversidade que existe na Igreja em cada país e em 
cada continente, utilizando essa diversidade como uma via para aprofundar as relações, a evangelização e a transformação no 
mundo é um objectivo que pode apenas ser atingido através de esforço intencional.

Este manual destina-se a apoiar a capacidade de cada delegado criar relações em todas as nossas diversas culturas. Na 
CGRR, chamamos a isso “competência intercultural”. A competência intercultural, assim como a equidade institucional 
(criação de sistemas, políticas e processos que criam condições de igualdade) e conversações vitais (desenvolvimento de 
relações autênticas onde vidas, igrejas e comunidades sofrem uma transformação), compõem o Modelo de Ministério da 
CGRR, que orienta o nosso trabalho na disponibilização de recursos práticos e apoio a líderes da Igreja. Queremos ajudá-lo 
a abraçar e aceitar a diversidade cultural presente na nossa congregação, assim como, na sua comunidade, na sua nação e no 
nosso mundo partilhado.

Esperamos que a Conferência Geral lhe apresente o máximo de oportunidades para expandir o seu conhecimento e com-
preensão da diversidade de Deus. Este guia pode proporcionar-lhe ferramentas e recursos à medida que cumprimenta os out-
ros, os envolve na conversação e debate e decide questões importantes.

A CGRR é uma agência de recursos práticos da Igreja, por isso esperamos que visite o nosso website (www.gcorr.org) 
para obter informação atempada, bem como, ferramentas importantes. Adicionalmente, os nossos sites das redes sociais, 
Facebook e Twitter, oferecem-lhe diariamente oportunidades para comunicar com outros Metodistas Unidos de todo o mundo. 

Dou graças para que tenham uma Conferência Geral muito feliz e produtiva!

Erin Hawkins

Secretária-Geral da CGRR
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Construir uma Comunidade de Amor

O mundo à nossa volta está mais diversificado do que nunca. 

Contudo, a maior parte das congregações dos Estados Unidos são maioritariamente monorraciais e divididas por classe 
económica. A Igreja dos Estados Unidos é composta por 90-95 por cento de caucasianos, ainda que a população da nação 
possua, segundo algumas estimativas, apenas 65 por cento de caucasianos.

As sete conferências centrais da Igreja Metodista Unida são: África, Congo, África Ocidental, Europa Central e do Sul, 
Alemanha, Norte da Europa e as Filipinas.  

Apesar de a população global ser crescentemente mais jovem, com mais mulheres, bilingue e pobre, a face da Igreja 
Metodista Unida e os seus responsáveis pelas decisões continuam a ser predominantemente caucasianos, homens, que falam 
inglês e com idade superior a 55 anos de idade, com rendimentos bastante acima da maioria das pessoas que vivem no mundo.

Em 1970, o número de residentes nos Estados Unidos nascidos noutras nações era cerca de 1 em 21; no ano 2020, de 
acordo com a Pew Foundation, 1 em cada 7 pessoas a viver nos Estados Unidos terão nascido noutro local.

Humildade cultural
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O que é a Cultura?
A cultura é a interpretação comportamental de como um grupo vive os seus valores para sobreviver e prosperar.

É definido por atitudes e crenças e o que alguém de uma determinada cultura acredita que é normal para esse grupo. 
Muitas vezes, a identidade cultural inclui a língua, a história e a geografia partilhadas. Contudo, a identidade cultural é um 
termo muito vasto, para além da identidade racial e étnica e formação.  As pessoas com múltiplos antecedentes étnicos podem 
identificar-se como pertencendo à mesma cultura.

Roda da Diversidade Cultural
O centro da roda representa dimensões internas que são normalmente mais permanentes ou visíveis. O exterior da roda 

representa dimensões que são adquiridas e mudam durante uma vida. As combinações de todas estas dimensões influenciam 
os nossos valores, crenças, comportamentos, experiências e expectativas e torna-nos únicos como indivíduos.
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Reflexão
• Em que aspecto o seu mapa de orientação cultural o ajuda na sua vida?
• Em que aspecto o seu mapa de orientação cultural o limita?
• Como poderão surgir diferenças na orientação cultural na Conferência Geral?
• O que pode fazer para ser uma ponte entre diferentes orientações culturais?

Com base na pesquisa de Edward Hall, Geert Hofstede e Aperian Global. Compilado por Natalia Dyba, 
                                Natalia.dyba@outlook.com
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Defi nições a Saber

Equidade Racial

A equidade racial é a condição que atingimos quando a nossa identidade étnica não é o vaticínio principal (estatistica-
mente) do nosso mérito, valor, oportunidade ou sucesso (adaptado a partir do The Aspen Institute, Setembro 2009). Os Meto-
distas Unidos afi rmam a dignidade e valor sagrado de todas as pessoas e afi rmam que somos todos criados à imagem de Deus.

Cultura/Identidade Cultural

A cultura é defi nida como as atitudes e crenças que alguém de uma determinada cultura acredita ser “normal” para esse 
grupo, tal como a língua, a história e a geografi a partilhadas. A identidade cultural estende-se para além da identidade racial e 
étnica e formação.  As pessoas com múltiplos antecedentes étnicos podem identifi car-se como pertencendo à mesma cultura.

Competência Intercultural

Possuir as competências e consciencialização para construir relações em todas as culturas.

Inclusão

A inclusão é uma acção adoptada para receber/incluir todos dentro de um grupo ou estrutura. Ao usar este termo devemos 
ir além das suposições ou expectativas de que os “incluídos” devem assimilar ou assumir características, valores, língua e 
normas do grupo ou cultura dominante.

Justiça e Diversidade

A busca na procura da justiça para todos força-nos a lidar com as causas de desigualdade e, em seguida, trabalhar para 
encontrar soluções que produzam equidade. A justiça produz poder, oportunidades, tratamento, impactos e resultados equi-
tativos para todos (adaptado de Rinku Sen, em “Fund Racial Justice Strategies, Not Just Diversity”). A justiça é distinta da 
diversidade. O foco da diversidade aborda principalmente os sintomas do racismo — com o objectivo de minimizar as tensões 
raciais e maximizar a capacidade das pessoas de tolerar as diferenças e de conviverem. Um foco na justiça atinge os problemas 
sistémicos de desigualdade e procura reestruturar o trabalho e impulsionar as pessoas para a igualdade.

Étnico-Racial

Cada pessoa tem uma etnia e uma raça.  O termo “étnico-racial” é uma abreviatura do termo minoria étnico-racial, que é 
vista por muitos como mais pejorativa e imprecisa do que descritiva, uma vez que as pessoas que não possuem ascendência no 
Norte da Europa constituem actualmente a maior parte dos cidadãos do mundo.

Interseccionalidade

A interseccionalidade refere-se à natureza interligada de categorizações sociais tais como raça, classe e género, aplicadas a 
um dado indivíduo ou grupo; considera-se que cria sistemas sobrepostos e interdependentes de discriminação ou desvantagem. 
As instituições opressivas dentro de uma sociedade, tal como o racismo, discriminação baseada na idade, sexismo e homofobia 
não agem independentemente mas estão, em vez disso, inter-relacionadas e são moldadas continuamente entre si.
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Regras Fundamentais para Diálogo Autêntico
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Metodistas Unidos
Em Todo o Mundo

A nossa conexão mundial inclui aproximadamente 12,8 milhões de membros. 

De onde é? De onde são os seus colegas delegados?

58% dos delegados são dos Estados Unidos
30% são de África

4,6% são da Europa
5,8% são das Filipinas

Western
331,719

South
Central

1,694,538

North
Central

1,245,169

Northeastern
1,233,815

Southeastern
2,794,512

West Africa
1,635,842

Congo
2,893,545

Africa Central
706,064

Philippines
226,645

Northern Europe and
Eurasia
9,254

Germany
30,926

Central/Southern
Europe
13,648

United Methodists Around the World

UMC Membership by Central or Jurisdictional Conference
(2013 Data from General Commission on Finance and Administration)
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Metodistas Unidos nas Filipinas

A Conferência Central das Filipinas é constituída por três áreas Episcopais e vinte e cinco 
Conferências Anuais, e abrange as nações das Filipinas e do Nepal.

Área Episcopal de Davao
Cinco Conferências Anuais
11.017 Membros Professos, 17.535 Membros e Participantes Totais, 303 Clérigos

Área Episcopal de Baguio
Oito Conferências Anuais
62.229 Membros Professos, 114.583 Membros e Participantes Totais, 785 Clérigos

Área Episcopal de Manila
Doze Conferências Anuais
142.146 Membros Professos, 155.899 Membros e Participantes Totais, 822 Clérigos

Mapa e Fonte de Estatísticas: Comunicações Metodistas Unidas
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Metodistas Unidos nos Estados Unidos

Demografia racial/étnica dos membros UMC nos Estados Unidos:

Asiáticos 1,3%
Afro-americanos/Negros 6,1%
Hispânicos 1%
Nativos Americanos 0,3%
Provenientes das Ilhas do Pacífico 0,2%
Caucasianos 90,3%
Multirracial 0,8%

Fonte Estatística: Conselho Geral de Finanças e Administração

Caucus raciais/étnicos identificados como oficiais pelo Livro da Disciplina:

• Metodistas Negros para a Renovação da Igreja (MNRI)
• Metodistas Associados que Representam a Causa dos Hispano-Americanos (MARCHA)
• Federação Nacional de Metodistas Unidos Ásio-Americanos
• Caucus Internacional de Nativos Americanos
• Caucus Nacional de Metodistas Unidos das Ilhas do Pacífico (PINCUM)

Western
331,719

South
Central

1,694,538

North
Central

1,245,169

Northeastern
1,233,815

Southeastern
2,794,512

Western
331,719
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Metodistas Unidos em África

Tres Conferências Centrais de África:

A Conferência Central de África é composta por cinco áreas episcopais:

• África Oriental (Uganda, Quénia, Ruanda, Etiópia, Sudão do Sul)
• Angola Oriental
• Moçambique
• Angola Ocidental
• Zimbabué

A Conferência Central do Congo é composta por quatro áreas episcopais: 

• Congo Central
• Congo Oriental
• Norte de Katanga
• Sul do Congo

A Conferência da África Ocidental é composta por quatro áreas episcopais:

• Costa do Marfim 
• Libéria
• Nigéria
• Serra Leoa

Mapa e Fonte de Estatísticas: Comunicações Metodistas Unidas
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Metodistas Unidos na Europa

A Igreja Metodista Unida na Europa e Eurásia é composta por mais de 128.788 membros e 
participantes que representam cerca de 30 países.

• Albânia
• Argélia
• Áustria
• Bielorrússia
• Bélgica
• Bulgária
• Croácia
• República Checa
• Dinamarca
• Estónia
• Finlândia
• França
• Hungria
• Cazaquistão
• Quirguistão

• Moldávia
• Norte de África
• Noruega
• Polónia
• República da Macedónia
• Roménia
• Rússia
• Sérvia
• Eslováquia
• Suíça
• Tajiquistão
• Tunísia
• Ucrânia
• Uzbequistão

Germany Conferences

Düsseldorf

Hannover

Bremen

Hamburg
Schwerin

Magdeburg Potsdam

Berlin

Dresden
Erfurt

Wiesbaden

Mainz

München

Saarbrücken

Kiel

Germany North 
Annual Conference

Germany South 
Annual Conference

Stuttgart

Germany 
East Annual 
Conference

Bishop Rosemarie Wenner
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Dicas da CGEPM

“Nisto não há judeu nem grego; não há servo nem livre; não há masculino nem feminino; porque TODOS vós sois 
um, em Cristo Jesus.” Gálatas 3:28, adicionado ênfase

Na Conferência Geral está representada uma variedade de culturas. Cada um dos nossos comportamentos e valores é 
proveniente destas culturas. Porque somos todos Metodistas Unidos, podemos concordar com os princípios e valores que nos 
unem. “Afi rmamos a nossa unidade em Jesus Cristo ao mesmo tempo que reconhecemos as diferenças na aplicação da nossa 
fé em diferentes contextos culturais à medida que vivemos o evangelho” (Livro da Disciplina [BOD], pág. 104).  

De igual modo, como Metodistas Unidos, somos obrigados a respeitar as vozes e experiências das mulheres. 

Os Metodistas Unidos “afi rmam que os homens e as mulheres são iguais em todos os aspectos da sua vida comum” e 
“afi rmam a importância das mulheres nos processos de decisão em todos os níveis da Igreja e da sociedade” (BOD, ¶ 162f). 

A Igreja Metodista Unida tem um “compromisso para com a responsabilidade total e equitativa e participação das mul-
heres na vida plena e missão da Igreja, partilhando totalmente o poder e a criação das políticas em todos os níveis da vida da 
Igreja” (BOD, ¶ 2102). 

“Mas, a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil.” 1 Coríntios 12:7

Como delegados da Conferência Geral, é esperado que cada pessoa represente o seu contexto e respeite os contextos dos 
outros. Apesar de vivermos juntos durante o encontro de duas semanas, como uma expressão de e compromisso para com a 
nossa fé e unidade, enquanto Metodistas Unidos, devemo-nos lembrar:

• Todas as mulheres (independentemente da cor do seu cabelo, penteado, aparência pessoal, peso, sotaque, vestuário, país 
de origem, estado civil, estado parental, estatuto profi ssional, idade, cor da pele, orientação sexual ou nível socioeco-
nómico) têm o direito de expressar as suas opiniões durante todos os encontros (pequenos grupos, subcomité, comité, 
plenário, etc.) sem medo de retaliação.  

Durante o debate e diálogo, lembre-se:

• Nenhuma voz é melhor, mais importante ou tem mais valor do que outra voz. Todos têm uma perspectiva a partilhar. 
• Ouça de forma respeitosa os outros sem fazer comentários negativos, uma vez que cada pessoa tem os seus pontos de 

vista. 
• Se fi zer alguma observação sobre os comentários de alguém, abstenha-se de usar linguagem derrogatória na descrição 

dos comentários dessa pessoa.
• Trate as mulheres com respeito. Por exemplo, se tratar um homem pelo seu apelido, trate uma mulher pelo seu apelido.  

Não é adequado chamar uma mulher de “querida” ou “fofi nha”.
• Espere que a pessoa acabe de falar antes de começar a falar. Não é educado interromper alguém ou falar ao mesmo tempo.
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Em termos de aparência, lembre-se: 

• O vestuário é diferente em cada cultura. A roupa das mulheres não “convida” a realização de comentários ou sugestões. 
• Não toque em ninguém, excepto se convidado a fazê-lo. 
• Não são adequados comentários ou piadas sobre mulheres ou os corpos físicos das mulheres. 

Vida pessoal:

• Existem mulheres que trabalham a tempo inteiro fora de casa e existem mulheres que trabalham a tempo inteiro em casa.  
Ambas são importantes. Não deve comentar a sua opinião pessoal sobre os podem ser “melhores” ou “piores”.

• O estado civil das mulheres não deve julgado.
• Quer as mulheres tenham filhos ou não, não as influencia em nada como pessoas.

Trate os outros com respeito, uma vez que somos todos Filhos de Deus, feitos à imagem de Deus e do valor sagrado. 

“Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós.” Lucas 6:31 e Mateus 7:12
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Dicas dos Ministérios dos Jovens

Os jovens vêm aos encontros com as suas experiências únicas de fé e de igreja, tal como todos os outros. Com intencio-
nalidade, podemos ajudar-nos a compreender o vasto leque de experiências e expectativas culturais que contribuem para a in-
tegridade. Partilhar informação com simplicidade e clareza e ter tempo para garantir que essa informação é clara, providencia 
abertura onde todos podem ser ouvidos. Juntos, podemos minimizar barreiras provocadas pelas diferenças e maximizar a nossa 
eficácia enquanto responsáveis pelos processos de decisão esclarecidos.

As seguintes orientações podem afectar positivamente a capacidade de comunicação eficaz com os jovens na Conferência 
Geral e fora desta.

• Aceite-os como filhos de Deus.
• Esteja receptivo ao espírito que trabalha e vive dentro deles.
• Afirme a sua presença. Reconheça-os como membros de direito da igreja que estão a participar na Conferência Geral 

devido ao seu amor pela Igreja, tal como os outros participantes.
• Não faça suposições sobre os jovens. Tal como todos os participantes na Conferência Geral, as experiências dos jovens 

são únicas. Estabeleça conversas com eles como indivíduos para conhecê-los melhor. 
• Oiça. (Não entre nas conversas e interacções com ideias preconcebidas sobre a pessoa com base na raça, género, classe, 

idade ou localização geográfica.)
• Descubra pontos em comum. (Os nossos valores e amor partilhados pela Igreja cria experiências fantásticas e enriquec-

edoras.)
• Reconheça os jovens como seus pares neste contexto.  (Trate-os com o respeito que desejaria.)
• Evite termos de carinho, como “querida”, “fofinha” e “bebé”.  Estes marginalizam e desautorizam. (Apesar de serem 

jovens o suficiente para serem seus filhos ou netos, são seus pares neste contexto.)
• Convide um jovem (ou vários) para partilharem uma refeição. 
• Pergunte questões significativas ponderadas sobre a vasta natureza da Igreja. (Não limite as suas questões aos problemas 

da juventude e dos jovens.  Não espere que estes sejam a voz e experiência para os assuntos da juventude e dos jovens.  
Como a maioria dos grupos, existe uma variedade de pensamentos entre a juventude e os jovens.)

• Aprenda com eles.  (E, diga-lhes quando eles próprios foram os professores.)
• Desafie-os a compreendê-lo. (São precisas duas partes para desenvolver relações saudáveis e respeitosas.  Diga-lhes que 

eles têm um papel neste processo.) 
• Trabalhe com eles.
• Partilhe expectativas. Cada um dos eleitos para a Conferência Geral quer fazer a diferença. Fale com os jovens sobre as 

suas expectativas do que a sua presença na Conferência Geral irá significar. 
• Inclua os tradutores. Nem todos vão falar Inglês. A tradução é importante para permitir que os jovens se exprimam clara-

mente utilizando a totalidade do seu vocabulário nativo.
• Os jovens de diferentes culturas expressam-se de forma diferente.
• Podem usar vestuário formal ou informal, ter cabelo diferente ou pintado, piercings ou ter outras formas de se expres-

sarem pessoalmente/culturalmente. 
• Podem tratá-lo de forma formal ou informal. 
• Em algumas culturas, não é adequado dirigir-se directamente a um jovem de género diferente.
• Reconheça que o uso de dispositivos, quando permitido, não significa uma falta de empenho numa determinada conversa. 

De facto, pode ser exactamente o oposto, poderá estar a ser usado para procurar algo, escrever uma anotação ou solicitar 
ideias aos contactos das redes sociais. 
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Alguns tópicos de conversas criativas:

• Se pudesse começar com uma tela em branco, como responderia ou re-imaginava o problema em questão?
• Como foi resolvido este problema por outras comunidades fora da Igreja, e que ferramentas usaram para tal?
• Qual foi a última vez que se sentiu verdadeiramente inspirado? Que acções da Conferência Geral iriam permitir que a 

Igreja Metodista Unida providenciasse esse tipo de inspiração no futuro?
• Qual é a sua paixão missional mais profunda?

Afirme a presença e contribuição de um jovem na Igreja. Na Conferência Geral, estarão presentes relativamente poucos 
jovens. A sua aceitação e abertura aos jovens que estarão presentes vai criar abertura para a compreensão e respeito que per-
mitem que todos trabalhem em conjunto para o futuro de uma igreja, com mais conexões do que barreiras. 
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Sensibilidade em Manter Conversas
Sobre Orientação Sexual e Identidade de Género

Como Metodistas Unidos acreditamos que “todas as pessoas têm um valor sagrado” (¶ 4. Artigo IV. Inclusão da Igreja). 
Além disso, acreditamos que “Determinados direitos humanos básicos e liberdades civis são um direito de todas as pessoas. 
Estamos empenhados em apoiar esses direitos e liberdades para todas as pessoas, independentemente da orientação sexual... 
Além disso, apoiamos os esforços para parar com a violência e outras formas de coerção contra todas as pessoas, indepen-
dentemente da orientação sexual” (Princípios Sociais MU).

Em seguida, são apresentadas orientações para conversações sobre orientação sexual e identidade de género:

1. As pessoas homossexuais, bissexuais, transexuais (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and/or Queer, LGBTQ) são 
nossos irmãos em Cristo e devem ser tratados com bondade, dignidade e respeito.

2. Tenha em mente as diversas representações de orientação sexual presentes. Muitos podem identificar-se como bissexuais, 
homossexuais, transexuais ou outras identidades. Evite presumir a orientação sexual de alguém.

3. Não presuma a identidade de género de ninguém, mesmo que já o conheça. Perguntar a alguém os seus pronomes antes 
de usar palavras relativas ao género para os descrever assegura que estamos a criar um espaço seguro para todos os 
nossos amigos de género neutro, transexual e não-convencionais quanto ao género. Isto é tão simples como perguntar a 
alguém que conhece “que pronomes usa?” Pode servir de modelo para esta prática ao apresentar-se e informar os seus 
pronomes quando conhece alguém de novo. Os seguintes são alguns exemplos de pronomes de género:

a. Pronomes femininos (ela, dela)
b. Pronomes masculinos (ele, dele)
c/. Género neutro (eles, deles)

4, Referir-se às pessoas LGBTQ como prostitutas, adúlteros, pedófilos, assassinos, confusos, não-cristãos, um problema, 
etc. prejudica em muito os nossos delegados e observadores LGBTQ. Esta linguagem é inaceitável.

5. Comparar os casamentos, acordos e relações LGBTQ à bestialidade e cônjuges/parceiros a animais é pejorativo e ina-
ceitável.

6. A pessoa responsável por facilitar o encontro (bispo que preside, presidente do comité, chefe da delegação, etc.) deve 
possuir conhecimentos sobre a linguagem e comportamentos pejorativos e estar atento à conversa mais próxima. Se for 
usada linguagem pejorativa, o facilitador deve estar preparado e empenhado para falar imediatamente e classificar esse 
comportamento como impróprio.

7. Se o facilitador não classificar este comportamento como impróprio, é da sua responsabilidade como delegado solicitar 
um “ponto de ordem” para desafiar a representação indevida de outra pessoa e interromper a linguagem pejorativa (per-
mitido pela regra nº. 8 das Regras de Ordem da Conferência Geral).

A primeira das três regras gerais de John Wesley é “Não farás mal”. Ao aderir a estas orientações, nós como Metodistas 
Unidos podemos reduzir os danos que infligimos aos nossos delegados, convidados e amigos LGBTQ.
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Dicas do Comité dos Ministérios da Incapacidade  
da Igreja Metodista Unida

Como Metodistas Unidos, “Reconhecemos que Deus Fez toda a criação e viu que era boa. Enquanto pessoas diversas de 
Deus que trazem consigo dons e evidências especiais da graça do Senhor à unidade da Igreja e para a sociedade, somos chama-
dos a cumprirmos o exemplo do ministério de Jesus para [e com] todas as pessoas”. (¶140, O Livro da Disciplina da Igreja 
Metodista Unida, 2012). Reconhecemos que a igreja não está completa até todos estarem presentes e incluídos.

Quase 20 por cento da população dos Estados Unidos vive com algum tipo de incapacidade e muitos mais são afectados, 
tal como os seus familiares. No entanto, vão menos pessoas com incapacidades à igreja, pelo menos uma vez por mês, do 
que as pessoas sem incapacidades, por razões que podem incluir os edifícios que não possuem acessibilidades e experiências 
passadas de não serem bem-recebidos.

Devemos amar o nosso vizinho assim como nos amamos a nós próprios, e qualquer um de nós que não tenha já uma inca-
pacidade pode, a qualquer momento, adquirir uma incapacidade através de doença ou acidente.

Algumas dicas básicas para usar quando conhecemos alguém com incapacidade:

• Um aperto de mão não é para todos. Se estiver na dúvida, PERGUNTE à pessoa com incapacidade o que prefere.
• Fale directamente com a pessoa com incapacidade, excepto se informado do contrário.
• Não seja condescendente com as pessoas com incapacidades. Trate os adultos como adultos.
• Se não compreende o que a pessoa está a dizer, não finja. Solicite clarificação.
• Não empurre, não se apoie ou nem agarre uma cadeira de rodas de alguém, excepto se a pessoa o solicitar. A cadeira de 

rodas é uma parte do espaço individual dessa pessoa.
• Reorganize o mobiliário ou objectos da sua sala de aula, se necessário, para uma pessoa com uma incapacidade, antes 

da mesma chegar.
• Saiba como encaminhar alguém para casas de banho acessíveis, saídas e bebedouros no edifício.
• Quando conhece alguém que é cego, identifique-se e apresente os outros que possam estar presentes. De igual modo, não 

se afaste sem informar primeiro.
• Quando lhe for solicitado para guiar alguém, nunca empurre ou puxe a pessoa. Ofereça-lhe o seu braço e permita que 

ele ou ela o alcance, depois caminhe ligeiramente à frente. Indique as portas, escadas e lancis à medida que se aproxima 
dos mesmos.

• Não faça festas ou distraia um animal de assistência. O cão é o responsável pela segurança do seu dono e está a trabalhar.
• Quando conhecer uma pessoa que é surda, deixe a pessoa iniciar o modo de comunicação e fale directamente para a 

pessoa, mesmo quando está presente um intérprete de linguagem gestual. Ele ou ela pode também escolher ler os lábios 
ou escrever anotações.

• Use a referência “pessoa com uma incapacidade” em vez de “pessoa deficiente”. Os indivíduos com incapacidades são, 
em primeiro lugar, pessoas e não devem ser definidas pela sua incapacidade.

• Pergunte antes de ajudar. Não assuma que as pessoas com incapacidades precisam sempre de assistência.
• Se uma pessoa com Tourette faz vocalizações durante uma conversa, espere que ele ou ela acabe, de seguida prossiga 

calmamente.

As pessoas com incapacidades são indivíduos com famílias, empregos, passatempos, gostos e desgostos, problemas e 
alegrias. Apesar da incapacidade ser uma parte integrante de quem são, por si só isso não os define. Trate todas as pessoas 
como indivíduos.

9781501810541_INT_PortugueseHandbook.indd   40 1/11/16   10:12 AM



Manual para os Delegados 41

Frases Frequentes a Saber
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Introdução

O mundo e a Igreja sofreram alterações significativas 
desde a Conferência de Natal ocorrida em Baltimore, Mary-
land, no ano de 1784. De facto, percorremos um longo camin-
ho desde 1968, ano em que ocorreu a junção entre a Igreja 
Metodista e a Igreja Evangélica dos Irmãos Unidos, tendo-se 
formado então a Igreja Metodista Unida. Podemos pensar nas 
mudanças significativas que ocorreram no seio das nossas ig-
rejas e comunidades locais. E não nos surpreenderemos ao 
verificar como a Conferência Geral evoluiu daquilo que era 
uma pequena reunião de pregadores no início, para uma as-
sembleia mundial de clérigos e leigos provenientes de uma 
imensidão de países, culturas e tradições e falando diversas 
línguas. Consequentemente, o contexto e a prática das nossas 
Conferências foram-se transformando por si só, pelo facto de 
hoje sermos uma Igreja espalhada por todo o mundo.

A Comissão reflete a realidade da natureza universal da 
Igreja. Esta é constituída por um diversificado grupo de rep-
resentantes de cada uma das Conferências Centrais e Juris-
dições. Os nossos encontros são falados em diversos idiomas 
e a nossa diversidade de opiniões e perspectivas teológicas 
é maior do que as diferenças linguísticas. Juntos, como uma 
imagem viva de Igreja universal que somos, empenhámo-nos 
em sermos fiéis à nossa tarefa desde a Conferência Geral de 
2012 da mesma maneira que preparámos a nossa reunião de 
Portland, Oregão.

Para além das pessoas dedicadas que fazem parte da 
Comissão, fomos honrados com a colaboração de um im-
portante grupo de pessoas, muitas delas trabalhando como 
voluntários. A Responsável dos Trabalhos da Conferência 
Geral, Sra. Sara Hotchkiss;O Secretário da Conferên-
cia Geral, Rev. Gere Reist;A Coordenadora da Calen-
darização, Dra. Susan Brumbaugh; e O Secretário para 
as Petições, Rev. Gary Graves, ministraram a Comissão 
com inestimáveis qualidades de liderança e experiência e 
merecem especiais agradecimentos. À medida que forem 
chegando a Portland, os participantes terão a prova dos es-
forços feitos pelo Comité Anfitrião, habilmente liderado pelo 
Sr. Bill Haden, assistido pelo Rev. Steve Sprecher. O Bispo 
Grant Hagiya, a Área Episcopal do Grande Noroeste e toda 
a Jurisdição Ocidental encontram-se empenhados na prepa-
ração das boas-vindas.

A função do Conselho dos Bispos na Conferência Geral 
será coordenada pela Comissão em diversas áreas, incluindo 
a liderança durante o culto, as palestras durante o Conselho 
dos Bispos (Council of Bishops, COB) e a ajuda prevista pelo 
nosso Regulamento ao Comité dos Dirigentes Presidentes, 
que selecciona as pessoas que superintendem cada sessão 
plenária. A Comissão possui um membro do Conselho dos 

Bispos que faz parte da sua composição e estamos gratos pe-
las contribuições dadas pela Bispa Minerva Carcaño e a ponte 
que ajudou a estabelecer para o Conselho dos Bispos. Para 
apoiar a nossa coordenação junto do Conselho, esta Comissão 
acolheu com agrado a vinda de um segundo bispo de uma 
Conferência Central, como membro permanente nas nossas 
reuniões. O Bispo Christian Alsted revelou-se um útil colab-
orador no nosso trabalho, especialmente nas áreas dos Regu-
lamentos e da Conferência Cristã.

Durante o último quadriénio temos a lamentar a morte 
de dois dos nossos membros. Tanto Gloria Holt, da Con-
ferência do Norte de Alabama, como Greg Lara, da Con-
ferência Anual das Filipinas, prestaram serviço na Comissão 
desde o ano de 2008. A perda da sua liderança revelou-se 
significativa. Para além dessas duas, a Comissão sofreu 
ainda a perda de Maleigh Dunaway-Sherrod, que assistia 
a Comissão no planeamento e preparativo das reuniões. 

A Função da Comissão

A Comissão adstrita à Conferência Geral foi incumbida 
da concepção e do projecto destinados à Conferência Geral 
de 2016. O Livro de Disciplina de 2012 (¶ 511) estabelece 
os parâmetros e as responsabilidades da Comissão. Nestes 
incluem-se a escolha do local e a definição das datas da Con-
ferência Geral, a criação dos planos diários de trabalhos, a 
distribuição do Daily Christian Advocate, as necessidades de 
alojamento dos delegados, a fixação do montante do subsídio 
diário para despesas, a atribuição do número e composição 
dos comités legislativos e a definição do número de delega-
dos sempre que a fórmula designada produza um número que 
ultrapasse o limite constitucional. 

As Tarefas da Comissão

Além das tarefas habituais, a Conferência Geral de 2012 
solicitou que a Comissão “consulte os delegados de 2012 e 
recomende à Conferência Geral de 2016 petições e emendas 
constitucionais que levem à redução dos custos, melhorem 
a eficácia e aumentem a utilidade das reuniões das nossas 
Conferências Gerais”. Mais adiante ainda solicitava “o uso 
mais alargado da tecnologia antes da Conferência Geral, para 
informar sobre os pontos em discussão e iniciar o diálogo en-
tre os delegados e a trabalhar as petições prioritárias, trans-
ferindo o debate da Conferência Geral de questões acerca 
da governança para a construção de um consenso acerca do 
sacerdócio e de como gerir o investimento de 12 milhões de 
dólares na Conferência Geral, como um meio para promover 
a missão da IMU bem como o nosso esforço global tendo em 
vista a transformação do mundo.”

Relatório da Comissão da Conferência Geral
Judi M. Kenaston, Presidente 
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A Comissão desenvolveu um documento de inquérito 
a ser enviado a todos os delegados à Conferência Geral de 
2012. Infelizmente, enquanto o documento foi desenvolvido 
e posteriormente distribuído, os endereços de e-mail tinham 
sido alterados e o número de respostas recebidas não foi tão 
elevado como o que pretendíamos. Embora as respostas ten-
ham sido recolhidas e partilhadas e fornecido informações à 
Comissão, o maior benefício foi que esse documento já está 
agora pronto e poderá ser enviado imediatamente após a próx-
ima Conferência Geral. Isto permitirá à próxima Comissão ter 
um valioso ponto de partida quando se reunir pela primeira vez. 

Os nossos Princípios Orientadores

Ao reflectir acerca das nossas inúmeras tarefas e das 
recomendações emanadas da Conferência Geral, a Comissão 
foi desenvolvendo desde o início do quadriénio princípios 
orientadores que estabeleceram os principais pontos de como 
fizemos o nosso trabalho. Esses princípios orientadores são:

Para maior glória de Deus e como leal resposta à sagrada 
confiança depositada em nós, comprometemo-nos, com a aju-
da do Espírito Santo, a criar e a alimentar um ambiente para a 
Conferência Geral onde:

• a graça de Deus deve ser vivida num ambiente de mútua 
hospitalidade;

• todos os que tomam parte neste Concílio Cristão devem 
discernir a chamada de Deus para a IMU num período 
como o actual;

• todas as vozes são escutadas e honradas, à medida que 
a identidade Metodista Unida é partilhada e vivenciada 
em resposta à visão de Deus para connosco;

• as pessoas, o tempo e os recursos financeiros reunidos 
por Deus são sábia e eficazmente empregues;

• as decisões tomadas estão em consonância com a na-
tureza universal da IMU;

• os trabalhos legislativos e quaisquer outro tipo de in-
cumbências têm por intuito criar discípulos de Jesus 
Cristo para a transformação do mundo.

 
O Objectivo da Conferência Geral

Da forma como a Comissão examinou os nossos car-
gos e os nossos princípios orientadores, tornou-se claro que 
a Constituição da Igreja Metodista Unida define o objectivo 
da Conferência Geral como sendo exclusivamente destinado 
à preparação e aprovação de legislação. Estamos empenha-
dos em expandir o objectivo, tendo em vista o avanço de uma 
governação para um consenso no ministério e o progresso da 
missão da Igreja Metodista Unida. Por esta razão, propomos 
uma emenda constitucional que regulará o objectivo da Con-
ferência Geral nos seguintes termos: “A Conferência Geral 

reunirá os delegados, enquanto representantes da igreja, para 
o culto, a oração e a congregação num espírito de Conferên-
cia Cristã”. A Comissão criou as “Linhas Orientadoras para a 
Conferência Cristã”, as quais ajudarão os delegados a prepa-
rar e a trabalhar dentro desse mesmo espírito.

Quando o objectivo da Conferência Geral inclui a congre-
gação e a Conferência Cristã, então a grandeza da Conferên-
cia Geral torna-se num problema. Desde há vários quadriénios 
que a Comissão tem solicitado à Conferência Geral que reex-
amine o número de delegados presentes à Conferência Geral. 
O número tem aumentado ao longo do tempo e, geralmente, 
tem estado perto do número máximo de delegados consti-
tucionalmente permitido.  Quando neste quadriénio o número 
ultrapassou os limites, a Comissão sugeriu que se fixasse um 
número menor de delegados, na esperança de que um número 
inferior permitisse uma melhor qualidade dos trabalhos. Um 
número inferior de delegados poderia tornar a Conferência 
Geral mais flexível, olhando a possibilidade da organização 
de uma Conferência Geral fora dos Estados Unidos. Embora 
o número de delegados para a Conferência Geral de 2016 pos-
sa não ser o melhor indicador tendo em vista esses objectivos, 
os delegados são encorajados a virem a ficar receptivos a um 
novo olhar para a Conferência Geral do futuro. 

Aumento da Utilidade da Conferência Geral

O nosso tema “Por isso, Vai...” reflete a missão da igreja: 
Criar discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mun-
do. O tema da Conferência Geral é mais do que um simples 
slogan impresso numa T-shirt, remetendo para o colóquio da 
comissão bíblica de Jesus no Evangelho de S. Mateus 28:18-
20. A missão da Igreja é pessoal, comunal e global. As qua-
tro palavras-chave, Proclamar, Liderar, Acalentar e Difundir, 
autorizam-nos a perceber a natureza holística do tema e a nos-
sa missão tal como o corpo de Cristo.

A Comissão escolheu a Rev. Laura Jaquith Bartlett para 
líder do culto. O seu espírito afável bem como o seu com-
promisso para com o culto representando toda a Igreja são 
inspiradores. Embora o culto seja delineado separadamente 
da Comissão, houve um esforço comum para dar uma mesma 
forma aos planos de trabalho e aos assuntos a serem tratados 
que irão refletir a natureza do culto dos Metodistas Unidos. 
A colaboração entre a Comissão e os organizadores do culto 
permite-nos que sejamos intencionais ao criarmos uma ex-
periência de conferência que é coerente e permite reflectir o 
nosso tema tanto nas conversas como no culto.

Ao efectuar alterações ao calendário da Conferência Ger-
al de 2012, que criou com êxito algum tempo de folga ao 
Domingo no meio de uma fatigante programação, a Comissão 
planeou uma ordem do dia que permite que se terminem os 
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trabalhos legislativos autorizando para isso uma prorrogação 
diária dos trabalhos considerada razoável. À excepção do 
Sábado, está previsto o encerramento diário dos trabalhos 
às 18h30. Isto é conseguido trabalhando até um pouco mais 
tarde, mas nunca incluindo um intervalo para jantar. Haverá 
assim mais tempo para a refeição da noite, reuniões de dele-
gações ou outras actividades, sem que se obrigue os delega-
dos a regressarem para um plenário nocturno. Isto foi conse-
guido sem ter sido necessário reduzir o tempo atribuído para 
legislação, culto e plenário.

No nosso esforço em tornar o nosso tempo mais eficaz e 
produtivo, quisemos implementar um mecanismo que nos pu-
desse ajudar a evitar a penosa experiência ocorrida em 2012, 
quando uma importante legislação foi vetada no último dia 
pelo Conselho Judicial. Consequentemente, estamos a propor 
uma alteração às normas, que permitirá a um leque de especial-
istas, tais como antigos membros do Conselho Judicial, rever 
todas as petições que suscitem controvérsia tendo em conta a 
constitucionalidade da legislação. Os seus pareceres chegarão 
ao conhecimento dos comités legislativos dando conta de po-
tenciais conflitos constitucionais, mas, fora isso, não terão 
qualquer outra influência no processo legislativo. Trata-se de 
um recurso que a Conferência, os comités legislativos e os del-
egados podem utilizar à medida que a legislação é trabalha-
da. Esta revisão de constitucionalidade de legislação proposta 
estará disponível na Conferência Geral de 2016, se as novas 
normas propostas vierem a ser aprovadas na sessão de abertura. 

Maior Uso da Tecnologia

Entre as tarefas da Comissão inclui-se o reconhecimen-
to que devemos tirar um maior proveito das tecnologias para 
melhorarmos o nosso trabalho e a nossa eficiência. A tec-
nologia possui todos os meios necessários para tornar pos-
sível a comunicação no ambiente plurilingue da Conferência 
Geral. No decurso das nossas reuniões todos os membros e 
assistentes já puderam utilizar auscultadores para traduções 
simultâneas. Isto constituiu uma experiência muito útil para a 
Comissão e estamos a explorar os meios para a disponibilizar 
para toda a Conferência Geral. Acreditamos já ter encontrado 
os meios exequíveis e os custos aceitáveis que irão permitir a 
tradução em simultâneo e estamos entusiasmados com o facto 
dos Dirigentes presidentes e os líderes do culto, bem como os 
delegados, possam vir a utilizar a sua língua materna sempre 
que se dirijam à Conferência Geral. Um aplicativo móvel per-
mitirá também aos visitantes à Conferência Geral escutarem 
os procedimentos de interpretação num smartphone.

A comissão experimentou o uso de tablets, que foram 
distribuídos juntamente com instruções entre os membros da 
conferência central presentes na comissão. Trabalhando junta-
mente com as Comunicações Metodistas Unidas (United Meth-
odist Communications, UMCom) planeamos a distribuição de 
tablets aos delegados da conferência central que assistam às 
Orientações da Pré-Conferência Geral. Os tablets serão previa-
mente carregados com o Advance Daily Christian Advocate 

(ADCA) e O Livro de Disciplina e estarão preparados para ser-
em actualizados enquanto estivermos em Portland. Os restantes 
delegados da conferência central receberão os seus tablets nos 
seus respectivos lugares na Conferência Geral. 

A Comissão estudou a possibilidade do uso de um siste-
ma de inscrição para oradores o qual permitirá aos delegados 
inscreverem-se numa lista para o uso da palavra. O sistema 
planeado requer que os delegados possuam um código de 
acesso e que escrevam o objectivo da sua intervenção. Isso 
permitirá então ao director que preside seleccionar os ora-
dores de acordo com as nossas normas para o uso da palavra. 
O nome e as informações acerca do orador serão exibidos no 
ecrã enquanto ele ou ela estiverem a falar. 

Início da Conferência Cristã

Em cumprimento das recomendações para que se inicie 
o diálogo antes de chegarmos a Portland, a tecnologia poderá 
também vir a ser uma parte da solução. Durante a fase de 
registo de entrada, cada delegado recebeu um código o qual 
lhe irá permitir participar num fórum destinado unicamente a 
delegados, onde se discutirá a legislação, onde podem colo-
car questões e onde eles próprios começarão a familiarizar-se 
com a Conferência Geral. A comissão também dará aos del-
egados a opção de se fazerem acompanhar de um/a compan-
heiro/a de oração antes da Conferência Geral.

O Advance Daily Christian Advocate continua a ser um 
instrumento vital na ajuda prestada aos delegados para que 
se mantenham informados para as conversações das reuniões 
de delegações, bem como em eventuais encontros com outros 
delegados oriundos de toda a parte do globo. 

No seguimento da Conferência Geral de 2012, os trabalhos 
durante a Conferência Geral serão a partir de agora traduzidos 
para KiSwahili. Esta tarefa só foi possível devido ao trabalho do 
Sr. Don Reasoner do Conselho Geral de Ministérios Globais, 
o qual superintendeu com enorme empenho à elaboração de 
um glossário que irá permitir traduções que farão sobressair as 
nossas conversações entre Metodistas Unidos.

Passando da Governação Para a Construção 
de um Consenso no Ministério

A comissão e o seu Comité de Regulamentos ponder-
ou seriamente a tarefa da mudança do debate dos efeitos da 
governação para um consenso sobre o ministério. Durante 
todo o quadriénio, a Comissão procurou os meios para que o 
debate não colidisse com os Regulamentos de Robert (Rob-
ert’s Rules), as quais não são familiares a todos os delega-
dos presentes à Conferência Geral. Formou-se um grupo de 
trabalho na Comissão para tentar encontrar especificamente 
outras normas alternativas de cariz legislativo. Esse grupo 
apontou as seguintes linhas orientadoras para direccionar a 
nossa busca. Seja qual for o processo utilizado deverá encora-
jar a Conferência a: (1) Amar o Senhor Nosso Deus e amar 
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o próximo; (2) realçar a centralidade das relações e apelar a 
uma mais profunda relação; e (3) esperar a imitação de Cristo 
em tudo o que fazemos. O resultado desta busca é um pro-
cedimento alternativo que pode ser adoptado pela Conferên-
cia Geral em qualquer altura para ser usado com um tópico 
que pode abranger diferentes parágrafos da Disciplina, ou um 
tópico que poderá ser beneficiado pela introdução do maior 
número de vozes possível. Esta alteração ao regulamento per-
mitirá que este procedimento legislativo alternativo fique dis-
ponível para ser utilizado pela Conferência Geral sempre que 
seja necessário. Ao aprovar esta alteração ao regulamento a 
Conferência Geral disponibiliza uma ferramenta que pode ser 
utilizada em circunstâncias específicas. A norma permitirá, 
nas conversações entre um grupo monitorizado, que este pro-
duza uma folha de resposta que por sua vez será analisada 
por um grupo de delegados, eleitos pela Conferência Geral, 
o qual devolverá recomendações de ordem legislativa a todo 
o plenário. A Conferência Geral levará então à votação a leg-
islação apresentada de acordo com as actuais normas. Isto 
constitui uma importante e significativa oportunidade para 
a Conferência Geral abordar matérias difíceis de uma forma 
cuidadosa e eficiente—particularmente à medida que formos 
olhando para futuras recomendações respeitantes ao Livro 
Geral de Disciplina e às propostas de mudanças estruturais. 
A Comissão exorta-o a apoiar esta proposta.

Na Conferência Geral de 2012, a legislação proposta pela 
Comissão para limitar a apresentação de petições àquelas que 
tivessem sido previamente aprovadas pelos conselhos de ig-
reja, conferências de comissão/igreja, ou conferências anuais, 
não teve o apoio do comité legislativo. Contudo, uma emen-
da utilizando o mesmo tipo de linguagem foi aprovada pela 
Conferência Geral como parte do relatório do Conselho Geral 
de Finanças e Administração (CGFA). Embora esta emenda 
tivesse recebido um significativo apoio e muitos tivessem 
pensado que isso tinha alterado o processo de apresentação de 
petições, isso não aconteceu, até porque não foi introduzida 
nenhuma alteração à Disciplina. Portanto, a comissão sub-
mete mais uma vez à apreciação legislação que tem em vis-
ta consolidar o processo deliberativo respeitante às petições 
individuais e que possivelmente resultará numa redução do 
volume geral de petições apresentadas à Conferência Geral.

Apresentação da Missão da  
Igreja Metodista Unida

A comissão compromete-se a adiantar à Conferência 
Geral a missão conferida à Igreja. Consequentemente, criá-
mos um grupo para envio de mensagens, liderado por um 
membro da Comissão, a Bispa Minerva Carcaño, constituído 
por representantes de grupos possuindo competências chave 
na Conferência Geral, a equipa do culto do Conselho dos Bis-
pos e alguns representantes da Comissão. O objectivo desse 
grupo para envio de mensagens foi o de proporcionar clareza, 

consistência e uma maior compreensão às expressões formais 
constantes do nosso trabalho na Conferência Geral. 

No mundo de hoje, a colaboração constitui a chave para 
fazer progredir a missão da Igreja. Por toda a Igreja existem 
inúmeros grupos que se encontram a trabalhar na forma 
como a Igreja conseguirá sobreviver à sua missão enquanto 
organismo espalhado por todo o mundo. As discussões que 
estes grupos têm desenvolvido sobrepõem-se às responsab-
ilidades das comissões e da tarefa emanada da Conferência 
Geral. A Comissão procurou obter a colaboração a todos os 
grupos com os quais mantém contactos. O estado de membro 
da comissão coincide naturalmente em algumas áreas com os 
membros da Comissão que faziam parte da Mesa Conexion-
al, do Comissão Permanente sobre Assuntos da Conferência 
Central e do Conselho dos Bispos. Aproveitamos para dar as 
boas-vindas aos representantes da Mesa Conexional presentes 
nos nossos encontros e saudar o Presidente da comissão que 
assiste às reuniões da Mesa Conexional. Existe uma proposta 
da Mesa Conexional para que se inclua no futuro o Presidente 
da Comissão como membro da Mesa Conexional, e isso asse-
guraria que a Conferência Geral e a Comissão mantêm inten-
cionalmente o diálogo com vários dirigentes conexionais para 
além dos projectos, pontos controversos e de alguns valores 
fundamentais. Isto permitirá as nossas conexões e conferên-
cias de todo o mundo que colaborem de um modo que reflita 
bem a herança, a teologia e as práticas Wesleyanas.

Olhando Para o Futuro

O local da Conferência Geral de 2020 será em Minne-
apolis, Minnesota, nos E.U.A. Um convite entusiástico - in-
stalações que engrandecerão a nossa conferência e uma boa 
oferta de voos internacionais já seriam suficientes para pro-
porcionar uma eficiente conferência.

Com o crescimento da IMU além-fronteiras dos Estados 
Unidos, a possibilidade da realização de uma Conferência Ger-
al fora dos Estados Unidos já foi discutida em vários cenários. 
A comissão procedeu a um estudo de praticabilidade acerca 
dessa possibilidade durante o quadriénio de 2008-2012, tendo 
chegado à conclusão de que, para que isso viesse a acontecer, 
seria necessário uma mudança no tamanho, na estrutura e na 
duração, ou no tamanho da representação de delegados, para 
tornar assim economicamente praticável. Com a diversidade 
de propostas chegadas ainda antes das duas próximas Con-
ferências Gerais e que aceitavam proceder àquelas mudanças, 
a comissão examinou minuciosamente os possíveis locais e 
recomendou que a Conferência Geral tivesse lugar em duas 
conferências consecutivas fora do território dos Estados Uni-
dos antes de voltar a realizar-se neste país. 

A comissão teve a consciência de que organizar duas con-
ferências fora dos Estados Unidos levar-nos-ia a pensar muito 
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seriamente com o que se poderia vir a parecer uma conferên-
cia dita mundial. Com este facto em consideração, a Comissão 
aprovou que a Conferência Geral seria levada a cabo nas Filipi-
nas em 2024 e no Zimbabué em 2028. Cada um desses países 
enviou-nos convites para esse efeito, bem como o compromis-
so de significativos recursos humanos e financeiros para acol-
her a Conferência Geral. Esses locais foram visitados pelo Re-
sponsável dos Negócios, pelo Secretário da Conferência Geral 
e por membros da comissão local. Cada um desses locais possui 
infra-estruturas suficientes para albergar a Conferência Geral 
na sua configuração e necessidades de espaço actuais. Possuem 
ambos, também, alojamentos adequados para os delegados e o 
apoio necessário para o pessoal e visitantes. Enquanto nenhum 
dos contactos for negociado com cada um dos países e uma vez 
que as situações podem alterar-se durante os próximos oito ou 
doze anos, o que levaria a ter de criar diferentes possibilidades, 
a Comissão quer afirmar o seu compromisso para com as nos-
sas conexões espalhadas pelo mundo.

Conclusão

A nossa reunião mundial de clérigos e leigos a ter lu-
gar em Portland, no Oregão, em 2016, tem todo o potencial 

para vir a ser uma experiência que irá celebrar e expandir 
o ministério e a missão que Deus está a realizar através da 
Igreja dos Metodistas Unidos. A Comissão da Conferência 
Geral tentou executar as tarefas e as responsabilidades que 
lhe foram atribuídas e que a Conferência Geral de 2012 nos 
confiou para que a nossa conferência fosse um lugar onde a 
Graça de Deus é partilhada, a Conferência Cristã é encoraja-
da, todas as vozes são ouvidas, os recursos são sabiamente 
utilizados e o Povo de Deus pode levar por diante a missão de 
Cristo pelomundo inteiro. Agora que nos estamos reunidos, 
podemos dar as boas-vindas a cada um dos presentes como 
se ele ou ela fossem Cristo e caminhar audaciosamente em 
frente, contribuindo para a transformação do mundo.

Respeitosamente submetido à apreciação,

Judi M. Kenaston
Presidente, Comissão da Conferência Geral
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Conferência Geral da Igreja Metodista Unida 
Orçamento proposto para o quadriénio de 2017-2020

Conferência Geral (¶¶ 501-511). As contribuições para 
Conferência Geral financiam as despesas dos delegados, os 
custos operacionais da reunião (centro de convenções e alu-
guer de equipamento, publicação, software para o rastreio de 
petições, adoração, mão-de-obra), os serviços linguísticos 
(tradução impressão dos materiais de avanço e interpretação 
no local), as despesas dos escritórios do secretário, do admin-
istrador e do tesoureiro da Conferência Geral e as despesas 
das várias comissões e comités de apoio ao evento.  

A natureza global de mudança da Igreja deve-se, em 
parte, ao súbito crescimento de membros associados nas 
conferências centrais. A percentagem de delegados das 
conferências centrais tem vindo a aumentar significati-
vamente deste o início deste milénio. O crescimento das 
Conferências Centrais foi de 16% em 2000 e será de 42% 
em 2016. Esta alteração na representação resultou em au-
mentos significativos para dois dos quatro maiores gera-
dores de custos da Conferência Geral:

1. O custo dos serviços linguísticos (tradução escrita e in-
terpretação na Conferência Geral) aumentou de 380.000 

dólares em 2000 para o valor previsto de 1,7 milhões de 
dólares em 2020. 

2. Em 2012, os custos médios de deslocação dos delegados 
dentro dos Estados Unidos foi de aproximadamente 493 
dólares por cada delegado, enquanto o custo de deslo-
cação para os delegados das conferências centrais foi de 
aproximadamente 3.000 dólares cada.  Com o aumento 
das conferências centrais, aumentou proporcionalmente 
o custo total de viagem dos delegados.

A Comissão da Conferência Geral lançou um programa 
de patrocínio para a Conferência Geral de 2012 com a in-
tenção de criar outras fontes de receitas que possam permitir 
o pagamento de algum défice acumulado. Este programa 
continuará na Conferência Geral de 2016. A receita bruta do 
patrocínio em 2012 foi de aproximadamente 210.000 dólares 
ao passo que a receita bruta estimada para 2016 é de 600.000 
dólares.  

(Extraído do Relatório n.º 6 do Conselho Geral de Fi-
nanças e Administração, Fundo da Administração Geral, 
ADCA Volume 2, Secção 1.)
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Rendimento 2005-2008
Real

2009-2012
Real

2003-2016
Projectado

2017-2020
Proposto

Contribuição
Patrocínio 
Financiamento de Contingência ao Fundo da Administração 
Geral1 
Outros rendimentos 
Menos: Provisão para insuficiência

5.731.428 
dólares
 
710,000

$8,569,657
210,4183 

185,831

$11,903,000
600,000

300,0005 
-1,666,420

$12,260,090
800,000

- 1,471,211

Rendimento total 6.441.428 
dólares

$8,965,906 $11,136,580 $11,588,879

Despesa

Comissões e Comités da Conferência Geral – Comissão da 
Conferência Geral, Comissão dos Assuntos das Conferências 
Centrais2, Comité de Correlação e Revisão Editorial, Comité 
de Planeamento de Organização e Regras de Ordem, Comité 
interjurisdicional do Episcopado

285,584 257,739 575,000 743,000

Escritórios do pessoal da Conferência Geral – Administra-
dor, Secretário e Tesoureiro

565,895 844,853 1,567,800 1.863.800

Operações – Centro de convenções e aluguer de equipamen-
to, publicação e distribuição do ADCA e DCA, software de 
rastreio de petições, adoração e música, mão-de-obra 

2,304,838 2,566,7104 2,552,000 2,506,000

Serviços linguísticos – Tradução e interpretação 1,225,395 1,312,676 2,300,000 1.730.000

Despesas dos delegados – Deslocação e ajudas de custo 2,691,803 3,442,689 3,350,0005 3,632,000

Despesas de patrocínio                0 229,740 188,000 306,000

Despesa total $7,073,515 $8,654,406 $10,532,800 $10,780,800

Rendimento líquido
  Saldo de reserva

   - 632.088
   - 559.220

     311,500
- 1,191,308

  603,780
- 879,807

  808,079
- 276,027

Reservas finais - 1.191.308 -    879,807 - 276,027   532,052

1 Bolsa de Contingência do Fundo da Administração Geral 2005-2008 - Reunião de meio do quadriénio da Comissão de Assuntos das conferências 
Centrais, despesas adicionais relacionadas com falhas de alojamento

2As despesas da Comissão de Assuntos das Conferências Centrais estão relacionadas com uma reunião a meio do quadriénio livre não orçamentada.

3 Além dos patrocínios em dinheiro, foram recebidos patrocínios em géneros de outras três entidades, com um valor reconhecido de 61.000 dólares

4 A despesa das instalações para 2009-2012 foi ajustada para incluir a despesa de decoração de 204.649,26 dólares, reservada em 2014.

5300.000 dólares é um financiamento da Mesa Conexional para as acções de instrução Pré-Conferência Geral nas Conferências Centrais. A despesa 
é adicionada à categoria Despesas dos Delegados. Para 2017-2020, o orçamento da Conferência Geral irá abranger as despesas para as acções de 
instrução Pré-Conferência Geral nas Conferências Centrais.
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Plano de Organização e Regras de Ordem  
para a Conferência Geral de 2016
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1 Plano de Organização e Regras de Ordem 
2 para a Conferência Geral
3 PREÂMBULO

4 Desde os dias de John Wesley, o “Povo designado por Metodista” reuniu-se e continua a 

5  reunir-se para a conferência sagradapara a Conferência Cristã como um meio de graça. Os primeiros 

6  Metodistas, mesmo quando cuidavam das necessidades práticas do movimento, focavam-se essencialmente

7 nas questões espirituais. Os problemas espirituais da Igreja e a sua missão vêm sempre antes do organismo,

8 sejam ou não aparentes nas paixões do debate sobre as preocupações temporais. Através da conferência

9 Cristã, a Igreja reúne-se à procura de unidade no meio da diversidade, sempre pretendendo conhecer a 

10 mente de Cristo. A Conferência Geral é a representante, o organismo deliberativo da Igreja Metodista 

11 Unida. Desenvolveu um processo ordeiro, racional e justo para a maioria das tomadas de decisões 

12 nos assuntos práticos da Igreja; no entanto, também protege os direitos das posições minoritárias. Os 

13 delegados reúnem-se com a firme convicção de que a unidade do Metodismo Unido é a vontade de Deus e 

14 o melhor modo para “divulgar as sagradas escrituras” neste movimento de Igreja global.

15

16 A finalidade do Plano de Organização e dos Princípios do Regulamento é de auxiliar a Conferência Geral a ser 

17  meios de graça, de discernimento da vontade de Deus e esforçar-se por alcançar a sabedoria de Cristo em 

18  todas as decisões. Durante a deliberação, poderemos efectuar pausas, ouvir em silêncio, rezar em conjunto 

19 e voltar a focar a nossa visão no caminho que o Espírito direcciona a Igreja. Estes tempos de silêncio, 

20 oração e discernimento podem ser diversos e surpreendentes. Embora não sejam substitutos do debate 

21 respeitoso e ordeiro, servem para colocar os nossos assuntos temporais numa perspectiva mais abrangente e 

22 de missão comum da Igreja Metodista Unida, que é fazer discípulos de Jesus Cristo para a transformação 

23 do mundo. Acreditando que Deus actua através de toda a vida, a Conferência Geral convida a Igreja e ou 

24  tros aobservarem as nossas deliberações, conduzindo os trabalhos em reuniões abertas (em conformidade 

25 com ¶ 7212 do Livro de Disciplina).”

26
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27 PLANO DE ORGANIZAÇÃO
28

29 I. Sessão de Abertura e Organização

30 A Conferência Geral reunir-se-á no local e à hora marcada, iniciando-se a sessão com o Culto. 

31 Na sessão de abertura dos trabalhos da Conferência terá o uso da palavra o bispo 

32 designado, conforme indicado no Livro de Disciplina ¶16.11.

33

34 Será observada a seguinte ordem de trabalhos:

35 A. Lista de Chamada. Serão registadas as presenças por escrito na Secretaria da 

36  Conferência Geral, através do:

37  1) Secretário do Conselho dos Bispos, para os bispos;

38  2) Secretário do Conselho Judicial, para o organismo;

39  3) Secretário Executivo da Mesa Conexional, para todos os Secretários-Gerais; 

40  4) Presidente de cada delegação das conferências anuais, para os seus membros (Ver Regra 5), e 

41  5) Presidente da cada delegação para a Concordata, Metodistas Afiliados Autónomos e

42  Igrejas Unidas.

43 B. Estabelecimento da sala de audiências da conferência.

44 C. Relatório da Comissão da Conferência Geral.

45  1) Adopção do Plano de Organização e Regras de Ordem 

46 D. Eleições

47  1) Coordenador do Calendário (Ver IV.C)

48 E. Relatório da Comissão sobre a Ordem de Trabalhos.

49 F. Trabalhos Diversos.

50 G. Encerramento.

51
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52 II. Discursos Episcopais, de Laicado e Jovens

53 Os Discursos Quadrienais serão efectuados no início da Conferência, conforme a hora 

54 determinada pela Comissão da Conferência Geral. O Conselho dos Bispos 

55 coordenará a preparação e a apresentação do Discurso Quadrienal Episcopal. A do Discurso

56 Associação da Conferência Anual de Guias Leigos coordenará a preparação e a apresentação 

57 Quadrienal dos Laicado. Esta oportunidade será aberta aos guias leigos de todas as conferências 

58 anuais. A Divisão dos Ministérios com os Jovens dos Metodistas Unidos coordenará a 

59 preparação e a apresentação do Discurso Quadrienal dos Jovens. Esta oportunidade será 

60 aberta a todos os jovens.

61

62 III. Dirigentes Presidentes

63 Os dirigentes presidentes para os plenários da Conferência, com excepção da abertura do plenário (Ver 

64 Secção I), serão escolhidos entre os bispos efectivos pelo Comité dos Dirigentes 

65 Presidentes (Ver Secção VII.A.6).

66

67 IV. Secretário da Conferência Geral

68 A. O Secretário da Conferência Geral será responsável por todas as funções de gabinete 

69  atribuídas por ¶ 504.3 em preparação para a sessão da Conferência Geral e será 

70  também responsável perante a Comissão da Conferência Geral.

71 B. O Secretário da Conferência Geral seleccionará pessoas entre os clérigos e membros 

72  leigos da Igreja Metodista Unida para servirem como colaboradores de apoio ao secretariado.

73 C. A Conferência elegerá, após nomeação pelo Secretário da Conferência Geral, um 

74  Coordenador do Calendário, que irá assistir a Comissão sobre a Ordem de Trabalhos e Calendarização, na 

75  apresentação de relatórios, por forma a agilizar os trabalhos da Conferência, e noutras responsabilidades 

76  do comité (ver I.ED.1 e VII.A.1).

77 D. O Secretário da Conferência Geral nomeará um Secretário de Petições, que 

78  preparará as petições, resoluções e relatórios que cumpram os requisitos de ¶ 507 do 
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79  Livro de Disciplina para referenciação ao Comité Legislativo adequado, sujeitas à análise do Comité 

80  da Referência (ver Secção VII.A.7).

81 E. A Comissão da Conferência Geral apresentará junto do Conselho Geral de 

82  Finanças e Administração um orçamento para o trabalho do Secretário da Conferência Geral. 

83  Esse orçamento será pago através do Fundo de Administração Geral. 

84 F. Se, por qualquer motivo, o lugar de Secretário da Conferência Geral ficar vago no 

85  período intercalar entre as sessões quadrienais da Conferência Geral, o Conselho dos Bispos 

86  elegerá um sucessor para servir até à próxima sessão.

87

88 V. Nomeações e Eleições

89 O Secretário da Conferência Geral desenvolverá um cronograma para submissão das 

90 nomeações, eleições e indicações pelo Conselho dos Bispos. Ao efectuar estas 

91 nomeações, eleições e indicações, dever-se-á prestar atenção no facto de ser assegurada a continuidade dos 

92 membros do quadriénio anterior. O Conselho dos Bispos terá a responsabilidade 

93 de apresentar as nomeações para a Comissão da Conferência Geral, Comité 

94 Permanente sobre Assuntos das Conferências Centrais, comissões administrativas da Conferência Geral e 

95 para o secretário designado da Conferência Geral. Estas nomeações serão apresentadas à 

96 Conferência Geral para eleição. 

97

98 As disposições disciplinares regerão os procedimentos de nomeação e eleitorais para:

99  O Conselho Geral de Finanças e Administração (¶ 805.1)

100  A Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde (¶ 1502.1)

101  A Comissão Geral de Arquivos e História (¶ 1704.2)

102  O Senado Universitário (¶ 1414.2)

103  O Conselho Judicial (¶¶ 2602, 2603, 2604.1)

104 e os membros Episcopais:
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105  Na Junta Geral de Igreja e Sociedade (¶ 705.54d)

106  Na Junta Geral do Discipulado (¶ 705.54d)

107  Na Junta Geral de Ministérios Globais (¶¶ 705.54d, 1311.6)

108  Na Junta Geral de Educação Superior e Ministério (¶¶ 705.54d)

109

110 O Daily Christian Advocate publicará a lista dos nomeados para eleição do Conselho 

111 Judicial e do Senado Universitário. Serão submetidos breves biografias, que não excedam as 100 palavras, 

112 para cada nomeado e serão publicadas conforme submetidas.

113

114 VI. Comissão da Conferência Gera

115 A. Existirá uma Comissão da Conferência Geral composta por membros leigos e 

116  clérigos, conforme definido em ¶ 511 do Livro de Disciplina. Estes serão responsáveis 

117  pela supervisão de todas as providências necessárias à reunião da Conferência Geral.

118 1. Idiomas da Conferência Geral:  O Advance Daily Christian Advocate será 

119  publicado em inglês, francês e português. O Daily Christian Advocate será 

120  publicado em inglês. Será disponibilizada interpretação simultânea e/ou directa das sessões do plenário 

121  e do comité legislativo em francês, português, espanhol, kisuaíli, 

122  alemão, russo, coreano e Linguagem Gestual Americana e/ou outras, se indicado pela 

123  Comissão da Conferência Geral em consulta com os Recursos Multilingues 

124  da Junta Geral de Ministérios Globais.

125 2.  Os intérpretes devidamente credenciados, e outros assistentes pessoais para pessoas com necessidades 
especiais, 

126   se necessário, poderão sentar-se com os delegados com direito de voto em todas as sessões plenárias e 
do comité.

127

128 VII. Comités

129 A Conferência Geral terá comissões permanentes e especiais, caso as ordene, 

130 com funções, responsabilidades e limitações conforme atribuídas.
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131

132 A. Comissões Administrativas

133 Os membros das seguintes comissões serão nomeados pelo Conselho dos Bispos na sua reunião 

134  de outono, precedente à Conferência Geral. Todos eles, excepto para a Comissão de Correlação 

135 e para a Revisão Editorial, sairão dos delegados eleitos à Conferência Geral (Ver 

136 Secção V). Os membros das comissões administrativas que se reúnam antes do dia da 

137 convocação da Conferência Geral receberão o per diem de delegado por cada dia adicional 

138 em que é solicitada a sua presença. Os delegados que sejam nomeados para essas comissões 

139 com menos de 60 dias de antecedência da sessão de abertura da Conferência Geral terão 

140 direito a reembolso de quaisquer custos de transporte adicionais.

141

142 1) Ordem de Trabalhos e Calendarização

143  (a) Haverá uma Comissão para a Ordem de Trabalhos e Calendarização composto por onze membros, 

144      dos quais cinco deles serão membros leigos, a ser constituído do seguinte modo: um de cada

145     jurisdição, um das conferências centrais de cada um dos continentes de África, Ásia e

146       Europa, o Coordenador de Calendarização, o presidente do Comité de Programa da 

147      Comissão da Conferência Geral ou mandatário e o Presidente da Comissão da 

148     Conferência Geral ou mandatário. A partir de 2016, Haverá uma Comissão para a Ordem

149      de Trabalhos e Calendarização composto por quinze membros, um de cada conferência central e 

150      jurisdição, dos quais pelo menos seis serão leigos; o Coordenador de Calendarização; o 

151      Presidente do Comité de Programa da Comissão da Conferência Geral ou 

152      mandatário; e o Presidente da Comissão da Conferência Geral ou mandatário. 

153     Nenhum membro do comité poderá ser presidente de um comité legislativo ou colaborador 

154      de uma agência geral. O Comité será convocado pelo Secretário da Conferência Geral 

155     ou pelo seu mandatário, com o objectivo de organização, pelo menos com um dia antes da abertura 

156      da Conferência Geral. Após a apresentação e adopção do relatório da 
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157      Comissão da Conferência Geral durante a sessão de abertura da Conferência Geral, a 

158      Comissão de Ordem de Trabalhos e Calendarização ficará imediatamente responsável pela orienta 

159      çãoda ordem de trabalhos da Conferência.

160  (b) A Comissão de Ordem de Trabalhos e Calendarização irá:

161      (1) Apresentar relatórios sobre a calendarização, por ordem a agilizar os trabalhos da Conferência;

162      (2) Informar o bispo presidente, logo que possível, dos artigos da ordem 

163  de trabalhos, incluindo a ordem de prioridade a ser considerada;

164      (3) Manter uma visão geral da progressão do calendário;

165     (4)  Recomendar o relatório para cada sessão da Conferência Geral 

166  relativamente à ordem de trabalhos, incluindo as alocações de tempo e as respectivas ordens, 

167  pelas quais os relatórios do comité legislativo serão apresentados;

168     (5)  Dar prioridade em plenários para consideração legislativa, à medida que os artigos ficam 

169  disponíveis: em primeiro lugar os artigos que afectam a igreja de um modo global, e segundo lugar 

170  os artigos com implicações financeiras e em terceiro lugar os artigos com relatórios minoritários;

171     (6)  Anunciar, na última sessão plenária de cada dia, uma ordem de trabalhos provisória para o 
próximo dia;

172     (7) Consultar diariamente os presidentes do comité legislativo para agilização 

173  dos trabalhos da Conferência Geral; e

174     (8) Receber todos os pedidos para ordens especiais desse dia, excepto as que constam do 

175  relatório da Comissão da Conferência Geral no dia inaugural da Conferência.

176  (c) As propostas, questões, comunicações, resoluções e outros assuntos não incluídos nos 

177     trabalhos normais da Conferência Geral serão referidas à Comissão de Ordem de 

178     Trabalhos e Calendarização sem moção ou debate. Esta comissão determinará se o assunto 

179     apresentado será considerado pela Conferência Geral. A decisão desta comissão 

180     poderá ser contestada submetendo à Conferência as assinaturas de dez delegados. O artigo será 

181     apresentado à Conferência se a contestação for apoiada por um terço dos votos.

182
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183 2) Correlação e Revisão Editorial

184 Haverá uma Comissão e Correlação e Revisão Editorial de quatro pessoas oito 

185 pessoas e dois substitutos não delegados à Conferência Geral, e o 

186 Editor Livreiro ou mandatário, que será um membro ex-ofício. Terão direito a 

187 reembolso de despesas para acompanhamento das reuniões da 

188 comissão. O Editor Livreiro ou o seu mandatário reunir-se-á com o comité para 

189 fins organizacionais. Durante a sessão da Conferência Geral e após o seu

190 encerramento, a funçãoA função desta comissão será:

191  (a) Rever toda a legislação proposta inserida no Daily Christian Advocate ou 

192  apresentada à Conferência Geral através dos relatórios especiais. A Comissão relatará aos 

193  respectivos comités, ou à Conferência Geral, caso a situação se justifique, 

194  todas as contradições, duplicações e inconsistências detectadas.

195  (b) Garantir que, caso um artigo calendarizado e aprovado no Calendário de Consentimento, ou sob uma 

196  votação de legislação múltipla, esteja em conflito com partes de um outro artigo calendarizado 

197  discutido e votado pela sessão plenária, irá prevalecer o artigo discutido e votado.

198  (c) Editar o Livro de Disciplina em conformidade com a Secção X.B.

199

200 3) Cortesias e Privilégios

201 Haverá um Comité de Cortesias e Privilégios de oito membros, compostos por um 

202 delegado de cada jurisdição e um delegado da conferência central de cada um dos 

203 continentes de África, Ásia e Europa. Com início em 2016, haverá Haverá um Comité de 

204 Cortesias e Privilégios composto por doze membros, um de cada conferência 

205 central e jurisdição, dos quais pelo menos seis serão leigos. O 

206 comité será convocado por um bispo para fins organizacionais. O 

207 comité possui os seguintes deveres e responsabilidades:

208  (a) Considerar todos os assuntos de privilégio e, se estes puderem ser considerados 
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209  como tais, recomendar à Conferência que estes sejam ouvidos.

210  (b) Considerar as resoluções de louvores, cortesias, reconhecimentos, etc., submetidas por 

211  escrito pelos delegados. O comité poderá dar início à resoluções semelhantes e poderá editar e 

212  emendar as que lhe forem submetidas. As resoluções aprovadas pelo comité serão publicadas no 

213  Daily Christian Advocate e trazidas para debate caso o comité as considere de 

214  importância ou urgência extraordinária.

215  (c) Organizar a extensão das cortesias adequadas da Conferência.

216  (d) Limitar o seu relato, incluindo a declaração do presidente e a audição dia que

217  dessas pessoas, eventualmente apresentadas, a um limite máximo de dez minutos em qualquer 

218  decorram trabalhos. Nenhuma pessoa ou pessoas deve(m) ser apresentada(s), cujo pedido tenha sido 

219  negado pela Comissão da Conferência Geral, nem após o sexto dia, excepto com a 

220  aprovação por dois terços dos votos da Conferência (Ver Regra 29.531.6).

221

222 4) Credenciais

223 Haverá uma Comissão de Credenciais de oito membros, composto por um delegado

224 de cada jurisdição e um delegado seleccionado da conferência central de cada um dos

225 continentes de África, Ásia e Europa. Com início em 2016, haverá Haverá uma Comissão de 

226 Credenciais composto por doze membros, um de cada conferência central e jurisdição, 

227 pelo menos seis dos quais serão leigos. A comissão será convocada por um bispo para 

228 fins organizacionais. A comissão dará orientação ao Secretário da 

229 Conferência Geral, relativa à aprovação das credenciais dos delegados, e poderá rever decisões 

230 relativas aos assentos reservados aos delegados, incluindo os delegados de reserva. A comissão 

231 relatará as suas decisões e recomendações à Conferência Geral relativas a problemas com 

232 o assento de qualquer delegado.

233
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234 5) Jornal

235 Haverá uma Comissão sobre o Jornal de três delegados para aprovar o registo diário dos 

236 Procedimentos da Conferência Geral preparado pelo Secretário da Conferência Geral 

237 e assitente(s). A comissão será convocada por um bispo para fins organizacionais.

238

239 6) Dirigentes Presidentes

240 Haverá uma Comissão sobre Representantes Presidentes de dezasseis membros, composto por um clérigo

241 e um delegado leigo da cada jurisdição e um clérigo e um delagado leigo

242 das conferências centrais, de cada um dos continentes de África, Ásia e Europa. 

243 Com início em 2016, haverá Haverá uma Comissão sobre Representantes Presidentes composta 

244 por doze membros, um de cada conferência central e jurisdição, dos quais seis serão 

245 clérigos e seis serão leigos. A Comissão será convocada por um bispo 

246 para fins organizacionais. A Comissão seleccionará e notificará o(s) dirigente(s) presidente(s) 

247 de cada sessão plenária com, pelo menos, 24 horas de antecedência, na medida do possível.  A Comissão será 

248 livre de seleccionar um bispo para mais do que uma sessão e de alterar o dirigente presidente 

249 durante a sessão, sempre que isso seja aconselhável (Ver Secção III).

250

251 7) Referência

252 Haverá uma Comissão sobre Referência de dezasseis membros, composto por um clérigo 

253 e um delegado leigo da cada jurisdição e um clérigo e um delegado leigo de uma 

254 conferência central de cada um dos continentes de África, Ásia e Europa. Com início em 

255 2016, haveráHaverá uma Comissão sobre Referência composta por vinte e quatro membros, um 

256 clérigo e um leigo de cada conferência central e jurisdição. Os membros desta 

257 Comissão incluirão, pelo menos, um membro de cada comité legislativo, que será mandatado

258 como coordenador de petições para o seu comité legislativo. Se possível, os coordenadores de petições

259 terão servido anteriormente no comité legislativo da Conferência Geral. Estes coordenadores 

260 de petições servirão como conselheiros aos dirigentes do comité legislativo, do qual 
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261 eles são membros. Os membros adicionais da Comissão sobre Referência assistirão o coordenador 

262 de petições no comité legislativo, do qual eles são membros. Este comité será 

263 convocado pelo Secretário da Conferência Geral ou pelo seu mandatário, 

264 com o objectivo de organização, um dia antes da abertura da Conferência Geral.

265

266  (a) Após revisão das atribuições propostas pelo Secretário da Conferência Geral das 

267  petições, resoluções e comunicações similares respeitantes aos trabalhos normais da 

268  Conferência para os comités legislativos, este comité referirá o mesmo aos comités legislativos 

269  adequados (Ver Secção IV.D). Este comité também será responsável pela revisão 

270  da atribuição, pelo Secretário da Conferência Geral, de todos os relatórios, recomendações 

271  e resoluções das agências gerais, comissões e comités especiais ou permanentes, e de todas 

272  as outras comunicações que são submetidas ao Secretário da Conferência Geral após 

273  convocação da Conferência Geral, as quais serão referenciadas directamente aos comités 

274  legislativos adequados, sem apresentação a uma sessão plenária da Conferência Geral. 

275  (b) A Comissão sobre Referência poderá retirar um artigo que tenha sido atribuído a um comité, 

276  quer seja solicitado ou seja oficiosamente. Poderá ainda recusar a referência ou 

277  publicação de qualquer documento que considere inadequado.

278  (c) O Secretário da Conferência Geral, ou o Secretário de Petições, poderá recusar a 

279  publicação de quaisquer petições que sejam consideradas difamatórias de um indivíduo ou obscenas. 

280  A Comissão sobre Referência analisará todas essas decisões.

281  (d) Caso a Comissão considere duas ou mais petições substancialmente idênticas, poderá 

282  agrupá-las sob um título e número, indicando o número total de petições. 

283  (e) Nenhuma petição será atribuída pela Comissão sobre Referência a um comité 

284  da Conferência Geral, excepto se cumprem os requisitos do Livro de Disciplina.

285 B. Painel de Pesquisa Legislativa do Advance

286  (a) Haverá um Painel de Pesquisa Legislativa do Advance, escolhido pelo 
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287  Comité Executivo da Comissão da Conferência Geral, 

288  composto por um número de membros igual ao número de comités 

289  legislativos. 

290  (b) Membros do painel serão escolhidos com base no seu abrangente 

291  conhecimento do Livro de Disciplina conforme evidenciado pela sua prévia

292  participação na vida geral da igreja, através do serviço no 

293  Conselho Judicial, no Comité de Correlação e Revisão 

294  Editorial, ou como chanceler de conferência. Os membros do painel têm de 

295  estar dispostos a dedicar horas consideráveis antes da Conferência Geral.

296  (c) Todas as petições recebidas, após serem compiladas em parágrafos  

297  Disciplinares, serão atribuídas pelo comité legislativo aos 

298  membros do painel. Por sua vez, os membros do painel analisarão todas as 

299  petições que lhes foram atribuídas e localizarão quaisquer outros parágrafos 

300  do Livro de Disciplina, incluindo a Constituição, que estejam intimamente

301  relacionados com o assunto da petição, bem como intimamente relacionados 

302  com as decisões e memorandos do Conselho Judicial. Os membros de painel 

303  registarão então o parágrafo, decisão ou memorandos relacionados com cada 

304  petição.

305  (d) Não será incluído qualquer opinião ou comentário editorial sobre qualquer 

306  petição.

307  (e) A notação dos parágrafos relacionados tornar-se-á um anexo 

308  permanente da petição com a passagem pelo processo do comité legislativo 

309  da Conferência Geral.

310  (f) Os comités legislativos terão em consideração de como os parágrafos relacionados 

311  produzirão impacto ou serão afectados pela adopção dessa petição.

312  (g) O trabalho do Painel de Pesquisa Legislativa do Advance será coordenado 
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313  pelo Secretário de Petições.

314  (h) Um membro do painel não está impedido de ser um delegado da Conferência

315  Geral. 

316

317 BC. Comissão sobre Ética

318 Haverá uma Comissão sobre Ética, composta por membros do Comité do Plano de 

319 Organização e Regras de Ordem para a Conferência Geral. Os delegados individuais poderão relatar ao

320 Secretário da Conferência Geral as suas preocupações sobre alegadas violações de regras, o qual

321 investigará, e tentará resolver todas essas reclamações, e relatará a resolução à Comissão sobre Ética

322 e ao(s) delegado(s) que enunciaram as suas preocupações. ou, com baseCom base nas suasna gravidade

323 das preocupações, o Secretário da Conferência Geral poderá referenciar referenciá-loso assunto à 

324 Comissão sobre Ética. As alegadas violações das regras também poderão ser referenciados directamente à

325 Comissão sobre Ética através de um quinto dos votos do Plenário. A Comissão sobre Ética analisará

326 os assuntos aí referenciados e relatará ao Plenário as suas conclusões com a acção recomendada.

327

328 CD. Comissão Permanente sobre Assuntos das Conferências Centrais

329 (Para estatuto de membros, ver Livro de Disciplinam ¶ 2201.)

330 Serão referenciadas a esta Comissão todas as petições, resoluções, etc., relativas às Conferências 

331 Centrais, Igrejas Metodistas Autónomas, Igrejas Metodistas Autónomas Afiliadas, 

332 Igrejas Unidas Afiliadas e das relações Concordatas. 

333 Livro de Disciplina parágrafos 

334 28-31 . . . . . . . . . . . . Constituição: Conferências Centrais

335 4283 . . . . . . . . . . . . . Conferência dos Bispos Metodistas

336 540-548 . . . . . . . . . . Conferências Centrais

337 560-567 . . . . . . . . . . Conferências Centrais Provisórias

338 570-575 . . . . . . . . . . Metodistas Autónomos, Metodistas Autónomos 
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339   Afiliados, Unidos Afiliados, Igrejas de Convénio e da Concordata 

340 2201 . . . . . . . . . . . . . Comissão Permanente sobre Assuntos das Conferências Centrais

341

342 A Comissão Permanente sobre Assuntos das Conferências Centrais submeterá directamente 

343 à Conferência Geral o seu relatório e quaisquer propostas legislativas relacionadas aos parágrafos a 

344 si atribuídos. Caso a Comissão Permanente sobre Assuntos das Conferências Centrais tenha alguma 

345 preocupação por qualquer um dos parágrafos atribuídos a um dos comités legislativos, a Comissão 

346 oferecerá a sua recomendação ao comité legislativo adequado 

347 para consideração e recomendação à Conferência Geral.

348

349 DE. Comités Legislativos

350 Haverá comités legislativos aos quais serão atribuídos as petições 

351 e relatórios submetidos de modo adequado. A Comissão da Conferência Geral definirá 

352 o número de comités legislativos e a atribuição dos parágrafos e tópicos 

353 Disciplinares a esses comités em consulta com o Secretário da 

354 Conferência Geral e o com o Gestor dos Trabalhos da Conferência Geral 

355 (¶ 511.4.f). Qualquer comité legislativo que considere que a legislação interfere com 

356 as responsabilidades atribuídas pela Comissão Permanente sobre Assuntos da Conferência 

357 Central consultará a Comissão antes de submeter à Conferência 

358 a legislação proposta.

359

360 EF. Membros dos Comités Legislativo

361 1) Dentro da delegação da conferência anual, cada delegado escolherá um comité 

362  legislativo para servir, sendo a escolha a efectuar por ordem de eleição. 

363

364  Em 2012 2016, o clérigoo laicado primeiramente eleito, terá direito à primeira escolha, o leigoo clérigo 

365  delegado primeiramente eleito, à segunda escolha e, assim, o direito de escolha continuará a alternar 
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366  entre delegados clérigos e leigos e clérigos delegados pela ordem da sua eleição. Para 

367  as Conferências Gerais subsequentes, a primeira escolha alternará entre os leigos e 

368  clérigos e leigos delegados, de acordo com o seguinte calendário:

369   2020  clérigos

370   2024  leigos

371   2028  clérigos

372   2032  leigos

373   2036  clérigos

374   2040  leigos

375  , disponibilizados doisDois membros de uma delegação podem não servir no mesmo comité 

376  legislativo, excepto se a referida delegação esteja representada em todos. Sempre que uma delegação 

377  tenha mais do que um delegado num comité legislativo, os seus delegados serão divididos, 

378  tanto quanto possível, entre leigos e clérigos. Assim, caso existam três delegados 

379  num comité, eles deverão ser dois clérigos e um leigo, ou vice-versa. O Secretário da 

380  Conferência Geral disponibilizará estas instruções e exemplos com as instruções de eleição de 

381  delegados, enviadas para cada secretário das conferências anuais.

382

383 2) Se um assunto está sob consideração em qualquer comité legislativo, o qual, na 

384  opinião de qualquer delegação das conferências anuais, afecta os interesses dos seus representados, 

385  e se a referida conferência anual não possui representação através de um dos seus membros 

386  no referido comité, então a delegação poderá escolher um dos seus delegados para representar a sua

387  conferência anual no comité durante a consideração do supracitado assunto. 

388  Este delegado terá assento no comité, enquanto esse determinado assunto estiver a ser 

389  considerado e terá direito a expressar-se, mas sem direito a voto (Ver Secção VII.FG.3.(e)).

390

391 3) Cada pessoa com assento na Conferência Geral com direito a expressar-se, mas sem direito a voto, 
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392  poderá submeter ao Secretário da Conferência Geral uma escolha de um comité legislativo 

393  e nesse comité terá o mesmo direito de expressar-se, mas sem direito a voto.

394

395 FG. Reuniões dos Comités

396 1) Comités de Organização e Quórum. Todos os comités legislativos e administrativos 

397 reunir-se-ão para organização em data determinada pela Comissão da 

398 Conferência Geral. A maioria dos membros constituirá quórum para a 

399 transacção dos trabalhos em todos os comités.

400

401 Em coerência com o espírito de ¶ 7212 no Livro de Disciplina, as reuniões dos 

402 comités e subcomités da Conferência Geral serão abertas.

403

404 2) Comités Administrativos

405  (a) Um bispo nomeado pelo Conselho dos Bispos e um secretário de organização nomeado 

406  pelo Secretário da Conferência Geral servirão, respectivamente, como presidente e 

407  secretário, para organizar os comités, excepto se existir outra disposição específica.

408  (b) A eleição do presidente, vice-presidente e secretário de cada comité 

409  administrativo será por escrutínio escrito, em separado e sequencial, para cada posição. 

410  Será dada a devida consideração para a abrangência que espelhe a natureza global 

411  da igreja, incluindo género, idade, etnicidade, geografia, jovens, clérigos e leigos.

412 3) Comités Legislativos

413 Todos os comités legislativos reunir-se-ão para organização, na(s) data(s) que a Comissão da 

414 Conferência Geral determinar. Um bispo nomeado pelo Conselho dos Bispos e um 

415 secretário de organização nomeado pelo Secretário da Conferência Geral servirão, 

416 respectivamente, como presidente e secretário, para organizar cada um dos diversos comités. A primeira 

417 reunião dos comités legislativos ocorrerá logo que possível, após a primeira sessão 
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418 plenária da Conferência Geral. A orientação do comité, seguida pela eleição dos 

419 seus dirigentes, será a ordem dos trabalhos da primeira reunião do comité.

420 (a) Eleição dos Dirigentes. O presidente, vice-presidente e secretário e os presidentes 

421  dos subcomités de cada comité serão eleitos por escrutínio escrito, em separado e 

422  sequencial, para cada posição. Será dada a devida consideração para a abrangência que espelhe 

423  a natureza global da igreja, incluindo género, idade, etnicidade, geografia, jovens, clérigos 

424  e leigos. Caso não ocorra a eleição através de votação por maioria simples após três 

425  (3) escrutínios consecutivos, será reaberta a audiência para nomeações.

426 (b) Formação. O Secretário da Conferência Geral será responsável pela formação de todos 

427  os presidentes, vice-presidentes, secretários e presidentes de subcomités dos comités 

428  legislativos. A formação incluirá instruções sobre os seus deveres, todos os procedimentos sobre a 

429  abordagem das petições, os prazos finais para publicação dos relatórios e outras informações para 

430  agilização dos trabalhos dos comités. A Comissão da Conferência Geral organizará a altura e 

431  local para essa sessão de formação. Nenhum dirigente poderá servir sem concluir esta formação.

432 (c) Parlamentares. Será atribuído um parlamentar a cada comité legislativo 

433  pelo Secretário da Conferência Geral.  Os Bispos Reformados nomeados pelo Conselho dos 

434  Bispos serão incluídos no agrupamento dos parlamentares. Será responsabilidade 

435  do Gestor de Trabalhos da Conferência Geral desenvolver um agrupamento de outras pessoas, que 

436  não sejam actualmente delegados, para servirem como parlamentares. É preferível que essas pessoas 

437  sejam membros da Igreja Metodista Unida, tenham conhecimento dos Regulamentos da 

438  Conferência Geral e possuam formação em procedimentos parlamentares. Será dada prioridade aos 

439  bispos reformados em serem atribuídos aos comités legislativos. A convite 

440  do dirigente presidente, o parlamentar aconselha sobre assuntos de procedimentos parlamentares.

441 (d) Reuniões Regulares. Os comités legislativos reunir-se-ão para trabalho, conforme calendarizado

442  pelo Comissão de Ordem de Trabalhos, excepto se contrariamente ordenado pela Conferência, 

443  e noutras alturas conforme os comités poderão determinar, desde que nenhum comité 
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444  legislativo se reúna em alturas que colidam com as sessões plenárias. Qualquer 

445  legislação não concluída pelo comité legislativo até ao encerramento de Sábado 

446  à noite da primeira semana da Conferência Geral, permanecerá 

447  incompleta e os comités legislativos serão encerrados (Ver Regra 3537).

448 (e) Área de Votação. Cada comité legislativo e subcomité estabelecerá uma área, onde apenas estarão

449  sentados membros votantes do comité e os seus assistentes ou tradutores devidamente credenciados. 

450  Em cada comité legislativo, o Gestor de Trabalhos da Conferência Geral disponibilizará quatro

451  lugares designados para monitores da Comissão Geral de Religião e Raça e da Comissão Geral sobre

452  o Estado e o Papel das Mulheres. Será também estabelecida uma área para os que estão presentes com

453  direito a expressar-se, mas sem direito de voto (Ver Secção VII.EF.2). Os membros colaboradores da

454  Secretário da Conferência Geral e do Gestor de Trabalhos da Conferência Geral podem proferir da

455  palavra no desempenho dos seus deveres. Os colaboradores da agência geral, outras pessoas de recurso e

456  visitantes, apenas podem usar da palavra com autorização, em cada instância através da acção específica

457   do comitévatravés de votação de um terço do comité ou subcomité, ou por convite do presidente (Ver 
Regra 31.3).

458 (f) Relatórios Minoritários. Os relatórios minoritários permitem a expressão de diferentes visões 

459  sustentadas por uma parte significativa de um comité legislativo e que podem ser apresentadas em 

460  conformidade com as Regras 2729, 3638 e 3739.

461 (g)  Relatórios. Os Relatórios dos Comités Legislativos devem ser submetidos logo que possível, 

462  após a actuação do comité. Todos os Relatórios dos Comités Legislativos 

463  serão submetidos antes das 17h00 de segunda-feira, da segunda semana.

464

465 GH. Função e Autoridade dos Comités

466 1) Os comités administrativos, sem instruções ou indicações específicas da 

467  conferência, assumirão a responsabilidade de consideração e de relato à 

468  Conferência, sobre todos os assuntos que sejam da sua responsabilidade e 

469  competência (ver Secção VII.A).
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470 2) Os comités legislativos irão considerar e relatar sobre o que lhe for 

471  referido pela Comissão sobre Referência, ou que lhe tenha sido referido 

472  directamente pela Conferência (Ver Secção 3436).

473

474  VIII. Proposta relativa à despesas de Fundos não Orçamentados

475 A. Qualquer acção proposta ao plenário da Conferência Geral para estabelecimento de um 

476  conselho, comissão, comité, ou grupo de trabalho provisório ou de continuação será 

477  referida ao Conselho Geral de Finanças e Administração e à Mesa Conexial, ou aos 

478  seus comités executivos, ou ao seu grupo de análise de despesas, para emissão de um relatório

479  e recomendação, antes de ser efectuada a acção final.  O Conselho Geral de Finanças e Administração

480  e a Mesa Conexial, ou os seus comités executivos, ou o seu grupo de análise de despesas, 

481  disponibilizarão à Conferência Geral os seguintes elementos, antes de ser efectuada a acção final:

482  1) um orçamento estimado para o conselho, comissão, comité, ou grupo de trabalho 

483  proposto para o próximo quadriénio; e

484  2) uma declaração a indicar como a criação do conselho, comissão, comité, ou grupo de trabalho proposto, 

485  irá afectar o orçamento ou orçamentos dos conselhos, comissões, comités e grupos de trabalho 

486  existentes , já apresentados pelo Conselho Geral de Finanças e Administração.

487

488 B. Qualquer acção proposta ao plenário da Conferência Geral que envolva despesas de fundos será referida

489  ao Conselho Geral de Finanças e Administração e à Mesa Conexial, ou aos seus comités

490  executivos, ou ao seu grupo de análise de despesas, para emissão de um relatório e

491  recomendação, antes de ser efectuada a acção final. Quaisquer pedidos de agências gerais 

492  para fundos suplementares será identificado como tais; caso contrário, serão considerados 

493  como tendo sido incluídos no orçamento da agência.

494

495 C. Qualquer proposta que se enquadre nas disposições desta secção será referida ao 
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496  Conselho Geral de Finanças e Administração e à Mesa Conexial, ou aos seus 

497  comités executivos, ou ao seu grupo de análise de despesas, com uma antecedência nunca inferior a 

498  setenta e duas horas do levantamento de sessão agendado da Conferência Geral.

499

500  IX. Despesas de Delegados

501 A. Serão pagas na totalidade as despesas de viagem e per diem para o número atribuído de delegados 

502  votantes de cada conferência, em conformidade com o relatório do presidente de cada 

503  delegação das conferências anuais. Se, durante a conferência, um delegado de reserva tiver assento 

504  como delegado principal por um ou mais dias, o delegado principal ajustará 

505  a quantia per diem com essa reserva, com base no tempo de serviço de cada um.

506

507 B. A viagem de avião será pela viagem de ida e volta mais económica em classe económica, com percurso 

508  directo de e até à Conferência Geral. Sempre que possível, devem ser utilizados bilhetes especiais de 

509  excursão e promocionais. As despesas adicionais podem ser permitidas a delegados pertencentes a 

510  conferências exteriores aos Estados Unidos, para chegadas e partidas que não excedam dois dias antes 

511  ou após a Conferência Geral. O subsídio por despesas per diem desses dias anteriores e posteriores à 

512  Conferência Geral será de taxa equivalente ao subsídio disponibilizado aos delegados durante a 

513   Conferência Geral. As excepções a estes limites terão de ser aprovados pelo Gestor de Trabalhos da 
Conferência Geral.

514

515 C. Quando um ou mais delegados se deslocarem na mesma viatura, o proprietário será reembolsado 

516  pelo custo real da viagem (parqueamento, quilometragem de viagem e portagens, refeições durante a 

517  viagem e alojamento). A quilometragem será reembolsada à taxa empresarial estabelecida pelo IRS e será 

518  medida desde o ponto de origem até ao local da Conferência Geral e o respectivo regresso. As refeições 

519  e o alojamento serão reembolsados até ao montante per diem estabelecido para a Conferência Geral.  

520  Quando a viagem de ida e volta excede as 1.000 milhas para cada um dos percursos, o custo do transporte 

521  será pago com base nos custos reais, conforme acima definido, ou com base na tarifa de avião disponível

9781501810541_INT_PortugueseHandbook.indd   70 1/11/16   10:12 AM



Manual para os Delegados 71

522  mais económica, mais o custo de transporte de/para o aeroporto, o que for menos dispendioso. 

523  Os passageiros que sejam delegados principais votantes na Conferência Geral submeterão 

524   apenas o custo do alojamento e de refeições em viagem até ao montante máximo estabelecido para a 
Conferência Geral da taxa per diem.

525

526 D. Para as datas em que estiver a decorrer a Conferência Geral, nenhum delegado à Conferência Geral

527  receberá dinheiro para despesas da Igreja geral, nem de nenhum dos seus conselhos ou agências, 

528  para além da importância per diem e das despesas de viagem disponíveis a todos os delegados. Esta 

529   disposição não se destina a restringir a assistência oficial aos delegados das suas próprias conferências 
anuais.

530

531  X. Material para Inclusão no Livro de Disciplina

532 A. Material não legislativo (Páginas 1-202, 200812 Livro de Disciplina) será referido ao 

533  Comité da Correlação e Revisão Editorial para consideração e possível consulta em conjunto 

534  com a Comissão Geral de Arquivos e História ou para referência da Comissão sobre Referência.

535

536 B. O Editor Livreiro, o Secretário da Conferência Geral, o Editor da Igreja Metodista Unida e 

537  o Comité de Correlação e Revisão Editorial estarão encarregados da edição do Livro de 

538  Disciplina. Quaisquer emendas Disciplinares que não estejam dependentes de emendas 

539  constitucionais para a sua entrada em vigência, serão incorporadas nos parágrafos 

540  adequados do Livro de Disciplina por ordem de adopção.

541

542  Os editores, no exercício do seu julgamento, têm autoridade para efectuar 

543  alterações nas palavras, caso seja necessário harmonizar a legislação, sem alterar a sua 

544  substância. Os editores, em consulta com o Conselho Judicial, terão autoridade para 

545  apagar disposições do Livro de Disciplina que sejam consideradas inconstitucionais pelo Conselho 

546  Judicial. Qualquer alteração de uma decisão efectuada pelo Comité de Correlação e Revisão 

547  Editorial, será feita por escrito. Caso o assunto necessite ir ao Conselho Judicial, a parte que recorre 
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548  dará conhecimento desse facto ao Comité. Qualquer errata estabelecida no Livro de Disciplina

549  será enviada pela Casa Editora Metodista Unida ao Conselho dos Bispos, ao 

550  Secretário da Conferência Geral, aos Secretários das Conferências Anuais e 

551  aos Directores das Conferências Anuais dos Ministérios Conexiais e será publicada 

552  pelo Editor Livreiro no website da Casa Editora Metodista Unida.

553

554  As emendas constitucionais certificadas em conformidade com ¶ 59 e a legislação prática 

555  adoptada em antecipação das emendas constitucionais serão publicadas pelo Editor Livreiro no 

556  website da Casa Editora Metodista Unida, após a respectiva certificação. Estas serão publicadas 

557  no Livro de Disciplina subsequente. As emendas constitucionais entrarão em vigência na 

558  data da sua certificação. A legislação prática entrará em vigência a 1 de Janeiro do ano 

559  seguinte à certificação das emendas constitucionais e ser-lhe-á dado efeito como se tivesse sido 

560  adoptada após todas as outras alterações disciplinares que afectam um determinado parágrafo. 

561

562 XI. Distribuição de Materiais dentro da Sala de Audiências da Conferência

563 Após o primeiro dia, apenas o Daily Christian Advocate e os materiais relacionados com as 

564 apresentações da Conferência Geral e produzidos por organismos oficiais da Igreja Metodista 

565 Unida, aprovados pelo Secretário da Conferência Geral, serão distribuídos por 

566 mensageiros. Os mensageiros distribuirão as comunicações aos delegados individuais, desde que 

567 a comunicação possua o nome e o local quer do destinatário e do remetente.

568

569 XII. Distribuição de Materiais Fora do Plenário ou da Sala do Comité

570 As newsletters ou qualquer outro material especial de interesse dos conselhos, agências Metodistas Unidas

571 e grupos relacionados aos Metodistas Unidos podem ser distribuídos sob as seguintes condições: 

572

573 A.  Uma cópia de cada item será submetida ao gabinete da Comissão da Conferência
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574  Geral antes da distribuição.

575

576 B. O material distribuído será relevante para a Conferência Geral e não para solicitação 

577  de assinaturas para qualquer organização.

578

579 C.  Não será permitido a nenhum distribuidor efectuar distribuição dentro do centro de 

580  convenção, excepto se obteve aprovação por escrito do Gestor de Trabalhos da 

581  Conferência Geral. Cada grupo terá uma pessoa de contacto que irá registar todos os 

582  membros do grupo e receber a identificação de cada membro.

583

584 C D. A distribuição realizar-se-á do lado exterior, pelo menos, a 9 metros de distância de 

585  cada porta de entrada para o plenário ou sala de reuniões do comité.

586

587 D E. A distribuição será efectuada pelos representantes dos grupos acima mencionados. É da 

588  responsabilidade dos distribuidores não impedir ou interferir na entrada ou saída das 

589  pessoas, ou dificultar o fluxo geral do tráfego pedestre.

590

591 E F. Os distribuidores são responsáveis pela eliminação de materiais não utilizados ou não reclamados.

592

593 F G. Os distribuidores que violem estes regulamentos serão proibidos de futuras distribuições.

594

595 XIII. Relatórios a serem Enviados antes da Conferência Geral

596 Os relatórios, recomendações e resoluções que requeiram acção da Conferência Geral, 

597 bem como as petições submetidas em conformidade com o Livro de Disciplina ¶ 507.7, ser-lhes-á 

598 primeiramente atribuído um Número de Petição pelo Secretário da Conferência Geral ou pelo 

599 Secretário de Petições e, em seguida, serão publicados numa Edição “Advance” do Daily Christian 
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600 Advocate e distribuídos por todos os delegados e pelo primeiro clérigo e primeiro leigo delegados de reserva, 

601 com uma antecedência de, pelo menos, noventa dias, da abertura da Conferência Geral. Os relatórios serão

602 publicados no mesmo estilo do Daily Christian Advocate. Para realizar isso, a cópia final 

603 de todos esses relatórios e recomendações serão submetidos ao editor do Daily 

604 Christian Advocate, pelo menos, 210 dias antes da abertura da Conferência Geral. Os relatórios e 

605 recomendações não publicados numa Edição “Advance” do Daily Christian Advocate 

606 podem apenas ser recebidos pela Conferência Geral com uma votação de três quartos da Conferência Geral. 

607 O Conselho Geral de Finanças e Administração está dispensado deste requisito na medida 

608 necessária para permitir a inclusão da informação das receitas dos fundos gerais para os primeiros 

609 três anos do quadriénio. O Conselho Geral de Finanças e Administração 

610 disponibilizará aos delegados dados, incluindo o terceiro ano do quadriénio e outra informação adequada, 

611 antes da convocação para a Conferência Geral.

612

613 PRINCÍPIOS DO REGULAMENTO

614

615 I. Calendário Diário

616

617 Regra 1. Horas das Reuniões

618 Esta será a ordem diária para a Conferência Geral, com exclusão dos Domingos:

619  (1) 8h00 Acção de Graças e Oração Matinais

620  (2) das 8h20 até às 12h30 Trabalhos da Conferência Conferência Cristã através de reuniões de 

621  plenário ou de comité

622  (3) das 13h30 ou 14h30 (conforme especificado pelo calendário diário) até às 17h00 Trabalhos 

623  da Conferência Conferência Cristã através de reuniões de plenário ou de comité

624  (4) 19h30 Trabalhos da Conferência, Programas da noite, conforme planeados pela Comissão 

625  da Conferência Geral e culto sob a direcção do Conselho dos Bispos. Durante o serviço 
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626  religioso, serão lembrados os nomes dos bispos, das esposas dos bispos e dos delegados 

627  eleitos que faleceram desde o encerramento da Conferência Geral anterior.

628  (5) Poderá ser efectuado um intervalo durante qualquer sessão plenária, no momento que for 

629  considerado adequado pelo dirigente presidente. 

630  (6) O encerramento diário será efectuado pelas 21h30 18h30 todas as tardes, excepto no 

631  dia em que estiver marcada a formação de líderes e ao Sábado, em que o encerramento será 

632  efectuado às 21h30. O encerramento constará na ordem do dia.

633

634 Regra 2. Ordem dos Trabalhos da Conferência Cristã

635 As sessões diárias da Conferência serão realizadas do seguinte modo:

636  (1) Relatórios dos comités administrativos e especiais

637  (2) Ordem de trabalhos e itens de calendário

638  (3) Calendário de consentimento (Ver Regra 313.5)

639  (4) Trabalhos Diversos

640

641 II. Dirigentes Presidentes

642

643 Regra 3. Autoridade do Dirigente Presidente

644  (1) O dirigente presidente (do plenário, dos comités administrativos, dos comités legislativos, e dos

645  subcomités) decidirá e regerá os pontos de ordem. Um delegado poderá interpor recurso ao

646  organismo sem debate, com excepção para o dirigente presidente e o apelante, pela ordem aqui

647  indicada, tendo cada um três minutos para uma declaração em defesa das suas respectivas posições. 

648  No caso de uma interposição de recurso, o empate na votação, sustentará o dirigente presidente 

649   (Ver Regra 29.431.5). Qualquer delegado que levante um ponto de ordem citará a regra que acredi-
ta ter sido violada.

650  (2) A critério do dirigente presidente, poderá ser realizado um período de discernimento em 

651  oração durante a deliberação. Esse período deverá ser de meditação e de oração em grupo e 
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652  acabará a pedido do dirigente presidente, altura em que dar-se-á seguimento à deliberação.

653  (3) Em qualquer momento, o dirigente presidente terá o direito de efectuar um intervalo na 

654  sessão do organismo, a seu critério exclusivo, e a reiniciar os trabalhos à hora proposta pelo dirigente 

655  presidente. Em conformidade com o espírito de ¶ 7212 do Livro de Disciplina, em raras 

656  ocasiões, o dirigente presidente também terá o direito de estipular que a sessão será reiniciada 

657  como sessão fechada, apenas com os delegados, pessoal autorizado e convidados autorizados 

658  que possuam permissão para assistir a essa sessão após o intervalo (Ver Secção VIIFG.1.).

659

660 Regra 4. Chamada à Ordem da Conferência

661 Quando o dirigente presidente chamar à ordem o organismo, nenhum delegado poderá falar, 

662 dirigir-se à presidência ou levantar-se. 

663

664 III. Direitos e Deveres dos Delegados

665

666 Regra 5. Presença e Assentos das Reservas

667 O presidente de cada delegação receberá um formulário onde indicará diariamente a presença dos seus

668 delegados. Qualquer delegado reserva com assento, em substituição de um delegado regular, terá de ter sido 

669 devidamente eleito como delegado reserva pela conferência anual e terá de cumprir 

670 os requisitos estipulados no Livro de Disciplina ¶¶ 34-36. Os delegados, incluindo as reservas, 

671 quando estes últimos são substitutos de um delegado ou delegados, terão assento pela ordem da sua 

672 eleição, excepto quando uma reserva tem assento temporário, ou em caso de necessidade especial, 

673 conforme determinado pelo presidente da delegação. A reserva ocupará o lugar do delegado 

674 que está a substituir. As reservas não ocuparão os lugares dos delegados com presença 

675 na plataforma. Todos os delegados que cheguem após a lista de chamada de abertura serão indicados pelo 

676 presidente da delegação ao Secretário da Conferência Geral ou ao seu mandatário. Nenhum delegado 

677 que esteja devidamente registado, excepto por impedimento de doença ou outra emergência, poderá estar ausente 
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678 das sessões da Conferência sem a permissão da mesma. Todas as ausências serão relatadas pelos

679 presidentes das delegações ao Secretário da Conferência Geral ou ao seu mandatário, num formulário 

680 disponibilizado para o efeito. Os delegados reserva deverão funcionar dentro das Regras de Procedimentos
 
681 da Conferência Geral (Ver Regras 279 e 313). Um delegado reserva poderá sentar-se de 

682 acordo com a autoridade do presidente da delegação, o qual indicará a substituição por

683 escrito ao Secretário da Conferência Geral ou ao seu mandatário, num formulário disponibilizado para o 

684 efeito. As reservas são escolhidas para ocupar lugar:

685  (1) pela razão de possuírem a mesma ordem do delegado ausente;

686  (2) pela ordem da sua eleição como delegados reservas.

687 Se a substituição for refutada, o Comité de Credenciais, após consulta com 

688 o presidente da delegação, poderá indicar a sua recomendação à Conferência Geral.

689

690 Regra 6. Instruções para obtenção do uso da palavra no Plenário

691 Um delegado que deseje fazer uso da palavra na Conferência utilizará o tablet da mesa para registar e 

692 efectuar um pedido para uso da palavra. O bispo presidente escolherá os pedidos e dará indicações ao orador 

693 sobre o microfone adequado. mostrará o cartaz adequado para ser identificado pelo bispo presidente. 

694 Excepto no caso de levantamento de um ponto de ordem, ou de um inquérito parlamentar, o delegado não

695 usará da palavra até que lhe seja dada permissão para tal. O bispo presidente irá considerar rotativamente 

696 as várias secções do auditório. O delegado considerado dirigir-se-á ao microfone mais próximo e 

697 indicará o seu nome e o nome da conferência representada e o 

698 motivo do uso da palavra. Um delegado considerado pelo bispo presidente não cederá o uso da palavra a 

699 outro delegado. No caso de falha do tablet, um delegado que deseje fazer uso da palavra na Conferência, 

700 levantará o cartaz adequado para ser considerado pelo bispo presidente.

701

702 Regra 7. Oradores do Plenário - Contra e a Favor

703  (1) Quando um relatório de um comité estiver sob consideração, é dever do bispo 
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704  presidente certificar-se, ao considerar um delegado à Conferência, qual a posição do 

705  delegado que pretende fazer uso da palavra; o bispo presidente não dará uso da palavra a outro 

706  delegado que se proponha fazer uso da palavra do mesmo lado da questão pendente do orador 

707   imediatamente precedente, caso haja um delegado que pretenda fazer uso da palavra e defenda o 
outro lado da questão.

708  (2) Excepto para moções sem contestação (Regra 213), não deverá ser adoptado nenhum 

709  relatório, nem decidida uma questão relacionada com o mesmo, sem ter sido dada a 

710  oportunidade de, pelo menos, dois discursos a favor e dois contra para a referida proposta.

711  (3) A moção a apresentar para a questão prévia, a qual é em si mesma uma moção sem contestação, não 

712  sairá de ordem sem que tenha havido a oportunidade de, pelo menos, dois discursos a favor e dois 

713  contra essa proposta. Qualquer delegado que passe para a questão prévia (ou seja, que o voto seja 

714  proposto para a moção ou moções pendentes) deverá também indicar a que se destina ser aplicada,  

715  caso estejam pendentes quaisquer moções secundárias. Se o referido delegado não o fizer, será 

716  considerado que se aplica apenas à questão pendente imediata. Esta moção será tomada sem 

717  debate e exigirá uma votação de dois terços dos presentes e votantes para a sua adopção. Caso seja 

718  adoptada, o voto será tido em conta para a moção ou moções a que se aplica sem mais debate

719  (Ver Regra 213). Após três discursos a favor e três contra e, desde que não sejam apresentadas 

720  moções secundárias, serão colocadas as questões automaticamente. No entanto, 

721  o presidente e/ou o(s) delegado(s) devidamente autorizado(s) de apresentação do relatório do comité, 

722  e se existir um relatório minoritário, o apresentador terá o direito de usar da palavra antes 

723  da votação (Ver Regra 279). Esses discursos serão limitados a três (3) minutos (Ver Regra 9).

724

725 Regra 8. Interrupção do Orador

726 Nenhum delegado que esteja a fazer uso da palavra poderá ser interrompido, excepto devido a um ponto de 

727 ordem, inquérito parlamentar, um ponto de informação, para refutar uma deturpação, ou chamar a atenção 

728 para o facto de ter chegado a hora para a ordem do dia.

729
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730 Regra 9. Uso da Palavra Mais do Que Uma Vez; Duração do Discurso

731  (1) Nenhum delegado usará da palavra segunda vez sobre a mesma questão, se outro delegado, 

732  que não tenha usado da palavra anteriormente sobre essa questão, o deseje fazer.

733  (2) Nenhum delegado deverá falar mais do que duas vezes sobre o mesmo assunto, 

734  numa mesma moção, excepto conforme disposto na Regra 7.2

735  (3) Nenhum delegado falará mais do que três minutos, excepto se o tempo for prolongado pelo 

736  organismo (Ver Regra 7.3). O tempo para tradução não será contabilizado no limite de três minutos.

737  (4) O limite de três minutos nos discursos dos delegados poderá ser emendado através de votação 

738  por maioria do organismo, em qualquer momento e por qualquer período de duração.

739

740 Regra 10. Ponto de Ordem

741 Um delegado que pretenda levantar um ponto de ordem usará o tablet colocado na mesa para registar e 

742 efectuar o pedido de uso da palavra. O bispo presidente escolherá os pedidos, interromperá os 

743 procedimentos e dará instruções ao orador para utilização do microfone adequado. Caso ocorra um falha

744 com o tablet, um delegado que pretenda levantar um ponto de ordem, dirigir-se-á ao dirigente presidente e 

745 dirá “Eu levanto um ponto de ordem”.  O dirigente presidente interromperá o procedimento. Se um delega 

746 do estiver a usar da palavra, essa pessoa cederá imediatamente o uso da palavra. Nessa altura, o dirigente 

747 presidente dará instruções ao delegado que levantou o ponto de ordem para, primeiramente, citar a regra 

748 em questão e, em seguida, declarar o ponto, tão breve e conciso quanto possível, citando a regra invocada 

749 no ponto de ordem. delegado não deverá partir do princípio que tomará decisão na questão ou que argumentará 

750 o ponto. O ponto de ordem é decidido pelo dirigente presidente sem qualquer debate, excepto em casos dúbios, 

751 em que o dirigente presidente submete a questão ao organismo para aconselhamento e decisão. Assim que 

752  o dirigente presidente deliberar sobre um ponto, o debate está encerrado, mas poderá ser interposto recurso 
da decisão (Ver Regra 3).

753

754 Regra 11. Sala de Audiências da Conferência

755 A sala de audiências da conferência deve zelar pela integridade da Conferência Geral. Cabe aos 
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756 delegados, mensageiros e outras pessoas a quem foi permitido acesso à área dos trabalhos da 

757 Conferência Geral agir em conformidade com as Regras ou com a suspensão das Regras.

758

759 Regra 12. Comportamentos Incómodos

760 Espera-se de todos um espírito de conferência Cristã. Os delegados não devem distrair os outros que se

761 encontram ao seu lado, efectuando qualquer actividade não relacionada com os assuntos em causa. Na sala

762 do plenário ou nas salas dos comités legislativos, não é permitido o uso de telemóveis com som audível, 

763 pelos delegados ou observadores, durante as sessões. Todos os dispositivos electrónicos devem ser colocados

764 em silêncio ou desligados. Além disso, o uso de computadores portáteis, assistentes pessoais digitais, pagers

765 e outros dispositivos electrónicos, deve ser efectuado de modo a no cumprimento dos trabalhos da

766 Conferência Geral e efectuado de modo a não perturbar os outros participantes. Deverá ser sempre

767 demonstrado respeito na utilização das redes sociais. São proibidas distracções verbais e não-verbais. O 

768 dirigente presidente ou membros colaboradores da Conferência Geral podem pedir a indivíduos que se 

769  retirem da sala de plenário, ou da sala do comité legislativo, caso estes persistam num comportamento que 
interfira com a participação de outros delegados.

770

771 Regra 13. Registo Electrónico

772 Não deverá ser efectuado qualquer registo de vídeo ou voz áudio de qualquer parte da 

773 Conferência Geral, excepto se especificamente autorizado pelo Gestor de Trabalhos da 

774 Conferência Geral, para manter a integridade de todas as licenças de desempenho.

775

776 Regra 14. Direito de Apresentação de Moções

777 Apenas os delegados votantes têm o direito de efectuar ou apoiar moções, em conformidade com 

778 as regras e após aprovação do dirigente presidente.

779

780 Regra 15. Procedimento de Votação do Plenário

781  (1) A votação far-se-á através de meios electrónicos, excepto se ordenado de outro modo pela Conferência, 
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782  desde que, no entanto, durante eleições, a votação seja através de escrutínio escrito. Os dispositi 

783   vos electrónicosde votação estarão disponíveis na plataforma para os delegados efectuarem uma 
apresentação à Conferência.

784  (2) Quando a votação electrónica não estiver em utilização, poderá ser ordenada uma contagem de 

785  votação em pé, ou através de escrutínio escrito, a pedido de qualquer delegado, apoiado por um 

786  terço dos delegados presentes e votantes, com os mensageiros a servir de escrutinadores.

787  (3) Apenas os delegados presentes na sala de audiências da Conferência no momento da votação terão 

788  direito a voto. Nenhum delegado expressará voto em lugar de um outro delegado.

789  (4) Nenhum outro trabalho será ordenado durante a votação, ou durante a chamada do ponto 

790  prévio, até o processo estar completo, excepto aqueles que relacionados com a própria 

791  votação ou com esse trabalho, conforme achar adequado o dirigente presidente.   

792

793 Regra 16. Eleições

794 Para as eleições que exijam escrutínio pelo plenário, deverá ocorrer uma eleição quando 

795 o número de votos expressos para um candidato é igual ou excede a percentagem exigida 

796 do total de votos expressos válidos. 

797 Uma votação é válida se cumprir os seguintes padrões:

798  (1) É expressa por um delegado votante ou delegado reserva com adequado assento na sala. 

799  (2) Contém votos para um número de candidatos condizentes com os lugares vagos a ocupar.

800  (3)  Cada nome que receba um voto foi considerado candidato de modo adequado, em conformidade 
com as disposições.

801  (4) Não é expresso mais do que um voto para o mesmo candidato.

802  (5) Nenhum voto é expresso a uma pessoa que tenha já sido eleita.

803

804 Regra 17. Divisão de um Ponto

805 Antes da votação, qualquer delegado tem o direito de solicitar a divisão de qualquer ponto, caso 

806 seja sujeito à referida divisão, conforme o delegado indica. Caso nenhum delegado coloque 

807 objecção, será efectuada a referida divisão; mas, caso haja objecção, o dirigente presidente 
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808 imediatamente colocará a votação a divisão do ponto.

809

810  IV. Comportamento dos Convidados e Observadores

811 Regra 18. Comportamentos Incómodos

812 Espera-se de todos um espírito de conferência Cristã. Os convidados e observadores não devem distrair as

813 outras pessoas. Não é permitido o uso de telemóveis com sons audíveis na sala de plenário ou nas salas dos

814 comités legislativos. Todos os dispositivos electrónicos devem ser colocados em silêncio ou desligados. Além

815 disso, o uso de dispositivos electrónicos deve ser efectuado de modo a não perturbar os outros participantes. 

816 Deverá ser sempre demonstrado respeito na utilização das redes sociais. São proibidas distracções verbais e

817 não-verbais. O dirigente presidente ou membros colaboradores da Conferência Geral podem pedir a indiví

818 duos que se retirem da sala de plenário, ou da sala do comité legislativo, caso estes persistam num

819 comportamento que interfira com a participação dos delegados. Os convidados e observadores não

820 devem entrar na sala de audiências da conferência, excepto conforme disposto na Regra 11.

821

822 Regra 19. Registo Electrónico

823 Não deverá ser efectuado qualquer registo de vídeo ou áudio de qualquer parte da Conferência

824 Geral, excepto se especificamente autorizado pelo Gestor de Trabalhos da Conferência Geral,

825 para manter a integridade de todas as licenças de desempenho.

826

827

828 IV. Procedimento dos Trabalhos

829

830 Regra 1820. Moção para Adopção de Relatórios das Comissões Legislativas e Administrativas

831 Sempre que um relatório de um comité legislativo, ou de um comité administrativo, for

832 apresentado perante a Conferência para tomada de acção, será tido pela ordem adequada para

833 consideração da Conferência, sem formalidades adicionais.
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834

835 Regra 219. Formulários Necessários para Relatórios, Resoluções, Moções, Emendas 

836 Todas as resoluções e relatórios dos comités serão preparados em conformidade com as

837 instruções do Secretário da Conferência Geral; e todas as moções, incluindo as emendas, serão 

838 apresentadas por escrito (Ver Regras 313.2, 324.3, 346.2, 368).

839

840 Regra 220. Alterações de Moções

841 Quando é efectuada ou apoiada uma moção, é introduzida ou apoiada uma resolução,

842 ou é lido ou publicado um relatório de comité no Daily Christian Advocate, estes deverão

843 ser considerados na posse da Conferência e não poderão ser alterados, 

844 excepto através da acção da Conferência (Ver Regra 379).

845

846 Regra 231. Moções Sem Contestação

847 As seguintes moções terão uma tomada de acção sem qualquer debate:

848  (1) Para adiar, se irrestritamente, excepto para o encerramento final.

849  (2) Para suspender as regras.

850  (3) Para colocar em cima da mesa. 

851  Nenhuma moção, que adira a uma outra moção, ou que tenha uma outra moção que lhe 

852  adira, poderá ser colocada em cima da mesa isoladamente. Essas moções, se colocadas em cima da 

853  mesa, abrangem as moções às quais aderem, ou que lhes adiram.

854  (4) Para retirar da mesa.

855  (5) Para solicitar a votação de questões anteriores, se na ordem (ver Regras 7 e 224).

856  (6) Para reconsiderar uma moção sem contestação (Ver Regra 302).

857  (7) Para limitar ou prolongar os limites do debate.

858  (8) Para dedicar algum tempo a discernimento em oração nesse preciso momento.

859
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860 Regra 242. Direitos da Questão Principal

861 A questão principal poderá ser aberta ao debate sob as seguintes moções: adoptar, referir, 

862 substituir, adiar ou reconsiderar. Nenhuma moção nova, resolução ou assunto, será tida em consideração, 

863 até aquela em consideração tenha sido submetida, com excepção conforme disposto 

864 na Regra 15.4. Esta regra não se aplica a moções secundárias, se permitido de outro modo.

865

866 Regra 253. Precedência das Moções Secundárias

867 Se uma ou mais das seguintes moções for apresentada, enquanto uma ou mais moções estão 

868 pendentes, a ordem da sua precedência em relação recíproca será conforme a 

869 listagem abaixo indicada:

870  (1) Fixar a hora de adiamento da conferência (esta moção está sujeita a emenda, ou poderá 

871  ser colocada em cima da mesa);

872  (2) Adiar;

873  (3) Fazer um intervalo;

874  (4) Colocar em cima da mesa;

875  (5) Ordenar a questão prévia (ver Regras 213.5, 268);

876  (6) Limitar ou prolongar os limites do debate;

877  (7) Adiar até uma determinada hora;

878  (8) Referir;

879  (9) Emendar ou emendar através de substituição (uma emenda permitida a outra emenda);

880  (10) Adiar indefinidamente.

881

882 Regra2426. Moção Adiada

883 A moção adiada, se irrestritamente, será considerada sem debate e estará sempre na 

884 ordem, excepto:

885  (1) Quando um delegado estiver a fazer uso da palavra;
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886  (2)  Quando uma questão está a ser considerada ou está a ser efectuada uma votação e antes da sua 
decisão final;

887  (3) Quando a questão prévia está em debate e está pendente uma acção;

888  (4) Quando foi perdida uma moção de adiamento e não houve intervenção de trabalhos ou debate;

889  (5) Quando estiver pendente a moção para fixar uma hora de adiamento da Conferência.

890 Esta regra não se aplica a uma moção para encerramento final da Conferência.

891

892 Regra 275. Encerramento final

893 No encerramento final, todos os trabalhos inacabados permanecerão inacabados.

894

895 Regra 286. Procedimento para Emenda através de Substituição

896  (1) Quando uma resolução, ou relatório de comité, é apresentada adequadamente perante a 

897  Conferência para consideração e tomada de acção, mesmo que estejam pendentes emendas, poderá

898  ser proposta uma substituição por qualquer delegado, propondo que a mesma seja a substituição do 

899  relatório, resolução ou emenda sob consideração. A substituição será uma alternativa ao documento 

900  que está perante o organismo e não, simplesmente, uma negação da moção principal.

901  (2) O debate sobre a moção de substituição será limitado apenas à questão da 

902    substituição. Neste período de consideração inicial, não serão consideradas 

903   nenhumas emendas nem a substituição da moção principal.

904  (3) Após o debate da moção de substituição, ocorrerá uma votação sobre a substituição. 

905   Caso a moção de substituição prevaleça por maioria da votação, a moção substituta tornar-se-á

906   a moção principal. Se a moção de substituição não conseguir a maioria da votação, a moção

907   principal permanecerá no painel para consideração. O debate, incluindo a proposta de emendas 

908   prosseguirá tendo por base a moção principal, conforme as regras de procedimentos. 

909  (4) A moção para as questões prévias a questão prévia não entrará na ordem após a moção de substituição 

910  até ter sido dada a oportunidade a, pelo menos, dois oradores de cada lado da questão.

911
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912 Regra 297. Relatório Minoritário

913 Um comité legislativo poderá anexar um relatório minoritário do 

914 seguinte modo:

915  (1) Os delegados que pretendem propor um relatório minoritário têm de notificar o presidente do 

916  comité, duas horas antes (excluindo intervalos) da acção final do comité, relativa à referida petição.

917  (2) O presidente do comité legislativo deverá receber o relatório minoritário assinado por 10 pessoas, 

918   ou 10% dos membros do comité legislativo (o que representar o menor número) que votaram contra a 

919   proposta, cujos nomes serão anexados ao pedido. Um delegado reserva poderá assinar o relatório

920   minoritário apenas se tiver assento como delegado votante no comité legislativo, ou se tiver 

921   tido assento no momento em que o comité tomou acção sobre a petição relevante. O relatório do 

922    comité e o relatório minoritário serão submetidos e apresentados em conjunto ao Daily Christian 
Advocate.

923  (3) Um relatório minoritário será apresentado como substituição do relatório do comité, 

924  em conformidade com a Regra 268 e a Regra 346, respectivamente, e será gerido em plenário

925  de acordo com a Regra 268 para moções de substituição. Os membros que assinaram o relatório 

926  minoritário seleccionarão um dos seus membros para apresentar o relatório como moção de substituição. 

927  No debate de encerramento sobre a moção de substituição, o delegado que apresenta o relatório 

928  minoritário falará em primeiro lugar e o apresentador do relatório do comité falará em último.

929 ` (4) Se prevalecer a moção para substituição do relatório principal pelo relatório minoritário, através de 

930  maioria da votação do plenário, o relatório minoritário tornar-se-á na moção principal.  Se a moção 

931  para substituição não conseguir a maioria da votação do plenário, o relatório principal do comité 

932  permanecerá no painel como moção principal para consideração. O debate, incluindo a proposta de 

933  emendas prosseguirá tendo por base a moção principal, conforme as regras de procedimentos.

934

935 Regra 28 30. Moção Ilícita após uso da Palavra

936 Após discursar sobre uma questão pendente, um delegado poderá não efectuar uma moção que 

937 limitaria ou interromperia o debate sem primeiro abandonar o uso da palavra.
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938

939 Regra 29 31. Excepções à Votação por Maioria

940 A maioria dos que votam, existindo quórum (Livro de Disciplina ¶  506), 

941 decidirá todas as questões, com as seguintes excepções:

942  (1) Será necessário um quinto dos votos da Conferência para solicitar uma decisão do 

943  Conselho Judicial (Livro de Disciplina ¶¶ 56.1, 2609.1).

944  (2) Um quinto dos votos da Conferência referirá um assunto à Comissão de Ética.

945  (3) Um membro não delegado poderá ser convidado para um comité legislativo completo ou para um

946  subcomité, através de convite do presidente, ou por um terço (1/3) dos votos de ambos os,

947  organismos para discursar até três (3) minutos sobre qualquer um dos assuntos.

948  (34) Um terço dos presentes e votantes será suficiente para apoiar a convocação de uma votação registada,

949  no caso da decisão do dirigente presidente ser refutada (Ver Regra 15.2).

950  (45) Um empate na votação sustentará o dirigente presidente (Regra 3.1).

951  (56) Será necessária uma votação de dois terços para apoiar uma moção de suspensão (Regra 3941) 

952  ou de emenda (Regra 402) das regras; anular uma ordem especial (Regra 313.1); considerar 

953  uma ordem especial antes do tempo estabelecido para isso; apoiar o pedido do Comité de 

954  Cortesias e Privilégios para a apresentação de qualquer pessoa após o sexto dia 

955  de Conferência Geral (Ver Secção VII.A.3).

956  (67) Será necessária uma votação de dois terços para apoiar a convocação da questão prévia.  

957  (78) Será necessária a votação de dois terços para aprovar uma proposta de emenda 

958  constitucional (Livro de Disciplina ¶¶ 59-61).

959

960 Regra 320. Reconsideração

961 Uma moção para reconsiderar uma tomada de acção do organismo estará na ordem em qualquer momento,  

962 se proposta por um delegado que votou em posição maioritária. Se a moção proposta para reconsideração era 

963 uma moção sem contestação, a moção a reconsiderar será sem contestação (Ver Regra 213).
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964

965 Regra 331. Calendário Normal e Calendário de Consentimento

966  (1) O Secretário da Conferência Geral manterá o Calendário, que inclui as ordens do dia e os relatórios

967  dos comités (Ver Regra 379). Os trabalhos colocados no calendário serão considerados pela
 
968  ordem recomendada pelo Comité sobre a Ordem de Trabalhos e Calendarização, excepto apenas

969  através de dois terços dos votos um artigo poderá ser retirado dessa ordem (Ver Regra 29.531.6).

970  (2) Sempre que possível, um comité legislativo recomendará para adopção apenas um artigo 

971  do calendário para cada parágrafo ou subparágrafo no Livro de Disciplina. Todas as 

972  outras petições relacionadas serão combinadas para rejeição ou referência.

973  (3) A acção do comité legislativo será colocada no Calendário de Consentimento se:

974  (a) Não foram expressos mais do que dez votos contra a posição maioritária no comité;

975  (b) O artigo foi previamente publicado no Daily Christian Advocate;

976  (c) O artigo encontra-se nas mãos dos delegados há, pelo menos, 24 horas;

977  (d) O artigo não é uma emenda constitucional nem possui implicações financeiras; e

978  (e) Não tem anexado um relatório minoritário (Ver Regra 279).

979  (4) O Daily Christian Advocate identificará claramente o Calendário de Consentimentos, o 

980  qual apresentará uma lista de artigos em três secções com os seguintes subcabeçalhos:

981  (a) Artigos Disciplinares Recomendados para Adopção.

982  (b) Artigos Não Disciplinares Recomendados para Adopção.

983  (c) Artigos Recomendados para Referência.

984  (5) O Calendário de Consentimento será chamado diariamente em conformidade com a Regra 2. 

985  A adopção do Calendário de Consentimento através de votação da Conferência será considerada 

986  uma acção em todos os artigos constantes do Calendário de Consentimento.

987  (6) Se for assinalado e relatado um erro na atribuição de um artigo ao Calendário de Consentimento 

988  pelo presidente legislativo ao Coordenador de Calendário, o Coordenador de Calendário terá 

989  autoridade para reportar o erro à sessão plenário para reconsideração.
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990  (7) Quaisquer 20 delegados podem solicitar a remoção de um artigo do Calendário de Consentimento, 

991   fazendo chegar um pedido junto do Secretário da Conferência Geral até as 15h00 do dia em que 

992   o artigo de calendário aparece pela primeira vez no Daily Christian Advocate. Os delegados reserva 

993   poderão assinar esses pedidos de remoção de artigos do Calendário de Consentimento apenas se 

994    tiverem assento como delegados votantes. Esses artigos serão chamados na ordem de trabalhos 
normais.

995  (8)  Os artigos retirados do Calendário de Consentimento não devem regressar ao Calendário de Con-
sentimento.

996

997 Regra 342. Relatório dos Artigos Não Calendarizados

998  (1) Em aditamento aos artigos de calendário a serem apresentados ao plenário, cada comité legislativo
 
999  relatará todos os artigos não apresentados pelas seguintes categorias:

1000  (a) Petições sem terem tido uma tomada de acção devido a uma outra petição que trata 

1001  o mesmo assunto ter tido uma tomada de acção.

1002  (b) Petições não apoiadas pelo comité legislativo. O comité relatará a votação do 

1003  comité.

1004  (c) Petições atribuídas mas não consideradas pelo comité legislativo.

1005  (2) Estes relatórios serão impressos no Daily Christian Advocate.

1006  (3) Quaisquer 20 delegados podem apresentar perante o plenário um artigo conforme mencionado 

1007  acima em (1)(b) ou (1)(c), fazendo chegar esse pedido junto do Secretário da Conferência Geral 

1008  até as 15h00 do dia em que o artigo aparece pela primeira vez no Daily Christian Advocate. Os 
 
1009  delegados reserva podem assinar esses pedidos de artigos mencionados em (1)(b) ou (1)(c) caso 

1010  tenham assento como delegados votantes. Esses artigos serão chamados pela ordem de trabalhos 

1011  normal, enquanto o presidente do comité relevante estiver na plataforma. Aqueles que apoiarem a 

1012   consideração dos referidos artigos seleccionarão um dos seus membros para apresentar o artigo a 
plenário.

1013

1014 Regra 353. Princípios do Regulamento dos Comités Legislativos

1015 Os princípios do regulamento da Conferência Geral, excepto a regra 7, serão observados 
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1016 durante as reuniões dos comités legislativos permanentes, na medida em que sejam aplicáveis.

1017

1018 Regra 364. Deveres e Prerrogativas dos Comités Legislativos

1019  (1) Seguindo as directrizes dos dirigentes, a liderança dos comités, utilizando os recursos do 

1020  seu coordenador de petições, deverão avaliar as petições atribuídas ao comité, 

1021  estabelecer prioridades e delinear o trabalho do comité com base nessas prioridades, excepto 
 
1022  se forem dadas instruções especiais pela Conferência Geral (Ver Secção VII.A.(7)(a)).

1023  (2) O presidente do subcomité legislativo deverá assegurar que todas as votações efectuadas 

1024  dentro de um subcomité são registadas e relatadas ao plenário do comité legislativo, 

1025  através dos formulários disponibilizados pelo Secretário da Conferência Geral.

1026  (3) Quando uma petição ou resolução, ou outro artigo similar, é referenciado a um dos 

1027  comités legislativos, entende-se que a questão global relacionada com esse artigo é 

1028  referenciada a esse comité para essa acção, conforme será considerado sensato.  

1029  Todos os assuntos apoiados pelo comité legislativo serão relatados ao plenário com a 

1030  moção a adoptar, ou com a moção a referenciar a uma junta, conselho, comissão ou 

1031  comité, quer para tomada de acção, quer para relato na próxima Conferência Geral.

1032  (4) Os comités relatarão à Conferência sobre todos os assuntos que lhes forem referenciados pela

1033  Conferência, directamente ou através da Comissão sobre Referência. Os relatórios das comissões 

1034  sobre resoluções, petições, etc. mencionarão os mesmos, identificando-os pelos números que possuem,  

1035   respectivamente, nos relatórios publicados pela Comissão sobre Referência, ou de outro modo 
adequado.

1036  (5) Quando um comité verifica que um outro comité está ou, na sua opinião, deveria estar 

1037  a considerar um assunto que esse comité está a considerar, o assunto será relatado à 

1038  Comissão sobre Referência para um ajustamento, caso a situação justifique.

1039  (6) O presidente de cada comité legislativo coordenará o relatório do 

1040  comité para o plenário.

1041  (7) Quando o presidente de um comité não concorda com um relatório adoptado pelo 
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1042  comité, é dever do presidente declarar tal facto ao comité. O comité deverá eleger um 

1043  dos seus membros para a apresentação e discussão do relatório em plenário. Se, nesse 

1044  caso, o comité não conseguir seleccionar um representante, o presidente designará um 

1045  membro para representar o comité e esse representante terá todos os direitos e 

1046  privilégios do presidente, relativos a esse relatório.

1047

1048 Regra 375. Trabalhos não finalizados no Comité Legislativo

1049 Qualquer legislação à qual não seja tomada qualquer acção pelo comité legislativo até ao 

1050 encerramento de Sábado à noite da primeira semana da Conferência Geral, permanecerá 

1051 não finalizada (Ver Regra 1.6 e Ver Secção VII.7.FG.3(d)).

1052

1053 Regra 386. Relatório do Comité Legislativo para o Daily Christian Advocate

1054  (1) Tão rápido quanto o material pode ser preparado, cada secretário de um comité 

1055  legislativo apresentará cada um dos relatórios de comité junto de um registador 

1056  atribuído ao comité. O registador preparará o relatório e esse relatório será aprovado 

1057  e assinado pelo presidente, vice-presidente e secretário. Após a aprovação do 

1058  relatório, será transmitido electronicamente ao Coordenador de Calendário. Um 

1059  número de calendário será atribuído e será publicado como aprovado. 

1060  (2) Os relatórios de comité e minoritários que proponham alterações ao Livro de Disciplina ser-lhes-á

1061  atribuído o número de parágrafo que será influenciado por eles e serão preparados do seguinte 

1062  modo: As palavras existentes utilizadas como pontos de referência serão mencionadas entre aspas; 

1063  as palavras a serem apagadas aparecerão rasuradas; as palavras a adicionar aparecerão a negrito. 

1064   Na publicação destes relatórios, o Daily Christian Advocate utilizará a mesma convenção (Ver 
Regra 3840).

1065

1066 Regra 397. Relatórios Publicados na Posse da Conferência

1067 Os relatórios submetidos pelo comité de acordo com os prazos limite, conforme anunciado pelo Secretário 
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1068 da Conferência Geral, aparecerão no dia a seguir no Daily Christian Advocate. O relatório

1069 conforme publicado no Daily Christian Advocate é a cópia oficial, sujeita apenas a alterações gramaticais, 

1070 ou outras alterações editoriais óbvias e será considerada posse da Conferência. 

1071 No dia seguinte à sua primeira impressão no Daily Christian Advocate, ou noutro qualquer 

1072 momento após, um relatório está na ordem para consideração da conferência. A mesma 

1073 regra aplicar-se-á a um relatório minoritário de qualquer comité (Ver Regras 202, 279).

1074

1075 Regra 4038. Preparação e Publicação de Relatórios

1076  (1) Todos os relatórios dos comités serão preparados utilizando o Sistema Legislativo da 

1077  Conferência Geral.

1078  (2) O relatório do Coordenador de Calendário para artigos votados em comité incluirá o 

1079  nome do comité, o número total de membros, o número presente no momento em 

1080  que o artigo foi adoptado e o número de votos a favor e de votos contra.

1081  (3) Os relatórios dos comités legislativos serão publicados no Daily Christian Advocate, pelo 

1082  menos, um dia antes de serem apresentados para consideração à Conferência. Os relatórios 

1083  de comité com relatórios minoritários serão publicados em sequência e, assim, numerados.

1084  (4) O secretário do comité legislativo deverá efectuar todos os esforços para relatar 

1085  consecutivamente todas as petições que abordem o mesmo assunto.

1086

1087  VI. Suspensão, Emenda e Suplementação

1088

1089 Regra 4139. Suspensão das Regras

1090 O funcionamento de quaisquer disposições do Plano de Organização e Princípio do Regulamento poderá 

1091 ser suspenso em qualquer momento, por dois terços da votação da Conferência (Ver Regra 29.531.6).

1092
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1093 Regra 420. Emenda de Regras

1094 O Plano de Organização e Princípio do Regulamento poderá ser emendado ou alterado por 

1095 dois terços da votação da Conferência; desde que a alteração proposta ou emenda tenha tido 

1096 origem no Comité sobre o Plano de Organização e Princípio do Regulamento, ou tenha sido 

1097 apresentada à Conferência por escrito e referenciada a este comité, cujo comité relatará esse 

1098 facto no dia seguinte, o mais tardar (Ver Regra 29.531.6). 

1099

1100 O Plano de Organização e Princípio do Regulamento, conforme adoptado na sessão de 

1101 abertura, será publicado no próximo Daily Christian Advocate.

1102

1103 Regra 431. Princípios do Regulamento de Robert, Autoridade Suplementar

1104 Em qualquer situação parlamentar que não esteja abrangida pelo Plano de Organização e 

1105 Princípio de Regulamento, a Conferência Geral será regida nas suas acções pela actual edição 

1106 dos Princípios do Regulamento de Robert.

1107

1108 Regra 44. Processo de Discernimento de Grupo

1109 A Comissão da Conferência Geral pode identificar um assunto específico a ser abordado 

1110 através de um processo de grupo de discernimento que leve a uma decisão plenária. Nesse caso, 

1111 a Comissão fará uma recomendação ao Plenário e uma votação por maioria simples será necessária 

1112 para este processo alternativo ser utilizado no assunto escolhido.

1113  (1) Todas as petições identificadas como um grupo — O Secretário das Petições identificará 

1114  todas as petições relativas ao assunto identificado. Estas petições não serão 

1115  processadas pelos Comités Legislativos, mas serão abordadas através deste processo 

1116  de grupo. Estas petições serão apresentadas ao Secretário da Conferência Geral e à 

1117  Comissão sobre Referência para confirmação.

1118  (2) Atribuição de delegados aos Pequenos Grupos — O Secretário da Conferência Geral 
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1119  e o Gestor de Trabalhos atribuirão todos os delegados a pequenos grupos, nunca 

1120  superiores a 15 membros. A atenção será dada à diversidade geográfica, linguística, étnica, 

1121  de género, idade e clérigos/leigos.

1122  (3) Escolha e Formação dos Líderes e Escribas — Cada delegação, no Inverno anterior à 

1123  Conferência Geral, poderá nomear não mais do que três delegados para servirem como 

1124  líderes de pequenos grupos. As nomeações serão reunidas pelo Comité Executivo da 

1125  Comissão da Conferência Geral, que irá seleccionar e nomear os líderes deste 

1126  conjunto. Os escribas serão seleccionados na primeira reunião de cada pequeno grupo, 

1127  de entre os seus membros.

1128  (4) Processo de discernimento e discussão — O líder de pequeno grupo incitará o grupo a 

1129  envolver-se na conversação, abordando as petições escolhidas à luz dos valores da 

1130  centralidade da missão, da unidade em nome da missão e da nossa entidade como 

1131  Cristãos e como Metodistas Unidos. É solicitado aos pequenos grupos que façam 

1132  recomendações ao Grupo de Facilitação de como as petições deverão ser processadas. 

1133  Estas recomendações são registadas na Folha de Relatório dos Pequenos Grupos e é 

1134  dada a oportunidade a todos os membros de analisar a folha e de assiná-la.

1135  (5) Monitores — Durante o processo de grupo, os monitores da Comissão Geral sobre o Estado 

1136  e Papel da Mulher (CGEPM), da Comissão Geral sore Religião e Raça (CGRR) e 

1137  JustPeace terão papel de observadores do processo e reportarão ao líder de grupo, caso observem 

1138  comportamentos nocivos, conforme determinado pelas Orientações para Conversação. 

1139  (6) Selecção e Formação do Grupo de Facilitação e do Líder — Um homem e uma mulher 

1140  de cada Conferência Central e Jurisdição dos EUA serão nomeados pelo Comité de 

1141  Discernimento e Liderança do Conselho dos Bispos. Este conjunto de vinte e quatro 

1142  nomes de delegados eleitos será dado ao Comité Executivo da Comissão da Conferência

1143  Geral, o qual criará, então, uma lista provisória de candidatos com seis (6) membros, que são

1144  apresentados para eleição pela Conferência Geral. Os membros da Conferência Geral poderão 
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1145  nomear pessoas adicionais do conjunto inicial dos vinte e quatro delegados. A lista provisória de seis 

1146  candidatos e dos dezoito (18) nomes adicionais serão impressos na primeira edição do DCA. 

1147  Esta eleição de seis pessoas será efectuada com base na pluralidade. O Secretário da Conferência Geral 

1148  servirá como membro ex-ofício deste grupo. O Secretário da Conferência Geral 

1149  convocará este grupo e presidirá à eleição do Líder do Grupo de Facilitação, de entre os seus

1150  membros. Este grupo é seleccionado tendo em conta um conjunto de competências particulares, 

1151  incluindo a capacidade de identificar tendências nas folhas de resposta, escrita e conhecimentos do

1152  processo e linguagem legislativos. A imparcialidade é importante para os membros neste grupo.

1153  (7) Relatórios do Grupo de Facilitação — O Grupo de Facilitação, ao compilar informação 

1154  das folhas de relatório dos pequenos grupos, redigirá uma petição abrangente ou um 

1155  grupo de petições, às quais será atribuída nova numeração, e serão impressas no DCA 

1156  para processamento pelo plenário, pelo menos, 24 horas mais tarde.  O presidente do 

1157  Grupo de Facilitação apresentará a(s) nova(s) petição(ções) e o relatório de grupo ao 

1158  plenário no momento determinado pelo Comissão de Ordem de Trabalhos e Calendarização.

1159  (8) Discussão em Plenário e Decisão — O bispo presidente conduzirá a discussão sobre a(s) 

1160   petição(ções), utilizando o Plano de Organização e de Princípio de Regulamentos da Conferência 
Geral.
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Orientações para a Conversação

Introdução

Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só 
a que seja boa para a necessária edificação, a fim de que 
ministre graça aos que a ouvem.

  Efésios 4:29a (AA)

Existe grande poder nas nossas palavras. As nossas pala-
vras e gestos têm o poder de criar, capacitar, formar e guiar.  
Também têm o poder de suprimir, diminuir, destruir e enga-
nar. 

 
Não surpreende que a Bíblia dedique considerável 

atenção a como as pessoas de fé devem comunicar.  Tiago, na 
sua epístola, dedica um capítulo inteiro a esta preocupação.   
Outros versos bíblicos focam-se no ensinamento sobre as for-
mas adequadas de comunicar. 

 
A vossa palavra seja sempre com graça, temperada 

com sal, para saberdes como deveis responder a cada 
um.—Colossenses 4:6 (AA)

Responder antes de ouvir, é estultícia e vergonha.
—Provérbios 18:13 (AA)

Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua lín-
gua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã.

—Tiago 1:26 (AA)

 Digo-vos, pois, que de toda palavra fútil que os 
homens disserem, hão-de dar conta no dia do juízo. Porque 
pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras 
serás condenado”.—Mateus 12:36-37 (AA)

O que dizemos e quando o dizemos, tem importância.  
Ainda mais, é crucial para o objectivo final de Deus para a 
Igreja. Nas palavras do apóstolo Paulo,

. . . para que não mais sejamos meninos, inconstan-
tes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela 
fraudulência dos homens, pela astúcia tendente para a 
maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, 
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.

—Efésios 4:14-16 (AA)

Falar a verdade com amor é o centro da conferência Cris-
tã na tradição Wesleyana.  De acordo com Paulo, também é 
uma das principais formas em que crescemos para ser como 
Cristo. 

Enquanto nos comprometemos em falar verdade com 
amor através de palavras e acções durante a Conferência 

Geral de 2016 da Igreja Metodista Unida, as três questões 
seguintes podem ajudar-nos enquanto verificação de comu-
nicações habituais nos próximos dias.  Quando falamos, as 
nossas palavras . . .

São partilhadas num espírito de amor?

“O amor é consumação da lei, o final dos mandamen-
tos”. É não só o “primeiro e principal” mandamento, mas 
todos os mandamentos num só”.

— John Wesley, A Plain Account Of Christian Perfection 

O amor é a medida de todas as coisas e, deste modo, o 
início e fim do nosso caminho.  

Se em qualquer momento a verdadeira intenção do nosso 
coração não estiver clara, ler 1 Coríntios 13 pode providen-
ciar-nos orientação.  Falar com um amigo ou mentor espiri-
tual numa conversa de oração também pode ser uma grande 
ajuda.

Genuinamente verdadeira?

Pelo que deixai a mentira, e falai a verdade cada um 
com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros.

—Efésios 4:25(AA)

Falar o que é genuinamente verdadeiro num momento em 
particular não é apenas uma questão de honestidade pessoal, 
mas também uma disciplina espiritual crucial.  As “verdades” 
parciais distorcem a verdade e provocam interrupções no cor-
po de Cristo.   

Dizer a verdade habitualmente requer a aceitação de ser 
vulnerável.  Apesar de que dizer a verdade nem sempre ser fá-
cil, caso seja feito com amor e com transparência, pode criar 
confiança.  

A tensão e desconforto podem fazer parte deste processo. 
Contudo, a violência, mágoa e abuso nunca devem fazer parte 
da conferência Cristã.

Ajudar a criar o Corpo de Cristo?

“Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeni-
nos que crêem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendu-
rasse ao pescoço uma pedra de moinho, e se submergisse 
na profundeza do mar.”—Mateus 18:6 (AA)

“Não fazer o mal, Fazer o bem, Amar a Deus”.  
—As Três Regras Simples de John Wesley, parafraseadas 
pelo Bispo Reuben Job.
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As nossas palavras têm o poder de elevar ou destruir o 
corpo de Cristo.  

Somos responsáveis não só pelo que dizemos, mas por 
como tratamos as pessoas durante a conversa.   Apesar daque-
les em liderança terem a principal responsabilidade por definir 
o tom da conversa, Cristo responsabiliza todos nós pela forma 
como nos tratamos. 

A Conferência Geral é um momento em que são partil-
hados conhecimentos acerca da fé e a natureza e missão da 
igreja num contexto legislativo.  A natureza política de um 
processo legislativo pode colocar-nos uns contra os outros e 
mesmo interferir com a nossa capacidade de ouvir a voz de 
Deus entre nós.

As Orientações que se seguem têm como objectivo servir 
como uma ajuda aos nossos esforços para discernir a vontade 
de Deus enquanto tomamos as decisões para a vida e trabalho 
sagrado da Igreja Metodista Unida.  Que a oração dos Salmos 
guiem o nosso caminho:

Sejam agradáveis as palavras 
da minha boca e a meditação do meu coração 
perante a tua face, 
Senhor, Rocha minha e Redentor meu!

—Salmos 19:14 (AA)

ORIENTAÇÕES

1. Tente sempre utilizar uma linguagem respeitosa.   

2. Ouça com respeito. Não interrompa. Esteja consci-
ente das respostas não verbais. 

3.  Evite preconceitos e falar em banalidades.  

4. Respeite a integridade daqueles cujas opiniões po-
dem ser diferentes das nossas. 

5.  Converse de forma honesta e graciosa. Evite lingua-
gem que degrade outros que tenham pontos de vista 
diferentes do seu.

6. Se a pessoa com quem está a conversar expressar 
não gostar da conversa, considere esta dor de forma 
adequada. Evite minimizar a dor de outrem.  Não 
ofereça soluções superficiais ou compare a dor de 
outros com a sua.  

7. Se magoar alguém intencionalmente ou não inten-
cionalmente, peça desculpa de forma clara. Se lhe 
pedirem desculpas, aceite-as como um primeiro 

passo face à reconciliação e permita que a conversa 
avance. 

8. Esteja consciente de como os diferentes níveis de 
poder detidos por indivíduos afectam as dinâmicas 
da conversa.  Não utilize o poder que pode ter sobre 
outra pessoa para os pressionar para concordarem 
consigo.

 
9. Confie que Deus está presente e a influenciar a sua 

conversa. 

1. Tente sempre utilizar uma linguagem respeitosa.  

Criou, pois, Deus o homem à sua imagem; à imagem 
de Deus o criou; homem e mulher os criou.

—Géneses 1:27 (AA)

 Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fra-
ternal. Preferindo-vos em honra uns aos outros.

—Romanos 12:10(AA)  

A imagem de Deus está presente em todos os seres hu-
manos e deverá levar-nos a tratar todos com honra e respeito, 
quer estejam presentes ou não.  Os nomes que usamos para 
nos referirmos uns aos outros têm significados poderosos, 
nem sempre óbvios. Estes significados são sujeitos a alter-
ação e dependem do contexto particular em que são usados.  
Ao falar sobre grupos de pessoas, utilize os termos preferidos 
por esse grupo. Em dúvida, pergunte.

 
Da mesma forma, mesmo apesar de falarmos a verdade 

como a compreendemos, fazê-lo em amor significa que não 
iremos fazer comentários depreciativos, menosprezantes, 
negativos ou caluniosos ou minimizar a humanidade de out-
ros ao reduzi-los a uma categoria ou “questão”. 

 
Ficarmos conscientes das formas em que a nossa lingua-

gem pode diminuir ou mesmo negar a humanidade de outros 
é um longo caminho a percorrer durante toda a vida. Feliz-
mente, todos os enganos que fizermos e a sua correcção tão 
logo quanto possível torna possível a nossa aproximação.

Exemplos:

Numa reunião com colegas, um deles nunca usava 
o meu nome, mas chamava-me “fofinha” ou “querida”, 
enquanto chama os homens pelos seus nomes ou cargos. 
Senti-me vulnerável, diminuída e tratada de forma conde-
scendente. Estava ansiosa por sair da reunião.

**************
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Os membros nas tribos nativas são muito diferentes 
de local para local. Habitualmente, existem pessoas que 
se identificam como nativos americanos e podem não ter 
qualquer experiência com as suas tribos, mas falam habit-
ualmente com nativos que têm muito mais envolvimento 
com as suas tribos. Isto também cria desafios.

2. Ouça com respeito. Não interrompa. Esteja consci-
ente das respostas não verbais. 

Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos 
façam, fazei-lho também vós a eles; porque esta é a lei e 
os profetas.—Mateus 7:12 (AA)

Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados; 
E com a medida com que medis vos medirão a vós.

—Mateus 7:2 (AA)

Ouvir graciosamente como o primeiro passo numa jorna-
da de amor é crucial para a comunicação. Ouvir requer foco 
na pessoa que está a falar. Exige paciência. 

A comunicação—falar e ouvir—é sempre contextual. O 
contexto do orador e de quem ouve, bem como o contexto da 
Conferência Geral, tudo molda a nossa comunicação.  Como 
as nações no Pentecostes, temos de estar preparados para mi-
lagres ao escutar e falar entre contextos e culturas. 

Evite formular a sua resposta enquanto escuta outros.  Os 
gestos físicos e linguagem corporal devem ser sinais de hon-
estidade e respeito.  

A participação total e igual de todos os delegados na Con-
ferência Geral requer que trabalhemos em várias línguas tanto 
na forma escrita como na verbal. Este processo de tradução e 
interpretação promove a paciência e providencia a oportuni-
dade de discernir o movimento do Espírito entre culturas. 

Exemplos:

Habitualmente, quando falo em reuniões, tenho a sen-
sação que alguns dizem: “Lá está ela outra vez”. Alguns 
até reviram os olhos. É como se fosse ignorada mesmo 
antes de começar.

**************

Deixei de ir a reuniões num Comité da minha Con-
ferência Anual porque, cada vez que falava, um membro 
do clero respondia algo que implicava que como eu era 
jovem não sabia do que estava a falar. 

**************

Inicialmente, não compreendia porque motivo a 
minha colega não interagia em debates em grupo. Só o 
compreendi quando me disse que demora mais a processar 
o que foi dito e como poderia contribuir. Tinha de apren-
der a ser mais intencional sobre recuar e dar-lhe tempo e 
espaço para que não monopolizasse a conversa e a sua voz 
pudesse ser ouvida.

3.  Evite preconceitos e falar em banalidades.  

Mas agora, assim diz o Senhor—
que te criou, ó Jacó,
 e que te formou, ó Israel:
Não temas, porque eu te remi;
 chamei-te pelo teu nome, tu és meu.

—Isaías 43:1 (AA)

Não se vendem cinco passarinhos por dois asses? E 
nenhum deles está esquecido diante de Deus. Mas até os 
cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não te-
mais, Pois mais valeis vós do que muitos passarinhos.

—Lucas 12:6-7 (AA)

Deus vê e trata todas as criaturas com amor especial 
e distinto. Somos chamados para fazer o mesmo. Somos 
chamados para estarmos cientes das diferenças culturais ao 
mesmo tempo que evitamos suposições, estereótipos e pre-
conceitos. Não assuma que sabe o que uma pessoa vai dizer.  
Tanto quanto possível, evite usar banalidades. Em vez disso, 
fale de forma clara acerca da sua experiência 

Exemplos:

Na última Conferência Geral, um delegado de um 
país vizinho em África falou na plenário dizendo que 
falava em nome de todos os africanos. Disse-lhe, durante 
o intervalo, que não falava por mim, mas o dano estava 
feito—muitos na sala agora acreditavam que eu concor-
dava com ele.

**************

Habitualmente, quando falamos sobre VIH-SIDA, 
existe uma suposição silenciosa de que as pessoas com 
VIH-SIDA são sexualmente promíscuas. Como mulher 
que se tornou VIH positiva num casamento supostamente 
monógamo, isto magoa-me.

**************

Sempre que as pessoas ouvem o meu sotaque do sul 
(Texas, EUA), consigo sentir todo o tipo de estereótipos. 
Podem não ser ditos em voz alta, mas sei que estão pre-
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sentes devido à forma diferente como sou tratada após 
falar.

4. Respeite a integridade daqueles cujas opiniões po-
dem ser diferentes das nossas. 

E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse 
todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse 
toda fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não 
tivesse amor, nada seria.—1 Coríntios 13:2 (AA)

E não vos conformeis a este mundo, mas transfor-
mai-vos pela renovação da vossa mente, para que experi-
menteis qual seja a boa, agradável, e perfeita vontade de 
Deus.—Romanos 12:2 (AA)

Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcança-
do; mas uma coisa faço, e é que: Esquecendo-me das cois-
as que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante, 
Prossigo para o alvo pelo prémio da vocação celestial de 
Deus em Cristo Jesus.—Filipenses 3:13-14 (AA)

A compreensão Wesleyana da santificação relembra-nos 
que estamos todos ainda num caminho de fé, “a caminho da 
perfeição”, mas ainda não chegámos lá.     

Em conversações com outros, é importante respeitar a in-
tegridade dos pontos de vista de outros com respeito a como 
um lê o testemunho das Escrituras e o interpreta. Pessoas 
diferentes, que abordam as Escrituras com uma fé genuína, 
podem chegar a conclusões diferentes de um texto bíblico em 
particular.

O Quadrilátero Wesleyano histórico permite que as Es-
crituras possam ser interpretadas através da lente da tradição 
da igreja (ou o testemunho do corpo de Cristo ao longo dos 
séculos), das nossas experiências pessoais (como vemos Deus 
nas nossas próprias vidas e nas vidas de outros), e da razão 
(o que faz sentido não só para nós, mas é congruente com 
todo o registo bíblico e não apenas com uma pequena porção 
do mesmo). Contudo, as Escrituras nunca devem ser usadas 
como arma.

 
Exemplo:

Fui abordado e perguntaram-me o que a Bíblia diz so-
bre a salvação. Quando respondi à pessoa, disseram-me, 
“deixe-me dizer-lhe o que a Bíblia diz na realidade”. Qual 
era o motivo de me perguntar se me iria dizer o que acred-
itava ser a resposta correcta, independentemente do meu 
fundamento teológico? 

5.  Converse de forma honesta e graciosa. Evite lingua-
gem que degrade outros que tenham pontos de vista 
diferentes do seu.

Com toda a humildade e mansidão, com longanimi-
dade, suportando-vos uns aos outros em amor Procurando 
diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo 
da paz.—Efésios 4:2-3 (AA)

Mas a sabedoria que vem do alto é, Primeiramente, 
pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de mise-
ricórdia e de bons frutos, sem parcialidade, e sem hipocri-
sia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles 
que promovem a paz.—Tiago 3:17-18 (AA)

O objectivo da conferência Cristã é criar um diálogo, não 
um debate. O objectivo não é “vencer a discussão” mas teste-
munhar a nossa compreensão da verdade de Deus, ao mesmo 
tempo que se ouve a compreensão dos outros.  Reconhecer 
que Deus pode desejar falar connosco através de fontes ine-
speradas.

A conferência Cristã requer o total envolvimento de todas 
as vozes. Ficar à margem, permanecer silencioso por medo, 
ou escolher ser neutro ou concordar falsamente de modo a 
evitar o conflito não são opções se queremos estar genuina-
mente no Corpo de Cristo.  

Exemplos:

A natureza confrontativa de algumas das conver-
sações no meu Comité Legislativo na última Conferência 
Geral deixou-me magoado e desmotivado. Considerei 
mesmo deixar esta Igreja que amo. Por vezes, sinto que 
em vez ser um tempo para procurar a vontade de Deus em 
conjunto, a Conferência Geral é um desporto competitivo 
em que existirão sempre vencedores e perdedores.

**************

Estava numa reunião quando alguém disse algo que 
sabia ser falso. Esperei que outros falassem mas ninguém 
o fez, e, infelizmente, nem eu. Senti-me um cobarde. Era 
um cobarde, mas esse momento ensinou-me que tenho de 
falar.

6. Se a pessoa com quem está a conversar expressar 
não gostar da conversa, tome tempo para considerar 
esta dor de forma adequada.  Evite minimizar a dor de 
outrem.  Não ofereça soluções superficiais ou compare 
a dor de outros com a sua.  

Alegrai-vos com os que se alegram; chorai com os que 
choram.—Romanos 12:15 (AA)
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De maneira que, se um membro padece, todos os 
membros padecem com ele; e, se um membro é honrado, 
todos os membros se regozijam com ele.   Ora, vós sois 
corpo de Cristo, e individualmente seus membros.

—1 Coríntios 12:26-27 (AA)

A compaixão está no coração do evangelho. Em Jesus 
Cristo, Deus apresentou e partilhou a integridade da ex-
istência humana, partilhando as nossas alegrias e dores. No 
Evangelho de João, o Espírito de Deus é chamado de o Aux-
iliador, Confortador e Defensor enviado por Deus no nome de 
Cristo para acompanhar as pessoas de Deus.

Testemunhar dor nos outros pode ser desconfortável. Os 
nossos primeiros instintos podem ser tentar resolver a situ-
ação ou ignorar e fugir. Em vez disso, somos chamados para 
estarmos totalmente presentes.

Evite minimizar a dor de alguém providenciando soluções 
superficiais ou comparando com a sua dor ou com a de outros.  

Algumas das formas que evitamos estar totalmente pre-
sentes à dor de outros incluem:

•  Simpatia irreflectida. (“Sei exactamente o que sente . . .”) 

• Oferecer soluções superficiais ou resoluções rápidas. 
(“Apenas tem de rezar mais . . .”)

• Trazer para a conversa dores experienciadas por outros. 
(“Todos estamos em dor . . .”)

Exemplos: 

Após ter partilhado sobre a discriminação experien-
ciada por negros como eu próprio na nossa comunidade, 
um silêncio longo e desconfortável foi quebrado por al-
guém que disse: “Sei bem o que sente. Todos estamos a 
sofrer”. Quem falava era branco e rico.

**************

As respostas típicas quando falo da dor de ser homos-
sexual na Igreja Metodista Unida correm normalmente 
desta forma: “Apenas tem de ser paciente”, “Vão ocor-
rer mudanças”, “Apenas necessitamos de mais diálogo”. 
Nunca ninguém me perguntou: “Conta-me mais . . .”

7. Se magoar alguém intencionalmente ou não inten-
cionalmente, peça desculpa de forma clara. Se lhe 
pedirem desculpas, aceite-as como um primeiro passo 
face à reconciliação e permita que a conversa avance. 

Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no al-
tar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa 
contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai  con-
ciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresentar 
a tua oferta.—Mateus 5:23-24 (AA)

E perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós per-
doamos a quem nos tem ofendido.—Mateus 6:12 (AA)

O perdão é uma parte integral da jornada do amor. Tem a 
capacidade de cura de aprofundar os nossos laços e criação de 
confiança. Pedir ou aceitar desculpas não deve ser confundido 
com a profunda e longa jornada de perdão e reconciliação, 
mas pode servir como um ponto de entrada para essa bênção. 

A arte de pedir desculpas exige humildade e a vontade 
de compreender que a jornada para o perdão pode ter apenas 
começado. 

Seja simples no pedido de desculpas ao demonstrar a sua 
responsabilidade, sem atribuir a potencial responsabilidade 
de outros. Evite usar qualificativos como “Peço desculpa se 
te magoei de alguma forma . . .” ou “mas . . . por favor com-
preenda . . . “ quando pede desculpas. 

Aceitar um pedido de desculpas como um convite para a 
jornada de reconciliação pode ser, por vezes, difícil. A natu-
reza da ofensa e a nossa percepção da sinceridade das descul-
pas pode aumentar esta dificuldade. Confiar que o trabalho de 
reconciliação é o trabalho do Espírito de Deus, dentro e além 
das nossas acções, pode ajudar-nos a enfrentar a jornada para 
o perdão.

Exemplos:

Fiz uma apresentação e um dos participantes ques-
tionou-me de forma acusadora. No dia seguinte, a mesma 
pessoa abordou-me e pediu-me desculpas pelo seu com-
portamento e disse que apoiava o meu trabalho.  

**************

Por vezes, quando sei que estou errado, quero na mes-
ma explicar o meu ponto de vista e porque fiz o que fiz. 
Tenho que me lembrar que um pedido de desculpas sincero 
não vem com qualificações.

8.  Esteja consciente de como os diferentes níveis de 
poder detidos por indivíduos afectam as dinâmicas da 
conversa.  Não utilize o poder que pode ter sobre outra 
pessoa para os pressionar para concordarem consigo.
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Ao estrangeiro não maltratarás, nem o oprimirás; 
pois vós fostes estrangeiros na terra do Egipto. A nenhuma 
viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, 
e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu cla-
mor.—Êxodo 22:21-23 (AA)

Assim os últimos serão primeiros,  E os primeiros se-
rão últimos.”—Mateus 20:16 (AA)

E responder-lhes-á o Rei: Em verdade vos digo que, 
sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos 
mais pequeninos, a mim o fizestes.—Mateus 25:40 (AA)

Em todas as interacções humanas estão envolvidos di-
ferentes níveis de poder, quer sejam reconhecidos ou não.  
Género, identidade de género, idade, raça, orientação sexual, 
etnia, estado sócio-económico e civil, educação e estado ocu-
pacional, competências físicas e mentais e lugar nas estrutu-
ras hierárquicas são alguns dos factores presentes em todas 
as conversas colocando os indivíduos em níveis de poder de-
siguais.

Os diferentes níveis de poder afectam as experiências das 
pessoas na mesma conversa. O que para alguns pode ser um 
simples diálogo, pode ser experienciado por outros como uma 
provação dolorosa. 

Os valores do evangelho de Jesus Cristo pedem que viva-
mos contra-culturalmente, de forma que os primeiros são cha-
mados para serem os últimos e a grande honra é dada aqueles 
que os outros consideram ser “os menores” entre nós.

 
Enquanto interage, considere os diferenciais de poder e 

certifique-se que as vozes e experiências dos marginalizados 
estão a ser ouvidas e consideradas.  Tome um cuidado espe-
cial em considerar a sua própria posição de poder. Se tiver 
poder, reconheça-o e partilhe-o. Caso não se sinta capacitado, 
fale e reivindique o poder que é seu no reino inverso de Deus.  

Exemplos:

Estive em situações em que as pessoas dizem, “Partic-
ipei nas últimas quatro Conferências Gerais e tenho mui-

ta experiência”. Isto indica que esta pessoa acredita que 
sabe muito mais do que as pessoas novas e que as pessoas 
habitualmente o deixam liderar a discussão.

**************

Apesar de falar fluentemente seis outros idiomas, co-
municar em inglês envolve muito esforço. Ainda assim, 
tento o meu melhor, mas habitualmente sinto que os outros 
estão desesperados para que termine enquanto tento en-
contrar as palavras certas.

9. Confie que Deus está presente e a influenciar a sua 
conversa. 

Confia no Senhor de todo o teu coração,
    e não te estribes no teu próprio entendimento.

—Provérbios 3:5 (AA)

Ele respondeu-me, dizendo:
    Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo:
    Não por força nem por poder,
    mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos”.

—Zacarias 4:6 (AA)

O trabalho da Conferência Geral é santo. É sobre alin-
har-nos com o que Deus está a fazer e o que pretende fazer. 

Focar-nos neste princípio ajuda-nos a viver o nosso 
chamamento enquanto delegados de forma livre, esperançosa 
e confiante.  Também evita que tentemos controlar os resul-
tados com comportamentos pecaminosos, tais como manipu-
lação do processo, intimidação, violência ou desinformação.  
Em vez disso, o fruto do Espírito de Deus torna-se a abundan-
te colheita do nosso trabalho.

Mas o fruto do Espírito é: o amor, o gozo, a paz, a 
longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a 
mansidão, o domínio próprio; Contra estas coisas não há 
lei.—Gálatas 5:22-23 (AA)
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As petições são enviadas por agências, conferências, igrejas e indivíduos.

O secretário de petições atribui números às petições. Os números indicam a comissão legislativa, a ordem 
cronológica, se afecta a Constituição, se há quaisquer implicações financeiras, se tem significância global e se a 

petição se aplica ao Livro de Disciplina, Livro de Resoluções, ou outro.

A Comissão de Referência revê as atribuições feitas pelo secretário de petições. Tem autoridade para combinar 
petições e fazer novas atribuições às comissões legislativas, conforme considerado necessário.

As alterações solicitadas ao Livro de Disciplina e ao Livro de Resoluções e outras  
petições são impressas no ADCA.  

As comissões legislativas irão debruçar-se sobre as petições e fazer recomendações à sessão plenária.

As recomendações são registadas como aprovadas pelos oficiais da comissão legislativa junto ao  
Coordenador do Calendário, é-lhes atribuído um número de calendário e são impressas  

no DCA.

As deliberações são utilizadas para actualizar o Livro de Disciplina ou o Livro de  
Resoluções. O DCA torna-se no relatório oficial da Conferência Geral.

Processo Legislativo

A sessão plenária (toda a assembleia) delibera sobre os itens de calendário.

➙
➙

➙
➙

➙
➙

➙
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Gráfico de Procedimentos Parlamentares 
da Conferência Geral

Para fazer isto: Diz isto:
ACÇÕES SECUNDÁRIAS POR ORDEM DE PRECED NCIA

(Ver legenda abaixo)

I       S      D     E     Voto   R

Interrupção

Pedir um intervalo

“Eu sugiro interromper.”

“Eu sugiro que adiemos até . . .”

“Eu sugiro que discutamos a acção. . . .”

“Eu sugiro que a questão anterior . . .”

“Eu sugiro que o debate seja limitado 
(ou prolongado) para . . .”

“Proponho o adiamento deste assunto até . . .”

“Eu sugiro que este assunto seja referido a . . .”

“Eu sugiro emendar por . . .” ou 
“Eu sugiro substituir . . .”

“Eu sugiro adiar indefinidamente.”

“Eu sugiro que . . .”

“Elevo para este ponto de ordem”

“Elevo para inquérito parlamentar”

“Elevo para um ponto de informação.”

“Apelo à decisão do presidente.”

“Sugiro suspender as regras para . . .”

“Eu sugiro retirar da mesa . . .”

“Sugiro reconsiderar o voto em. . .” 
(O sugerente deve afirmar o seu voto na acção original)

Não   Sim   Não  Não Mai

Não Sim Não Sim Mai

Não Sim Não Não Mai

Não Sim Não Não 2/3      R

Não   Sim   Não   Sim   Mai*     R

Não   Sim   Sim   Sim   Mai      R

Não Sim Sim Sim Mai R

Não Sim Sim Sim Mai R

Não Sim Sim Sim Mai R

Não Sim Sim Sim Mai R

Sim Não Não Não Regras do
Presidente

Sim   Não   Não   Não  Regras do
Presidente

Sim Não Não Não

Sim Sim Sim Não Mai R

Não Sim Não Não 2/3

Não Sim Não Não Mai

Não Sim **    Não Mai

Suspender mais
considerações acerca de
um assunto, especialmente
numa emergência

Concluir o debate e
emendas

Limitar ou prolongar os
limites do debate

Adiar o debate para um
momento específico

Ter mais estudos sobre o
assunto
Emendar uma acção,
incluindo emenda por
substituição

Adiar indefinidamente
(Extingue a acção
principal)

Apresentar um Negócio
Novo

Corrigir um erro num
procedimento parlamentar

Obter aconselhamento sobre
o procedimento parlamentar

Solicitar informação

Questionar a gestão do
secretário que preside

Suspender as regras
temporariamente

Recuperar um assunto
previamente discutido

Reconsiderar acções
anteriores (Pode ser
apenas feito por um
membro que tenha
votado anteriormente na
parte em maioria)

ACÇÃO PRINCIPAL (Introdução de uma Petição)

ACÇÕES INCIDENTAIS (Relativas ao negócio em consideração)

LEVAR O ASSUNTO À ASSEMBLEIA

I = Pregador Interrompido?; S = Segunda parte necessária?; D = Debatível?; E = Emendável?; R = Pode ser reconsiderado. 
* Ver a regra da CG 9.4 (uma excepção ao procedimento parlamentar de 2/3 votos normal).
** Ver as regras da CG 21 e 30.
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** Ver as regras da CG 2123 e 3032.
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Abreviaturas e códigos

Pacotes de petições
Durante a Conferência Geral, os pacotes de petições, incluindo cópias de cada submissão, serão emitidos à Comissão de 

Referência e às comissões legislativas para as quais estas forem atribuídas. Qualquer delegado que pretenda ver um pacote de 
petições poderá contactar o secretário de petições.

Texto da petição
As eliminações propostas ao material existente são indicadas por texto rasurado.
Os acréscimos propostos ao material existente são indicados por sublinhado simples.

Cada petição é numerada com o seguinte código:

Código da petição:

Primeiras séries de números . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lista cronológica de petições (começa com 60001)
Primeiras duas letras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Comissão legislativa
Número da petição  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Posições 1-5
Separador 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Valor da Posição 6 “-”
Código da Comissão Legislativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Posições 7-8
Separador 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Valor da Posição 9 “-”
O tipo de petição determina as várias posições seguintes.
Número de parágrafo da disciplina com o símbolo de parágrafo . . . .¶XXXX.XXXX

Petições com um número par de centenas (200, 400, 1200, etc.) indicam que a petição pede um novo parágrafo.
Ou o número da resolução  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .RXXXX

R9999 indica que a petição pede uma nova resolução.
Ou a palavra “NonDis” para uma petição que não se refere a parágrafos da Disciplina ou a resoluções.
Separador 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Próximo valor de posição disponível “-”
O tipo de petição determina a posição seguinte.
“C” se uma petição tem impacto na Constituição, todos os outros tipos de petição não têm significado no Código de  
 Identificação da Petição.
O código de indicador financeiro ocupa a posição disponível seguinte.
Em branco se a petição não tem impacto no orçamento.
Ou “$” se a petição tiver implicações financeiras para um item existente do orçamento.
Ou “!” se a petição tiver implicações financeiras para um novo item do orçamento.
O indicador global ocupa a posição disponível seguinte. 
Em branco se a petição não tiver impacto na igreja global.
Ou “G” se a petição tiver impacto na igreja global.

Comissões legislativas

CA . . . . . . . . . . Igreja e Sociedade 1
CB . . . . . . . . . . Igreja e Sociedade 2
CO . . . . . . . . . . Conferências
DI  . . . . . . . . . . Discipulado
FA . . . . . . . . . . Administração financeira
FO . . . . . . . . . . Fé e ordem
GA . . . . . . . . . . Administração geral
GM  . . . . . . . . . Ministérios globais
IC . . . . . . . . . . . Comissões independentes
JA  . . . . . . . . . . Administração jurídica
LC . . . . . . . . . . Igreja local
MH  . . . . . . . . .  Ministério e Educação Superior/Superin-

tendência

Comité Permanente

CC . . . . . . . . . . Conferências centrais

Agências gerais
CT . . . . . . . Mesa conexional
GBCS  . . . . Junta Geral de Igreja e Sociedade
GBOD . . . . Junta Geral de Discipulado
GBGM . . . . Junta geral de Ministérios Globais
GBHEM  . . Junta Geral de Ensino Superior e Ministério
GBPHB . . . Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde
GCAH . . . . Comissão Geral de Arquivos e História
GCOC . . . . Comissão Geral de Comunicações
GCFA  . . . . Conselho Geral de Finanças e Administração
GCRR . . . . Comissão Geral sobre Religião e Raça
GCSRW. . .  Comissão Geral do Estado e Função das  

Mulheres
GCUMM . . Comissão Geral de Homens Metodistas Unidos
GCUMW . . Comissão Geral de Mulheres Metodistas Unidas
GBUMPH .  Conselho Geral da Casa Publicadora Metodista 

Unida
OCUIR  . . .  Gabinete de Unidade Cristã e Relações  

Inter-religiosas
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Lista alfabética de delegados votantes e das primeiras reservas
Os clérigos estão escritos em itálico. O código do Comité/Comissão está a seguir ao nome.

A Karumb Andre, Tshikut Mwayimb (LC)  . . . . . . North-
 West Katanga
Abdulai, Michael A. (GA)  . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Abedi, Dorothee Tulia  (DI) . . . . . . . . . . . North Katanga
Abel, Russell L. (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Aboua, Louis Roi Nondenot (DI) . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Abro, Alain Patrick A.  . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Adams, Andrew Stephen (FO) . . . . . Illinois Great Rivers
Adams, Donald Lee (MH). . . . . . . . . . . . . South Georgia
Adamu, Doris Jenis (IC) . . . . . . . . . . . . Northern Nigeria
Adamu, Napoleon Grummetti  (DI) . . . . Central Nigeria
Adjobi, Philippe A. (DI)  . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Adjrabe, Mathurin Djoman (FA)  . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Aguila, Pedro P. (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Aka, Hermance A. (FA). . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Aka, Pierre A. (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Akaffou Yao Aye, Raymond Claude (CO) Cote d’Ivoire
Akre, Michel A. (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Alfred, Darlene Rochelle (CA) . . . . . . . . . . Central Texas
Alimasi, Mwania Willy (DI)  . . . . . .Oriental And Equator
Allen, Emily Ruth (GA) . . . . . . . . . . . California-Nevada
Allen, James (Jim) R. (FA) . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Allen, Suzanne H.  . . . . . . . . . . . . . . . . Upper New York
Allen, William Arthur (CO) . . . . . . . . . . Upper New York
Almeida, Adilson Leitão (FO) . . . . . . . . . Western Angola
Alstott, Richard Anthony (LC)  . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Alvarez-Alfonso, Iosmar (GM) . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Ambi, Norlito Tapia (GM). . . . . . . . .Bulacan Philippines
Ambrusz, István (IC). . . . . . . . . . . . Hungary Provisional
Amey, Bethany Lin (CA)  . . . . . . . . . Greater New Jersey
Amon, Darlene Van Camp (LC) . . . . . . . . . . . . . Virginia
Amundson, Tyler Flint (CO) . . . . . . . . . . . . . Yellowstone
Andasan, Helen Francisco (IC). . . . . . Tarlac Philippines
Anderson, Zachary Lee (FA). . . . . . . . . . . . . Great Plains
Andone, Herzen De Vega (GM). . . . . . . . . North Georgia
Andrawus, Emmanuel (MH). . . . . . . . . Southern Nigeria
André, Manuel João (JA)  . . . . . . . . . . . . Western Angola
Angoran, Yed E. (MH)  . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Anthony, Foday (CB) . . . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Apson, Gladys Maisule (LC)  . . . . . . . . Southern Nigeria
Arant, Andy Turner (CB)  . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Arant, Athon Melton (DI) . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Archer, Patricia H. (DI). . . . . . . . . . . . . . .North Carolina

Arellano, Armando Contreras (GM). . . . . . . . . East Ohio
Armstrong, Jacob Clark (CB) . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Armstrong, Megan Marie (FO) . . . . . . . Rocky Mountain
Arnold, Bill T. (FO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Arpellet, Abraham K. (LC) . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Aspey, Amy Barlak (FO) . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Assale, Eugene G. (MH) . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Austin, Sharon Genise (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Auta, John Pena (MH)  . . . . . . . . . . . . . . Central Nigeria
Ayiba, Yebrou O. (FA). . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Aying Kambol, Jean Muland (FO)  . . . . . . . . South-West
 Katanga
Ayuba, Tanko Lawrence (JA) . . . . . . . . Southern Nigeria
Bader, Matthew Cole  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dakotas
Baião, Juscelina Domingos (CB) . . . . . . Western Angola
Bailey, Marshall Siddons (JA)  . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Bakeman, Thomas Brian (GA) . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Bala, Habila Balasa (FA)  . . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Baliyanga, Marc (CO)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Africa
Ballard, Emily Elizabeth (DI) . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Bank, Wayne Herbert (CA). . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit
Banks, Martha E. (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Bankurunaze, Lazare (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Banza, Simon Ngombe (CO)  . . . . . . . . . . North Katanga
Banza Nkulu, Arthur Wandulu (FO) . . . . . North Katanga
Bard, David Alan (FO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minnesota
Barrett, Joy Anna (MH)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit
Bass, Tracy L.  . . . . . . . . . . . . . . . . .Eastern Pennsylvania
Basse, Gabriel D. (CA). . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Beard, Frank J. (MH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Beard, John Herschel (LC) . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Beasley, Jacob Michael . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Beasley, Zachary Carl (GA) . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Beckley, David L. (MH) . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Beda, Marcelline N. (CB) . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Behi, Felix (CA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Bell, Cheryl Jefferson (FO) . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Bell, Elyse Jeanette (GM). . . . . . . . . . . . . . . . . Memphis
Bender, Lisa Dromgold (FA)  . . . . . . . . . . . Susquehanna
Benedyktowicz, Olgierd Krzysztof (GM). . . . . . . Poland
Benz, Dorothee Elisabeth (CB). . . . . . . . . . . . . New York
Bergland, Robert E. (FO) . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Bergquist, Greg Becker (CO)  . . . . . . . California-Nevada

A informação sobre o delegado é disponibilizada pelos respectivos secretários das conferências anuais, como  
parte do processo de credenciamento.  As correcções podem ser enviadas para o  

Reverendo L. Fitzgerald Reist, Secretário da Conferência Geral, greist@gcfa.org.
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Berlin, Thomas Martin (FA) . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Berner, James Martin (FA) . . . . . . . . . . . . . West Virginia
Best, Gregory Tyler (CB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Beugre, Antony H. (LC)  . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Biggerstaff, Randy Lee (CO)  . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Bindl, Helene (CB) . . . . . . . . . . . . . . Austria Provisional
Bishimba, Louis Kasongo (MH) . . . . . . . . North Katanga
Bishop, Nathaniel Leon (MH)  . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Björklund, Leif-Gote (CO)  . . . . . . . . . . Finland-Swedish
 Provisional
Blystone, Donald Carlyle . . . . . . . Western Pennsylvania
Boayue, Charles S. G. (GM). . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit
Bobo, Togara (DI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Zimbabwe
Bockari, Mariama (JA) . . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Bodje, Isaac D. (FO). . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Boggs, John Sherrod (FO)  . . . . .Western North Carolina
Bogro, Isaac D. (CB)  . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Bongolan, Ruby Taoagen (FO) . . . . Northwest Mindanao
 Philippines
Borgen, Margaret Platt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Bosko, Joyce Cletus (MH) . . . . . . . . . . . . . . . . .Tanzania
Boye-Caulker, James (FO)  . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Braddon, David Verne (FO)  . . . . . . . . . . .South Carolina
Brault, Walker Arthur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minnesota
Brewington, Frederick K. (GA)  . . . . . . . . . . . . New York
Brewster, Dixie K. (LC) . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Bridgeforth, Cedrick D. (JA). . . . . . . . .California-Pacific
Briggs, Margie Marie (CB). . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Brim, Jay (JA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Brinkley, Eston C. (CB)  . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Britton, Fred Shell (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Bromley, Edward Royal (CO) . . . . . . . . . . . . . . Memphis
Brooks, Jane Newman (MH). . . . . . . . . . . North Georgia
Brooks, John Edward (LC) . . . . . .Alabama-West Florida
Brown, Clarence Rutherford (DI) . . . . . . . . . . . . Virginia
Brown, Diane Louise (GA). . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit
Brown, George Mead (LC) . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Brown, Randy (DI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Brown-Thompson, Janis N. (IC). . . . . . . . . . . . Kentucky
Brownson, William H. (FA)  . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Brumbaugh, Susan M.  . . . . . . . . . . . . . . . . New Mexico
Bruster, Timothy Keith (GA) . . . . . . . . . . . . Central Texas
Bryan, Harriet Jean (MH)  . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Bryan, Lawson Robert (FA) . . . . .Alabama-West Florida
Bryant, Danny C. (FO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Bryars, Paul Lawrence (MH) . . . .Alabama-West Florida
Buimba, Mekembe Albert (FO) . . . . . . . . . . . East Congo
Burgess, Agatha Sue . . . . . Oklahoma Indian Missionary
Burgess, Gail L. (JA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wisconsin
Burian, Lawrence Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Burnett, Sandra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Memphis

Burris, James Todd (FA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Burton, Jennifer Louise (GA) . . .Western North Carolina
Bustamante, Lucy De Guia (CA) . . . . . . . . .West Middle
 Philippines
Bwalya, Laishi (DI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zambia
Caducoy, Elizabeth Lugares (MH) . . . . . . . . . .Mindanao
 Philippines
Calderon, Chelsea C.  . . . . . . . . . . . . . . . . . New Mexico
Calvillo, Melissa I. . . . . . . . . . . . . . Illinois Great Rivers
Campbell, William Martin (JA). . . . . . . . . . New England
Cantrell, James Carlton (JA)  . . . . . . . . . . North Georgia
Cantrell, Robert Wilson (CA) . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Capulong, Julie Fernandez (FA) . . . . . .Southern Tagalog
 Provisional Philippines
Caramanzana, Darlene M.  . . . . . . . . . . . . . . .Philippines
Carey, Melanie Lee (FO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit
Carhee, Deloris Fugh  . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Carlos, Adelia Pascual (GM)  . Philippines-Cavite (Pacc)
Carlos, Eduard Vicente (CA)  . . . . . Northwest Mindanao
 Philippines
Carlton, Charles B. . . . . . . . . . . . . . . . . . North Alabama
Carpenter, Kelly Jo (CA)  . . . . . . . . . . . . . . . North Texas
Carver, Philip Howard (FA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Cataldo, Jodi Lynn (LC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dakotas
Caterson, Evelynn S. (JA) . . . . . . . . . Greater New Jersey
Cauffman, Shirley Marie (GA) . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Cayaba, Pablo Talal (CA). . . . North Central Philippines
Celzo, Jowey C. (CB) . . . . . . . . . Pangasinan Philippines
Chafin, Lonnie Arthur (CO) . . . . . . . . . Northern Illinois
Chang, We Hyun (CA)  . . . . . . . . . . . . . . . . New England
Charles, Longena Iunda (GA)  . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Charley, Francis Benson (MH). . . . . . . . . . Sierra Leone
Chattin, Terri Rae (CB). . . . . . . . .Baltimore-Washington
Cheatham, Laurence Michael (CB)  . . . . .South Carolina
Chikomb, Rukang (GM) . . . . . . . . . North-West Katanga
Chikuta, John (CB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zambia
Childs, Carl Espy (FA) . . . . . . . . . . . . . . . South Georgia
Childs, Michael Franklin (CA) . . . . . . . . . . . .Mississippi
Chin, Noel Newton (MH) . . . . . . . . . . . . . . . . . New York
Chingonzo, Annie Grace (MH). . . . . . . . East Zimbabwe
Choi, Thomas S. (MH)  . . . . . . . . . . . . .California-Pacific
Christensen, Faye Blanch (CA)  . . . . . . . . . . . Minnesota
Christian, Elizabeth Nicola (DI) . . . . . . . . . . . . . Virginia
Christy, David Harold (JA) . . . . .Western North Carolina
Chukpue-Padmore, Isaac (LC) . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Chysostome, Cijika Kayombo (MH) . . . . . . . . . . Lukoshi
Cimpaye, Valentine (CA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Clark, Cornelia Anne (GA) . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Clark, Doris Faye (MH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Clark, Irma (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . Northern Illinois
Cleaver, Emanuel (FO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Clement, Kongolo  Chijika (CO). . . . . . . . . . . . . Lukoshi
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Clemons, Reginald Gerard (GA)  . . . . . . . . . . . . . . Texas
Cohen, Dale Robin (MH) . . . . . . . . . . . . North Alabama
Coles, Amy Louise (DI). . . . . . . .Western North Carolina
Colglazier, Christopher Lee (MH)  . . . . . . . . . West Ohio
Collier, Theodore Cody (LC)  . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Colorado, Judy C. (DI) . . . . . . . . . . . Greater New Jersey
Concepcion, Allan Asunsion (CA)  . . . . . . Central Luzon
 Philippines
Conley, Ellis Evins (CO) . . . . . . . . . . . . . . . West Virginia
Cook, Beth Ann (CB)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Cook, Karen M. (LC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Cooper, Edwin Buddy M. (CB) . . . . . . . . . South Georgia
Cosby, James Stanley (FO) . . . . . . . . . . Northwest Texas
Cosme, Eva Sebastiao (FA)  . . . . . . . . . . Western Angola
Cosmiano, Phebe Namoca (DI)  . . . . Visayas Philippines
Cox, Keith M. (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Crise, Katie Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wisconsin
Crisler, Timothy Earl (GM)  . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Cristobal, Evangeline Justo (DI). . . . . . . .East Mindanao 
 Philippines
Crouch, Timothy Charles (CO). . . . . . . . . . . North Texas
Cruz, Edgardo Dellova (GA) . . . . . . . .Southern Tagalog 
 Provisional Philippines
Cruz, Orlando Manuel DA (IC)  . . . . . . . Western Angola
Cua, Noel Syjucco (CO) . . . . . Philippines-Cavite (Pacc)
Cunanan, Apolinario V. (GA) . . . . . . Middle Philippines
Curimenha, Rita Maria (DI) . . . . . . . . . . Western Angola
Currier, Reasa (CA)  . . . . . . . . . . . . . . . Rocky Mountain
Curts, Allison Christine (GM). . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Dabandan, Erwin Balderian (MH) . .Palawan Philippines
Dahlman, Laurie A.  . . . . . . . . . . . . . . . . .West Michigan
Damron, Douglas Alan (MH) . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Daniel, Haruna Ibrahim (GA) . . . . . . . . Southern Nigeria
Daniels, Joseph Wayne (MH) . . . .Baltimore-Washington
Dannenberg, Kai Uwe (FA)  . . . . . . . . . . Germany North
Davis, Bobby Dewayne (GM) . . . . . Illinois Great Rivers
Davis, Charlotte All (CB) . . . . . . . . Red Bird Missionary
Davis, Debra A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Davis, Jennifer Pharr (IC) . . . . . .Western North Carolina
Davis, Mary Jan (MH) . . . . . . . . . . . . . . . . . North Texas
Dawson, Katie Marie Ziskovsky (FO). . . . . . . . . . . . Iowa
Day, Laurie Ann  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rocky Mountain
Day, Ronald Pat (FA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Dease, Robin (LC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Deere, Josephine (GA) . . . Oklahoma Indian Missionary
Dela Cruz, Febe Rinonos  . . . . . . . . . Middle Philippines
Dela Rosa, Ricky Lacsamana (CO)  . . . . . . . . Pampanga
 Philippines
Delos Santos, Jesus N (DI) . . . . . Pangasinan Philippines
Denardo, Nancy L (CO) . . . . . . . . Western Pennsylvania
Denham, John Rees (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Detjen, Anne Marie (CB) . . . . . . . . . . . . Germany North

DeVille, Terrel Jones (JA). . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Deviney, Aislinn Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Dick, Barbara Anne Buehler (FO)  . . . . . . . . . Wisconsin
Dick, Daniel Robert (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . Wisconsin
DiPaolo, Joseph Frank (MH) . . . . .Eastern Pennsylvania
Dizon, Rio Anne Balbin (GM) . . . . . Middle Philippines
Djundu, Paul Ami NKoy (MH). . . . . . . . . Central Congo
Dodge, David Allen (MH). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Dodson, Christine (GA)  . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Dogo, Calvin John (CB) . . . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Dove, Carolyn Ann (CB)  . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Dozier, Henry Washington (CO). . . . . . . . Western North
 Carolina
Dry, Steven Michael . . . . . . . . . . . . . . . . . . New England
Dunah, Isa Audu (CB)  . . . . . . . . . . . . . Northern Nigeria
Dunn, Alyce Weaver (FO) . . . . . . . Western Pennsylvania
Dunnam, Maxie D. (MH) . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Dyke, Lynn Ann (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Earls, Janet Butler (LC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Easterling, LaTrelle Elaine (CB)  . . . . . . . . New England
Ebalo, Roger Morete (DI) . . . . . West Middle Philippines
Eberhart, Diane Wasson (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Ehninger, Judith K. (DI) . . . . . . . . .Eastern Pennsylvania
Elfving, Andreas Jan Martin (IC) . . . . . Finland-Swedish
 Provisional
Ellis, Kenneth M. (FA) . . . . . . . . . . . . .California-Pacific
Emigh, Joe A.  . . . . . . . . . . . . . . . . Western Pennsylvania
Emile, Mundji Chikanda (LC)  . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Emmanuel, Ande Ikimun (FO) . . . . . . . Southern Nigeria
Engelhardt, Carolyn Hardin (CO). . . . . . . . . . . New York
Enns, Ron (GA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northwest Texas
Equila, Egmedio Balbona (GM). . . . . South Nueva Ecija 
 Philippines
Erwin  IV, Edgar Lee (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Estep, Tammy Lynn (JA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Ester, Clara Jean (CA)  . . . . . . . . .Alabama-West Florida
Esther, Museng Muvula (LC) . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Euper, Jacqueline K. (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit
Exiomo, Edwin De vera (DI)  . . . . Mindanao Philippines
Fagan, Larry Ray (JA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Fairley, Leonard E. (CA)  . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Fairly, Robert C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Farr, Robert Dean (DI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Farris, Patricia Ellen (FO) . . . . . . . . . .California-Pacific
Fassett, Thomas M. (IC) . . . . . . . . . . . . Upper New York
Feliciano, Amone  Felimone (LC)  . . Mozambique North
Fenstermacher, Edwin A. (DI)  . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Ferrariz, Manolo Cortez (DI) . . . . . .Palawan Philippines
Fidlin, Billie K.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Desert Southwest
Figueiredo, Manuel (GM). . . . . . . . . . . . Western Angola
Finegan, Mary Ellen (CA)  . . . . . . . . . . . . . West Virginia
Fink, Elizabeth Ashley  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
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Finley, Margaret Jane (GA). . . . . . . . . . . . North Georgia
Flick, Christine Dagmar (GA)  . . . . . . . . Germany South
Flinck, Sara Alsted  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denmark
Fogle-Miller, Carlene Rebecca (FO). . . . . . . . . . . Florida
Forrester, Gregory Alan (GA) . . . . . . . . Upper New York
Fowler, Courtney Meria (CB) . . . . . . . . . . . . Great Plains
Frye, William Randall (CO)  . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Fukumoto, JoAnn Yoon. . . . . . . . . . . . .California-Pacific
Fuller, Gary (CB)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Fullerton, Rachel (LC)  . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Furr, Steven Paul (CB)  . . . . . . . . .Alabama-West Florida
Gabriel, Maximo Galang (GM) . . . . . . . . . . .Philippines
Gaines-Cirelli, Ginger Elise (IC) . . . . . . . . . . Baltimore-
 Washington
Galindo, Ofelia Lualhati Gironella (DI) . . . . . Northwest 
 Philippines
Garza, Oscar Luis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Gaston, Kafweta Malezu (IC) . . . . . North-West Katanga
Gatz, Elisa Jean McGee (GA) . . . . . . . . Northern Illinois
George, Gary Mark (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Gilbert, Janice Arlene (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Gilbert, M. Lynne (LC). . . . . . . .Western North Carolina
Gipson, Mattie Dickens (LC)  . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Glover, Brenda Harris (DI) . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Goddard, Kimberly Mustard (MH) . . . . . . . . . . . Holston
Goff, Edward Andrew (MH) . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Gonyi, Wilson Gana (MH)  . . . . . . . . . . Northern Nigeria
Goodwin, Kevin G. (FA) . . . . . . . . . .Peninsula-Delaware
Graca, João Manuel da (CO)  . . . . . . . . . Western Angola
Grace, Roger L. (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Graham, Curnell (GM). . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Grant, Holly Jean (JA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Graves, David William (FO) . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Graves, William Russell (CB) . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Green, Oliver D. (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Green, Sharletta Michelle (MH). . . . . . . . . West Virginia
Greer, Virginia Leigh (CB) . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Gregoire, Tsinevwa Mwasakachiza (CB) . . . . . . Lukoshi
Gregorio, Percival Jimena (GM)  . . . . . . . . .Quezon City
 Philippines East
Gregory, Ethan Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . . Central Texas
Gregory, Sharon J. (LC) . . . . . . . . Western Pennsylvania
Grieb, Thomas B. (FA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Grinna, Frøydis (FO)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norway
Gross, Gregory Dean (MH)  . . . . . . . . . Northern Illinois
Gulele, Lidia Romao (JA) . . . . . . . . . Mozambique South
Gume, Jose Jamisse (DI) . . . . . . . . . . Mozambique South
Guy, Beverly Ann (CB). . . . . . . . . . . . . . .West Michigan
Habonimana, Silas (MH)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Hall, Rebecca Jo (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Haller, Laurie Ann (CO) . . . . . . . . . . . . . .West Michigan
Hamilton, Adam Joseph (MH)  . . . . . . . . . . . Great Plains

Hammond, Dionne Chandler (JA)  . . . . . . . . . . . . Florida
Hammons, Brian Kent (CA) . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Handy, Stephen E. (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Hanke, Gilbert Carl (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Hanson, Jay David (JA)  . . . . . . . . . . . . . . South Georgia
Hare, Dawn Wiggins (GA) . . . . . .Alabama-West Florida
Harker, Linda Mae (MH) . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Harkrider, John Thomas (CO) . . . . . . . . . . . Central Texas
Harper, Caleb Jeffrey (CB) . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Harper, Warren Randolph (FO). . . . . . . . . . . . . . Virginia
Harrington, Mary Anne (FA)  . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Harris, James A. (GA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Harris, Joseph L. (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Harris, Matthew Louis  . . . . . . . . . . . . .Desert Southwest
Harrison, Jr., H. Thomas (CA) . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Harrison, Richard Thomas (FO) . . . . . . . . . . North Texas
Haruna, Nibron Galadima (CA). . . . . . Southern Nigeria
Haselden, Leslie Powell . . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Hatcher, William Stanley (GA). . . . . . . . . South Georgia
Haupert-Johnson, Sue Ellen (GA)  . . . . . . . . . . . . Florida
Hauser, Joshua William. . . . . . . . . . . . . . . .Oregon-Idaho
Hawxhurst, Jean G. (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Hayden, Jo Anne Kay  (DI). . . . . . . . . . . . . . . . . . Alaska
Hayden, Karen Elaine Koons (MH) . . . . . . . . . .Missouri
Hearn, Jeremy Kirk (DI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Hearne, Richard Bailey (CB) . . . . . . . . . . . . North Texas
Heckaman, Christopher Todd (DI) . . . . . . . . . West Ohio
Hedgepeth, Mitchell B. (FO). . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Heeren, Rebecca Lea (JA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Heil, Warren Alexander (DI). . . . . . . . . . . . Susquehanna
Henderson, Gary Ray (MH) . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Henderson, Ronald D. (JA). . . . . . . . . . . . . . North Texas
Henley, Mary Bendall (CB)  . . . . . . . . . . North Alabama
Henry, Jackson Wayne (GM). . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Hernandez, Andrew (Andy) Ramirez (GM) . . . . . . Texas
Hernandez, Rinaldo D. (DI) . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Heyward, Joseph E. (DI) . . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Hickey, Kirby Keith  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
Hieronymus, Sandra (Sandy) L. (CA)  . . . Western North
 Carolina
Higgins, Ruth Ann  . . . . . . . . . . . . . .Peninsula-Delaware
Hill, MacArthur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Hobbs, Marquice Tremayne (MH) . . . . . . . . . . . . . Texas
Hoffman, Richard Christian (CB) Western Pennsylvania
Holland, Mark R. (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Holley, James Delray (JA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Hollman, Taavi (MH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Estonia
Honeycutt, Jane Denise (CO) . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Hong, Hang Sun (Aimee) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Hood, Elizabeth Hackney (CO). . . . . . . . .North Carolina
Hood, Stacy Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Hooker, Jr., Coley (GM) . . . . . . .Western North Carolina
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Horton, Margaret Anne (LC)  . . . . . . . . . . . Susquehanna
House, Donald (Don) Reed (FA)  . . . . . . . . . . . . . . Texas
Howard, Clifton O. (FO) . . . . . . . . . . . . . . . Central Texas
Howard, George Glenn (GA) . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Howard, John Franklin . . . . . . . .Western North Carolina
Howell, James Comer (CB)  . . . .Western North Carolina
Hunt, Mary M.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Hunt, Susan Elizabeth. . . . . . . . . .Alabama-West Florida
Hurlbert, Daniel D. (MH). . . . . . . . . . .Desert Southwest
Huycke, Mary Kohlstardt (MH)  . . . . . Pacific Northwest
Icaza-Willetts, Tiffania L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Idom, Merle Matthews (DI)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Ihlo, Jennifer Ellon (JA) . . . . . . . .Baltimore-Washington
Ilac, Victor Illustrado  . . . . . . . . . . Northeast Philippines
Ilunga, Boniface Kabongo (MH)  . . . . . . . North Katanga
Ilunga, Fabrice Mujinga (CO) . . . . . . . . . . North Katanga
Ingram, Kent P. (FA) . . . . . . . . . . . . . . . Rocky Mountain
Ingram, Kimberly Tyree (MH)  . . . . . . . . . Western North
 Carolina
Inis, Ronnie Pancho  . . . . . . . East Mindanao Philippines
Innes, Emily D. (GM) . . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Innocent, Bienvenu Andia Nzumea (JA) . . . . Tanganyika
Irambona, Pacis Alarine (DI)  . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Isbell, Sara Lynn (CB)  . . . . . . . . . . Illinois Great Rivers
Isidore, Kasong Mwindamb (MH) . . North-West Katanga
Jackson-Sears, Jill Ann (LC)  . . . . . . . . . . . . North Texas
Jam Jam, Nomfundo Faith (CA). . . . . . . . . .South Africa
 Provisional
James, Ivan Cecil (IC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Jean, Momo Tambulananga (IC)  . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Jean Claude, Kayombo Maleka (FO) . . . . . . . . . Lukoshi
Jen, Mike Dio (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . Central Nigeria
Jenkins, Jacquelyn G. (LC). . . . . . . . . . . .South Carolina
Jernigan, Jeff S. (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Jeromaa, Jan-Markus David (LC)  . . . . . Finland-Finnish
 Provisional
Jeter, Narcie Jo McClendon (CA). . . . . . .South Carolina
Jilani, Alex (DI)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Africa
Johnson, Amy L. (MH) . . . . . . . .Western North Carolina
Johnson, Bernadine (LC) . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Johnson, Krystl Dawn (GM). . . . . .Eastern Pennsylvania
Johnson, Sandra James (LC)  . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Johnson, Scott Lamont (FO) . . . . . . . . . Upper New York
Jones, Beth E. (FO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
Jones, Edward Cecil (LC). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Jones, Yolander O.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Jordan, Shayla Allyssa RaeAnne (DI)  . . . . . Great Plains
Junk, William Anthony . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Kabamba, Angele Kitenge  (FA). . . . . . . . North Katanga
Kabey, Yav Job (DI)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Congo
Kadima, Cathrine (CA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zambia
Kainda, Mujinga Jacquie (JA)  . . . . . . . . . . South Congo

Kakou, Jonathan (FO). . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Kakudji, Marcel Faliala (GA) . . . . . . . . . . North Katanga
Kalangwa, Vagris Umba Ilunga (LC) . . . . North Katanga
Kalenga, Gregoire Numbi (GA) . . . . . . . . North Katanga
Kalima, Nathanael Mutombo (LC) . . . . . . North Katanga
Kallio, Titta Johanna (DI) . . . . . . . . . . . . Finland-Finnish
 Provisional
Kamenan, Marcellin N. (GA) . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Kandjo, Albert Djamba Lohata (LC) . . . . Central Congo
Kanonge, Phainto Tshilayi . . . . . . . . . . . . North Katanga
Kanyangara, Chamusa Ezechiel (DI) . . . . . South Congo
Kanyimbu, Kashala (CB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Kapend, Musumb Christine (IC). . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Kapwapu, Kapend Mbal (LC) . . . . . North-West Katanga
Kasambay, Sylvain Nday (CA) . . . . . . . . . North Katanga
Kashala, Mujinga Marie-Jeanne (MH)  . . . . South-West 
 Katanga
Kashindi, Clement Numbi (MH)  . . . . . . . North Katanga
Kasiga, Shedrack Ramadhani (CB)  . . . . . . . . . .Tanzania
Kasongo, Benoit Mwana (CB) . . . . . . . . . North Katanga
Kasongo, Edith Monga (CO)  . . . . . . . . . . . South Congo
Kasongo, Eustache Nshimba (CO) . . . . . . North Katanga
Kassongo, Stanislas Kasuedi (CO) . . . . . . . . West Congo
Katembo, Kashala Frezy (DI) . . . . . . . . . . . South Congo
Katiyo, Betty Spiwe (GA). . . . . . . . . . . .West Zimbabwe
Kayembe, Mbombo Jacquie (FA) . . . . . . . . South Congo
Kayombo, Kabwita Leonard  (CA) . . . . . . . South Congo
Kazadi, Betty Musau (GA) . . . . . . . . . . . . North Katanga
Kazaj, Kabol Daniel (LC) . . . . . . . . . . . . . . South Congo
Keese, Teresa L. (FA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Kellerman, Fred Marlin. . . . . . . . . . . . . . . . West Virginia
Kenaston, Judith Modlin (GA) . . . . . . . . . . West Virginia
Khaled-Abdo, László (GM). . . . . . . Hungary Provisional
Kibatuli, Bununu Hilaire (GA) . . . . . . . . . . . East Congo
Kichibi, Prudence Mukalay  (GM) . . . . . . North Katanga
Kilembo, Robert Shakikupe (CO) . . . . . . . . . . . . .Zambia
Kilpatrick, Joe (MH). . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Kilume, Homere Kipoila (GM). . . . . . . . . North Katanga
Kim, Donald Hyungtoon (GM). . . . . . . . . . . . Oklahoma
Kim, JaeWon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New York
Kim, Katherine Oknam. . . . . . . . . . . . California-Nevada
Kim, Khen Su (CO) . . . . . . Northwest Russia Provisional
Kim, Sergey (JA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Central Russia
Kimball, Rushing Johnstone . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
King, Linda U. (CB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
King, Lisa M. (FA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wisconsin
Kitenge, Adolphe Mukaya (DI) . . . . . . . . . North Katanga
Knöller, Johannes (MH) . . . . . . . . . . . . . Germany South
Knowlin, Tiffany Denise (FO) . . . . . . . . . .South Carolina
Koffi, Aboua J. (JA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Koloso, Etwanyongo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Congo
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Kombi, Ramazani (LC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kivu
Kombo, Suzanne A. (CA) . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Konieczny, John Thaddeus . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
Kopo, Maria De Fátima (CA) . . . . . . . . . Western Angola
Krall, Clarita Anderman (CA) . . . . .Eastern Pennsylvania
Kreutziger, Sarah Sloan (DI)  . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Kroen, Emilie Farley. . . . . . . . . . . . . . . . . .Oregon-Idaho
Kuan, Kah-Jin Jeffrey (MH) . . . . . . . . California-Nevada
Kuch-Stanovsky, Marie Louise (FA)  . . . . . . . . . . Pacific
 Northwest
Kufarimai, Tiwirai (FO) . . . . . . . . . . . . . North Alabama
Kulah, Jerry Paye-Manfloe (FO). . . . . . . . . . . . . . Liberia
Kulanga, Yunisi Lupiana (LC)  . . . . . . . . . . . . . .Tanzania
Kunya, Sarah Cissy (CB)  . . . . . . . . . . . . . . . . East Africa
Kwak, Jisun (MH). . . . . . . . . . . . . . . Greater New Jersey
Kyakutala, Kimba Evariste (IC) . . . . . . . . North Katanga
Kyungu, Bertin Wa Ngoy  (CA). . . . . . . . . North Katanga
Kyupa, Jeannette Kazadi (FA)  . . . . . . . . . . . Tanganyika
LaBau, Vernon James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alaska
Laferty, Allen Dean (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Laguardia, Denis Tabuzo (FO) . . . . . . . Bicol Philippines
 Provisional
Lake, Matthew Earl (GA) . . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
Land, Amy Louise (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Landrock, Steffen (DI) . . . . . . . . . . . . . . . Germany East
Langa Bacela, Hortência Américo (CA) . . . Mozambique
 South
Lanier, Tonya A. (FO) . . . . . . . . .Western North Carolina
Lank, Thomas Albert (FO)  . . . . . . . . Greater New Jersey
LaSalle, Opal Ann (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Lasme, Niagne (GA). . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Lassayo, Alice Boi (LC) . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Laurvick, Bradley David (CB)  . . . . . . . Rocky Mountain
Lawan, Jacob Apari (JA) . . . . . . . . . . . . Northern Nigeria
Lawson, Maurice Abou (CO) . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Layman Knox, Anna Elizabeth (CB). . . . . . Susquehanna
Lebron Malavé, Dórlimar (IC) . . . . . . . . . . . . . New York
Lee, In-Yong (CO) . . . . . . . . . . . .Western North Carolina
Leland, Larry Lee (MH) . . . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
Lenge Masangu, Marcel Mpoyo (FA). . . . North Katanga
Leonard-Ray, Susan Paige (CB) . . . . . . . .South Carolina
Letshu, Tsheke Richard (FA)  . . . . . . . . . . . . East Congo
Leveron, Jacqueline P. M. (FO)  . . . . . . . . . . . . . . Florida
Levingston, Kenneth R. (JA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Lewis, Harold DeSantis (IC). . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Lewis, Sharma Denise (FO) . . . . . . . . . . . North Georgia
Lewter, Joy Stammer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Lightsey, Herman B. (CO)  . . . . . . . . . . . .South Carolina
Lilleoja, Tarmo (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Estonia
Lindsey, Allison Ross (FO). . . . . . . . . . . . South Georgia
Lippoldt, Amy E. (JA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Littlejohn, Roena Anderson  . . . . . . . . . . . . . . . New York
Livingston, David Scott (GA) . . . . . . . . . . . . Great Plains

Lobo, Michel Neuba (GM) . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Lockaby, Robert Lee (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Locklear, Gary W. (LC)  . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Loeb, Carol K. (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Lohalo, Malamba Celestin (CA). . . . . . . . . . East Congo
Lokale, Senga Cudins (GM) . . . . . . . . . . . . . East Congo
Lomperis, John Scott Anders (CO) . . . . . . . . . . . . Indiana
Long, Robert Earl (FA). . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Lowe-McCracken, Schuyler J (DI) . . . . . . . . . . Memphis
Loyer, Milton W. (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
Luat, Elizabeth Jill Casupanan (MH) . . . . . . . Pampanga
  Philippines
Luhahi, Nembe Jacqueline (MH) . . . . . . . . . East Congo
Luka, Bitrus Chindo (IC)  . . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Luna, Patricia Adele (JA)  . . . . . . .Alabama-West Florida
Lutgarde, Kanzal Chiteng Mutombu (DI). . . . . . . North-
 West Katanga
Lyall, Alka (CB)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northern Illinois
Lyles, Steve (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Alabama
Lynch, Wilma Frances  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alaska
Maddox, Beverly Baggett (FO)  . . . . . . . . Alabama-West 
 Florida
Mafunda, Simon (CO)  . . . . . . . . . . . . . . East Zimbabwe
Mahamudi, Ngereza Benoit (CO) . . . . . . . . . East Congo
Mainsa, Daiman (MH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zambia
Maka, Mele (CB)  . . . . . . . . . . . . . . . . .California-Pacific
Malana, Salvador Cacatian . . . . . . . Northern Philippines
Malenge, Henco Mwenze (FA). . . . South-West Katanga
Malicki, Andrzej Jacek (CA). . . . . . . . . . . . . . . . . Poland
Maliwa, Mills Na (CO) . . . . . . . South Africa Provisional
Malloy, Alison Marie (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Malone, Tracy Smith (FO)  . . . . . . . . . . Northern Illinois
Mande, Maurice Mwanza (CB)  . . . . . . . . . . Tanganyika
Manisha, Marie (CB)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Mann, Karon Sue (LC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Mansang, Justine Karumb (CB) . . . South-West Katanga
Manuel, Jorge (LC) . . . . . . . . . . . . . . . . . Western Angola
Manya, Pierre Diamba (CO) . . . . . . . . . . . Central Congo
Marden, Bonnie L. (FA) . . . . . . . . . . . . . . . New England
Marshall, Christopher Ganneh (JA) . . . . . . . . . . . Liberia
Martin, John A. (FA). . . . . . . . . . . . . . . Upper New York
Martin, Martha Delores (FO) . . . .Baltimore-Washington
Masele, David Kabamba (GM). . . . South-West Katanga
Masimango, Daniel Mumba  (IC). . . . . . . North Katanga
Matonga, Forbes (MH) . . . . . . . . . . . . . .West Zimbabwe
Matthews, Sarah Rose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Matthis, Morris Franklin (CB) . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Maundo, Gouveia Luis (JA) . . . . . . . . . . Eastern Angola
Maupin, Lisa L. (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Mbangala, Henri Mangu (FA) . . . . . . . . . . . . . . . . . Kasai
Mbangu, Merry Kayinda (DI) . . . . . South-West Katanga
Mbayo, Jonas Mande (IC). . . . . . . . . . . . . North Katanga
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Mbayo, Nhoris Ngoy (LC) . . . . . . . . . . . . North Katanga
Mbayu , Watete Ilunga (CB) . . . . . . . . . . . North Katanga
McCammon, Donald L. (LC) . . . . . . . . . . . . Yellowstone
McClendon, William Timothy (IC)  . . . . . .South Carolina
McEntire, Molly Rebeccah (GM). . . . . . . . . . . . . Florida
McGhee, Delaine K. (DI) . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
McIver, Steven Mark (LC) . . . . . . . . . . . . . Central Texas
McKellar, John E. (FA) . . . . . . . . . . . . . . . . Central Texas
McKirdy-Wilsey, Emma Kathryn Hen-jum . . . . Dakotas
McMillan, Samuel (Duncan) D. (MH) . . .North Carolina
McNabb, Meredith Leigh (MH)  . . . . . . . . . . . . . Virginia
Meekins, William Bright (GM) . . . . . . . . . . . . . . Western
 Pennsylvania
Melesse, Marie-Louise K. (CB) . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Melnikov, Alexandr (GM). . . . . . . . . . . .Southern Russia
 Provisional
Mendita, Julius Fontanilla (FA)  . . . . . . Northeast Luzon
  Philippines
Mendoza, Lauro Garcia (CA) . . . . . . . South Nueva Ecija 
 Philippines
Merab, Rudolph J. (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Merrill, Laura Anne (MH)  . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Milele, Roger Kayashingo (GA) . . . . . . . . North Katanga
Miles, John Pershing (FO)  . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Miles, Rebekah L. (GA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Milford, Brian Kent (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Millar, Karen L. (JA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Miller, Diane M. (IC) . . . . . . . . . . Western Pennsylvania
Miller, Layne Maree (GM) . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
Miller, Randall Harlan (CA) . . . . . . . . California-Nevada
Mims, Gene Dwight (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Minikhanova, Iuliia Flaritovna . . . . . . . . Eastern Russia-
 Central Asia Provisional
Miofsky, Matthew Thomas (FA)  . . . . . . . . . . . . .Missouri
Momoh, Edwin Julius Jeblar (GM)  . . . . . . Sierra Leone
Munoz, Lydia Esther (JA) . . . . . . . .Eastern Pennsylvania
Moon, Bob Mark (LC)  . . . . . . . . . . . . . . . South Georgia
Moon, Peter Mason (FO)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Moore, Charles Eric (FA) . . . . . . .Baltimore-Washington
Moore, James Frank . . . . . . . . . . .Alabama-West Florida
Moore, Joyce E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Moore, Samuel Howard (LC) . . .Western North Carolina
Moore-Koikoi, Cynthia Michelle (CO) . . . . . . Baltimore-
 Washington
Moots, Philip R. (CO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Morelli, Paul Michael (CA)  . . . . . Western Pennsylvania
Morgan, Gloria Palmer . . . . . . . . . . . . . . . South Georgia
Morrison, Norma Jeanne (LC) . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Morsbol, Andreas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denmark
Moude, Séraphin A. (JA) . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Mudge, William A. (MH) . . . . . . . . . . . . Upper New York
Mufume, Clara Zacarias (LC) . . . . . . Mozambique South

Mukulu, Kalombo Wa Kasongo (IC) . . . . . . South Congo
Mukund, Katut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Mulonda, Obed Bupe (GA). . . . . . . . . . . . . . . . . .Zambia
Mulongo Ndala, Joseph (MH)  . . . . . . . . . North Katanga
Mulopwe, Florentin Nday (CA) . . . . . . . . North Katanga
Mulundu, Daddy Lubunda Shabinga (LC) . . . . . . . North
 Katanga
Mununga, Tshisola Francine (FO) . . . . . . . South Congo
Murphy, Murray (LC) . . . . . . . . . . . . . . Northwest Texas
Murphy, Tonya (IC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Mutach Kapend, Francis . . . . . . . . . . . . . . . South Congo
Mutamba, W. Tente Pierre Kasongo (FO) . . . . Tanganyika
Muthoma, Bushiri Sylvestre (CB)  . . . . . . . . East Congo
Mutombo, Stanislas Ilunga (FA). . . . . . . . North Katanga
Muyombi, Tshimbu Jethro (CA). . . . . . . . . South Congo
Muyombo, Mande (GM) . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Mwad, Honorine Mujing (GA) . . . . . . . . . North Katanga
Mwadi, Gertrude Mukalay (CO). . . . . . . . North Katanga
Mwamakamba, Gloria Edson (FA) . . . . . . . . . . .Tanzania
Mwayera, Molly Hlekani (JA)  . . . . . . . . East Zimbabwe
Mwayuma, Ayenda Lolima Veronique (LC) . . . . . . . East
 Congo
Mwema, Fidele Wa Kayembe (IC)  . . . . . . North Katanga
Nah, Sarah Q. (IC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Nakanishi, Leanne M. (GA) . . . . . . . . .California-Pacific
Nanguy, Dorcas A. (IC)  . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Nawej, Kalong Isabelle (FO)  . . . . . . . . . . . South Congo
Ndalanga, Kate K. Hanspeter Kasongo  (JA) . . . . . North 
 Katanga
Nday, Mwanabute Bondo (GA). . . . . . . . . North Katanga
Ndjulu, Muhina Jean. . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Congo
Ndoeka, Amadu B. (FA) . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Neal, Holly Shaw (DI)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Neckers, David K. (FA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Nelson, Janice E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Oregon-Idaho
Nelson, Kenneth Lee (MH) . . . . . . . . . . . .South Carolina
Neto, Francisco Bernardo (MH). . . . . . . Western Angola
Ngakui, Easmon Nathanael Belden (JA)  . . . . . . . . Sierra
 Leone
Ngombe, Isidore Kalenga (GA)  . . . . . . . . . . Tanganyika
Ngonga, Maria Teresa (GM). . . . . . . . . . Eastern Angola
Ngongo , Maurice Kikomba (LC). . . . . . . Central Congo
Ngoy, Alexis Kasole (FA) . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Ngoy, John Lumbule (DI) . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Ngoy, Kazadi Pitshi  (MH) . . . . . . . . . . . . North Katanga
Nhamajeho, Júlia Lampião (MH) . . . Mozambique North
Niamkey, Ezani K. E. (GM) . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Nibbelink, James Charles (CB). . . . . . .Desert Southwest
Nicholls, Lewis Dunn (JA) . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Nichols, Sarah Malloy (JA). . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Nicklas, Cara Sue (CB). . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Nikolaev, Sergei (MH). . . . . . . . . . . . . . . . Central Russia
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Niyukuri, Abel (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Njau, Alfred Kundasai (CO) . . . . . . . . . . . . . . . .Tanzania
Nkenge, Luzolo Charlotte (LC)  . . . . . . . . . South Congo
Nkonge, Jean-Marie (GA)  . . . . . . . . . . . . . South Congo
Nkulu, Bienvenu Munkana (LC). . . . . . . . North Katanga
Nkulu, Eric Kalumba (CO) . . . . . . . . . . . . . . Tanganyika
Nkulu, Honorine Mbuyu (IC) . . . . . . . . . . North Katanga
Nord, Carl Oscar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Norman, Mark Kelly (DI) . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Norwood, Mitchell H. (GA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Nshimba, Raffin Wa Numbi (CB). . . . . . . North Katanga
Ntakarutimana, Claude (GA) . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Ntambo, Fernand Mwafi (IC) . . . . . . . . . . North Katanga
Ntambo, Gaston Nkulu (GM) . . . . . . . . . . North Katanga
Nuckols, David Branch . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minnesota
Nunn, James Gregg (CO) . . . . . . . . . . . Northwest Texas
Nyembo, Guy Kinkundulu (CA) . . . . . . . . North Katanga
O’Flynn, Riley Reba (GM) . . . . . . . . . . Upper New York
Obonou, Samuel (GA)  . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Oduor, Ralph R. (FO) . . . . . . . . . . . . . . . . . New England
Ogren, Mark Victor (LC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Ohouo, Nathanael D. (MH)  . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Okudi, Benjamin Lundula (MH) . . . . . . . . . . . . . . . Kasai
Olewine, Sandra Kay (LC) . . . . . . . . . .California-Pacific
Oliphint, J. Clayton (GA) . . . . . . . . . . . . . . . North Texas
Oliveto, Karen Phyllis (JA). . . . . . . . . California-Nevada
Olsen, Keith Richard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Omba, Dissashi Djamba (DI) . . . . . . . . . . . . East Congo
Omba, Ndjovu Thérèse (FA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kivu
Onotamba, Albert Tonondjo (DI) . . . . . . . . . Oriental and
 Equator
Orate, Emma Cantor . . . . . . . . North Central Philippines
Ortiz, Joselito Javien (GM). . . . . . Northwest Philippines
Osborne, Marilyn Ruth . . . . . . . . . . Red Bird Missionary
Ososo, Carol Alois (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . . East Africa
Ottjes, James H. (LC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Ow, Kenneth (LC). . . . . . . . . . . . .Baltimore-Washington
Palmer, Douglas William (CO) . . . . . . . Rocky Mountain
Palmer, Kathy E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Panovec, Kay Lee (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Panuyas, Arenl Tamallana (GM). . . . . . . . Central Luzon
 Philippines
Park, Eric Stephen (DI). . . . . . . . . Western Pennsylvania
Park, Jong Woo (CA)  . . . . . . . . . .Baltimore-Washington
Parker, Charles Arthur (GA). . . . .Baltimore-Washington
Parker, Mack B. (FA)  . . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Parks, Linda Moore (DI) . . . . . . . . . . . . . . . . North Texas
Patrick, Tshikunka Mukanda (FA) . . . . . . . . . . . Lukoshi
Patterson, Jeffrey Scott (FA) . . . .Western North Carolina
Peacock, Isatu (CA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Peat, Marie Ann  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Pedracio, Danilo Tapucar (GM) Rizal Philippines East

Pelham, Lawrence (GA) . . . . . . . . . .Peninsula-Delaware
Pendergrass, Nancy Jean . . . . . . . . . . . . Northern Illinois
Pendleton, Carolyn D.  . . . . . . . . . . . Greater New Jersey
Peniel, Masongo Mutombo (FO)  . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Percifield, Mary Helen  . . . . . . . . . . . . . . . . Central Texas
Pererva, Aleksandr (LC) . . . Southern Russia Provisional
Perez, Manuel Perez (FA) . . . . . . . . . . . Bicol Philippines
 Provisional
Perry, Joy L. (LC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Philipp, Werner Eberhard (CA) . . . . . . . . Germany East
Phillips, Robert Joseph (MH) . . . . . Illinois Great Rivers
Pico, Rodel Pastores . . . . . . . . . . . . Northern Philippines
Pimental, Fe Corpuz (DI) . . . . . . . Southwest Philippines
Pinson, Mathew (FA)  . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Pittman, Mark Earnest . . . . . . . . . . . . . Northwest Texas
Plimpton, Lovinia Marguerite . . . . . . . . . . . . Yellowstone
Plum, Alexander James. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit
Porte, Frances M. (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Porter, Derrick Emmanuel (CO) . . . .Peninsula-Delaware
Postell, Andrew Lewis (FO). . . . . . . . . . . . North Georgia
Powers, John Bruce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Powers, Samuel Tyler (FO) . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Preuninger, Colleen Hallagan (CB) . . . . Upper New York
Price, James Larry (DI). . . . . . . . . . . . . . . South Georgia
Price, Joseph Thomas (GM) . . . . .Baltimore-Washington
Pridgeon, Jeremy Kimble (CO). . . . . . . . . Alabama-West 
 Florida
Pritchard, Donna Marie Lowman (CO) . . .Oregon-Idaho
Procházka, Petr (LC)  . . . . . Czech and Slovak Republics
Procházková, Lenka (CA). . . . . . . . . . Czech and Slovak
 Republics
Prusha, Connor James. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Puno, Carlito Serrano (MH) . . . Quezon City Philippines
 East
Quigg, Stephen Paul . . . . . . . . . . . . . Greater New Jersey
Quinn, Mittie Theobald. . . . . . . . .Baltimore-Washington
Quire, Samuel J. (DI)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Raffauf, Jeffrey Alan (FO) . . . . . . . .Eastern Pennsylvania
Ranchaze, Zaqueu Silva (CO) . . . . . . Mozambique South
Rapanut, Carlo Axibal (MH)  . . . . . . . . . . . . . . . . Alaska
Raybuck, Sean Michael. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Razon, Jonathan Pimentel (DI). . . . . . . . . . . . . Northeast
 Philippines
Reaves, Timothy Lloyd (JA)  . . . . . . . . . . .North Carolina
Reed, David Ralls (FA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Memphis
Reinholz, David Alan . . . . . . . . . . . . . Pacific Northwest
Reisman, Kimberly Dunnam (JA) . . . . . . . . . . . . . Indiana
Richards, Yvette Kim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Riddle, William Zachary (CO) . . . . . . . . North Alabama
Rios, Rosa Maria (DI). . . . . . . . . . . . . .California-Pacific
Riss, Timothy J. (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New York
Ristioja, Jaak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Estonia
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Ritter, Christopher M. (JA) . . . . . . . Illinois Great Rivers
Rivera, Eduardo (GA). . . . . . . . . . . . . . . . . New Mexico
Roach, William Timothy . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Roberts, Deidre Jo (MH)  . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Robier, Kelly Allison  . . . . . . . . . .Baltimore-Washington
Rogers, Patricia Alice (CB)  . . . . . . . . . . . North Georgia
Rogers, Senesie Timothy Arouna (DI) . . . . Sierra Leone
Rogers, Timothy Julian (JA) . . . . . . . . . . .South Carolina
Rohlfs, Carl Walter (GA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Rohrs, Katherine Susan (JA). . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Rosalie, Kawang Mwamb (GA) . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Rosario, Ileana Rosario (GM) . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Rothlisberger, John Charles (CB). . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Royappa, Samuel John (MH) . . . . . . . . . . . . . Wisconsin
Rubenking, Darcy Lynn (DI)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Rudolph, Etienne (FO)  . . . . . . . . . . Switzerland-France-
 North Africa
Ruedas, Prudencio Baquian (CA) . . . . . . . . . . Southwest
 Philippines
Rufino, Janeth Laquindanum (MH)  . . . . .East Mindanao
 Philippines
Runyenyeri, Ezechiel (LC) . . . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Russell, Elton Keith  . . . . . . . . . . . . . . . . North Alabama
Russell, Jasper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Russell, Timothy J. (MH)  . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Ryder, John E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northern Illinois
Sachou, Marcel K. (DI). . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Saenz, Ruben (DI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Salatan, Gideon Camangeg (JA). . . Northeast Philippines
Salley, James Henry (FA) . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Salonga, Edwin Adriano (DI) . . . . . .Bulacan Philippines
Salsgiver, Thomas L. (CO)  . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
Samson, Velian Seth (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tanzania
Sanio, Heinz-Juergen  . . . . . . . . . . . . . . . Germany North
Santos, Isidro Mendoza. . . . . . . . . . . Visayas Philippines
Savage, Charles Walter (LC)  . . . . . . . . . . North Georgia
Sayeh, Frederick S. (FA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Saylor, Glenn  . . . . . . . . . . . . . . . . . Red Bird Missionary
Schneider-Oesch, Christine (GA). . . Switzerland-France-
 North Africa
Schonert, Steven Lee (FA)  . . . . . . . Illinois Great Rivers
Schroeckenfuchs, Stefan (MH) . . . . . Austria Provisional
Schroeder, Philip Daniel (CO) . . . . . . . . . North Georgia
Schubert Nowling, Lisa Dianne (CA) . . . . . . . . . . Indiana
Scott, Derrick (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Scott, Robin Bradley (DI) . . . . . . . . . . . . North Alabama
Scott, Vernon Craig (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Seagren, Lilian Jane Gallo (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Sears, Erin Elizabeth (FO)  . . . . . . . . . . . . . West Virginia
Seay, Jessica Seay (CB)  . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Sedji, Suzanne (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Selman, Scott Young (FA). . . . . . . . . . . . North Alabama

Sermonia, Jovito J. (DI)  . . . . . . . . . . . . . . . . .Philippines
Seth, John William (GA) . . . . . . . . Western Pennsylvania
Shaffer, Richard Allen. . . . . . . . . . . . . . . . . West Virginia
Shahan, Alyson Elizabeth (CO)  . . . . . . . . . . . Oklahoma
Shanks, Alex Arthur (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Shearman, Gayle Anne . . . . . . . . . . . . California-Nevada
Sheetz, Brian D. (LC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Sherfey, Shannon Marie Haszard (CB). . . Western North 
 Carolina
Sheriff, Simon Isaac (DI)  . . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Shettle, Daphne Manet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Shillady, William S. (FA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . New York
Shinkle, Thomas Craig (CA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Shitama, Megan Kyolo (FO). . . . . . .Peninsula-Delaware
Simeon, Kashala Kasongo Kambandja (CA) . . . . North-
 West Katanga
Simon, Kanyimbu Mukwiza (DI) . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Simon, Nawej Rubemb (GA) . . . . . North-West Katanga
Simpson, Kim Quetone (DI) . . . . . . . . . . . . Central Texas
Sjanta, Daniel (DI) . . . . . Serbia-Macedonia Provisional
Slaughter, Michael Barrett (GA). . . . . . . . . . . West Ohio
Sledge, Lauren Frances (DI) . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Smartt Sears, Denise A. (CA) . . . . . . . . . . . . . . New York
Smith, Aaron Joseph (CB) . . . . . . .Eastern Pennsylvania
Smith, Blenda Elisabeth (LC) . . . . . . . . Upper New York
Smith, Delores McCraig . . . . . . . . . . . . . . . . . . Memphis
Smith, LaNella D. (IC) . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Smith, Theodore (CB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Soulen, Richard Kendall (CA)  . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Southern, H. Gray (FA). . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Southworth, Jennifer Rose  . . . . . . . . . . . . . . . Wisconsin
Sparks, Stephen Lawrence (JA)  . . . . . . . . . . .Mississippi
Spencer, Beverly Joyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Spencer, Juliet Padgham (FO) . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Stahlman, Vicki Jean (FA)  . . . . . . Western Pennsylvania
Stanley, Ashley Crowder (CA)  . . . . . . . . . Western North
 Carolina
Starodubets, Yulia . . . . . . . . Eastern Russia-Central Asia 
 Provisional
Stefanov, Mihail Vaskov (CO) . . . . . . . Bulgaria-Romania
  Provisional
Steiner, Chris E. (CA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Stickley-Miner, Deanna E. (CB) . . . . . . . . . . . West Ohio
Stikes, William Henry (JA) . . . . . . . . . . . . North Georgia
Stokes, Martha Ensley (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Stotts, James David . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Strang, Makala Jane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Strebeck, Sidney G. (DI) . . . . . . . . . . . . . . . New Mexico
Stuart, Farley E. (GM) . . . . . . . . . . Red Bird Missionary
Sullivan, Catherine Sue (LC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Sumner, Rachael Preston (GA). . . . . . . . . . . . . . . Florida
Sutton, Ruth Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit
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Sweet, Marthalyn Kellogg (CA) . . . . . . Upper New York
Sweet, Rebekah Beth (JA) . . . . . . . . . . . Upper New York
Swenson, Sara Ann (CB)  . . . . . . . . . . . . . . . . Minnesota
Taiwo, Kunle (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . Rocky Mountain
Takasongo, Jean Kasongo  (CB). . . . . . . . . . West Congo
Taliwaga, John Macadangdang (MH) . . . . . . . . . . Tarlac
 Philippines
Tankler, Meeli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Estonia
Tate, John Robert (FA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Tay, Harris Kodjie Glover . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Taylor, Cynthia Ann (DI)  . . . . . . .Baltimore-Washington
Taylor, F. (Steve) S. (CA) . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Taylor, Leah Cathy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Taylor-Storm, Dawn Elizabeth (GA)  . . . . . . . . . .Eastern 
 Pennsylvania
Tekambi, Luzia Quixina (GA) . . . . . . . . . Western Angola
Temple, Charles Chappell (GA) . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Thaarup, Joergen (GA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denmark
Thaarup, Susanne (CA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denmark
Thomas, Byron Eric (CA) . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Thomas, Pearl . . . . . . . . . . Oklahoma Indian Missionary
Thompson, Amy LeAnn . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Thompson, Martha Fridy (GM)  . . . . . . . .South Carolina
Thompson, Ralph Gene (LC) . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Tibalbag, Roy Rafael (CA) . . . . . . . . Visayas Philippines
Tobey, Amanda Renee. . . . . . . . . . . . . Pacific Northwest
Todorova, Desislava Angelova (LC) . . . . . . . . . Bulgaria-
 Romania Provisional
Tolenge, Paul Ohekele (GM). . . . . . . . . . . Central Congo
Toler-Debus, Gretchen Faye . . . . . . . . . . . . . North Texas
Tomlinson, Kyle Edward (GA) . . . . . . . . . North Georgia
Toney, Carol Y. (IC)  . . . . . . . . . . . . . . . . North Alabama
Totten, Herman L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Texas
Trammell, Benjamin David (MH) . . . . . . . . . . . . . . Texas
Trefz, Rebecca (MH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dakotas
Tritle, Barrie Michael (MH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Troxler, Jeremy Issac (GM). . . . .Western North Carolina
Tu’itahi, Monalisa . . . . . . . . . . . . . . . . .California-Pacific
Tukutau, Havea Hikule o  . . . . . . . . . . . Rocky Mountain
Tunda, Kasongo Lukali Prosper (JA) . . . . . . East Congo
Underwood, Donald Wallace (FA) . . . . . . . . North Texas
Upchurch, Robert Douglas (DI) . . . . . . . . Western North
 Carolina
Urriola, Ian Carlos  . . . . . . . . . . . . . . . . Upper New York
Valdez, Ferdinand Joaquin (CA). . . . . . Northeast Luzon
 Philippines
Valverde, Eradio (CA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Vargo, Jessica H. (FA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Vaughn, Robert Emory (IC)  . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Vega, Abel (GM). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Vega-Perez, Eunice (GM) . . . . . . . . . Greater New Jersey
Velasco, Stanley Cruz (DI) . . . . . . Rizal Philippines East

Vianese, Carmen F.S. (DI)  . . . . . . . . . . Upper New York
Vilanculos, Julio André (MH) . . . . . . Mozambique South
Vuksta, Vitalii (CB) . . . . . . Ukraine-Moldova Provisional
Vukszta, Laszlo (DI)  . . . . . Ukraine-Moldova Provisional
Wa Ilunga, Mulume Mukalay . . . . . . . . . . . . Tanganyika
Wa Mushidi, Mutwale Ntambo (CA). . . . . . . Tanganyika
Wa Tshitenge, Bernadette Ngalula (GM) . . . . Tanganyika
Wagner, Amy R. (MH) . . . . . . . . . . Western Pennsylvania
Wakubatwa, Martin Kasongo  (DI) . . . . . . North Katanga
Walsh, Scott Thomas (CB)  . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Walu, Pauline Mukadi (DI) . . . . . . . . . . . . Central Congo
Waranakong, Mukaz Rufum (CA) . . North-West Katanga
Ware, Barbara Joyce (GA)  . . . . . . . . . . . .South Carolina
Warner, Laceye Cammarano (FO)  . . . . . . . . . . . . . Texas
Watts, Michael B.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Weagba, George Klay (MH) . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Weatherall, Sylvester (IC) . . . . . . . . Illinois Great Rivers
Weber, Larry Earl . . . . . . . . . . . . . . Illinois Great Rivers
Weems, Cynthia Dee (FA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Welborn, Teresa Gayle (FO) . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Wembokoko, Ndandu Paul (IC) . . . . . . . . . . East Congo
Wende, Stephen Paul (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Westad, Audun (CB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norway
Westbrook, William  . . . . . . . . . . . . .Peninsula-Delaware
Whitaker, Asa (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Whitaker, Rhonda Joy (DI) . . . . . . . Illinois Great Rivers
Wier, Brenda Wilson (MH) . . . . . . . . . . . . . Central Texas
Wilbur, Lorene Betty (DI). . . . . . . . . . . . . . New England
Williams, Alice Marie (MH). . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Williams, Cynthia Burrows. . . . . . . . . . . .South Carolina
Williams, Leia Danielle  . . . . . . . . . . . . Northwest Texas
Williams, Rosa M. (GA) . . . . . . . . . . Greater New Jersey
Wilson, Carol Elaine (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Wilson, David Mark (GM)  . . . . . . . . . . Oklahoma Indian
 Missionary
Wilson, Janey Louise (DI)  . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Wilson, Melba A. (JA)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Wilson, Milton E. (FA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Wilson, Patricia Bindu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Wilson, Robin Crews (DI) . . . . . . .Alabama-West Florida
Wilson, Jr., George D. (CB)  . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Wilt, Jr., Robert J.  . . . . . . . . . . . . .Eastern Pennsylvania
Winn, Richard Don (IC)  . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Winston, Joyce Cecile (IC) . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Witkowski, Laura Beth . . . . . . . . . . . . . . .West Michigan
Wlemus, J. Pentee (CO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Wolfe, Bunny D. (GM) . . . . . . . . . . Illinois Great Rivers
Wolo, Mai Welleh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Wondel, Jill Alison (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Wood, Steven (FA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Woods, Kimberly Dawn (CO)  . . . . Illinois Great Rivers
Wright, Christine Elizabeth  . . . . . . . . . . . . New England
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Wright, Karen Kallstrom (CB) . . . . . . . . . . . . . . Holston
Wright, Marianne Mackey  . . . . . . . . . . . . South Georgia
Wright, Varlyna Donae (CO)  . . . . . . Greater New Jersey
Wussow, Thomas (Tom) Roderick (CB) . . . . . . . . . Texas
Yakku, Eli Sule (GA) . . . . . . . . . . . . . . . . Central Nigeria
Yao, Assoma (JA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Yapi, Djoman C. (IC)  . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Yapi, Julien A. (GM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Yebuah, Lisa Naa-Shormey (CB)  . . . . . . .North Carolina
Yim, Austin Vincent  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana

Yin, Burt Phillip (GM) . . . . . . . . . . . . California-Nevada
Yoila, Baziel Yayuba (CO). . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Yola, Habila Charles (CB)  . . . . . . . . . . . Central Nigeria
Yugay, Marina (CA) . . . . . Northwest Russia Provisional
Yusuf, Christy Bulus (FA) . . . . . . . . . . . . Central Nigeria
Zabel, Judith Kreager (MH) . . . . . . . . . . . . . . Minnesota
Zaev, Emil (DI) . . . . . . . . Serbia-Macedonia Provisional
Zekoff, Steven E. (CO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wisconsin
Zilhaver, Robert Frank (JA)  . . . . . Western Pennsylvania
Zimmerman, Leanne Kay (FO). . . . . . . . . . . . . . . Indiana
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Alabama-West Florida (10)

Row 10 Table 149 Seats 1-5
Row 10 Table 150 Seats 1-5

Delegates

*Furr, Steven Paul (CB); Physician; 214 Plantation Trace, 
Jackson, AL 36545

Bryan, Lawson Robert (FA); Senior Minister; 2416 W. Clo-
verdale Park, Montgomery, AL 36106

Luna, Patricia Adele (JA); President, Compass Consultants, 
LLC; 110 Eve Circle, Santa Rosa Beach, FL 32459

Bryars, Paul Lawrence (MH); Clergy; 9902 S. Thomas Drive 
#534, Panama City Beach, FL 32408

Maddox, Beverly Baggett (FO); Retired; 34171 Nims Fork 
Rd., Robertsdale, AL 36567

Pridgeon, Jeremy Kimble (CO); Assistant to the Bishop and 
Director of Ministerial Services, AL-WFL; 553 Grove 
Park Loop, Wetumpka, FL 36093

Ester, Clara Jean (CA); Retired; 517 Highland Woods Drive 
East, Mobile, AL 36608

Wilson, Robin Crews (DI); Clergy; 1507 Dauphin St, 
Mobile, AL 36604

Hare, Dawn Wiggins (GA); General Secretary of the General 
Commission on the Status and Role of Women; 201 Sun 
Valley Road, Monroeville, AL 36460

Brooks, John Edward (LC); District Superintendent; 602 
Coleman Way, Prattville, AL 36067

Reserves

Hunt, Susan Elizabeth; Conference Director of Mission and 
Advocacy; 4719 Woodmere Blvd, Montgomery, AL 
36106

Moore, James Frank; Retired; PO Box 482, Daleville, AL 
36322-0482

Morris, Daniel Wesley; Pastor; 2401 Main St., Daphne, AL 
36526

Jernigan, June Elizabeth; District Superintendent/Clergy; PO 
Box 1711, Bay Minette, AL 36507-1711

Barnes, Antonius Genzarra; School Administrator; 1208 
Sutherland Plaza, Lynn Haven, FL 32444-5380

Powell, Robert L.; Development; 110 Wentworth Dr., 
Dothan, AL 36305

Slaughter, Jacqueline Denise; Clergy; 360 Rebekah Lane, 
Montgomery, AL 36109

Ausley, Rurel Reuben; Lead Pastor; 214 Partin Drive South, 
Niceville, FL 32578

Dunnewind, Frank Smitton; Conference Treasurer; 4719 
Woodmere Blvd., Montgomery, AL 36106

Keck, Duane Junior; Retired; 610 Brian Circle, Mary 
Esther, FL 32569

Newton, Riley Allen; Pastor; 9045 Vaughn Rd., Montgomery, 
AL 36117

Smith, Cory Russell; Director of Connectional Ministries for 
the AL-W FL Conf.; 4719 Woodmere Blvd, Montgom-
ery, AL 36106

Thompson, Paulette Brignet; 1916 South Hull Street, Mont-
gomery, AL 36104

Gulledge, Robert I; address unavailable at time of printing.
Elmore, Tonya Lynn; Clergy; 203 Winterberry Way, Enter-

prise, AL 36330
Couch, Robert Gibbs; Pastor; 105 Old Prestwick Court, Pratt- 

ville, AL 36066
Floore, Malcolm Eugene; Real Estate Developer; 115 Indian 

Bayou Dr, Destin, FL 32541
Kincaid, Emily Dueitt; Executive Minister; 26229 Martinique 

Drive, Orange Beach, FL 36561

Alaska (2)

Row 4 Table 58 Seats 2-3

Delegates

Hayden, Jo Anne Kay (DI); Retired Administrator; 2604 East 
18th Avenue, Anchorage, AK 99508-3371

*Rapanut, Carlo Axibal (MH); Alaska Conference Superin-
tendent; 1660 Patterson St., Anchorage, AK 99504

Reserves

LaBau, Vernon James; Retired US Forest Service Researcher; 
2951 Admiralty Bay Drive, Anchorage, AK 99515

Delegados votantes e reservas pela Conferência

Os delegados votantes estão listados pela ordem de eleição com a escolha do comité legislativo indicada entre parêntesis.  
Os nomes dos clérigos aparecem a itálico. Os delegados de reserva são aqueles eleitos em conformidade com  

¶ 34 da constituição. O presidente da delegação está assinalado com um asterisco.

A informação sobre o delegado é disponibilizada pelos respectivos secretários das conferências anuais, como  
parte do processo de credenciamento.  As correcções podem ser enviadas para o  

Reverendo L. Fitzgerald Reist, Secretário da Conferência Geral, greist@gcfa.org.
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Lynch, Wilma Frances; Missionary; PO Box 375, Willow, AK 
99688

Erbele, Evelyn Grace; Clergy; 870 Summit Terrace, Ketch- 
ikan, AS 99901

Handlong, Douglas Bruce; Clergy; mailing address unavail-
able

Haynes, Linda Lea; 101 E. Hygrade Lane, Wasilla, AK 99654
Wilcox, Daniel Paul; Pastor, Willow UMC, Willow, AK; PO 

BOX 1178, Willow, AK 99788

Arkansas (8)

Row 11 Table 181 Seats 1-5
Row 11 Table 182 Seats 1-3

Delegates

Mann, Karon Sue (LC); Accountant; 1806 Martha Drive, Lit-
tle Rock, AR 72212

*Norman, Mark Kelly (DI); District Superintendent; 1320 
Heantwood St., White Hall, AR 71602

Burris, James Todd (FA); Director of Administrative Services 
and Treasurer; 800 Daisy Bates Dr., Little Rock, AR 
72202

Roberts, Deidre Jo (MH); Clergy; 800 W. Daisy Bates Dr., 
Little Rock, AR 72202

Millar, Karen L. (JA); Volunteer; 33 Country Club Circle, 
Searcy, AR 72143

Miles, Rebekah L. (GA); Professor; 2424 Park Pl. Ave., Fort 
Worth, TX 76110

Whitaker, Asa (CO); Retired; 160 Ottinger St., Batesville, AR 
72501

Miles, John Pershing (FO); Pastor; 1st United Methodist 
Church, 801 S. Main St., Jonesboro, AR 72401

Reserves

Fink, Elizabeth Ashley; Missionary; 11500 N.W. 12th Ave., 
Miami, FL 33168

Strang, Makala Jane; High School Student; 102 Whitehaven 
Court, Fairfield Bay, AR 72088

Hillard, James Wesley; Lead Pastor; 1604 Pointer Trail, Van 
Buren, AR 72956

Bush, David Wayne; Pastor; 1918 McCracken, Stuttgart, AR 
72160

Dunn, Kathryn Elizabeth; Student; 2110 Sherman Ave., Apt. 
2W, Evanston, AR 60201

Wilbourn, Gordon Miller; College Student; 12 Ridgeview 
Ct., Little Rock, AR 72227

Estes, Pamela Jean; Pastor; 1500 S. Olive, Pine Bluff, AR 
71601

Watson, Brittany Richardson; Clergy; 225 Reeves Rd., Sher-
wood, AR 72120

Swain, Brian Todd; Church Administrator; 64 St. John Place, 
Farmington, AR 72730

Embrey, John David; Pastor; PO Box 357, Sheridan, AR 
72150

Bates, Brandon Kyle; Youth Minister; 321 Pleasant Valley 
Dr., Little Rock, AR 72212

Allen, Maxine Yvonne; Clergy; 2912 Dorchester Dr., Little 
Rock, AR 72204

Austria Provisional (2)

Row 2 Table 31 Seats 3-4

Delegates

Bindl, Helene (CB); Retired; Schubertstrasse 17, Linz 4020, 
Austria

*Schroeckenfuchs, Stefan (MH); Pastor; Sechshauser Str. 
56/2/1, Vienna AT-1150, Austria

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Baltimore-Washington (12)

Row 5 Table 84 Seats 2-5
Row 5 Table 85 Seats 1-5
Row 5 Table 86 Seats 1-3

Delegates

*Martin, Martha Delores (FO); Retired; 16505 Magnolia Ct., 
Silver Spring, MD 20905

Chattin, Terri Rae (CB); Clergy; 7538 Main Street, Sykes-
ville, MD 21784

Ihlo, Jennifer Ellon (JA); Attorney; 6263 Masefield Ct., Alex-
andria, VA 22304-3536

Daniels, Joseph Wayne (MH); District Superintendent; 14629 
Stonewall Dr., Silver Spring, MD 20905

Moore, Charles Eric (FA); Retired, Telecom Executive; 3483 
Olympia Road, Davidsonville, MD 21035-1035

Parker, Charles Arthur (GA); Pastor; 3401 Nebraska Ave. 
NW, Washington, DC 20016

Taylor, Cynthia Ann (DI); Retired; 4800 Coyle Rd. #409, 
Ownings Mills, MD 21117

Moore-Koikoi, Cynthia Michelle (CO); Pastor; 3502 Southern 
Ave., Baltimore, MD 21214

Price, Joseph Thomas (GM); Clergy; 16617 Cutlass Drive, 
Rockville, MD 20853

Park, Jong Woo (CA); Clergy; 7 Diamond Hill Court, Ger-
mantown, MD 20874
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Ow, Kenneth (LC); Retired; 13415 Rippling Brook Drive, 
Silver Spring, MD 20906

Gaines-Cirelli, Ginger Elise (IC); Clergy; 1216 Maryland 
Ave., NE, Washington, DC 20002

Reserves

Quinn, Mittie Theobald; Lay; 1722 Linwood Place, McLean, 
VA 22101

Robier, Kelly Allison; Student; 5137 Clavel Terrace, Rock-
ville, MD 20853

Jordan-Griffin, Jason Odell; Clergy; 612 Realm Ct. W, Oden-
ton, MD 21113

Link, Conrad O.; Pastor; 7191 Stillwater Ct., Frederick, MD 
21702

Lauber, Melissa Morris; Lay; 9905 Portland Road, Silver 
Spring, MD 20901

Willson, Richard Bartlett; Retired; 1117 Fairview Rd, Hagers- 
town, MD 21742

Totty, Mary Kay; Clergy; 3133 Dumbarton Street NW, Wash-
ington, DC 20007

Carter-Rimbach, Joan Eileen; Clergy; 6316 Gentle Light Ln., 
Columbia, MD 21044

Latona, Christine Laural Shinn; Church Strategist; 109 Piping 
Rock Drive, Silver Spring, MD 20905

Schlieckert, Christopher John; Conference Camp Director; 
1620 Harpers Ferry Rd, Knoxville, MD 21758

Rudolph, Melissa Corinne Hamill; Clergy; 3198 Laverne Cir-
cle, Hampstead, MD 21074

Rivera, Edgardo; Clergy; 200 Shannonbrook Ln., Frederick, 
MD 21702

Sichel, Matthew Shenk; Civil Engineer/seminary student; 
2578 Mindi Drive, Manchester, MD 21102

Jordan, Andrian; Assistant Program Manager, Control Sys-
tems; 22789 Bayside Way, California, MD 20619

Tilghman, Marlon Brooks; Clergy; 915 Milford Mill Road, 
Pikesville, MD 21208

Young, Evan DeZelle; Clergy; 3010 Arden Forest Lane, Bow-
ie, MD 20716

Koob, Sherie Lynne; Church Consultant; 3819 S. Mountain 
Road, Knoxville, MD 21758

Schlieckert, Sarah Andrews; Clergy; 1620 Harpers Ferry 
Road, Knoxville, MD 21758

Ford, Sarah Virginia; Retired; 2525 Park Heights Ter., Balti-
more, MD 21215

Love, Antoine Carlton; Clergy; 5238 Kenstan Drive, Temple 
Hills, MD 20748-5446

Bicol Philippines Provisional (2)

Row 1 Table 1 Seats 1-2

Delegates

*Perez, Manuel Perez (FA); retired employee; Blk41 Lot67 
Phase2 VillaGrande Homes Ave., Naga City 4400, Phil-
ippines

Laguardia, Denis Tabuzo (FO); Clergy; 2450 Vinzons Ave., 
Daet, Camarines Norte, Philippines

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Bulacan Philippines (2)

Row 2 Table 22 Seats 4-5

Delegates

Salonga, Edwin Adriano (DI); Civil Engineer; Block 2, Lot 
14, Dolores Homesite, City of San Fernando, Philippines

Ambi, Norlito Tapia (GM); address unavailable at time of 
printing

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Bulgaria-Romania Provisional (2)

Row 2 Table 31 Seat 5
Row 2 Table 32 Seat 1

Delegates

Todorova, Desislava Angelova (LC); English Language 
Teacher; Office Assistant UMC Bulgaria; 86 G.S. Ra-
kovski Str., Sofia, Bulgaria

*Stefanov, Mihail Vaskov (CO); Pastor; ul. Antim I-40, Shu-
men 9700, Bulgaria

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Burundi (8)

Row 10 Table 158 Seats 1-5
Row 10 Table 159 Seats 1-3

Delegates

Habonimana, Silas (MH); address unavailable at time of 
printing

*Bankurunaze, Lazare (CO); address unavailable at time of 
printing
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Manisha, Marie (CB); BP 328, Gitega, Burundi
Niyukuri, Abel (GM); Clergy; C/O Ceni-Burndi, B.P. 1128, 

Bujumbura, Burundi
Runyenyeri, Ezechiel (LC); UMC, PO Box 328, Gitega, Bu-

rundi
Cimpaye, Valentine (CA); Pastor; BP42,  Burundi
Irambona, Pacis Alarine (DI); Student; 970 Bujumbura I, Bu-

jumbura, Burundi
Ntakarutimana, Claude (GA); Teacher; mailing address un-

available

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

California-Nevada (6)

Row 11 Table 170 Seats 2-5
Row 11 Table 171 Seats 1-2

Delegates

Allen, Emily Ruth (GA); Director of Communications; 1988 
San Luis Ave #1B, Moutain View, CA 94043

*Kuan, Kah-Jin Jeffrey (MH); Seminary President; Clare-
mont School of Theology, 1325 N. College Ave., Clare- 
mont, CA 91711

Yin, Burt Phillip (GM); Conference Co-Lay Leader (retired); 
25299 Buckeye Dr., Castro Valley, CA 94552

Bergquist, Greg Becker (CO); Conference Superintendent for 
Leadership Development; 1276 Halyard Dr., West Sacra-
mento, CA 95691

Miller, Randall Harlan (CA); Program Director; 8001 Ster-
ling Drive, Oakland, CA 94605

Oliveto, Karen Phyllis (JA); Clergy; 1299 Mission Rd., South 
San Francisco, CA 94080

Reserves

Kim, Katherine Oknam; Retired Pharmacist; 200 Thyme Av-
enue, Morgan Hill, CA 95037

Shearman, Gayle Anne; address unavailable at time of print-
ing

Hingano, Siosifa; address unavailable at time of printing
La Point-Collup, Kathleen Fay; 8986 Elk Grove Blvd., Elk 

Grove, CA 95624
Hingano, Wesley; address unavailable at time of printing
Eychaner, James Howard; Retired Hydrologist; 2634 Knabe 

Ct., Carmichael, CA 95608
Bernadel-Huey, Myrna Eugenie; Clergy; 1600 Bancroft Ave., 

San Leandro, CA 94577
Lockwood-Stewart, Odette Marie; 1798 Scenic Ave, Berke-

ley, CA 94709

McNaught, Kyna Covenant; Student; 5614 Terrace Drive, 
Rocklin, CA 95765

Bennett, Emily Dale; address unavailable at time of printing
Foor, Motoe Yamada; Pastor; 6929 Franklin Blvd., Sacramen-

to, CA 95823
Weatherspoon, Dale Maurice; Clergy; 1207 Andre Ave., 

Mountain View, CA 94040
Klepac, Nina Marie; address unavailable at time of printing
Kerr-Carpenter, Emma; address unavailable at time of print-

ing
Cao, Felicisimo Santos; address unavailable at time of print-

ing
Bortner, Jola; address unavailable at time of printing
Dunning, Robert; address unavailable at time of printing
Pool, Beverly Ann; address unavailable at time of printing
Brick, Elizabeth Ann; address unavailable at time of printing
Park, Jeonghyun (Jay); address unavailable at time of printing
Kawaguchi, Mari Anne; address unavailable at time of print-

ing
Agtarap, Bener Baysa; Conference Superintendent for Con-

gregational Vitality; 3227 Gulf Island Street, West Sacra-
mento, CA 95691

Bago, Ruby Ramos; Director of Nursing; 4660 N. Island 
View, Clovis, CA 93619

Rhodes, Schuyler James; address unavailable at time of print-
ing

California-Pacific (8)

Row 1 Table 10 Seats 4-5
Row 1 Table 11 Seats 1-5
Row 1 Table 12 Seat 1

Delegates

*Nakanishi, Leanne M. (GA); Real Estate Agent; 822 S. 
Windsor Blvd. #302, Los Angeles, CA 90005-0005

Bridgeforth, Cedrick D. (JA); Clergy; 414 Enclave Circle, 
#201, Costa Mesa, CA 92626

Rios, Rosa Maria (DI); Student; mailing address unavailable
Choi, Thomas S. (MH); District Superintendent; Hawaii Dis-

trict Office, 20 S. Vineyard Blvd, Honolulu, HI 96744
Ellis, Kenneth M. (FA); Retired; 11939 Miranda Street, North 

Hollywood, CA 91607
Farris, Patricia Ellen (FO); Clergy; First United Methodist 

Church, 1008 11th Street, Santa Monica, CA 90403
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Maka, Mele (CB); Analyst; 4469 Appleglen Court, Moor-
park, CA 93021

Olewine, Sandra Kay (LC); Pastor; FUMC, 500 E. Colorado 
Blvd., Pasadena, CA 91101

Reserves

Fukumoto, JoAnn Yoon; Retired; 1796 Hoolehua St., Pearl 
City, HI 96782

Tu’itahi, Monalisa; address unavailable at time of printing
Vetter, Molly Elizabeth; Clergy; 243 S. Broadway, Redondo 

Beach, CA 90277
Bentley, Richard Raymond; Clergy; 480 N. State College 

Blvd., Brea, CA 92821
Blagojevich, Mary Manu; Real Estate Broker; 4429 E. Vil-

lage Road, Suite 235, Long Beach, CA 90808
Roark, Elizabeth Barrett; Church Secretary; 695 Sequoia St., 

San Bernardino, CA 92407
Dang, Bau N.; Clergy/Senior Pastor Garden Grove UMC, 

Garden Grove, CA; 12741 Main St., Garden Grove, CA 
92840

Gerente, Nestor S.; Pastor; 8021 South Vermont Ave. #44, 
Los Angeles, CA 90044

Stephenson, Mark Kinsey; Business Administrator; 11723 
Riverside Dr. #5, Valley Village, CA 91607

Wulf, Frank Dale; Clergy; 8021 S. Vermont Ave. #44, Los An-
geles, CA 90044

Hogan, Ralph Lee; Retired; 987 Avenal Way, Beaumont, CA 
92223

Chung, Judy Yangmi; Associate General Secretary, Gener-
al Board of Global Ministries; General Board of Global 
Ministries, 475 Riverside Dr., New York, NY 10115

Kehrberg, Norma Jean; Retired; 712 Ainapo St., Honolulu, 
HI 96825

Harris, Tonya Sanita; Clergy; North Coast UMC, 1501 Kelly 
St., Oceanside, CA 92054

Taylor, Dione Brooks; University Professor and Program Di-
rector; 4291 Fifth Ave., San Diego, CA 92103

Ala’ilima, Piula Elia; Pastor; 5052 Kilauea Avenue, Honolu-
lu, HI 96816

Hawkins, Mary Hoke; Retired Teacher & Counselor; 1594 
Elizabeth St., Redlands, CA 92373

Zuill, Charlene Kaye; Clergy, campus minister; 1918 Univer-
sity Ave., Honolulu, HI 96816

Central Congo (6)

Row 5 Table 82 Seats 2-5
Row 5 Table 83 Seats 1-2

Delegates

*Djundu, Paul Ami NKoy (MH); Enseignant A L’Universite; 
address unavailable at time of printing 

Kandjo, Albert Djamba Lohata (LC); Clergy; address un-
available at time of printing 

Ngongo, Maurice Kikomba (LC); Avocat; BP 4727 Kin II, 
The Democratic Republic of the Congo

Walu, Pauline Mukadi (DI); Pasteur; BP 4727 Kin II, The 
Democratic Republic of the Congo

Manya, Pierre Diamba (CO); Medecin; BP 4727 Kin II,  The 
Democratic Republic of the Congo

Tolenge, Paul Ohekele (GM); Pastuer; BP 4727 Kin II,   The 
Democratic Republic of the Congo

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Central Luzon Philippines (2)

Row 3 Table 49 Seats 4-5

Delegates

*Panuyas, Arenl Tamallana (GM); Government Em- 
ployee; 73 Executive Avenue, Central Luzon State Univ., 
Science City of Munoz, Nueva Ecija, Philippines

Concepcion, Allan Asunsion (CA); address unavailable at 
time of printing 

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Central Nigeria (6)

Row 3 Table 42 Seats 1-5
Row 3 Table 43 Seat 1

Delegates

Yola, Habila Charles (CB); Pensioner; UMCN Secretariat 
Mile Six, PO Box 774, Jalingo, Nigeria

Yakku, Eli Sule (GA); Clergy; mailing address unavailable
Adamu, Napoleon Grummetti (DI); Farmer/Church Worker; 

UMCN, PO Box 185, Jalingo, Nigeria
*Auta, John Pena (MH); Clergy; UMCN, PO Box 746, Jal-

ingo, Nigeria
Jen, Mike Dio (CO); Civil Servant; College of Education, 

Zing PMB 1021, Jalingo, Nigeria
Yusuf, Christy Bulus (FA); Central Nigeria Annual Conf. Sec-

retariat, PO Box 774, Jalingo, Nigeria

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.
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Central Russia (2)

Row 4 Table 64 Seats 1-2

Delegates

Kim, Sergey (JA); Lawyer; App. 41, bldg. 7, constr. 1, Siv-
ashskaya str, 117149, Russian Federation

*Nikolaev, Sergei (MH); Seminary President and professor; 
U1 Profsoyuznaya, d. 92, kv. 187, Moscow117485, Rus-
sian Federation

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Central Texas (8)

Row 9 Table 135 Seats 1-5
Row 9 Table 136 Seats 1-3

Delegates

Harkrider, John Thomas (CO); Accountant; 6658 Gascony 
Place, Fort Worth, TX 76132

*Bruster, Timothy Keith (GA); Senior Pastor; 800 W. 5th St., 
Fort Worth, TX 76102-3599

Simpson, Kim Quetone (DI); Housewife; 3905 Lake Powell 
Dr., Arlington, TX 76016

McKellar, John E. (FA); White’s Chapel United Method-
ist Church, 185 S. White Chapel Blvd., Southlake, TX 
76092-7308

McIver, Steven Mark (LC); Tool & Die Maker; PO Box 545, 
Ferris, TX 75125

Howard, Clifton O. (FO); Minister; 4109 Eagle Rd., Temple, 
TX 76502

Alfred, Darlene Rochelle (CA); Property Management; 2811 
Chisholm Trail, Salado, TX 76571

Wier, Brenda Wilson (MH); Retired Clergy; 334 Cove Road, 
Gordon, TX 76453

Reserves

Gregory, Ethan Scott; Seminary Student; PO Box 1283, Min-
eral Wells, TX 76068

Percifield, Mary Helen; Retired Educator; PO Box 673, Al-
varado, TX 76009

Robbins, Thomas Q; address unavailable at time of printing
Carr, Louis Charles; Sr. Pastor; 6805 Middle Rd., Fort Worth, 

TX 76116
Brown, Marianne Teresa; Student; 1001 E. University Ave., 

#6137, Georgetown, TX 78626
Deupree, Darcy P.; address unavailable at time of printing
Hayes, Christopher J.; address unavailable at time of printing

Spradlin, Mary Kathryn; Arlington Heights UMC, 4200 
Camp Bowie Blvd., Fort Worth, TX 79107

Ezell, Kathy Moseley; Associate Director, Board of Ordained 
Ministry; 3200 E. Rosedale St., Fort Worth, TX 76105

Campbell, Kylie Heather; Director of Student Ministries; 
1300 Austin Ave., Waco, TX 76701

Conner, James David; address unavailable at time of printing
Valendy, Jason Matthew; Co-Pastor; 209 South Bluebonnet 

Drive, Saginaw, TX 76179
Gregory, Kevin Blake; Student; SU PO Box 6685, 1001 E. 

University Ave., Georgetown, TX 78626
Crumpton, Debra Marie; Pastor; 2045 S.E. Green Oaks Blvd., 

Arlington, TX 76018-1981

Cote d’Ivoire (34)

Row 7 Table 103 Seats 1-5
Row 7 Table 104 Seats 1-5
Row 7 Table 105 Seats 1-5
Row 7 Table 106 Seats 1-5
Row 8 Table 122 Seats 1-5
Row 8 Table 123 Seats 1-5
Row 8 Table 124 Seats 1-4

Delegates

Aboua, Louis Roi Nondenot (DI); 22 BP 582, Abidjan 220, 
Cote d’Ivoire

Bodje, Isaac D. (FO); 01 BP 1282, Abidjan 010, Cote d’Ivoire
Angoran, Yed E. (MH); 01 BP 1282, Abidjan 010, Cote  

d’Ivoire
Assale, Eugene G. (MH); 01 BP 1282, Abidjan 010, Cote 

d’Ivoire
Adjrabe, Mathurin Djoman (FA); address unavailable at time 

of printing
Basse, Gabriel D. (CA); 01 BP 1282, Abidjan 010, Cote 

d’Ivoire
Akre, Michel A. (CO); BP 2004, Yamoussoukro, Cote  

d’Ivoire
Aka, Hermance A. (FA); Abidjan 010, Cote d’Ivoire
Melesse, Marie-Louise K. (CB); 22 BP 14 57, Abidjan 220, 

Cote d’Ivoire
Yapi, Julien A. (GM); address unavailable at time of printing
Yao, Assoma (JA); 08 BP 53, Abidjan 080, Cote d’Ivoire
Obonou, Samuel (GA); 01 BP 1282, Abidjan 010, Cote  

d’Ivoire
Nanguy, Dorcas A. (IC); 08 BP 1021, Abidjan 080, Cote 

d’Ivoire
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Lobo, Michel Neuba (GM); address unavailable at time of 
printing

Kamenan, Marcellin N. (GA); 05 BP 819, Abidjan 050, Cote 
d’Ivoire

Akaffou Yao Aye, Raymond Claude (CO); Abidjan 010, Cote 
d’Ivoire

Arpellet, Abraham K. (LC); 16 BP 421, Abidjan 160, Cote 
d’Ivoire

Adjobi, Philippe A. (DI); 01 BP 1282, Abidjan 010, Cote 
d’Ivoire

Kakou, Jonathan (FO); 06 BP 6153, Abidjan 060, Cote d’Ivo-
ire

Beugre, Antony H. (LC); 01 BP 1282, Abidjan 010, Cote 
d’Ivoire

Lasme, Niagne (GA); 01 BP 4266, Abidjan 010, Cote d’Ivoire
Bogro, Isaac D. (CB); 01 BP 1282, Abidjan 010, Cote  

d’Ivoire
Kombo, Suzanne A. (CA); 12 BP 177, Abidjan 120, Cote 

d’Ivoire
Moude, Séraphin A. (JA); 01 BP 1282, Abidjan 010, Cote 

d’Ivoire
Beda, Marcelline N. (CB); 01 BP 4384, Abidjan 010, Cote 

d’Ivoire
Ohouo, Nathanael D. (MH); address unavailable at time of 

printing
Ayiba, Yebrou O. (FA); address unavailable at time of printing
Sedji, Suzanne (IC); address unavailable at time of printing
Yapi, Djoman C. (IC); address unavailable at time of printing
Sachou, Marcel K. (DI); 01 BP 1165, Abidjan 010, Cote 

d’Ivoire
Koffi, Aboua J. (JA); address unavailable at time of printing 
Behi, Felix (CA); address unavailable at time of printing
Niamkey, Ezani K. E. (GM); address unavailable at time of 

printing
Aka, Pierre A. (CO); address unavailable at time of 

printing

Reserves

Abro, Alain Patrick A.; 10 BP 1037, Abidjan 100 Cote  
d’Ivoire

Czech and Slovak Republics (2)

Row 2 Table 32 Seats 2-3

Delegates

*Procházková, Lenka (CA); Mission Coordinator; Hnileckzá 
9, 821 07, Bratislava, Slovakia

Procházka, Petr (LC); Pastor/District Superintendent; Jecna 
19, Prague 120 00, Czech Republic

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Dakotas (2)

Row 9 Table 140 Seats 1-2

Delegates

Cataldo, Jodi Lynn (LC); Director of Laity in Leadership, 
Discipleship Ministries of The UMC; PO Box 13, 419 N. 
McIntosh St. N, Lehr, ND 58460

*Trefz, Rebecca (MH); Director of Ministries for Dakotas 
Conference; PO Box 460, 1331 University Ave, Mitchell, 
SD 57301

Reserves

Bader, Matthew Cole; Student; 1200 W. Universithy Ave., 
Box 793, Mitchell, SD 57301

McKirdy-Wilsey, Emma Kathryn Hen-jum; Student; 14 
Horseshoe Lane, Spearfish, SD 57783

Kroger, Karl Richard; Clergy; PO Box 401, Piedmont, SD 
57769

Spahr, Roger Carl; Pastor/District Superintendent; 232 North 
Lake Drive, Watertown, SD 57201

Stroh, Marilyn Joan; Consultant; 2828 E. Indigo Pl., Sioux 
Falls, SD 57108

Culver, Kermit Lloyd; Pastor; 4600 Durango Drive, Bismarck, 
ND 58503

Lovrien, Marshall Christopher; Lawyer; 1021 North Main 
Street, Aberdeen, SD 57401

Cross, Randolph Martin; District Superintendent; 2636 
Meadown Creek Circle S, Fargo, ND 58104

Denmark (2)

Row 5 Table 74 Seats 4-5

Delegates

Thaarup, Susanne (CA); Rehabilitation Manager; Sondervej 
11, Strandby 9970, Denmark

*Thaarup, Joergen (GA); Dr. Rev; Stokusgade 2,3. 1317, Co-
penhagen K, Denmark

Reserves

Flinck, Sara Alsted; address unavailable at time of printing
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Morsbol, Andreas; address unavailable at time of printing
Risager, Thomas; address unavailable at time of printing 
Uth, Finn; address unavailable at time of printing 
Flinck, Mathias Alsted; address unavailable at time of print-

ing 
Thaarup, Maria; address unavailable at time of printing
Lewis, Mark; address unavailable at time of printing 
Birch, Ole; Gammelmosevej 251, DK-2800 Lyngby, 

Denmark
Brogaard, Karen; address unavailable at time of printing
Thompson, Duncan; address unavailable at time of printing
Nielsen, Emilie Just; address unavailable at time of printing
Sorensen, Ove S.; address unavailable at time of printing

Desert Southwest (2)

Row 5 Table 84 Seat 5
Row 5 Table 85 Seat 1

Delegates

*Nibbelink, James Charles (CB); Retired; 63327 E. Desert 
Crest Drive, Tucson, AZ 85739

Hurlbert, Daniel D. (MH); Clergy; 335 E. Huber, Mesa, AZ  
8520-5201

Reserves

Fidlin, Billie K.; Director of Outreach & Justice; 19018 N. 
42nd Way, Phoenix, AZ 85050

Harris, Matthew Louis; Behavioral Health Counselor; 7896 
Moonbeam Drive, Flagstaff, AZ 86004

Cushman, Nancy Swartwout; Clergy; 4429 E. Barwick Drive, 
Cave Creek, AZ 85331

Tang, Anthony; Director of Connectional Ministries for the 
Desert Southwest Conference; 1550 East Meadowbrook 
Ave., Phoenix, AZ 85014-4040

Coyco, Denise Danielle; Student; 962 Azure Heights Pl., Las 
Vegas, NV 89110

Hrabe, Majorie; address unavailable at time of printing 
Lansberry, Candace J.; Pastor; mailing address unavailable
Rambikur, Elizabeth Ann; Pastor; 915 E. 4th Street, Tucson, 

AZ 85719
Volere, Diana Marie; Security Sales Engineer; 1276 Plum 

Canyon Street, Las Vegas, NV 89142
Ragland, Sharon Ellen; Senior Pastor; 8887 N. Treasure 

Mountain Drive, Tucson, AZ 85742
Gomez, Paul; address unavailable at time of printing
Olivares, Javier; Clergy; 7901 N. Central Ave., Phoenix, AZ 

85020

Detroit (6)

Row 5 Table 73 Seats 3-5
Row 5 Table 74 Seats 1-3

Delegates

Euper, Jacqueline K. (IC); Retired Christian Educator; 11463 
S. State Road, Morrice, MI 48857

*Boayue, Charles S. G. (GM); Clergy; 35361 Stratton Hill 
Court, Farmington Hills, MI 48331

Bank, Wayne Herbert (CA); Retired; 6551 Lakeshore Road, 
Lexington, MI 48450

Barrett, Joy Anna (MH); Clergy; 10 Sycamore St., Chelsea, 
MI 48118

Brown, Diane Louise (GA); University Police Media Rela-
tions; 4512 Cottonwood Drive, Ann Arbor, MI 48108

Carey, Melanie Lee (FO); Clergy Asst. to the Bishop for 
Michigan Area UMC; 279 Valley Drive, Ypsilanti, MI 
48197

Reserves

Plum, Alexander James; Public Health; 1815 Church St., De-
troit, MI 48216

Sutton, Ruth Marie; Retired School Counselor; 2335 N. Me-
ridian Rd., Sanford, MI 48657

Walther, Megan Jo Crumm; Clergy; 1607 Yargerville Rd., La 
Salle, MI 48145

Parker, Sherry Lynn; Clergy; 400 E. Grand River Avenue, 
Brighton, MI 48116

Bowers, Claudia Louise; Administrative Assistant; 2020 Cal-
umet Street, Flint, MI 48503

Garrigues-Cortelyou, Isaac Charles; address unavailable at 
time of printing

Hook, Matthew James; Senior Pastor; 7643 Huron River Dr., 
Dexter, MI 48130

Sutton, Tara R ; address unavailable at time of printing 
Anderson, Ruby Deloris; Retired Teacher; 25180 Thorndyke 

Street, Southfield, MI 48033
Speiran, Laura C.; Clergy; 7801 Hoffman Dr., Waterford, MI 

48327

East Africa (4)

Row 10 Table 159 Seats 4-5
Row 10 Table 160 Seats 1-2

Delegates

Kunya, Sarah Cissy (CB); address unavailable at time of 
printing
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Ososo, Carol Alois (CA); address unavailable at time of print-
ing 

Jilani, Alex (DI); address unavailable at time of printing 
Baliyanga, Marc (CO); Pastor; PO Box 4485, Kigali, Rwanda

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

East Congo (12)

Row 4 Table 60 Seats 1-5
Row 4 Table 61 Seats 1-5
Row 4 Table 62 Seats 1-2

Delegates

Muthoma, Bushiri Sylvestre (CB); Secretary of the Pro-
vincial Executive ceni / Maniema; 42, Avenue des 
cliniques, Gombe, BP1899, The Democratic Republic of 
the Congo

*Mwayuma, Ayenda Lolima Veronique (LC); Pastor; BP126, 
The Democratic Republic of the Congo

Wembokoko, Ndandu Paul (IC); Infirmier; 12/12/65 Mission 
Lokole, Methodiste Unie au Congo Est, BP:126, Kindu, 
The Democratic Republic of the Congo

Lohalo, Malamba Celestin (CA); Pastor; BP126,  The Demo-
cratic Republic of the Congo

Lokale, Senga Cudins (GM); Charge of public relations, pro-
tocol and transport Episcopal region of Congo; address 
unavailable at time of printing

Mahamudi, Ngereza Benoit (CO); Pastor; address unavailable 
at time of printing

Tunda, Kasongo Lukali Prosper (JA); Chef Coutumier; Mis-
sion Methodiste Lokole, Kindu BP126, The Democratic 
Republic of the Congo

Omba, Dissashi Djamba (DI); Pastor; BP 126, Kindu, The 
Democratic Republic of the Congo

*Letshu, Tsheke Richard (FA); Medecin; 42, Avenue des  
cliniques, Kinshasa/Gombe, BP1899, The Democratic 
Republic of the Congo

Kibatuli, Bununu Hilaire (GA); Pastor; 12/12/65 Mission 
Lokole, Eglise Methodsite Unie au Conngo Est BP,  The 
Democratic Republic of the Congo

Luhahi, Nembe Jacqueline (MH); Professor; BP 14 685 Kin-
shasa, Congo

Buimba, Mekembe Albert (FO); Pastor; 12/12/65 Mission 
Lokole, Eglise Methodiste Unie au Congo Est, The Dem-
ocratic Republic of the Congo

Reserves

Koloso, Etwanyongo; address unavailable at time of printing

Ndjulu, Muhina Jean; address unavailable at time of printing
Masumbuko, Sumaili; address unavailable at time of printing
Lange, Avilo; address unavailable at time of printing
Okondji, Emile Douglas; address unavailable at time of print-

ing
Shoko, Osenge Jean Baptiste; address unavailable at time of 

printing 
Paul, Ketoka Lokondo; address unavailable at time of printing 
Olongo, Tosoko; address unavailable at time of printing
Amuri, Fimbo; address unavailable at time of printing
Furaha, Tshoso; address unavailable at time of printing
Nyenda, Okoko; address unavailable at time of printing 
Taluhumbu, Mwinyi; address unavailable at time of printing 
Kombe, Atumishi; address unavailable at time of printing 
Difuku, Kekumba; address unavailable at time of printing
Wembo, Lushima F.; address unavailable at time of printing 
Yemba, Unda; address unavailable at time of printing 
Bulungi, Kaningo; address unavailable at time of printing 
Lushima, Lutanga; address unavailable at time of printing
Ndjeka, Shango; address unavailable at time of printing
Mongi, Shako; address unavailable at time of printing
Masida, Lushima; BP 4727, Kinshasa 20, Congo
Useni, Yuakali; address unavailable at time of printing
Lodi, Shuwembo M.; address unavailable at time of printing
Omba, Pene Odinga; address unavailable at time of printing
Ndjoloko, Kimongamonga; address unavailable at time of 

printing
Otoka, Kepele Antoine; address unavailable at time of printing

East Mindanao Philippines (2)

Row 1 Table 1 Seats 3-4

Delegates

Cristobal, Evangeline Justo (DI); Certified Public Accoun-
tant/Cooperative Auditor; 324 Suntan St., Nafco Subd, 
KM. 7, Davao City 8000, Philippines

*Rufino, Janeth Laquindanum (MH); District Superintendent; 
United Methodist Church, 30 Osmeña Street, Tagum City 
8100, Philippines

Reserves

Inis, Ronnie Pancho; address unavailable at time of printing 
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East Ohio (12)

Row 8 Table 119 Seats 1-5
Row 8 Table 120 Seats 1-5
Row 8 Table 121 Seats 1-2

Delegates

*Vargo, Jessica H. (FA); Conference Treasurer; 8800 Cleve-
land Ave. NW, North Canton, OH 44720-4564

Arellano, Armando Contreras (GM); 26370 Edgecliff Dr., 
Euclid, OH 44132

Grant, Holly Jean (JA); 6664 Shawbutte St., Poland, OH 
44514

George, Gary Mark (GA); PO Box 2800, 8800 Cleveland 
Ave. NW, North Canton, OH 44720

Panovec, Kay Lee (IC); 810 12th Ave. South, Nashville, TN 
37202

Bryant, Danny C. (FO); Pastor; 5981 Sharon Dr., Boardman, 
OH 44512

Laferty, Allen Dean (CO); Home Builder; 368 Maple Dr., 
Crestline, OH 44827

McGhee, Delaine K. (DI); Retired Clergy; 312 Broad St., 
Ashland, OH 44805

Sheetz, Brian D. (LC); 8800 Cleveland Ave. NW, North Can-
ton, OH 44720

Walsh, Scott Thomas (CB); Clergy; 110 Gateway Ave., Con-
neaut, OH 44030

Banks, Martha E. (CA); Research Neuropsychologist; PO 
Box 5108, Fairlawn, OH 44334-0108

Henderson, Gary Ray (MH); Global Health Executive; 810 
12th Ave. South, Nashville, TN 37202-0320

Reserves

Palmer, Kathy E.; 154 W. 40th St., Shadyside, OH 43947
Prusha, Connor James; Student; 11287 Aquilla Rd., Chardon, 

OH 44024
Costello, Cara E. Stultz; address unavailable at time of print-

ing 
Oehl, Karen M.; District Superintendent; 1445 Royal Oak 

Dr., Mansfield, OH 44906
Jackson, Magnolia; mailing address unavailable
Kuntz, Tammy L.; Assistant Professor; 118 Evergreen Dr., 

Lodi, OH 44254
Grant, Michael David; Clergy; 1940 Boardman Poland Rd., 

Poland, OH 44514
Brown, Kelly P.; Pastor; 8800 Cleveland Ave. NW, PO Box 

2800, North Canton, OH 44720
Burdsall, Donald E.; Retired; 1298 Township Rd. 229, Card-

ington, OH 43315

Achberger, Susan L.; Research Coordinator; 864 Roanoke 
Road, Cleveland Heights, OH 44121

Call, Andrew Richard; Pastor; 2537 Lee Rd., Cleveland 
Heights, OH 44118

Snyder, Thomas D.; Pastor; 334 Ridge Rd, Newton Falls, OH 
44444-1239

Andrews, Leah Iris; Retired; 802 S. 15th Street, #1823, Se-
bring, OH 44672-2071

Crowell, Linda J; Retired Social Work Professor; 6721 
Chinkapin Court, Oakwood Village, OH 44146

Rollins, Benita; Clergy; 2858 Demington Ave. NW, Canton, 
OH 

Patterson, Cynthia Lynn; Associate Pastor; 143 Ravenshol-
low Drive, Cuyahoga Falls, OH 44223

Carper, Lynn E.; Bank Compliance Officer; 800 N. Market 
St., Minerva, OH 44657

Wainwright, Alexandra; address unavailable at time of print-
ing 

Dickriede, Katherine A.; Ordained Deacon; 129 East Oak-
mont Way, Northfield, OH 44067

Bailey, Steven Ray; North Coast District Office, 6500 Rock-
side Rd. Suite 150, Independence, OH 44131

Wilson, Betty L.; Homemaker; 41988 Old Irondale Road, 
Irondale, OH 43932

Harris, Chester Herbert; Minister; 645 Dueber Avenue SW, 
Canton, OH 44706

East Zimbabwe (4)

Row 2 Table 29 Seat 5
Row 2 Table 30 Seats 1-3

Delegates

Mafunda, Simon (CO); Self-employed - business; 5 Pringle 
Road, Greendack, Zimbabwe

Chingonzo, Annie Grace (MH); Minister of Religion; 243 
Leonard Road, Waterfalls, Zimbabwe

Mwayera, Molly Hlekani (JA); High Court Judge; 24 Christ 
Church Rd., Westlea, Zimbabwe

Bobo, Togara (DI); Pastor; HSE No 4348 Phase 2, Chikanga, 
Zimbabwe

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Eastern Angola (2)

Row 2 Table 19 Seats 1-2

Delegates

Ngonga, Maria Teresa (GM); address unavailable at time of 
printing 
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Maundo, Gouveia Luis (JA); address unavailable at time of 
printing 

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Eastern Pennsylvania (8)

Row 11 Table 178 Seats 1-5
Row 11 Table 179 Seats 1-3

Delegates

Ehninger, Judith K. (DI); Retired; 2620 Gracie Lane, 
Macungie, PA 18062

*Taylor-Storm, Dawn Elizabeth (GA); District Superinten-
dent; 60 W. Boot Rd., West Chester, PA 19380-1107

Smith, Aaron Joseph (CB); Youth Director; Linden Rd.,  Leb-
anon, PA 17042

Raffauf, Jeffrey Alan (FO); Pastor; 15 Woodside Avenue, West 
Lawn, PA 19609-1664

Johnson, Krystl Dawn (GM); Human Resources, Youth En-
richment Programs, Inc.; 9 Patriot Way, Woolrich Twp., 
NJ 08085

DiPaolo, Joseph Frank (MH); address unavailable at time of 
printing

Krall, Clarita Anderman (CA); address unavailable at time of 
printing

Munoz, Lydia Esther (JA); address unavailable at time of 
printing 

Reserves

Bonner, Jane L.; Legal Assistant; PO Box 259, Media, PA 
19063

Wilt, Jr., Robert J.; 50 Barren Road, Media, PA 19063
Thompson, Lenora; address unavailable at time of printing
Bass, Tracy L.; District Superintendent; 3470 Huntingdon 

Pike, Huntingdon Valley, PA 19006-3727
Harris, Jordan Marcel; address unavailable at time of printing
Kurien, Christopher Jacob; address unavailable at time of 

printing
Koch, David Louis; address unavailable at time of printing
Hynicka, Robin Michael; 55 North Broad Street, Philadel-

phia, PA 19107
Brightwell, Ross Alan; address unavailable at time of printing
Cotto, Irving; address unavailable at time of printing
Jacob, Ann Chris; address unavailable at time of printing

Smith, Lillian C.; 598 General Armstrong Road, King of 
Prussia, PA 19406

Young, Wilhelmina J.; address unavailable at time of printing
McKonly, Melinda L.; address unavailable at time of printing

Eastern Russia and Central Asia 
Provisional (2)

Row 4 Table 64 Seats 3-4

Delegates

Minikhanova, Iuliia Flaritovna; English Teacher; mailing ad-
dress unavailable

Starodubets, Yulia; Pastor, Medical Doctor; Osmonkula Pere-
ulok, 182, Bishkek 720011, Kyrgyzstan

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Estonia (2)

Row 5 Table 75 Seats 1-2

Delegates

Lilleoja, Tarmo (GM); Publisher; Hamariku Tee 13, Tabasalu 
76901, Harku Vald 76901, Estonia

*Hollman, Taavi (MH); District Superintendent; Narva str 51, 
Tallinn 10152, Estonia

Reserves

Ristioja, Jaak; address unavailable at time of printing 
Tankler, Meeli; Riisika 2, Silla kula, Paikuse vald, Parnumaa 

86604, Estonia
Nelson, Mark Philip; address unavailable at time of printing 
Pajusoo, Toomas; address unavailable at time of printing 
Lepik, Kristina; address unavailable at time of printing 
Sassian, Urmas; address unavailable at time of printing 
Tankler, Ullas; address unavailable at time of printing
Laaneser, Jana; address unavailable at time of printing
Matulaitiene, Kristina; address unavailable at time of printing
Micutiene, Andzelika; address unavailable at time of printing 
Pieciaite-Erbele, Jolita; address unavailable at time of print-

ing 
Jablonskis, Gierdrius; address unavailable at time of printing 
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Baumane, Inita; address unavailable at time of printing
Germans, Rihards; address unavailable at time of printing 
Grina-Sologuba, Gunta; address unavailable at time of print-

ing
Sneiders, Edgars; address unavailable at time of printing 

Finland-Finnish Provisional (2)

Row 5 Table 75 Seats 3-4

Delegates

Kallio, Titta Johanna (DI); Graphic Designer; mailing ad-
dress unavailable

*Jeromaa, Jan-Markus David (LC); Pastor; Lapintie 4 B 2, 
Tampere 33100, Finland

Reserves

Salorinne, Soile; address unavailable at time of printing 

Finland-Swedish Provisional (2)

Row 5 Table 75 Seat 5
Row 5 Table 76 Seat 1

Delegates

Elfving, Andreas Jan Martin (IC); Political Advisor; Fu-
ruborgsvagen 11, FI-10160, Degerby, Finland

*Björklund, Leif-Gote (CO); Pastor; Kyrktorget, 9 A 2, Bor-
ga, Finland

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Florida (18)

Row 1 Table 5  Seats 1-5
Row 1 Table 6  Seats 1-5
Row 1 Table 7  Seats 1-5
Row 1 Table 8  Seats 1-3

Delegates

*McEntire, Molly Rebeccah (GM); Children’s director; 1005 
Pennsylvania Ave., Lakeland, FL 33803

Haupert-Johnson, Sue Ellen (GA); District Superintendent; 
1135 E. Fort King Street, Ocala, FL 34471

Scott, Derrick (CO); Campus Minister; 1645 Talbot Avenue, 
Jacksonville, FL 32205

Shanks, Alex Arthur (CO); Pastor; 8650 W. Sample Rd., Coral 
Springs, FL 33065

Williams, Alice Marie (MH); HR Consusltant; 5209 Field- 
view Ct., Orlando, FL 32819

Hernandez, Rinaldo D. (DI); Pastor; 7655 Trillium Blvd., 
Sarasota, FL 34241

Wilson, Milton E. (FA); Retired; 3500 Hopkins Street, Nash-
ville, TN 37215

Hammond, Dionne Chandler (JA); Pastor; 110 East New Ha-
ven Avenue, Melbourne, FL 32901

Graves, William Russell (CB); Retired; 2260 Front Street  
# 204, Melbourne, FL 32901-7374

Lewis, Harold DeSantis (IC); Director of Multicultural and 
Justice Ministries; 3647 Prescott Loop, Lakeland, FL 
33810

Hearn, Jeremy Kirk (DI); Worship Leader; 1730 Turtle Rock 
Drive, Lakeland, FL 33803

Dodge, David Allen (MH); Clergy-Deacon; 450 Martin Lu-
ther King Jr. Avenue, Lakeland, FL 33815

Sumner, Rachael Preston (GA); Preschool Director; 2723 
Yorkshire Drive, Titusville, FL 32796

Weems, Cynthia Dee (FA); District Superintendent; 6000 
Maynada St., Coral Gables, FL 33146

Fogle-Miller, Carlene Rebecca (FO); Student; 18 S. 18th St., 
Fernandina Beach, FL 32034

Leveron, Jacqueline P. M. (FO); Minister; 5407 Turnpike 
Feeder Rd., Fort Pierce, FL 34951

Earls, Janet Butler (LC); Congregational Vitality Specialist; 
450 Martin Luther King Jr. Ave, Lakeland, FL 33815

Austin, Sharon Genise (CA); Clergy; 450 Martin Luther King 
Jr. Ave., Lakeland, FL 33815

Reserves

Icaza-Willetts, Tiffania L.; Student; 1316 Archdale St., Le-
high Acres, FL 33936

Kimball, Rushing Johnstone; Student; 4850 1st Coast Tech 
Pkwy., 3304 PO Box 69, Jacksonville, FL 32224

Martin, Joanes; address unavailable at time of printing 
Walker, Vicki Renee; Minister of Misstions & Outreach; 500 

W. Platt St., Tampa, FL 33606
Velez, Alexia Valle; address unavailable at time of printing 
Minter, Kelly Rebecca; address unavailable at time of printing
Wiatt, Wayne D.; Ordained Elder; 714 Park Hill Avenue, 

Lakeland, FL 33801
McClellan, Geraldine Williams; Pastor; 625 S.E. 15th Street, 

Gainesville, FL 32641
Dry, Walter Lee; Consultant (Labor Relations & EEO); 3418 

Knotty Oaks Circle, Spring Hill, FL 34606
Duncan, Martha  Gay; Retired; 4225 Pebble Pointe Dr., Lake-

land, FL 33813
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Fluck Price, Catherine; Pastor; 6513 Sundew Court, Lake-
wood Ranch, FL 34202

Allen, David; Dean of the Chapel, Bethune-Cookman Univer-
sity; 116 Wedge Circle, Daytona Beach, FL 32124

Cott, Brittany Erin; Student; 12958 Cats Claw Lane, Orlando, 
FL 32828

Pierre-Louis, Marie Anne; Nurse; 1770 N.E. 191 Street, Apt. 
#312, North Miami Beach, FL 33179

Spangler, Benjamin Dale; 705 W. Jefferson St., Tallahasee, 
FL 32308

Cooper, Melissa Ann; Program Coordinator, Life Enrichment 
Center; 5059 Picciola Rd., Fruitland Park, FL 34731

McEntire, William David; Minister; 72 Lake Morton Dr., 
Lakeland, FL 33801

Jennings, Frances Yingling; Teacher; 1604 Avondale Ave., 
Jacksonville, FL 32205

Monroe, Paulette T.; Retired; 822 Fairlington Dr., Lakeland, 
FL 33813

Warren, Audrey Blaine; Pastor; 400 Biscayne Blvd., Miami, 
FL 33132

Westlake, Jamie Ray; Pastor; 719 Westwood Drive, Brandon, 
FL 33511

Groom, Rod Lee; Retired; 5712 39th St. Cir. E, Bradenton, 
FL 34203

Coffey, Michael Reed; Director of Outreach Ministries; 1226 
Scandia Terrace, Oviedo, FL 32765

Pendergrass, Annette Stiles; Pastor; 7400 N. Wickham Rd., 
Melbourne, FL 32940

Therrell, James Joseph; Senior Pastor, Cape Coral First UMC; 
4118 Coronado Pkwy., Cape Coral, FL 33904

Sanders, Gary Lamar; Attorney; 2153 S.E. 11th St., Ocala, 
FL 34471

Bright, Joyce Waldon A.; Retired; 3491 Colwyn Ct., Orlando, 
FL 32812-5968

Bushong, Robert B.; Clergy; 2221 Lee Road, Suite 21, Winter 
Park, FL 32789

MacLaren, Joseph Richard; Pastor; 1395 Campus View 
Court, Oviedo, FL 32765

Akers, Rodney Shelton; Retired; 311 Ellen Way, Brandon, FL 
33510

Rodriguez, Armando Joel; Pastor; 1541 Woodgate Way, Tal-
lahassee, FL 32308

James, Kevin Michele; Clergy; 5200 Belle Terre Parkway, 
Palm Coast, FL 32137

Germany East (2)

Row 4 Table 66 Seats 1-2

Delegates

Landrock, Steffen (DI); Civil Engineer; Wolfener Strasse 16a, 
Leipzig 04155, Germany

*Philipp, Werner Eberhard (CA); Ordained Elder; Katha-
rinenst. 17, 01099, Germany

Reserves

Ringeis, Stephan; address unavailable at time of printing
Eibisch, Frank; address unavailable at time of printing 
Aichele, Frank; address unavailable at time of printing 
Herrmann, Joerg;  address unavailable at time of printing

Germany North (2)

Row 4 Table 66 Seats 3-4

Delegates

Dannenberg, Kai Uwe (FA); Doctorate in Chemical Engi-
neering; Breslauer Strasse 8, D-38678,  Germany

*Detjen, Anne Marie (CB); Ordained Elder; Brunnenstrasse 
11, Eberswalde 16225, Germany

Reserves

Sanio, Heinz-Juergen; address unavailable at time of printing 
Lessmann, Thomas; address unavailable at time of printing
Kraft, Irene; Wittelsbacherallee 22, Minden, Germany 
Wenneborg, Ulrike; address unavailable at time of printing 
Wichers, Matthias; address unavailable at time of printing 
Bath, Rainer; address unavailable at time of printing 
Addison, Sam; address unavailable at time of printing 
Lange, Katharina; address unavailable at time of printing 
Scholle, Carnen; address unavailable at time of printing 
Straka, Gabriel; address unavailable at time of printing 
Onnen, Uwe; address unavailable at time of printing 
Fischler, Dirk; address unavailable at time of printing 
Abraham, Klaus; address unavailable at time of printing 
Klotz, Dieter; address unavailable at time of printing
Mathern, Jöerg; address unavailable at time of printing 
Elle, Christhard; address unavailable at time of printing 
Tischer, Irene; address unavailable at time of printing
Lübben, Sebastian D.; address unavailable at time of printing 

Germany South (2)

Row 4 Table 66 Seat 5
Row 4 Table 67 Seat 1
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Delegates

Flick, Christine Dagmar (GA); Dipl. Volkswirtin; Neuffenstr 
37/1, Wendlingen 73240, Germany

*Knöller, Johannes (MH); Pastor, DS; Haglenstr 60, 72793, 
Germany

Reserves

Jung, Markus; address unavailable at time of printing
Reissing, Siegfried; address unavailable at time of printing 
Klaiber, Christoph; address unavailable at time of printing 
Kapp, Matthias; address unavailable at time of printing 
Rueckert, Harald; Kaiserstr. 32, Reutlingen 72764, Germany
Elsner, Lothar; address unavailable at time of printing 
Niethammer, Hans-Martin; address unavailable at time of 

printing 
Gruschwitz, Annette; address unavailable at time of printing 
Roecker, Wilfried; address unavailable at time of printing 
Cramer, Andreas; address unavailable at time of printing 
Ruof, Klaus-Ulrich; address unavailable at time of printing 
Rieker, Wolfgang; address unavailable at time of printing 
Hecker, Carl; address unavailable at time of printing 

Great Plains (12)

Row 2 Table 27 Seats 3-5
Row 2 Table 28 Seats 1-5
Row 2 Table 29 Seats 1-4

Delegates

*Fowler, Courtney Meria (CB); Media Coordinator; 2521 Su-
mac, Manhattan, KS 66502

Hamilton, Adam Joseph (MH); Senior Pastor; 13720 Roe 
Blvd., Leawood, KS 66224

Green, Oliver D. (GM); Retired; 6117 S.W. 4th St., Topeka, 
KS 66615

Lippoldt, Amy E. (JA); Pastor; Basehor UMC, 18660 158th 
St., Basehor, KS 66012

Jordan, Shayla Allyssa RaeAnne (DI); Institute of Disciple; 
1513 N. Mars, Wichita, KS 67212

Holland, Mark R. (CO); Clergy; 7940 Troup Ave., Kansas 
City, KS 66112

Brewster, Dixie K. (LC); Farmer; 1527 W. 1410th Ave. N, 
Milton, KS 67106

Bell, Cheryl Jefferson (FO); Clergy; 13720 Roe Blvd., 
Leawood, KS 66224-3588

Maupin, Lisa L. (IC); Event Coordinator; 8311 Karl Ridge 
#206, Lincoln, NE 68506

Anderson, Zachary Lee (FA); Clergy; 2428 S. 43rd Street, 
Omaha, NE 68105

Livingston, David Scott (GA); Pastor; 7740 Lackman, Lenexa, 
KS 66217

Gately, Wesley (CA); address unavailable at time of printing

Reserves

Nord, Carl Oscar; CPA; 1449 Autumn Valley, Mulvane, KS 
67110

Olsen, Keith Richard; Farmer; PO Box 356, Grant, NE 69140
Hjelle, Rebecca Jane; Pastor; 1656 Colfax St., Blair, NE 

68008
Dotson, Junius Boyd; Senior Pastor; 1525 N. Lorraine, Wich-

ita, KS 67214
Baccus, Steven Lee; Retired; 707 N. Third Ave., Minneapolis, 

KS 67467
Hodgkinson, Randall; Attorney; PO Box 635, Topeka, KS 

66601
Bousson, Hector Eduardo; University Minister; 641 Syca-

more Dr., Lincoln, NE 68510
Gatobu, Anne Kiome; Clergy; 1205 N. 45th St., Lincoln, NE 

68516
Hay, Esther; Retired; 14410 Eastbourne St., Waverly, NE 

68462
Hinderliter, Shane; Coordinator of Local Church Youth Min-

istry; 9440 E. Boston, Wichita, KS 67207
Ahlschwede, Stephanie M.; Pastor; 1019 S. 33rd St., Omaha, 

NE 68105
Just, Rick G.; Pastor; 6333 N. Richmond Ct., Wichita, KS 

67204
Leeper, Karelle Lamar; Ramp Agent; 4462 Laurel Avenue, 

Omaha, NE 68111-1054
Stanton, Nathan David; Pastor; 9440 E. Boston, Suite 110, 

Wichita, KS 67207
Aderholt, Robert L.; Retired; 401 E. Elm St., Kenesaw, NE 

68956
Barlow-Thompson, Ashley Prescott; Deacon, Children’s Edu-

cator; 1121 S. Waco St., Wichita, KS 67213
Simmons, Sandy L.; 2412 Spring Garden St., Leavenworth, 

KS 66048
Kim, Kibum; Minister; 500 Leawood, Parsons, KS 67357

Greater New Jersey (8)

Row 11 Table 167 Seats 1-5
Row 11 Table 168 Seats 1-3

Delegates

Caterson, Evelynn S. (JA); Attorney; 904 Marlborough Ave-
nue, Absecon, NJ 8201
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*Lank, Thomas Albert (FO); Associate Pastor; 29 Warwick 
Rd., Haddonfield, NJ 08033

Amey, Bethany Lin (CA); Urban Ministries Coordinator/
Church Admin; 351 N. Delsea Dr., Clayton, NJ 08312

Vega-Perez, Eunice (GM); Pastor; 134 Winding Hill Drive, 
Hackettstown, NJ 07840

Colorado, Judy C. (DI); address unavailable at time of print-
ing 

Kwak, Jisun (MH); District Superintendent; 514 N. Main St., 
Elmer, NJ 08318

Williams, Rosa M. (GA); Retired; 34 Washington Pl., Tea- 
neck, NJ 07666

Wright, Varlyna Donae (CO); Clergy; 210 Hale St., Penning-
ton, NJ 08534

Reserves

Pendleton, Carolyn D.; Retired; 658 Howard Ave., Atlantic 
City, NJ 08401

Quigg, Stephen Paul; Missionary; 416 Red Hill Rd., Pequea, 
PA 17565

Dyson, Drew Adair; District Superintendent; 15 Fawn Run, 
Bloomsbury, NJ 08804

Heckert, Christopher Daniel; Clergy; 33 Warwick Rd., Had-
donfield, NJ 08033

Kent, Cynthia Ann; Retired; 301 Washington Avenue, Belle- 
ville, NJ 07109

McCullough, June Dorothy; Retired; 2139 E. Chestnut Ave., 
#15, Vineland, NJ 08361

Pak, Grace Sinae; Pastor; 49 Church St., Little Silver, NJ 
07739

Bechtold, Steven George; Clergy; 27 Ames Rd., Morristown, 
NJ 07960

Park, Jee Hei; PhD Candidate and Teaching Fellow- 
Forham University; 41 Conforti Ave, West Orange, NJ 
07052-2824

Shumate, Sherri L.; Director of Christian Education; 50 
Union Ave, Unit #3, New Providence, NJ 07974

Bennett, Tanya Linn; University Chaplain; 150 Center Ave- 
nue, Chatham, NJ 07928

DiGiamberardino, John Dominic; Pastor; 103 Broadway, 
Ocean Groove, NJ 07756

Pogue, Creed Samuel;  address unavailable at time of printing
Hendrickson, Regina Allison; Pastor; 725 Old Corlies Ave., 

Neptune, NJ 07753

Holston (12)

Row 1 Table 17 Seats 1-5
Row 1 Table 18 Seats 1-5
Row 2 Table 36 Seats 4-5

Delegates

Holley, James Delray (JA); Attorney; 440 Bowers Park Cir-
cle, Knoxville, TN 37920

*Graves, David William (FO); Senior Pastor, Church Street 
UMC; PO Box 1303, Knoxville, TN 37901-1303

Ballard, Emily Elizabeth (DI); Student; 602 Cline Ave., Mor-
ristown, TN 37814

Goddard, Kimberly Mustard (MH); Pastor; 1409 East Center 
Street, Kingsport, TN 37664

Hall, Rebecca Jo (GM); Director of Ministries; 9217 Magic 
Mountain Drive, Chattanooga, TN 37421

Johnson, Sandra James (LC); District Superintendent, Abing-
don District; 150 Bogey Drive, Abingdon, VA 24211

Tate, John Robert (FA); Financial Planner; PO Box 6741, 
Maryville, TN 37803

Wilson, Carol Elaine (IC); Executive Assistant to Bishop/ 
Director of Communications; 3105 Eagle Drive, 
Maryville, TN 37803

Lockaby, Robert Lee (GA); Attorney; 7514 Island Manor 
Drive, Harrison, TN 73741

Cantrell, Robert Wilson (CA); Associate Paster; 11020 Roane 
Drive, Knoxville, TN 37934

Wright, Karen Kallstrom (CB); Administrative Assistant, 
Connectional Ministries; PO Box 850, Alcoa, TN 37701

Frye, William Randall (CO); Senior Pastor; 212 Hotel Road, 
Knoxville, TN 37918

Reserves

Moore, Joyce E.; Retired Educator; 272 Beaumont Lane, 
Bluff City, TN 37618

Powers, John Bruce; 439 Cypress St., Mount Carmel, TN 
37645

Harmon, Jim Robert; address unavailable at time of printing 
Burkhart, Kristen Ann; Pastor; 1031 Mt. Zion Rd, Afton, TN 

37616
Flynn, Mark Roger; Senior Pastor; 8645 East Brainerd Road, 

Chattanooga, TN 37421
Haynes, Justin Miles; Worship Director; 1701 Cherry Oak 

Rd., Knoxville, TN 37909
Eldridge, John Edward; Attorney; 5402 Mill Ridge Drive, 

Knoxville, TN 37919
Nance, Catherine Clark; Minister; 804 Montvale Station 

Road, Maryville, TN 37803
Seay, Paul Daniel; Pastor; 203 Dogwood Drive, Surgoins-

ville, TN 37873
McKee, Charlotte Berry; Interstate Compact Case Manager; 

8748 Wickford Way, Knoxville, TN 37931
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Humphreys, Dennie David; Pastor; mailing address unavail-
able

Kidd, Carolyn Long; Director of Children’s Minitries/SPHR 
Human Resources; 15437 Briarwood Lane, Abingdon, 
VA 24210

Fox, Harold Eddie; World Methodist Evangelism, Director 
Emeritus; 4491 Chandler Rd., Hermitage, TN 37076

Travis, Anne St. Clair; Conference Secretary, Southeastern 
Jurisdiction; 319 Sunny Springs Lane, Knoxville, TN 
37922

Russell, Jerald Wayne; Retired Clergy; 1228 Raulston Rd., 
Maryville, TN 37803

Cranford, Lauri Jo; Minister; 3913 Lake Valley Ct., Kings- 
port, TN 37664

Hungary Provisional (2)

Row 2 Table 32 Seats 4-5

Delegates

Ambrusz, István (IC); Engineer; UJ Utca 35, Nyiregyhaza 
4400, Hungary

*Khaled-Abdo, László (GM); Pastor; Rákóczi utca 2, Buda-
keszi 2092, Hungary

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Illinois Great Rivers (10)

Row 1 Table 8 Seats 4-5
Row 1 Table 9 Seats 1-5
Row 1 Table 10 Seats 1-3

Delegates

Whitaker, Rhonda Joy (DI); Volunteer; 1264 Hickory, Neoga, 
IL 62447

*Weatherall, Sylvester (IC); Pastor; 2184 Catherine St., 
Galesburg, IL 61401

Wolfe, Bunny D. (GM); Conference Coordinator of Missions/
Outreach; 14 Candi Ct., Chatham, IL 26269

Adams, Andrew Stephen (FO); Pastor; 2809 Clayton Blvd., 
Champaign, IL 61822

Davis, Bobby Dewayne (GM); Maintenance Engineer; 26 Li-
lac Village 2, Glen Carbon, IL 62034

Isbell, Sara Lynn (CB); Pastor; 528 Cumberland Dr., Chat- 
ham, IL 62629

Woods, Kimberly Dawn (CO); Seminary student/youth min-
istry volunteer; 513 S. Mitchell St., Braceville, IL 60407

Phillips, Robert Joseph (MH); Retired Captain, CHC, USN; 
6504 N. Syler St., Peoria, IL 61615

Schonert, Steven Lee (FA); Retired; 125 Hawthorne, Olney, 
IL 62450

Ritter, Christopher M. (JA); Clergy; 320 North State St., Gen-
eseo, IL 61254

Reserves

Calvillo, Melissa I; address unavailable at time of printing
Weber, Larry Earl; 115 Cardinal Drive, Bellerville, IL 62221
Robinson, Randall Lee; 1104 W. Voorhees, Danville, IL 61832
Zimmerman, Joseph Keith; Retired Clergy; 336 Westminster 

Drive, Mackinaw, IA 61755
Yockey, Carolyn L.; address unavailable at time of printing 
McCray, Marian B.; Asst. Pastor, Congregational Care; 842 

Briarwood Drive, Bethalto, IL 62010
Cox, Jo Nicole; Pastor; 2941 S. Koke Mill Rd., Springfield, 

IL 62711
Ross, Roger S.; address unavailable at time of printing 
Wilson, J. LaVon; address unavailable at time of printing 
Hermon, Anish; address unavailable at time of printing 
Price, Dennis Dean; Clergy; 407 Edwardsville Road, Troy, 

IL 62294
Griffith, Janice Louise; address unavailable at time of printing 
Iutzi, Frederick William; address unavailable at time of print-

ing 
Booker-Jones, Rose Mary; address unavailable at time of 

printing 
Sims, Carol Ann; address unavailable at time of printing 
Fender, Elizabeth Anne; Clergy; PO Box 19207, Springfield, 

IL 62794

Indiana (16)

Row 4 Table 55 Seats 1-5
Row 4 Table 56 Seats 1-5
Row 4 Table 57 Seats 1-5
Row 4 Table 58 Seat 1

Delegates

Best, Gregory Tyler (CB); Student/Business Owner; 2068 
Old Hwy. 135 NW, Corydon, IN 47112

*Beard, Frank J. (MH); Clergy; 7160 Shadeland Station, In-
dianapolis, IN 46256

Curts, Allison Christine (GM); Associate Director of Mission 
and Advocacy; 604 Wintergreen Drive, Yorktown, IN 
47396
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Reisman, Kimberly Dunnam (JA); Executive Director, World 
Methodist Evangelism; World Methodist Evangelism, 
PO Box 8142, Lafayette, IN 47903

Fenstermacher, Edwin A. (DI); Church Developer; 2435 
Webster Street, Fort Wayne, IN 46807

Alstott, Richard Anthony (LC); Clergy; 1500 Highway 150, 
Floyds Knobs, IN 47119

Lomperis, John Scott Anders (CO); Program Director; 5409 
S. Drexel Avenue #1, Chicago, IL 60615

Neckers, David K. (FA); DS Northeast District; 3898-A New 
Vision Drive, Fort Wayne, IN 46845

Land, Amy Louise (GA); Stay-at-home mom; 251 E. Wash-
ington St., Huntington, IN 46750

Schubert Nowling, Lisa Dianne (CA); Clergy; College Ave. 
UMC, 1968 W. Main St., Muncie, IN 47303

Zimmerman, Leanne Kay (FO); Student; 1176 Appian Cross-
ing Way, #114, Lexington, KY 40517

Abel, Russell L. (IC); Pastor; 6004 Reed Road, Fort Wayne, 
IN 46835

Clark, Doris Faye (MH); Retired; 7504 Normandy Blvd., In-
dianapolis, IN 46278

Norwood, Mitchell H. (GA); Pastor; 700 E. Southway Blvd., 
Kokomo, IN 46902

Ottjes, James H. (LC); Business Owner; 2095 Commerce Dr., 
Bluffton, IN 46714

Cook, Beth Ann (CB); Pastor; 11910 South State Road 58, 
Columbia, IN 47201

Reserves

Shettle, Daphne Manet; President of Indiana UM Foundation; 
352 E. 1300 N, Alexandria, IN 46001

Yim, Austin Vincent; Mathematician; 4706 Rutland Rd., Val-
paraiso, IN 46383

Reynolds, Cynthia Jean; Clergy; 301 Pennsylvania Pkwy., 
Suite 300, Indianapolis, IN 46280

Cushman-Wood, Darren R; address unavailable at time of 
printing 

Einselen, Kenneth Lee; Civil Engineer; 8274 S. 700 E, Am-
boy, IN 46911-9210

Worthington, O. Douglas; Accountant; 2827 Buckhurst Run, 
Fort Wayne, IN 46815

Williams, Brian Keith; Clergy; 5959 Grandview Drive, India-
napolis, IN 46228

Howard, Jill Moffett; Clergy; 6063 W. State Rd. 135, Trafal-
gar, IN 46181

Johnson, Carolyn E.; 2550 Yeager Road 19-2, West Lafayette, 
IN 47906-4025

Amerson, William Thomas; Retired Public School Admin-
istrator; 1427 Silver Slate Drive, NW, New Albany, IN 
47150

Austin, Stephen W; address unavailable at time of printing 

Dominick, Michael Duane; Pastor; PO Box 573, Dayton, IN 
47941

Hancock, Christopher James; 204 S. McCann, Kokomo, IN 
46901

Pimlott, Gregory Robert; Ordained Elder; 222 E. Main St., 
Boonville, IN 47601

Low, Nancy L.; address unavailable at time of printing 
Fenstermacher, Mark Owen; Minister; 219 East 4th Street, 

Bloomington, IN 47408
Hall, Ian; address unavailable at time of printing 
Cho, Daniel Seunghyun; address unavailable at time of print-

ing
Tielking, Greg; address unavailable at time of printing 
Padgett, Samuel; address unavailable at time of printing 
Singer, Kate; address unavailable at time of printing 
Land, Robert Alan; Pastor; 530 Guilford St., Huntington, IN 

46750

Iowa (12)

Row 10 Table 151 Seats 1-5
Row 10 Table 152 Seats 1-5
Row 10 Table 153 Seats 1-2

Delegates

*Carver, Philip Howard (FA); Field Outreach Minister; 1434 
Westview Drive, Coralville, IA 52241

Seagren, Lilian Jane Gallo (IC); Pastor; 1010 E. Washington 
St. Ste. 101, Mount Pleasant, IA 52641

Morrison, Norma Jeanne (LC); Retired Teacher; 2117 Amer-
icana Ave., Muscatine, IA 52761

Dawson, Katie Marie Ziskovsky (FO); Clergy; 3412 S.W. 
34th Street, Des Moines, IA 50321

Heeren, Rebecca Lea (JA); Counselor; 610 E. Ross St., Tole-
do, IA 52342

Milford, Brian Kent (GA); Clergy, Book Editor UMC, Chief 
Content Officer at UMPH; 2222 Rosa L. Parks Blvd., PO 
Box 280988, Nashville, TN 37228-0988

Rothlisberger, John Charles (CB); Retired Public School Su-
perintendent; 604 Clover Lane, Fredericksburg, IA 50630

Tritle, Barrie Michael (MH); Pastor; First UMC, 214 E. Jef-
ferson St., Iowa City, IA 52245

Rubenking, Darcy Lynn (DI); Physician Assistant; 605 10th 
St., Corning, IA 50841

Eberhart, Diane Wasson (GM); Deacon/Clergy; 12321 Hick-
man Road, Urbandale, IA 50323

Scott, Vernon Craig (CO); Retired Superintendent of Schools; 
1120 N. 12th Street, Chariton, IA 50049

Shinkle, Thomas Craig (CA); Pastor/FE; Grand View UMC, 
3342 John Wesley Lane, Dubuque, IA 52002
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Reserves

Borgen, Margaret Platt; Business Owner; 2504 Forest Drive, 
Des Moines, IA 50312

Spencer, Beverly Joyce; Home Economist; 2353 Baker Ave-
nue, West Branch, IA 52358

Jeon, Heecheon; Clergy; 312 1st St. SW, Mount Vernon, IA 
52314

McRoberts, Sean Colin Donnelly; Pastor; 2675 East Washing-
ton St., Iowa City, IA 52245

Drake, Lindsay; address unavailable at time of printing
Higdon, Dorothy Fern; Retired; 7035 Boxwood Lane NE, Ce-

dar Rapids, IA 52402-1037
Kisker, Scott T.; address unavailable at time of printing 
Morgan, Michael Lowell; Clergy; 1298 7th Avenue, Marion, 

IA 52302
Loonsfoot, Lauren Wise; Director of Discipleship; 200 24th 

St., NW, Waverly, IA 50677
Tritle, Kae Elaine; Registered Nurse; 3011 Pinecrest Rd., 

Iowa City, IA 52245
Plambeck, Lanette Lorelle; Minister-Elder; 11 S. 1st Street, 

Broadway UMC, Council Bluffs, IA 51503
Bell, Beverlee Ann; address unavailable at time of printing
Russell, Ryan Mohan; Campus Chaplain/Director of Church 

Relations; 1501 Morningside Avenue, Sioux City, IA 
51106

Young, Marcia Sue; 3902 Aurora St., Dubuque, IA 52002-
0454

McElroy, Steve J.; address unavailable at time of printing
Carver, Thomas Lee; address unavailable at time of printing
Dovenspike, Nitza Edith; Business Analyst; 10621 14th Lane, 

Indianola, IA 50125
Hofmeyer, Richard James; Retired Teacher; PO Box 626, 

Fayette, IA 52142
Nims, Nathaniel Wesley; Pastor; 930 Sunrise Blvd., Waterloo, 

IA 50701
Wise, Deborah Coble; Pastor/Elder; 200 24th St. NW, Waver-

ly, IA 50677
Larson, Lisa Marie; Director of Ministerial Services; 2622 

Lincolnway, Ames, IA 50014
Kahler-Miller, Noreen Gaye; Retired Teacher; 204 Eagle 

Drive, McGregor, IA 52157
Oliver, Brian Keith; Clergy; 1201 Oswego St., Tama, IA 

52339
Louk, John Edward; Clergy; 3715 33rd Ave. SW, Cedar Rap-

ids, IA 52404

Kasai (2)

Row 5 Table 83 Seats 4-5

Delegates

*Mbangala, Henri Mangu (FA); Teacher; N. 35 Avenue Tshi-
bata BP 4727, Commune de Kananga, Kananga Village, 
The Democratic Republic of the Congo

Okudi, Benjamin Lundula (MH); Pastor; N. 08 Avenue du 
College, Commune de Kananga BP 4727, Kananga Vil-
lage, The Democratic Republic of the Congo

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Kentucky (10)

Row 8 Table 115 Seats 1-5
Row 8 Table 116 Seats 1-5

Delegates

*Nicholls, Lewis Dunn (JA); Retired Judge; 1205 Main 
Street, Greenup, KY 41144

Arnold, Bill T. (FO); Professor; 2401 Scenic Court, Lexing-
ton, KY 40514

Brown-Thompson, Janis N. (IC); Educator; 8906 Gone-wind 
Court, Jeffersontown, KY 40299

Grieb, Thomas B. (FA); Pastor; 2800 Tates Creek Road, Lex-
ington, KY 40502

King, Linda U. (CB); Retired Educator; mailing address un-
available

Dunnam, Maxie D. (MH); Retired; 4488 Poplar Ave., Mem-
phis, TN 38117

Glover, Brenda Harris (DI); Retired Educator; mailing ad-
dress unavailable

Alvarez-Alfonso, Iosmar (GM); Ordained Elder; 2725 Red 
Clover Ln., Lexington, KY 40511

Denham, John Rees (CO); Farmer; PO Box 337, Maysville, 
KY 41056

Hawxhurst, Jean G. (CA); Pastor/Assoc. Ecumenical Staff 
Officer for COB; 344 Reed Lane, Simpsonville, KY 
40067

Reserves

Roach, William Timothy; Cost Accounting Manager; 2603 
Allen Street, Owensboro, KY 42303

Watts, Michael B.; Self-Employed; 1054 Tara Way, Law-
renceburg, KY 40342

Jadhav, Esther Damodar; address unavailable at time of 
printing 

Love, Julie Hager; Director of Connectional Ministries; 7400 
Floydsburg Rd., Crestwood, KY 40014

Crissman, John Scott; Marketing Manager; 2605 Moray Pl., 
Lexington, KY 40511
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Grout, David T.; Clergy; 716 Cave Mill Rd., Bowling Green, 
KY 42014

Williams, IV, James Andrew; District Superintendent; mailing 
address unavailable

Shytle, Clyde Ed; Retired; 2200 Ranch Road, Ashland, KY 
41102

Watley Suntken, Mary Truitt; High School Guidance Coun-
selor; 32 Creech Hollow Road, Pineville, KY 40977-
8429

Powers, Michael Thomas; Pastor; 976 Firethorn Place, Lex-
ington, KY 40515

Garvin, David Scott; Clergy; 2000 Douglas Blvd., Louisville, 
KY 40205

Brock, Josiah Wesley; address unavailable at time of printing
Hatton, John Wesley; Minister; PO Box 791, Paintsville, KY 

41240
Whalen, Paul Lewellin; Attorney; 113 Ridgeway Avenue, 

Fort Thomas, KY 41075

Kivu Provisional (2)

Row 4 Table 59 Seats 3-4

Delegates

Omba, Ndjovu Thérèse (FA); Medecin; 42, Avenue des  
cliniques, Kinshasa/Gombe BP1899, The Democratic 
Republic of the Congo

*Kombi, Ramazani (LC); address unavailable at time of print-
ing 

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Liberia (12)

Row 8 Table 127 Seats 3-5
Row 8 Table 128 Seats 1-5
Row 8 Table 129 Seats 1-4

Delegates

*Merab, Rudolph J. (CA); Business Person Insurance; Libe-
ria Annual Conference, The United Methodist Church, 
Box 10-1010, Monrovia 10, Liberia

Weagba, George Klay (MH); University Administrator; Li-
beria Annual Conference, The United Methodist Church, 
PO Box 1010 - 13th Street, Sinkor, Monrovia, Liberia

Harris, James A. (GA); Administrator; United Methodist Cen-
ter, LAC/UMC, 13th Street/Box 1010, Sinkor, Liberia

Quire, Samuel J. (DI); Pastor; The United Methodist Church 
Conference Center, PO Box 1010 - 13th Street, Sinkor, 
Monrovia, Liberia

Nah, Sarah Q. (IC); Administrator; The Conference United 
Methodist Women Office, c/o Box 10-1010; 12th Street, 
Sinkor, 1000 Monrovia, Liberia

Marshall, Christopher Ganneh (JA); Pastor; Liberia Annu-
al Conference, The United Methodist Church, PO Box 
1010, Monrovia, Liberia

Sayeh, Frederick S. (FA); Accountant; Baker Tilly Liberia, 
King Plaza 2nd _4th Floor Broad Street, PO Box 10-
0011, 1000, Monrovia 10, Liberia

Kulah, Jerry Paye-Manfloe (FO); Pastor; Liberia Annual 
Conference, The United Methodist Church, 13th Street, 
Sinkor, PO Box 1010, Monrovia, Liberia

Wlemus, J. Pentee (CO); Student; The Liberia Annual Con-
ference, UMC, PO Box 1010 - 13th Street, Sinkor, Mon-
rovia, Liberia

Chukpue-Padmore, Isaac (LC); Pastor; Liberia Annual Con-
ference, United Methodist Church, Box 1010, Sinkor, 
Liberia

Porte, Frances M. (GM); Administrator; Du Port Road 
Paynesville, Monrovia, Liberia

Wilson, Jr., George D. (CB); Pastor; Upper Caldwell, Mon-
serrado County, Monrovia, Liberia

Reserves

Wolo, Mai Welleh; Humanitarian Worker/Foundation for 
Peace & Development; Liberia Annual Conference, The 
United Methodist Church, PO Box 1010, Monrovia, Li-
beria

Kpaan, Anna K.; Pastor; Liberia Annual Conference - United 
Methodist Church, PO Box 10-1010, Monrovia, Liberia

Browne, Samuel Bayoegar; Pastor; Liberia Annual Confer-
ence, The United Methodist Church, PO Box 1010 - 13th 
Street, Sinkor, Monrovia, Liberia

Sieh, Cletus Abednego; Administrator; National Social Secu-
rity and Welfare Corp., 15th Street, Sinkor, 1000 Monro-
via, Liberia

Nelson, Julius Sarwolo; Liberia Annual Conference - Unit-
ed Methodist Church, PO Box 10-1010, Monrovia -10, 
Liberia

Wright, Nelly Wah Yee; Clergy; Liberia Annual Conference, 
United Methodist Church, Box 1010, Monrovia, Liberia

Mensah, Alfred Kwabena; Liberia Annual Conference, The 
United Methodist Church, PO Box 1010 - 13th Street, 
Sinkor, Monrovia, Liberia
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Nathan, Jacob Sam; Clergy/Teacher; The Liberia Annual 
Conference, UMC, Box 10-1010, 1000 Monrovia, Libe-
ria

Dioh, Anthony Gweh; Pastor; Liberia Annual Conference, 
The United Methodist Church, PO Box 10-0011, 1000, 
Monrovia 10, Liberia

Kpaan, Momoh S; address unavailable at time of printing 

Louisiana (8)

Row 11 Table 168 Seats 1-2
Row 11 Table 169 Seats 1-5
Row 11 Table 170 Seat 1

Delegates

*Dove, Carolyn Ann (CB); Retired; 102 Turner Lane, Many, 
LA 71449

Goff, Edward Andrew (MH); Clergy; 3117 22nd Street, Suite 
4, Metairie, LA 70002

Kreutziger, Sarah Sloan (DI); Associate Professor Emeritus; 
135 East Livingston Place, Metairie, LA 70005

Spencer, Juliet Padgham (FO); District Superintendent; 2203 
Brierfield Drive, Monroe, LA 71201

Aguila, Pedro P. (GA); Retired Engineering Manager; 234 
Woodgate Blvd., Baton Rouge, LA 70808

Day, Ronald Pat (FA); Senior Pastor; PO Box 1567, Shreve-
port, LA 71165

DeVille, Terrel Jones (JA); Retired; 247 Coleman Loop, Ho-
mer, LA 71040

Johnson, Bernadine (LC); Clergy; 12500 Old Hammond 
Highway, Unit E-5, Baton Rouge, LA 70816

Reserves

Fairly, Robert C.; President, UM Foundation of LA; 8337 Jef-
ferson Hwy., Baton Rouge, LA 70809

Hood, Stacy Elizabeth; Coach, Consultant, Worship Weaver; 
mailing address unavailable

Malone, Terry Lynn; Pastor; 3900 Loop Road, Monroe, LA 
71201

Simpson, Kathryn L. McKay; address unavailable at time of 
printing 

Price, Amanda Rose; Seminary Student; 7537 University 
Drive, Shreveport, LA 71105

Rawle, Matthew Berke; Clergy; 720 Saint Charles Street, 
Ponchatoula, LA 70454

Huertas, Juan Carlos; Pastor; 9400 Ellerbe Rd., Shreveport, 
LA 71106

Alston, Ellen Rhea; Pastor; 404 S. Huntington Street, Sul-
phur, LA 70663

Pruett, Olivia Nicole; Stay-at-home mom; 204 Rochelle Ave., 
Monroe, LA 71201

Mitchell, James W.; Pastor; 335 Asbury Drive, Mandeville, 
LA 70471

Lukoshi (14)

Row 4 Table 59 Seat 5
Row 5 Table 77 Seats 1-5
Row 5 Table 78 Seats 1-3
Row 6 Table 92 Seats 1-5

Delegates

Kanyimbu, Kashala (CB); address unavailable at time of 
printing 

*Gregoire, Tsinevwa Mwasakachiza (CB); address unavail-
able at time of printing 

Simon, Kanyimbu Mukwiza (DI); address unavailable at time 
of printing 

Clement, Kongolo Chijika (CO); UMC, PO Box 22037, Kit-
we, Congo

Peniel, Masongo Mutombo (FO); address unavailable at time 
of printing 

Chysostome, Cijika Kayombo (MH); address unavailable at 
time of printing 

Emile, Mundji Chikanda (LC); UMC, PO Box 22037, Kitwe, 
Congo

Jean Claude, Kayombo Maleka (FO); address unavailable at 
time of printing 

Patrick, Tshikunka  Mukanda (FA); UMC, PO Box 22037, 
Kitwe, Congo

Jean, Momo Tambulananga (IC); address unavailable at time 
of printing 

Kapend, Musumb  Christine (IC); UMC, PO Box 22037, Kit-
we, Congo

Charles, Longena Iunda (GA); address unavailable at time 
of printing 

Esther, Museng Muvula (LC); address unavailable at time of 
printing 

Rosalie, Kawang Mwamb (GA); address unavailable at time 
of printing 

Reserves

Mukund, Katut; address unavailable at time of printing
Kayaku, Mutomb; address unavailable at time of printing 
Mbaza, Ubite; address unavailable at time of printing 
Tshikolasoni, Tshiluka; address unavailable at time of print-

ing
Nzeng, Mutapu; address unavailable at time of printing 
Kases, Kawal Micheline; UMC, PO Box 22037, Kitwe, Con-

go
Divar, Kaband; UMC, PO Box 22037, Kitwe, Congo
Irungu, Muding; address unavailable at time of printing 
Masela, Muweka; address unavailable at time of printing 
Bemesa, Mutunda; address unavailable at time of printing 
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Malawi Provisional (2)

Row 2 Table 30 Seats 4-5

Delegate information unavailable at time of printing.

Memphis (4)

Row 3 Table 38 Seats 4-5
Row 3 Table 39 Seats 1-2

Delegates

*Reed, David Ralls (FA); Development Officer United Meth-
odist Foundation for Memphis and TN conferences; 281 
Reed Farm Rd., Martin, TN 38237

Lowe-McCracken, Schuyler J. (DI); 2285 Jack Treas Rd., 
Kirksey, KY 42054

Bell, Elyse Jeanette (GM); Lay Resource Leader; 235 Hen-
derson Dr., Paris, TN 38242

Bromley, Edward Royal (CO); Pastor; Milan First UMC, 2000 
Jones Blvd., PO Box 466, Milan, TN 38358

Reserves

Burnett, Sandra; 145 Pershing Way, Paducah, KY 42001
Smith, Delores McCraig; Administrative; 808 S. College St., 

Trenton, TN 38382
Eason-Williams, Autura; Pastor; 4725 Riverdale Road, Mem-

phis, TN 38141
Davis, Cynthia Dianne; District Superintendent; 2320 South 

Germantown Road, Germantown, TN 38128
Dillard, Isabelle Claire; Student; 3055 Laurencekirk Road, 

Memphis, TN 38128
Watlington, Deborah Kaye; 405 Westwood Avenue, Jackson, 

TN 38301
Jeffords, Jonathan Lee; Clergy; 1207 Peabody Avenue, Mem-

phis, TN 38104
Douglas, Steven Louis; Clergy; 25 Luray Road, Beech Bluff, 

TN 38313

Middle Philippines (2)

Row 2 Table 23 Seats 1-2

Delegates

Dizon, Rio Anne Balbin (GM); address unavailable at time 
of printing 

*Cunanan, Apolinario V. (GA); address unavailable at time 
of printing

Reserves

Dela Cruz, Febe Rinonos; address unavailable at time of 
printing 

Dulay, Benedicto Manzano; address unavailable at time of 
printing 

Beltran, Rodolfo C.; 1071 Del Pilar Street, Cabanatuan City 
3100, Philippines

Mindanao Philippines (2)

Row 1 Table 1  Seat 5
Row 1 Table 2  Seat 1

Delegates

*Caducoy, Elizabeth Lugares (MH); address unavailable at 
time of printing 

Exiomo, Edwin De vera (DI); address unavailable at time of 
printing 

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Minnesota (4)

Row 9 Table 140 Seats 3-5
Row 9 Table 141 Seat 1

Delegates

Christensen, Faye Blanch (CA); Nursing Home Adminis-
trator, Retired; 15664 Birchwood Lane, Brainerd, MN 
56401

*Bard, David Alan (FO); Pastor; 230 E. Skyline Pkwy., Du-
luth, MN 55811

Swenson, Sara Ann (CB); Professor; 15809 Fescue Ct., Apple 
Valley, MN 55124

Zabel, Judith Kreager (MH); Clergy; 122 West Franklin Ave-
nue #400, Minneapolis, MN 55404

Reserves

Brault, Walker Arthur; Student; 514 W. Wabasha, Winona, 
MN 55987

Nuckols, David Branch; Government; 3918 Haven Road, 
Minnetonka, MN 55345

Ozanne, Jeffrey Steven; Clergy; 810 1st Avenue NE, Glen-
wood, MN 56334

Im, Woojae; Clergy; PO Box 162, 16 2nd Avenue SE, Osseo, 
MN 55369

Thompson, Karen Bowers; Advertising Review Manager; 6 
Five Oaks Ln., Birchwood, MN 55110

Hobson, Leslie Jeanne; Deaconess - Youth and Family Minis-
tries Director; 927 11th Avenue NE, Brainerd, MN 56401
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Bur, Amy Jo; Clergy; Le Center UMC, 87 N. Cordova Ave- 
nue, Le Center, MN 56057

Zaagsma, Carol Ann; Clergy; 8000 Portland Ave. S., Bloom-
ington, MN 55420

Durr, Shirley Theresa; English Teacher; 3659 Snelling Ave-
nue South, Minneapolis, MN 55406

Colton, Paula Kathleen; Clergy; 3625 Lawndale Lane N #34, 
Plymouth, MN 55446

Mississippi (12)

Row 2 Table 34 Seats 2-5
Row 2 Table 35 Seats 1-5
Row 2 Table 36 Seats 1-3

Delegates

*Crisler, Timothy Earl (GM); Public Relations; 2 Pintail 
Cove, Raymond, MS 39154

Gipson, Mattie Dickens (LC); District Superintendent; 621 
Aubrey Circle N, Greenwood, MS 38930

Arant, Andy Turner (CB); Retired Farmer; 414 Blaine Rd., 
Sunflower, MS 38778

Sparks, Stephen Lawrence (JA); Clergy; PO Box 86, Indiano-
la, MS 38751

LaSalle, Opal Ann (IC); Homemaker - Mathematician; 6812 
Dickens Way Dr., Ocean Springs, MS 39564

Britton, Fred Shell (CO); Clergy; PO Box 854, Tupelo, MS 
38802

Harrington, Mary Anne (FA); 301 County Road 168, Hous-
ton, MS 38851

Beasley, Zachary Carl (GA); Clergy; 175 Highland Place, 
Brandon, MS 39047

Beckley, David L. (MH); College President; 150 Rust Ave., 
Holly Springs, MS 38635

Hedgepeth, Mitchell B. (FO); Clergy; 209 Mary Ann, Bran-
don, MS 39042

Sledge, Lauren Frances (DI); Student; 206 N. Nash Street, 
Starkville, MS 39759

Childs, Michael Franklin (CA); Clergy; 75 Spring Hill Drive 
E., Louisville, MS 39339

Reserves

Jones, Yolander O; address unavailable at time of printing 
Stotts, James David; PO Box 1541, Madison, MS 39130
Shelton, Connie Mitchell; address unavailable at time of 

printing 
Rambo, Robert Elliott; Clergy; 6000 Old Canton Road, Jack-

son, MS 39211
Gabbert, Elmo Pierce; address unavailable at time of printing

Butler, Charles Martin; address unavailable at time of printing 
Beavers, William T.; address unavailable at time of printing 
May, Joe Willie; Pastor; 120 Kristen Court, Jackson, MS 

39211
Walters, Connie B; address unavailable at time of printing 
Jones, John Brian; address unavailable at time of printing 
Male, Barry Lee; address unavailable at time of printing
Burris, Leanne Michelle; address unavailable at time of print-

ing 
Barksdale, Kay Barret; address unavailable at time of printing 
Genesse, James Peter; address unavailable at time of printing 
Scott, William D.; address unavailable at time of printing 
Collier, Bryan Daniel; address unavailable at time of printing 
McAlilly, Stephen Long; PO Box 1567, Tupelo, MS 38802-

1567
Prather, Timothy Thomas; address unavailable at time of 

printing

Missouri (12)

Row 9 Table 143 Seats 2-5
Row 9 Table 144 Seats 1-5
Row 9 Table 145 Seats 1-3

Delegates

*Hammons, Brian Kent (CA); Small Business Owner; PO 
Box 140, Stockton, MO 65785

Collier, Theodore Cody (LC); Special Asst. to the Bishop; 
18312 E. 50 Terr. Ct. S, Independence, MO 64055

Fagan, Larry Ray (JA); Engineer/Contractor; 8611 N. Utica 
Ct, Kansas City, MO 64153

Dyke, Lynn Ann (GA); District Superintendent; 560 N. Stew-
art Suite B, Springfield , MO 65802

Briggs, Margie Marie (CB); Certified Lay Minister; 1218 
Remington Circle, Clinton, MO 64735-2881

Cleaver, Emanuel (FO); Pastor; 5540 Wayne, Kansas City, 
MO 64110

Biggerstaff, Randy Lee (CO); Athletic Trainer-Professor; 142 
Lake Tucci Circle, Wright City, MO 63390

Miofsky, Matthew Thomas (FA); Lead Pastor; 2001 S. Hanley, 
Suite 450, St. Louis, MO 63144

Wondel, Jill Alison (GM); Mission and Outreach Strategist; 
807 Sikes Avenue, Sikeston, MO 63801

Farr, Robert Dean (DI); Director, Congregational Excellence; 
3601 Amron Court, Columbia, MO 65202

James, Ivan Cecil (IC); Lay Pastor; 414 Royal Village Dr., 
Manchester, MO 63011

Hayden, Karen Elaine Koons (MH); Clergy; 3601 Amron 
Court, Columbia, MO 65202
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Reserves

Richards, Yvette Kim; Self-employed Consultant; mailing 
address unavailable

Thompson, Amy LeAnn; Clinical Social Worker; 1404 N.W. 
R. D. Mize Road, Blue Springs, MO 64015

Bryan, Robert Andrew; Pastor; 515 E. McArthur Drive, 
Springfield, MO 65810

Goodwin-Rosario, Charity LaWanda; Pastor; 204 S. 9th St., 
Columbia, MO 65201

Calcote, Tammy Lynn; Executive Assistant, Congregational 
Excellence; 3601 Amron Court, Columbia, MO 65202

Meister, Shannon Nicole; Public Relations; 54873 State Hwy. 
T, Edina, MO 63537

Breon, Stephan Robert; Clergy; 5005 N.W. 58th St., Kansas 
City, MO 64151

Watts, Ronald Lester; Senior Pastor; 3102 Lexington Avenue, 
Cape Girardeau, MO 63701

Willard, Wendell Kennamer; Christian Leadership Coach/
Author; 7305 Nelsons Mill Drive, O’Fallon, MO 63368

Nicholson, Trista Soendker; Clergy; 204 S. 9th St., Columbia, 
MO 65201

Sinn, Meagan Marie; Connections Coordinator; 5940 High-
field Rd., St. Louis, MO 63109

Downing, James R.; address unavailable at time of printing 
Williams, Andrew Joseph Ponder; Director of Student Minis-

tries; 3395 Michelson Dr., #2272, Irvine, CA 92612
Waller, Kendall Allan; Pastor; 204 S. 9th St., Columbia, MO 

65201
Kotan, Kay Lene; Coach, Consultant, Author; 16411 E. 36th 

St. S, Independence, MO 64055
Vickers, Jeremy Todd; Clergy; 24107 Poindexter Rd., Lee’s 

Summit, MO 64086

Mozambique North (2)

Row 8 Table 113 Seats 1-2

Delegates

Feliciano, Amone  Felimone (LC); Mechanic; mailing ad-
dress unavailable

*Nhamajeho, Júlia Lampião (MH); address unavailable at 
time of printing 

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Mozambique South (6)

Row 8 Table 113 Seats 3-5
Row 8 Table 114 Seats 1-3

Delegates

Gume, Jose Jamisse (DI); address unavailable at time of 
printing 

Ranchaze, Zaqueu  Silva (CO); Pastor, Lecturer; mailing ad-
dress unavailable

Mufume, Clara Zacarias (LC); Hospital Agent of services; 
mailing address unavailable

Langa Bacela, Hortência Américo (CA); Pastor; Rua D. 
Francisco Barreto 229, Caixa Postal 2640, Maputo,  Mo-
zambique

Gulele, Lidia Romao (JA); address unavailable at time of 
printing 

Vilanculos, Julio  André (MH); Pastor; PO Box 135, Maxixe, 
Mozambique

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

New England (6)

Row 9 Table 148 Seats 3-5
Row 10 Table 166 Seats 1-3

Delegates

*Marden, Bonnie L. (FA); Stewardship Educator; 36 Ansie 
Rd., Chelmsford, MA 01824

Chang, We Hyun (CA); Clergy; 56 Payson Terrace, Belmont, 
MA 02478

Oduor, Ralph R. (FO); Conference Secretary; PO Box 171, 
Lawrence, MA 01940-0171

Campbell, William Martin (JA); Retired; 36 May St., Cam-
bridge, MA 02138

Wilbur, Lorene Betty (DI); Retired; 13 Bliss Road, Tinmouth, 
VT 05773

Easterling, LaTrelle Elaine (CB); District Superintendent; 19 
Clifton Rd., Milton, MA 02186

Reserves

Dry, Steven Michael; Consultant; 10 Steeves Circle #2, 
Somerville, MA 02144

Wright, Christine Elizabeth; Youth Director; 42 Church 
Street, Hudson, MA 01749

Girrell, Rebecca J.; Pastor; 17 School St., Lebanon, NY 
03766

Goodrich, Leigh Elizabeth; Pastor; 71 Freemont St., Lexing-
ton, MA 02421
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Harrell, Oscar W. II; Consultant (Education, Policy Analysis, 
Human Relations and Management); 15 Bent Brook Rd., 
Sudbury, MA 01776

Bragan, Roberta Boyd; Retired; 5 Harding Circle, Enfield, 
CT 06082

Nicol, David A.; Pastor; 46 Kennebec Rd., Hampden, ME 
04444

Perez Avalos, Rene Antonio; address unavailable at time of 
printing 

Delmore, Sean Patrick; Administrator; 17 School St., Leba-
non, NH 03766

Hewett, Rebecca U.; Director of Clergy Family Services; 19 
Vanbuskirk Way, Sandwich, MA 02563

Oh, Jung Sun; Rev. Dr.; 8 Perkins Ave., Hyde Park, MA 02136
Abbott, David Jon; District Superintendent; 19 Norwich 

Street, Concord, NH 3301

New Mexico (2)

Row 1 Table 16 Seats 4-5

Delegates

Strebeck, Sidney G. (DI); Farmer, Rancher, Developer; PO 
Box 1676, Clovis, NM 88102

*Rivera, Eduardo (GA); Clergy; 1810 View Ct., Las Cruces, 
NM 88011

Reserves

Brumbaugh, Susan M.; Criminal Justice Researcher; 7619 
Calhoun Dr. NE, Albuquerque, NM 87109

Calderon, Chelsea C.; Youth Minister and Nurse Tech; 1801 
Gibson Blvd. SE, Apt. 1097, Albuquerque, NM 87106

Sharp, Scott Alan; Clergy; 201 University Blvd. NE, Albu-
querque, NM 87106

Vaughan, Jane Golden; Pastor; 1921 Janeway St., Clovis, NM 
88101

Vaughn, Jane Golden; address unavailable at time of printing 
Heney, Mary  Bell; address unavailable at time of printing 
Salzwedel, Todd R.; Pastor; 13609 Rebonito Ct. NE, Albu-

querque, NM 87112

New York (8)

Row 8 Table 129 Seat 5
Row 8 Table 130 Seats 1-5
Row 9 Table 148 Seats 4-5

Delegates

Brewington, Frederick K. (GA); Attorney; Law Offices of 
Frederick K. Brewington, 556 Peninsula Boulevard, 
Hempstead, NY 11550

*Riss, Timothy J. (GM); Pastor; 2381 New Hackensack Rd., 
Poughkeepsie, NY 12603-4260

Benz, Dorothee Elisabeth (CB); Writer; 60 Park Terrace West, 
Apt. A42, New York, NY 10034

Shillady, William S. (FA); Clergy - Executive Director UM 
City Society; United Methodist City Society, 475 River-
side Drive, Room 1922, New York, NY 10115

Lebron Malavé, Dórlimar (IC); Student; 200 E. Main St, Riv-
erhead, NY 11901

Chin, Noel Newton (MH); Pastor; mailing address unavailable
Engelhardt, Carolyn Hardin (CO); Director, Ministry Re-

source Center, Yale Divinity School; 34 Charlton Hill 
Road, Hamden, CT 06518

Smartt Sears, Denise A. (CA); Clergy; 475 Riverside Drive, 
New York, NY 10115

Reserves

Kim, JaeWon; Retired Physician; 9 Collier Dr. W, Carmel, 
NY 10512

Littlejohn, Roena Anderson; Retired; 91 Laurel Place, Bridge-
port, CT 06604

Kieffer, Kenneth Jeffrey; Clergy; 20 Broadfield Rd., Hamden, 
CT 06517

Flippin, Vicki I.; Pastor; Church of the Village, 201 W. 13th 
Street, New York, NY 10011

Allen, Stephen James; address unavailable at time of printing 
Varas, Ximena Alejandra; address unavailable at time of 

printing 
Brewington, Adrienne Louise; Clergy; 275 Moore Avenue, 

Freeport, NY 11520
Cho, Kum Sam; address unavailable at time of printing 
Evelyn, Yolanda Marie; Intercruise Agent; 208 W. 119th St., 

2N, New York, NY 10026
Williams, Ross E.; Accountant; 97 Christie Hill Road, Darien, 

CT 06820
Fleck, Paul Andrew; Pastor; mailing address unavailable
Tweedy, Sara Thompson; Dean of Student Development Ser-

vices; 631 Granite Road, Kerhonkson, NY 12446
Warner, Rashid I.; Audio Engineer; 1063 East 223rd Street, 

Bronx, NY 10466
Hall, Omar Machel; address unavailable at time of printing 
Henry, David D.; address unavailable at time of printing 
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Pak, Constance Y.; 18 Elliot Avenue, Lake Grove, NY 11755
Tavarez, Daisy Maria; Medicaid Coordinator; 35 Lynton 

Place, White Plains, NY 10606
Horne, Edward C; address unavailable at time of printing 
Miller, Derek Paul; Location Coordinator, Universal Network 

Television; 30-08 Hobart S.t, Woodside, NY 11377

North Alabama (8)

Row 4 Table 68 Seats 4-5
Row 4 Table 69 Seats 1-5
Row 4 Table 70 Seat 1

Delegates

*Lyles, Steve (GA); Retired; 81 Willow Rise, Alexander City, 
AL 35010

Scott, Robin Bradley (DI); District Superintendent; 97 Rena 
Drive, Springville, AL 35146

Selman, Scott Young (FA); Conference Treasurer; 3465 
Birchwood Lane, Birmingham, AL 35243

Cohen, Dale Robin (MH); District Superintendent; PO Box 
19047, Huntsville, AL 35804

Riddle, William Zachary  (CO); CPA; 128 Peachtree Rd, 
Mountain Brook, AL 35213-2931

Henley, Mary Bendall (CB); Clergy; 6035 Vale Hollow Rd., 
Helena, AL 35080

Toney, Carol Y. (IC); Retired; 269 6th Street, Madison, AL 
35756

Kufarimai, Tiwirai (FO); Clergy; 725 Highland Avenue, An-
niston, AL 36207

Reserves

Carlton, Charles B.; 400 Miller Circle, Indiana Springs, AL 
35124

Russell, Elton Keith; 139 Taylor Royer Rd., Decatur, AL 
35603

Conner, Glenn Davis; Pastor; 120 Greene Street, Huntsville, 
AL 35801

Carden, Lori Ann; Pastor; 466 River Terrace, Talledega, AL 
35160

Johnson, Donald E.; Attorney; 1090 Lake Colony Lane, Bir-
mingham, AL 35242

Meadows, John Patton; Attorney; 5455 Eastern Valley Road, 
McCalla, AL 35111

Baccus, Steve Ray;  address unavailable at time of printing 
Griffith, Dennis Wade; Clergy; 1009 Lake Colony Lane, 

Vestavia, AL 35242
Sparkman, Robert H.; Pastor; 415 North Seminary Street, 

Florence, AL 35630

Turner, John Reid; 112 Red Oak Lane, Alabaster, AL 35007
Chastain, Emily Nelms; Coordinator of Connectional Min-

istries, North Alabama Conference; 898 Arkadelphia 
Road, Birmingham, AL 35204

Parris, Mark Daryl; Director of Development - Sumatanga 
Camp; 3616 Sumatanga Road, Gallant, AL 35972

Stryker, Richard Lane; Clergy; 898 Arkadelphia Road, Bir-
mingham, AL 35204

Poole, Judith Kay; Deaconess; 730 8th Ave. W, Suite 103, 
Birmingham, AL 35204

Holly, Julie Blackwelder; Pastor; 350 Overbrook Road, Bir-
mingham, AL 35213

North Carolina (16)

Row 3 Table 46 Seats 3-5
Row 3 Table 47 Seats 1-5
Row 3 Table 48 Seats 1-5
Row 3 Table 49 Seats 1-3

Delegates

Locklear, Gary W. (LC); Missionary; 667 Locklear Road, 
Pembroke, NC 28372

*Southern, H. Gray (FA); Pastor; 100 South Huges, Apex, 
NC 27502

Innes, Emily D. (GM); Volunteer; 8324 Wycombe Ride Way, 
Wake Forest, NC 27587

Hood, Elizabeth Hackney (CO); Ordained Elder; 1401 S. Col-
lege Rd., Wilmington, NC 28403

McMillan, Samuel (Duncan) D. (MH); Program Director at 
UMC Camp; 3301 Kentrye Dr., Fayetteville, NC 28303

Russell, Timothy J. (MH); Pastor; 700 Waterfield Ridge Pl., 
Garner, NC 27529

Dodson, Christine (GA); Conference Treasurer; 700 Water-
field Ridge Place, Garner, NC 27529-3365

Fairley, Leonard E. (CA); Clergy-DS; 36 W. Trafalgar Ct., 
Clayton, NC 27520

Parker, Mack B. (FA); Retirement Planner; 2204 Laurel Val-
ley Way, Raleigh, NC 27604

Yebuah, Lisa Naa-Shormey (CB); Pastor; 228 W. Edenton St., 
Raleigh, NC 27610

Taylor, F. (Steve) S. (CA); NC Conference Staff; 410 W. 18th 
St., Lumberton, NC 28358

Bergland, Robert E. (FO); Pastor; PO Box 1423, Wilson, NC 
27894-1423

Brinkley, Eston C. (CB); Self-employed; 5730 Market Street, 
Wilmington, NC 28405

Archer, Patricia H. (DI); Clergy; 3788 Shipyard Blvd., Wil- 
mington, NC 28403
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Smith, LaNella D. (IC); Retired computer systems engineer; 
PO Box 15501, Durham, NC 27704

Reaves, Timothy Lloyd (JA); Pastor; 241 Stonewall Jackson 
Dr., Wilmington, NC 28412

Reserves

Beasley, Jacob Michael; Student; 506 S. 10th St., Erwin, NC 
28339

Hunt, Mary M.; Realtor; 223 Crestwood Dr., Lumberton, NC 
28360

Ledford, Laura Fine; Pastor; 700 Waterfield Ridge Pl., Gar-
ner, NC 27529

Osteen, E. Powell; Pastor; 900 Arendell Street, Morehead 
City, NC 28557

Isaacs, Graydon Phil; P & L Electrical Co; 5287 Lindley Mill 
Road, Graham, NC 27253

Beasley, Mary Ellen; Student; 506 S. 10th St., Erwin, NC 
28339

Colon-Emeric, Edgardo A.; Pastor; 1120 Orange Factory 
Road, Bahama, NC 27503

Ruiz-Millan, Ismael; Director Duke Divinity School Hispanic 
House of Studies; 941 Homestead Park Drive, Apex, NC 
27502

Walden, Thomas L.; Retired; 1504 Highway 96 East, Youngs-
ville, NC 27596

Isley, Sam; CPA/Associate Professor; 1422 Mordecai Dr., Ra-
leigh, NC 27604

Gay, Curtis; address unavailable at time of printing 
Weisser, William J.; address unavailable at time of printing 
Sheets, R. Branson; Pastor; 209 Mary Beth Drive, Greenville, 

NC 27858
Lowry, Herbert; Pastor; 302 W. 32nd Street, Lumberton, NC 

28358
Morrison, Richard Gielen; Corporate Boards Member; 1000 

Bay Head Circle, Wilmington, NC 28405
Blount, Jacob Taylor; Student; 110 Forest Dr., Clinton, OH 

28328
Williams, David Bennett; Pastor; 4801 Six Forks Road, Ra-

leigh, NC 27609
Stutts, Connie Marie; Pastor; 1035 Washington Post Road, 

New Bern, NC 28562
Shuffler, Jacquelyn Waston; Retired; 131 McMillan Ave., 

Wallace, NC 28466
Hight III, Fred M.; Self-employed; 1201 Branch Street, Wil-

son, NC 27893
Baker, Gerald Kevin; Pastor; 112 W. Main Street, Suite 301, 

Graham, NC 27253
Stanley, Bruce E.; Exec. Director of Methodist Homes for 

Children; 1041 Washington St., Raleigh, NC 27605
Berg, Johanna Grace; Student; 3908 Willowick Pk. Dr., 

Wilmington, NC 28409

Wise, Gilliam P.; Pastor - DS; 412 Captains Cove, Unit F, 
Edenton, NC 27932

Davis, Ann Rackley; Retired; 3806 Blarney Street, Green-
ville, NC 27834

Coffman, Laurie Hays; Chaplain; 906 Leon Street, Durham, 
NC 27704

Cox-Woodlief, Claire Maria; Asst. to Capital Disctrict Super-
intendent, NC Conf; 4141 Summer Ridge Ct., Apex, NC 
27539

Roberts, Elizabeth R.; Pastor; 117 Brooks Avenue, Raleigh, 
NC 27617

North Central Philippines (2)

Row 3 Table 50 Seats 1-2

Delegates

Orate, Emma Cantor; address unavailable at time of printing 
*Cayaba, Pablo Talal (CA); Clergy; Osmena, City of Ilagan, 

Isabela 3300, Philippines

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

North Georgia (22)

Row 10 Table 162 Seats 1-5
Row 10 Table 163 Seats 1-5
Row 10 Table 164 Seats 1-5
Row 10 Table 165 Seats 1-5
Row 10 Table 166 Seats 1-2

Delegates

*Pinson, Mathew (FA); University Administrator; 1884 
Audubon Drive, NE, Atlanta, GA 30329

Lewis, Sharma Denise (FO); District Superintendent, Atlanta 
Decatur Oxford/Clergy; 1664 Sabastian Pt. NE, Atlanta, 
GA 30329

Finley, Margaret Jane (GA); Laity Development Volunteer; 
416 Black Mountain Rd., Toccoa, GA 30577

Schroeder, Philip Daniel (CO); Director of Congregational 
Development/Clergy; 1750 Carlington Ct., Grayson, GA 
30017

Cox, Keith M. (GM); Treasurer/Director Financial Services; 
165 Willow Brook Drive, Rosewell, GA 30076-3933

Brooks, Jane Newman (MH); Director, Ministerial Services/
Assistant to the Bishop; 1173 Walnut Ridge, Ellijay, GA 
30536
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Wood, Steven (FA); Clergy, Senior Pastor, Mount Pisgah 
UMC; 9820 Nesbit Ferry Rd., Johns Creek, GA 30022

Jernigan, Jeff S. (CO); Contractor; 5232 Lockwood Lane, 
Powder Springs, GA 30127

Rogers, Patricia Alice (CB); Clergy - Sr. Pastor, Glenn Me-
morial UMC; 1221 Clifton Rd. NE, Atlanta, GA 30307

Stikes, William Henry (JA); Teacher; 503 South 6th Street, 
Griffin, GA 30224

Cantrell, James Carlton (JA); Clergy - Sr. Pastor, Snellville 
UMC; 1053 Cromwell Point, Snellville, GA 30078

Brown, Randy (DI); Retired; PO Box 125, Griffin, GA 30224
Postell, Andrew Lewis (FO); Student; 39 Aspen Ln., Carters-

ville, GA 30120
Winn, Richard Don (IC); Clergy - District Superintendent, 

Griffin District; PO Box 13, 413 West Poplar Street, Grif-
fin, GA 30224

Fullerton, Rachel (LC); Executive Assistant to Senior Pastor; 
4430 Tilly Mill Rd., #308, Dunwoody, GA 30360

Savage, Charles Walter (LC); Clergy - President/CEO GA 
UM Foundation; 1411 Waterford Green Way, Marietta, 
GA 30068

Kilpatrick, Joe (MH); CPA; 1346 Drayton Woods Drive, 
Tucker, GA 30084

Tomlinson, Kyle Edward (GA); Clergy - Pastor, Lanier UMC; 
5234 Pikes Peak Court, Marietta, GA 30062

Murphy, Tonya (IC); Physical therapist; 4224 Cascade Rd., 
Atlanta, GA 30331

Andone, Herzen De Vega (GM); District Superintendent, 
Northwest District/Clergy; 1921 Canterbury Drive NW, 
Dalton, GA 30720

Fuller, Gary (CB); Retired; 2116 Stephens Walk, Dunwoody, 
GA 30338

Thomas, Byron Eric (CA); Clergy - Sr. Pastor, Ben Hill UMC; 
549 Harbor Lake Court, Marietta, GA 30066

Reserves

Carhee, Deloris Fugh; Retired Delta Air Lines Employee; 892 
Cascade Crossing, Atlanta, GA 30331

Russell, Jasper; Retired software developer; 3577 Woods Dr., 
Decatur, GA 30032

Matthews, Leon Edward; Pastor; mailing address unavailable
Colmenares, Nora Elizabeth; Assistant General Secretary of 

the General Board of Global Ministries; 5415 Arlington 
Ave, Apt. J14, Bronx, NY 10471

Jourolmon, Leon; Retired; 222 Stonecrest Court, Athens, GA 
30605

Schroeder, Kathryn Eliza; Girl Scout Event Planner; 1184 
Briarcliff Rd. NE, Unit 1, Atlanta, GA 30306

Young-Ross, Bridgette Denise; Clergy/Dean of the Chapel; 
Emory University, 316 Cannon Chapel, 515 S. Kilgo Cir-
cle, Atlanta, GA 30322

Lowry, James Hughes; District Superintendent, Atlanta Mar-
ietta; 1050 Shiloh Rd. NW, Suite 201, Kennesaw, GA 
30144

Fincher, Sr., Robert LeTourneau; Retired; 1595 Park Chase, 
Cumming, GA 30041-7622

Cook, B. Thomas (Tom); Attorney; 1820 Peachtree NW, Unit 
1202, Atlanta, GA 30309

Floyd, Kate Hurst; Pastor, Grace UMC; 2912 Saint Patrick 
St., SE, Atlanta, GA 30317

Rushing, Dalton Troy; Clergy - Sr. Pastor, North Decatur 
UMC; 692 N. Superior Ave., Decatur, GA 30033

Williamson, Richard (Dick) L.; Retired; 3373 Sweet Plum 
Trace, Gainesville, GA 30504

Highsmith, Lee; Executive Director of Junior Achievement of 
N. GA; 938 Memorial Dr, Gainesville, GA 30501

Beyers, John Arthur; Sr. Pastor, Hillside UMC; Hillside UMC, 
4474 Towne Lake Parkway, Woodstock, GA 30189

Walters, David Cochran; Clergy-Lead Pastor, The Vine UMC; 
6141 Bendcreek Lane, Braselton, GA 30517

Stikes, Debby A.; Director of Dicipleship; 120 Mixon St., 
Griffin, GA 30224

Martin, Jr., William Gary; Business Owner; 2853 Ashton Hill 
Drive, 2853 Ashton Hill Drive, GA 30019

Kirkland, Bernice Williams; Clergy/District Superintendent, 
Atlanta College Park; 1049 Regal Hills Lane, Mableton, 
GA 30126

Cathey, Hugh Bentley; Pastor, Ringgold UMC; 88 Canyon 
Trail, Ringgold, GA 30736

Corrie, Elizabeth Warden; Professor; 485 Oakdale Rd. NE, 
Apt. 24C, Atlanta, GA 30307

Brown, Olujimi Wesley; Lead Pastor, Impact Church; Impact 
Church, 2323 Sylvan Rd., East Point, GA 30344

Raymond, Sue; Volunteer; 3291 Garmon Dr., Loganville, GA 
30052

Cruz, Rodrigo; Lead Pastor at The Nett UMC; 4205 Cedar 
Creek Trl. SW, Lilburn, GA 30047

Sligar, Janet; 3531 Morning Creek Ct, Suwanee, GA 30024
LaRocca-Pitts, Elizabeth Camak; Clergy-Sr. Pastor, St. Mark 

UMC; 2138 Palifox Dr. NE, Atlanta, GA 30307
Spencer, Dianne A.; Educator; PO Box 371234, Decatur, GA 

30037-1234
Cash, Michael Lee; Pastor, Trinity on the Hill UMC; 1330 

Monte Sano Ave., Augusta, GA 30904-4699

9781501810541_INT_PortugueseHandbook.indd   142 1/11/16   10:12 AM



Manual para os Delegados 143

Culpepper, Linda Phillips; Retired Teacher; mailing address 
unavailable

Quintanilla, Juan A.; Associate Director for Hispanic Minis-
tries; mailing address unavailable

Berrios, Lily del Carmen; Architect; 681 Upton Road NW, 
Atlanta, GA 30318

Allen Grady, Howard Davidson; Sr. Pastor, Druid Hills UMC; 
23 Lullwater Place, NE, Atlanta, GA 30307

North Katanga (48)

Row 4 Table 69 Seats 2-5
Row 4 Table 70 Seats 1-5
Row 4 Table 71 Seats 1-5
Row 4 Table 72 Seats 1-2
Row 5 Table 86 Seats 4-5
Row 5 Table 87 Seats 1-5
Row 5 Table 88 Seats 1-5
Row 5 Table 89 Seats 1-5
Row 5 Table 90 Seats 1-5
Row 6 Table 93 Seats 1-5
Row 6 Table 94 Seats 1-5

Delegates

Ngoy, Alexis Kasole  (FA); PO Box 20219, Kitwe, Congo
*Mulongo Ndala, Joseph (MH); Pastor; Eglise Method-

iste-Unie Au Nord-Katanga, PO Box 20219, Kitwe, 
Zambia

Lenge Masangu, Marcel Mpoyo (FA); address unavailable at 
time of printing 

Kitenge, Adolphe Mukaya (DI); PO Box 20219, Kitwe, Zam-
bia

Mulundu, Daddy Lubunda Shabinga (LC); address unavail-
able at time of printing 

Kyungu, Bertin Wa Ngoy  (CA); Clergy; c/o Eglise Metho-
diste-Unie Au Nord-Katanga, PO Box 20219, Kitwe, 
Zambia

Kasongo, Eustache Nshimba (CO); address unavailable at 
time of printing 

Ngoy, Kazadi Pitshi  (MH); c/o Eglise Methodiste-Unie Au 
Nord-Katanga, PO Box 20219, Kitwe, Zambia

Ntambo, Fernand Mwafi (IC); address unavailable at time of 
printing 

Ilunga, Boniface Kabongo (MH); Pastor/Director General 
ISP/Kamina; PO Box 20219, Kitwe, Congo

Nkulu, Bienvenu Munkana (LC); address unavailable at time 
of printing 

Bishimba, Louis Kasongo (MH); Eglise Methodist-Unie Au 
Nord-Katanga, PO Box 20219, Kitwe, Zambia

Kasongo, Benoit Mwana (CB); address unavailable at time 
of printing 

Milele, Roger Kayashingo (GA); Pastor; c/o Eglise Metho-
diste-Unie Au Nord-Katanga, PO Box 20219, Kitwe, 
Zambia

Mutombo, Stanislas Ilunga (FA); PO Box 20219, Kitwe, 
Congo

Nday, Mwanabute Bondo (GA); Pastor/Proffesor; Eglise 
Methodiste-Unie Au Nord-Katanga, PO Box 20219, Kit-
we, Zambia

Kilume, Homere Kipoila (GM); address unavailable at time 
of printing 

Mbayu, Watete Ilunga (CB); Pastor; Eglise Methodiste - Unie 
Au Nord-Katanga, PO Box 20219, Kitwe, Zambia

Mulopwe, Florentin Nday (CA); address unavailable at time 
of printing 

Kalangwa, Vagris Umba Ilunga (LC); Pastor; c/o Eglise 
Methodiste-Unie Au Nord-Katanga, PO Box 20219, Kit-
we, Zambia

Mbayo, Jonas Mande  (IC); PO Box 20219, Kitwe, Congo
Muyombo, Mande (GM); Pastor; c/o Eglise Methodiste-Unie 

Au Nord-Katanga, PO Box 20219, Kitwe, Zambia
Kakudji, Marcel Faliala (GA); address unavailable at time of 

printing 
Masimango, Daniel Mumba  (IC); Pastor; Eglise Method-

iste Unie Region Episcopale du Nord-Katanga, PO Box 
20219, Kitwe, Zambia

Banza, Simon Ngombe (CO); address unavailable at time of 
printing 

Mwadi, Gertrude Mukalay (CO); Africa University Profes-
sor; Africa University, Academic House 13, Nyanga 
Road, Mutare, Zimbabwe

Kashindi, Clement Numbi (MH); address unavailable at time 
of printing 

Wakubatwa, Martin Kasongo  (DI); PO Box 20219, Kitwe, 
Congo

Ngoy, John Lumbule (DI); address unavailable at time of 
printing 

Kyakutala, Kimba Evariste (IC); address unavailable at time 
of printing 

Nshimba, Raffin Wa Numbi  (CB); PO Box 20219, Kitwe, 
Congo

Kichibi, Prudence Mukalay  (GM); Pastor; Eglise Methodiste 
Unie Au Nord-Katanga, PO Box 20219, Kitwe, Zambia

Kanonge, Phainto Tshilayi; PO Box 20219, Kitwe, Congo
Nyembo, Guy Kinkundulu (CA); Pastor; Eglise Methodiste - 

Unie Au Nord-Katanga, PO Box 20219, Kitwe, Zambia
Ntambo, Gaston Nkulu (GM); address unavailable at time of 

printing 
Ndalanga, Kate K. Hanspeter Kasongo  (JA); Pastor; Eglise 

Methodiste - Unie Au Nord-Katanga, PO Box 20219, 
Kitwe, Zambia
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Abedi, Dorothee Tulia  (DI); PO Box 20219, Kitwe, Congo
Kasambay, Sylvain Nday (CA); Coleglise Methodiste-Uni Au 

Nord-Katanga, PO Box 20219, Kitwe, Zambia
Kabamba, Angele Kitenge (FA); PO Box 20219, Kitwe, Con-

go
Kazadi, Betty Musau (GA); PO Box 20219, Kitwe, Congo
Nkulu, Honorine Mbuyu (IC); PO Box 20219, Kitwe,  Congo
Mwema, Fidele Wa Kayembe (IC); Pastor; c/o Eglise Meth-

odiste-Unie Au Nord-Katanga, PO Box 20219, Kitwe, 
Zambia

Ilunga, Fabrice Mujinga (CO); address unavailable at time of 
printing 

Kalenga, Gregoire Numbi (GA); PO Box 20213, Kitwe, Zam-
bia

Mbayo, Nhoris Ngoy (LC); address unavailable at time of 
printing 

Banza Nkulu, Arthur Wandulu (FO); Pastor; c/o Eglise Meth-
odiste-Unie Au Nord-Katanga, PO Box 20219, Kitwe, 
Zambia

Mwad, Honorine Mujing (GA); PO Box 20219, Kitwe, Con-
go

Kalima, Nathanael Mutombo (LC); Pastor; c/o Eglise Meth-
odiste-Unie Au Nord-Katanga, PO Box 20219, Kitwe, 
Zambia

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing

North Texas (10)

Row 11 Table 176 Seats 1-5
Row 11 Table 177 Seats 1-5

Delegates

*Crouch, Timothy Charles (CO); Owner, The Crouch Group 
(Marketing); 3800 Lariat Rd., Denton, TX 76207

Davis, Mary Jan (MH); Senior Pastor; 4405 Main Street, 
Rowlett, TX 75088

Parks, Linda Moore (DI); Retired Educator; 4724 Tortuga Tr., 
Wichita Falls, TX 76309

Oliphint, J. Clayton (GA); 503 N. Central Expressway, Rich-
ardson, TX 75080-5080

Carpenter, Kelly Jo (CA); Children, Youth and Young Adults; 
500 Maplelawn Drive, Plano, TX 75075

Jackson-Sears, Jill Ann (LC); Clergy; 9015 Plano Rd., Dallas, 
TX 75238

Harrison, Richard Thomas (FO); Seminary Student; 1121 
Pleasant Valley Rd., Garland, TX 75040

Henderson, Ronald D. (JA); Clergy; 1333 W. McDermott Dr., 
Suite 180, Allen, TX 75013

Hearne, Richard Bailey (CB); Consultant; 5130 Vickery 
Blvd., Dallas, TX 75206

Underwood, Donald Wallace (FA); Clergy; 3101 Coit Rd., 
Plano, TX 75075

Reserves

Toler-Debus, Gretchen Faye; Physician; 10455 N. Central 
Expressway, Suite 109-335, Dallas, TX 75231

Totten, Herman L.; Dean and Professor; 2100 Pembrooke 
Place, Denton, TX 76205

Ross, Owen K.; address unavailable at time of printing 
Stoker, Andrew C.; Minister; 1928 Ross Ave., Dallas, TX 

75201
Soliz, Daniel; Retired Government Employee; mailing ad-

dress unavailable
Eckert, Serena Kim; 6600 Lantana Dr., Denton, TX 76208
Jacobs, Derek Shawn; Clergy; 1615 North Hampton Rd., Ste. 

140, Desoto, TX 75115
Stobaugh, Joseph Phillip; Exec. Minister of Worship & Arts, 

Grace Ave. UMC; 3521 Main St., Frisco, TX 75034
Vonner, Sally L.; Mission Director; 612 W. 144th St., #F6, 

New York, NY 10031
Wiley, Donald Preston; Attorney; 4156 Goodfellow Dr., Dal-

las, TX 75229
Wylie, Don; address unavailable at time of printing 
Greenwood, Lisa G.; Clergy; 6215 Sandydale Dr., Dallas, TX 

75248
Bandel, Holly Gaskill; Clergy; 14 Graham Lane, Lucas, TX 

75002
Lessner, Henry Joseph; CFP; 5133 Pond Crest Trail, Fair-

view, TX 75069
Lee, Ouida Fae; Pastor; 220 S. Cockrell Hill Rd., DeSoto, 

TX 75115
Clark, Timothy Wesley; Student, Perkins School of Theolo-

gy; 9934 Webb Chapel Rd., Dallas, TX 75220
Morrison, Timothy; Music Minister; 6601 Custer Road, Pla-

no, TX 75023

Northeast Luzon Philippines (2)

Row 3 Table 50 Seats 3-4

Delegates

*Mendita, Julius Fontanilla (FA); address unavailable at time 
of printing 

Valdez, Ferdinand Joaquin (CA); address unavailable at time 
of printing 
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Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Northeast Philippines (2)

Row 3 Table 50 Seat 5
Row 3 Table 51 Seat 1

Delegates

Salatan, Gideon Camangeg (JA); Private Lawyer; #09 Sta. 
Maria St., Magsaysay, Cordon 3312, Philippines

*Razon, Jonathan Pimentel (DI); Pastor; 09 Jose Abad, Don 
Domingo Maddela, Don Domingo Maddela, Bayombong 
3700, Philippines

Reserves

Ilac, Victor Illustrado; address unavailable at time of printing 

Northern Illinois (6)

Row 3 Table 53 Seat 5
Row 3 Table 54 Seats 1-5

Delegates

Chafin, Lonnie Arthur (CO); Conference Treasurer; 77 W. 
Washington, Ste. 1820, Chicago, IL 60602-3181

Malone, Tracy Smith (FO); DS and Elder; 77 W. Washington 
St., Ste. 1820, Chicago, IL 60602-3181

*Gatz, Elisa Jean McGee (GA); Teacher; 1202 E. 20th Street, 
Sterling, IL 61081

Lyall, Alka (CB); Clergy; 1545 Sycamore Ln., Aurora, IL 
60504-0504

Clark, Irma (GM); Director of Women’s Health Issues; 10633 
S. Peoria St., Chicago, IL 60643

Gross, Gregory Dean (MH); Deacon/Social Worker; 6033 N. 
Sheridan Rd., Unit 42G, Chicago, IL 60660

Reserves

Pendergrass, Nancy Jean; Controller; 1719 W. Touhy Ave., 
Chicago, IL 60626

Ryder, John E.; Contract Administrator - University of Chica-
go; 629 Barnsdale Road, LaGrange Park, IL 60526

Lagos-Fonseca, David Onan; Clergy; 77 West Washington 
Street, 2nd Floor, Chicago, IL 60602

Pierson, Christopher L.; Clergy; 109 N. Oltendorf Road, 
Streamwood, IL 60107

Carrasco, Shelia Joyce; Retired Teacher; mailing address un-
available

Rodriguez, Marta  Rebeca; Financial Services; 1531 Cuyler 
Avenue, Berwyn, IL 60402

Hill, Carol Louise; Pastor; 5253 N. Kenmore Avenue, Chica-
go, IL 60640

Winkler, Christopher Eugene; Clergy; 978 Hampton Park, 
Barrington, IL 60010

Smith, Rita Lafay; Administrator; Teacher; Counselor; Coach; 
Retired; 1444 N. Leamington Avenue, Chicago, IL 60651

Reyes, Luis F.; Clergy; PO Box 66077, Chicago, IL 60666

Northern Nigeria (4)

Row 3 Table 43 Seats 2-5

Delegates

Adamu, Doris  Jenis (IC); Civil Servant; address unavailable 
at time of printing 

Gonyi, Wilson Gana (MH); Clergy; PO Box 12, Billiri via, 
Shongom, Nigeria

Lawan, Jacob Apari (JA); mailing address unavailable
Dunah, Isa Audu (CB); Clergy; The United Methodist Church 

in Nigeria, PO Box 155, Jalingo, Nigeria

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Northern Philippines (2)

Row 3 Table 51 Seats 4-5

Delegates

Malana, Salvador Cacatian; address unavailable at time of 
printing 

Pico, Rodel Pastores; address unavailable at time of printing 

Reserves

Santiago, Rebecca Jurado; address unavailable at time of 
printing 

Factora, Corazon T.; address unavailable at time of printing 
Gamata Crismo, Phebe; address unavailable at time of print-

ing 
Bautista, Liberato T.; address unavailable at time of printing 
Gaspar, Samuel E.; address unavailable at time of printing 
Garcia, Leonita P.;  address unavailable at time of printing
Gaspar, Levi Evangelista; address unavailable at time of 

printing 

9781501810541_INT_PortugueseHandbook.indd   145 1/11/16   10:12 AM



146  DCA Edição Avançada

Pico, Chita U.; address unavailable at time of printing 
Baquiran, Bonifer B.; address unavailable at time of printing 
Ilac, Atanacio; address unavailable at time of printing 

North-West Katanga (10)

Row 5 Table 78 Seat 5
Row 5 Table 80 Seats 1-5
Row 5 Table 81 Seats 1-4

Delegates

Chikomb, Rukang (GM); Pilot/Mechanic; UMC, PO Box 
20219, Kitwe, Zambia

Simeon, Kashala Kasongo Kambandja (CA); address un-
available at time of printing 

Waranakong, Mukaz Rufum (CA); UMC, PO Box 22037, Kit-
we, Zambia

Lutgarde, Kanzal Chiteng Mutombu (DI); address unavail-
able at time of printing 

A Karumb Andre, Tshikut Mwayimb (LC); address unavail-
able at time of printing 

Simon, Nawej Rubemb (GA); UMC, PO Box 22037, Kitwe, 
Zambia

Isidore, Kasong Mwindamb (MH); UMC, PO Box 22037, 
Kitwe, Zambia

Kapwapu, Kapend  Mbal (LC); UMC, PO Box 22037, Kitwe, 
Zambia

Gaston, Kafweta Malezu (IC); address unavailable at time of 
printing

*Tshibang, Kasap Owan (MH); address unavailable at time 
of printing 

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing

Northwest Mindanao Philippines (2)

Row 1 Table 2 Seats 2-3

Delegates

*Carlos, Eduard Vicente (CA); address unavailable at time of 
printing 

Bongolan, Ruby Taoagen (FO); Minister; The United Meth-
odist Church, #1 Jose Mortola Street, Cagayan De Oro 
City, Philippines

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Northwest Philippines (2)

Row 3 Table 51 Seats 2-3

Delegates

*Galindo, Ofelia Lualhati Gironella (DI); address unavailable 
at time of printing 

Ortiz, Joselito Javien (GM); address unavailable at time of 
printing 

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Northwest Russia Provisional (2)

Row 4 Table 64 Seat 5
Row 4 Table 65 Seat 1

Delegates

Yugay, Marina (CA); address unavailable at time of printing 
*Kim, Khen Su (CO); District Superintendent; Khamovni- 

chesky val 24, Stroenie 2, Moscow 119048, Russian Fed-
eration

Reserves

Margulis, Irina; Clergy; Khamovnicheskiy val, 24 Stroyeniye 
2, Moscow 119048, Russian Federation

Northwest Texas (4)

Row 1 Table 15 Seat 5
Row 1 Table 16 Seats 1-3

Delegates

Enns, Ron (GA); District Judge; 208 Mockingbird Lane, Dal-
hart, TX 79022

*Nunn, James Gregg (CO); Conference Director of Mis-
sion and Administration; 1401 Avenue M, Lubbock, TX 
79401-3393

Murphy, Murray (LC); Retired; PO Box 2648, Big Springs, 
TX 79721

Cosby, James Stanley (FO); Pastor; Saint Stephen UMC, 4600 
S. Western St., Amarillo, TX 79109-6025

Reserves

Williams, Leia Danielle; Director of Communication/Direc-
tor of Discipleship; 1401 Ave. M, Lubbock, TX 79404-
3939
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Pittman, Mark Earnest; Retired; 2517 13th Ave., Canyon, TX 
79015

Feltz, Amy Wilson; Associate Pastor; 2017 South 18th, 
Abilene, TX 79602

Jones, Richard Anthony; Pastor; Wolfforth UMC, 102 Donald 
Preston Dr., Wolfforth, TX 79382

Fisher, Jeffery Miles; 4706 101st St., Lubbock, TX 79424
Stutes, Randy Don; Math Teacher; 909 El Paso St., Plainview, 

TX 79072
Edwards, Richard Wayne; Clergy, District Superintendent; 

3403 21st St., Lubbock, TX 79410
Palmer, James Burton; Elder in The UMC; 1401 South Polk 

Street, Amarillo, TX 79101

Norway (2)

Row 5 Table 76 Seats 2-3

Delegates

Westad, Audun (CB); Advisor; Gamlelinja 41 C, Oslo 1254, 
Norway

*Grinna, Frøydis (FO); Pastor; Kløverveien 13, N-1636 
Gamle, Fredrikstad, Norway

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Oklahoma (14)

Row 7 Table 107 Seats 3-5
Row 7 Table 108 Seats 1-5
Row 7 Table 109 Seats 1-5
Row 7 Table 110 Seat 1

Delegates

Kim, Donald Hyungtoon (GM); Physician; 2815 S.W. 119th 
Street, Oklahoma City, OK 73170

Nichols, Sarah Malloy (JA); Director of Young Adult Mission 
and Service; 1722 N.W. 20th St., Oklahoma City, OK 
73106

*Harker, Linda Mae (MH); Senior Pastor; McFarlin Memori-
al UMC, PO Box 6390, Norman, OK 73070

Junk, William Anthony; President, Oklahoma United Meth-
odist Foundation; 4201 N. Classen Blvd., Oklahoma 
City, OK 73118

Harris, Joseph L. (IC); Assistant to Bishop/Director of Com-
munications/Conference Secretary; 1501 N.W. 24th St., 
Oklahoma City, OK 73106-3635

Beard, John Herschel (LC); Abstractor; PO Box 50, Madill, 
OK 73466

Long, Robert Earl (FA); Pastor; St. Luke’s UMC, 222 N.W. 
15th St., Oklahoma City, OK 73103

Seay, Jessica Seay (CB); Pastor; 501 W. Main, Ardmore, OK 
73401

Wilson, Janey Louise (DI); ECU Wesley Campus Minister; 
1013 N. Highland St., Unit A, Ada, OK 74820

Powers, Samuel Tyler (FO); Clergy; PO Box 390, Edmond, 
OK 73034

Nicklas, Cara Sue (CB); Attorney; 10037 Forest Glade Drive, 
Oklahoma City, OK 73151

Harrison, Jr., H. Thomas (CA); 6767 S. Mingo, Tulsa, OK 
74133-3309

Shahan, Alyson Elizabeth (CO); Director of Youth Ministries; 
1411 Tara Dr., Moore, OK 73160

Bakeman, Thomas Brian (GA); Conference Treasurer/Con-
ference Benefits Officer; 1501 N.W. 24th Street, Oklaho-
ma City, OK 73106-3635

Reserves

Davis, Debra A; address unavailable at time of printing 
Crawford, Ray R.; Sr. Pastor, First United Methodist Church 

Claremore, OK; 1615 Hwy. 88 N, Claremore, OK 74017
Tiger, Aaron; address unavailable at time of printing 
Player, Reece; address unavailable at time of printing 
Junk, Thomas Michael; Trustee; mailing address unavailable
Malloy, Patricia A; address unavailable at time of printing 
Paschal, Robert Wade; Pastor; 11115 So. Boulder, Tulsa, OK 

74119
Perry, Barbara Jean; address unavailable at time of printing 
Dawson, Ahnawake; Retired Director of Christian Education; 

23182 S. Cedar St., Claremore, OK 74019
Broadbent, Lesly Leon; Clergy; 3525 West Purdue, Enid, OK 

73703
Judkins, Matthew Blake; Pastor; 1501 S. 13th Street, McAl-

ester, OK 74501
Fulton, Kenton Wade; Administrative Law Judge; 604 Tim-

berdale Drive, Edmond, OK 73034
Jaynes, Jeffry Scott; Executive Director, Restore Hope Minis-

tries; 2939 S. Cincinnati Ave., Tulsa, OK 74114
Hull, Cynthia Jeanne; Retired; 8517 County Road 380, Way-

noka, OK 73860
Bennett, Donald Adrian; Pastor; 2727 S.W. 119th, Oklahoma 

City, OK 76170
Tobey, Briana Nicole; 1108 E. Eighth St., Cushing, OK 74023
Steele, Valerie Jones; address unavailable at time of printing 
Mitchell, Earl; address unavailable at time of printing 
Wang, Fuxia; Clergy; 428 W. Lindsey St., Norman, OK 73069
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Oklahoma Indian Missionary (2)

Row 7 Table 107 Seats 1-2

Delegates

Deere, Josephine (GA); Director of Interpretation & Pro-
grams/Connectional Ministries; 1029 West Imhoff Rd., 
Norman, OK 73072

*Wilson, David Mark (GM); Clergy; 3020 S. Harvey, OKC, 
OK 73109

Reserves

Burgess, Agatha Sue; Retired Microbiologist; mailing ad-
dress unavailable

Thomas, Pearl; address unavailable at time of printing 
Johnson, Margaret B.; address unavailable at time of printing 
Phillips, Anita Lynn; Minister/UM Elder; 17428 West 925 

Road, Park Hill, OK 74451 

Oregon-Idaho (2)

Row 4 Table 58 Seats 4-5

Delegates

*Nelson, Janice E.; Retired Teacher; 1845 High St. SE, Sa-
lem, OR 97302

Pritchard, Donna Marie Lowman (CO); Pastor; 1838 S.W. 
Jefferson St., Portland, OR 97201-2463

Reserves

Hauser, Joshua William; Student; mailing address unavailable
Kroen, Emilie Farley; Retired; 8366 S.W. Dakota Dr., Tuala-

tin, OR 97062
Woodworth, Wendy Joy; Pastor; 902 Mimosa Street S, Salem, 

OR 97302
Andrew, Clay Wesley; Pastor; 168 N.E. 8th Ave., Hillsboro, 

OR 97124
Bateman, Mark Eric; Values_Based Investing Research; 3025 

Rose Blossom Ct. NW, Salem, OR 97304
Dyer, Norman Chandler; Retired; 5475 S.W. Elm Ave., Bea-

verton, OR 97005
Go, Joung Youl; Pastor; 6161 S.E. Stark St., Portland, OR 

97215
Smith, Jeremy David; Clergy; 1838 S.W. Jefferson, Portland, 

OR 97201
Armstrong, David Wayne; Systems Administrator; 1470 

Scorpius Drive, Idaho Falls, ID 83402

Anders, Duane Alan; Pastor; 717 N. 11th Street, Boise, ID 
83702

Oriental and Equator (2)

Row 4 Table 62 Seats 3-4

Delegates

*Onotamba, Albert Tonondjo  (DI); Professor; AV 8 
Armee #24, Commune de Makiso, Kisangani BP 2006, 
Congo

Alimasi, Mwania Willy (DI); Clergy; BP 2006, Kisangani, 
The Democratic Republic of the Congo

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Pacific Northwest (2)

Row 4 Table 59 Seats 1-2

Delegates

*Kuch-Stanovsky, Marie Louise (FA); Web Developer; PO 
Box 13650, Des Moines, WA 98198

Huycke, Mary Kohlstardt (MH); Clergy/Leadership Coach 
and Consultant; 5005 Homesite Dr., Yakima, WA 98908

Reserves

Reinholz, David Alan; Retired; PO Box 355, Cashmere, WA 
98815

Tobey, Amanda Renee; Office Assistant; 5416 35th Ave. NW, 
E-103, Gig Harbor, WA 98335

Adkinson, Austin L.; Pastor; 1615 Earnest Brazill St., Tacome, 
WA 98405

Del Rosario, Daniel Joshua; Lead Pastor; 2506 N.E. 184th 
Pl., Lake Forest Park, WA 98155

Holms, Joan Eileen; Retired; 3616 26th Pl. W, #1, Seattle, 
WA 98199

Lao, Noriko Yokokawa; Red Cross Disaster Action Team Co-
ordinator; 950 Puget St., Bellingham, WA 98229-2150

Nieda, David K.; Vancouver District Superintendent; PO Box 
13650, Des Moines, WA 98198

Schindler, Elizabeth Ingram; Clergy; 3924 Issaquah Pine 
Lake Road, Issaquah, WA 98029

Robinson, Thomas Paul; Attorney; 15105 N. Columbus St., 
Spokane, WA 99208
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Kuan, Karyn Lea; Student; 8181 Fannin St., Apt. 2017, Hous-
ton, TX 77054

Kymn, Gloria H; Senior Pastor; 22225 9th Avenue South, Des 
Moines, WA 98198

Moore, Corey Shane; Pastor; 455 S.W. State Street, Pullman, 
WA 99163

Kilpatrick, Megan Christine; Registered Nurse; 1111 S. Vil-
lard St., C14, Tacoma, WA 98465

Moe, Sharon Louise; Minister; 4555 39th Avenue SW, #705, 
Seattle, WA 98116

Henshaw, Brant William; Conference Treasurer; PO Box 
13850, Des Moines, WA 98198

Barckley, Kay Colleen; Clergy/Deacon; 1102 N.W. 57th St., 
Seattle, WA 98107

Shaffer, Barbara Marian Dadd; Retired; PO Box 1784, Stan-
wood, WA 98292

Corsaro, Monica Katusha; Chaplain; PO Box 1711, Seattle, 
WA 98111-1711

Palawan Philippines (2)

Row 2 Table 23 Seats 3-4

Delegates

Ferrariz, Manolo Cortez (DI); Farmer; West Marangas, 
Bataraza 5306, Philippines

*Dabandan, Erwin Balderian (MH); Minister; 56-A La-
cao Street, Barangay Maningning, Puerto Princesa City 
5300, Philippines

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Pampanga Philippines (2)

Row 2 Table 23 Seat 5
Row 2 Table 24 Seat 1

Delegates

Luat, Elizabeth Jill Casupanan (MH); Deaconess/Church 
worker; 437 Alang Curan Club, Purok 5, Bancal, Guagua, 
Philippines

*Dela Rosa, Ricky Lacsamana (CO); Pastor; 0042 Purok 1, 
Sapangbato, Angeles City 2009, Philippines

Reserves

Perez, Ricardo Manalang; address unavailable at time of 
printing 

Cunanan, Helen Manalac; address unavailable at time of 
printing 

Pangasinan Philippines (2)

Row 3 Table 52 Seats 1-2

Delegates

Celzo, Jowey C. (CB); address unavailable at time of printing 
*Delos Santos, Jesus N. (DI); address unavailable at time of 

printing 

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Peninsula-Delaware (4)

Row 11 Table 180 Seats 1-4

Delegates

*Goodwin, Kevin G. (FA); System Analyst; 440 Haystack 
Dr., Newark, DE 19711-8316

Porter, Derrick Emmanuel (CO); District Superintendent; 36 
Talley Court, Wilmington, DE 19802

Pelham, Lawrence (GA); 10 North Colts Neck Way, Hockes-
sin, DE 19707-9788

Shitama, Megan Kyolo (FO); Camp & Retreat Ministries; 136 
Brookers Wharf Road, Centerville, MD 21617

Reserves

Higgins, Ruth Ann; address unavailable at time of printing  
Westbrook, William; Accounting/Finance; 139 N. State St., 

Dover, DE 19901
Henry Brown, Shirlyn; Pastor; PO Box 742, Dover, DE 19903
Townsend, Robbie Britton; Senior Pastor; 7 Becket Court, 

Hockessin, DE 19707
Townsend, Sarah Galloway; Student; 7 Becket Ct., Hockes-

sin, DE 19707
Mitchell, Samuel James; Student; 6915 Robin Drive, Seaford, 

DE 19973
Duncan, Frederick Wayne; District Superintendent, Salisbury 

District UMC; 1404 Camden Ave., Salisbury, MD 21801
Gordy-Stith, Vicki Lynn; Pastor; 230 Marble Ct., Camden, DE 

19934

Philippines (2)

Row 2 Table 24 Seats 2-3

Delegates

*Sermonia, Jovito J. (DI); Businessman; 1712 A. Mabini cor-
ner, L. Alonzo St., Malate 1004, Philippines
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Gabriel, Maximo Galang (GM); Clergy, Distirct Superinten-
dent; 900 United Nations Ave., Ermita, Philippines

Reserves

Caramanzana, Darlene M; UMC Deaconess; 2714-E La-
mayan St., Sta. Ana 1009, Philippines

Philippines-Cavite (Pacc) (2)

Row 2 Table 24 Seats 4-5

Delegates

Carlos, Adelia Pascual (GM); UTS Refectory, PCU-UTS 
Compound, Sampaloc 1, City of Dasmarinas, Philippines

*Cua, Noel Syjucco (CO); Clergy; 1721 Macopa St., Bacoor 
City, Philippines

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Poland (2)

Row 2 Table 33 Seats 1-2

Delegates

Benedyktowicz, Olgierd Krzysztof (GM); Psychologist; 
Hoza 54 m 3, Warsaw 00-682, Poland

*Malicki, Andrzej Jacek (CA); Pastor/Leading Superinten-
dent; Ul. Mokotowska 12/7, Warsaw 00-561, Poland

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Quezon City Philippines East (2)

Row 2 Table 25 Seats 1-2

Delegates

Puno, Carlito Serrano (MH); Consultant; 39 Don Ernesto 
Street, Don Enrique Sudv, Diliman, Philippines

*Gregorio, Percival Jimena (GM); Pastor; 71 Paho Street, 
Project 2, Quezon City, Philippines

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Red Bird Missionary (2)

Row 8 Table 117 Seats 1-2

Delegates

Davis, Charlotte All (CB); Retired; 2300 Primrose Ln., Beat-
tyville, KY 41311

*Stuart, Farley E. (GM); Clergy; 1223 Forest Circle Dr., 
Corbin, KY 40701

Reserves

Osborne, Marilyn Ruth; Nurse Practitioner; PO Box 585, 
Hyden, KY 41749

Saylor, Glenn; Retired; 56 McGlamery Lane, Baxter, KY 
40806

Amundsen, Robert Earl; Clergy; 95 Red Bird Road, Thou-
sandsticks, KY 41766

Rio Texas (10)

Row 9 Table 141 Seats 2-5
Row 9 Table 142 Seats 1-5
Row 9 Table 143 Seat 1

Delegates

*Keese, Teresa L. (FA); VP Keese International, LLC; PO 
Box 574, Brady, TX 76825

Saenz, Ruben (DI); Clergy, Director, Mission Vitality Cen-
ter, Rio Texas DCM; 406 Toyra Brook, San Antonio, TX 
78258

Vega, Abel (GM); Director of Outreach Vitality; 16400 Hueb-
ner Road, San Antonio, TX 78248

Merrill, Laura Anne (MH); Pastor; 1909 W. Harrison Ave., 
Harlingen, TX 78550-8550

Thompson, Ralph Gene (LC); Retired US Army/Navy; PO 
Box 3400, San Angelo, TX 76902

Welborn, Teresa Gayle (FO); District Superintendent; 1221 
W. Ben White Blvd., Suite 201A, Austin, TX 78704

Loeb, Carol K. (CO); Retired; 4610 Lomond Drive, Corpus 
Christi, TX 78413

Valverde, Eradio (CA); UMC Clergy; 701 Brock Dr., Corpus 
Christi, TX 78412

Brim, Jay (JA); Lawyer; 2525 Wallingwood, Building 14, 
Austin, TX 78746

Rohlfs, Carl Walter (GA); Clergy; 16400 Huebner Rd., San 
Antonio, TX 78248

Reserves

Deviney, Aislinn Elizabeth; Kindergarten Teacher; 1717 Bar- 
illa Street, Cedar Park, TX 78613

9781501810541_INT_PortugueseHandbook.indd   150 1/11/16   10:12 AM



Manual para os Delegados 151

Raybuck, Sean Michael; 14521 Northwest Blvd., Corpus 
Christi, TX 78410

Avitia-Legarda, Edgar; Clergy; 415 Riverside Dr., Room 320, 
New York, NY 10115

Feagins, Raquel Cajiri; Chaplain; mailing address unavail-
able

Johnson, Cynthia Andrade; Retired; 5593 Birders Cove, 
Brownsville, TX 78526

Ortegon, Maria Leticia; Regional Director VA Healhcare 
Labortories; mailing address unavailable

Parker Herrera, Abigail Marie; Clergy; 7409 Barcelona 
Drive, Austin, TX 78752

Miller, Russell Thomas; Clergy; 205 E. James, Boerne, TX 
78006

Wright, Rachel Ruth; Director of Global Missions; 4400 Yel-
low Rose Trail, Austin, TX 78749

Mantooth, Rick N.; Radio Broadcaster; PO Box 2191, San 
Angelo, TX 76902

Lopez, Roberto M.; Clergy; 112 Waterstone, Victoria, TX 
77901

Frederick, Austin; Chaplain; 4499 Medical Dr. #399, San An-
tonio, TX 78229

Bonner, Byrd L.; President, UMC Foundation; 223 Spring-
wood Lane, San Antonio, TX 78216

Swetman, Michael; Interventional Pain Management/Ranch-
er; Archangel Ranch 2210 E. FM 1518 S. #20/21, PO 
Box 443, Saint Hedwig, TX 78152

Hayes, Terrence K.; Senior Pastor; 8101 Midcrown Dr., San 
Antonio, TX 78239

Deviney, Thomas Forrest; Lead Pastor; 10010 Anderson Mill 
Rd., Austin, TX 78750

Harrison, Lawrence F.; Lawyer; PO Box 385, Junction, TX 
76849

Escamilla, Paul Lynd; Clergy; St. John’s UMC, 2140 Allan-
dale, Austin, TX 78756

Tomlinson, Leslie Ann Smith; Elder; PO Box 397, 800 Wright 
Street, Llano, TX 78643

Rizal Philippines East (2)

Row 2 Table 25 Seats 3-4

Delegates

*Velasco, Stanley Cruz (DI); Businessman; #5 3rd St., Good- 
rich Village, Concepcion I, Marikina City, Philippines

Pedracio, Danilo Tapucar (GM); Clergy/District Superinten-
dent; 2002 Liwayway Drive, Blooming Hills Subdivi-
sion, Dolores, Philippines

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Rocky Mountain (6)

Row 3 Table 54 Seats 3-5
Row 4 Table 72 Seats 1-3

Delegates

Palmer, Douglas William (CO); Student; 2673 Wheelock Stu-
dent Center, Tacoma, WA 98416-2673

*Ingram, Kent P. (FA); address unavailable at time of printing 
Taiwo, Kunle (GA); 2313 S. Jamaica Street, Aurora, CO 

80014
Laurvick, Bradley David (CB); Clergy; 3131 Osceola St., 

Denver, CO 80212
Currier, Reasa (CA); Strategic Initiatives Mgr., HSUS; 2235 

Nicholl St. W, Boulder, CO 80304
Armstrong, Megan Marie (FO); Clergy; PO Box 560, Erie, 

CO 80516

Reserves

Day, Laurie Ann; Assistant Director of Mission and Ministry, 
RMC UMC; 6110 Greenwood Plaza Blvd., Greenwood 
Village, CO 80111

Tukutau, Havea Hikule o; address unavailable at time of 
printing 

Strickland, Walter Louis; Clergy/District Superintendent; 
2280 Watersong Circle, Longmont, CO 80504

McVicker, Elizabeth Tay; address unavailable at time of print-
ing 

Hotze, Margaret Ellen; Teacher; 313 Bluebird Court, Fort 
Collins, CO 80526

Wills, Ruth M.; Retired Medical Technologist; 16717 E. Da-
vies Ave., Aurora, CO 80016

Herships, Jerry M; address unavailable at time of printing 
Kelsey, Catherine L.; Clergy; 2200 S. University Blvd., Apt. 

404, Denver, CO 80210
Hill, Judith Ann; Farm Manager; 3642 County Road D, Joes, 

CO 80822
Gay, Curtis; address unavailable at time of printing
Rooks, Jessica Beth; Clergy; 1600 S. Pearl Street, Denver, CO 

80210
Rosa, Melanie Ann; 14265 W. Warren Drive, Lakewood, CO 

80228
Robledo, Liwliwa T; address unavailable at time of printing 
Smith, Eric V. T.; address unavailable at time of printing  
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Brayton, Glenna Kyker; Retired Educator; 511 Swan Lane, 
Grand Junction, CO 81507

Dent, Michael D.; address unavailable at time of printing 
Huerta, Diana Jeanne; Management Consultant; 1877 S. 

Sherman St., Denver, CO 80210
Tukutau, Sione Teiapa’a; Pastor (DS); 4290 W. 5415 S,  

Kearns, UT 84118

Serbia-Macedonia Provisional (2)

Row 2 Table 33 Seats 3-4

Delegates

Zaev, Emil (DI); Ass. Professor; Ul. Venijamin Machukovski, 
br. 28/2-12, Skopje 1000, Macedonia

*Sjanta, Daniel (DI); Pastor; 55 Ive Lole Ribara, Kovacica 
RS-26210, Serbia

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Sierra Leone (12)

Row 8 Table 125 Seats 1-5
Row 8 Table 126 Seats 1-5
Row 8 Table 127 Seats 1-2

Delegates

Abdulai, Michael A. (GA); c/o UMC House, 31 Lightfoot 
Boston Street, Freetown, Sierra Leone

*Momoh, Edwin Julius Jeblar (GM); c/o UMC House, 31 
Lightfoot Boston Street, Freetown, Sierra Leone

Ndoeka, Amadu B. (FA); c/o UMC House, 31 Lightfoot Bos-
ton Street, Freetown, Sierra Leone

Charley, Francis Benson (MH); Clergy; c/o UMC House, 31 
Lightfoot Boston Street, PO Box 523, Freetown, Sierra 
Leone

Ngakui, Easmon Nathanael Belden (JA); Lawyer; No. 5 
George Street, Freetown, Sierra Leone

Boye-Caulker, James (FO); c/o UMC House, 31 Lightfoot 
Boston Street, Freetown, Sierra Leone

Rogers, Senesie Timothy Arouna (DI); address unavailable at 
time of printing 

Bockari, Mariama (JA); c/o UMC House, 31 Lightfoot Bos-
ton Street, Freetown, Sierra Leone

Peacock, Isatu (CA); address unavailable at time of printing 
Lassayo, Alice Boi (LC); address unavailable at time of print-

ing 
Anthony, Foday (CB); address unavailable at time of printing 

Lawson, Maurice Abou (CO); address unavailable at time of 
printing 

Reserves

Ashcroft, Winston Adesumi; Clergy (Director of Connectional 
Ministries); c/o UMC House, 31 Lightfoot Boston Street, 
Freetown, Sierra Leone

South Africa Provisional (2)

Row 8 Table 114 Seats 4-5

Delegates

Jam Jam, Nomfundo Faith (CA); Retired; No. 19 Enkululek-
ment Location, Mount Fletcher 4770, South Africa

Maliwa, Mills Na (CO); Pastor; PO Box 4368, 4000 South 
Africa

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

South Carolina (16)

Row 2 Table 19 Seats 3-5
Row 2 Table 20 Seats 1-5
Row 2 Table 21 Seats 1-5
Row 2 Table 22 Seats 1-3

Delegates

Ware, Barbara Joyce (GA); Marketing Director; 2607 Wood-
ruff Road, Suite E #443, Simpsonville, SC 29681

*McClendon, William Timothy (IC); Senior Pastor; 163 Gov-
ernors Lane, NW, Aiken, SC 29801

Salley, James Henry (FA); University Administrator; 329 Ty-
ler Road, Orangeburg, SC 29115

Nelson, Kenneth Lee (MH); Clergy-Coordinator of Clergy 
Services; 4908 Colonial Drive, Suite 122, Columbia, SC 
29203

Heyward, Joseph E. (DI); Retired (University Vice President); 
PO Box 384, Florence, SC 29503

Rogers, Timothy Julian (JA); District Superintendent; PO Box 
543, Marion, SC 29571

Lightsey, Herman B. (CO); Retired; 9 River Bottom Road, 
Irmo, SC 29063

Dease, Robin (LC); District Superintendent; PO Box 1772, 
Hartsville, SC 29551

Jenkins, Jacquelyn G. (LC); Magistrate; 1810 Community 
Drive, Reevesville, SC 29471

Knowlin, Tiffany Denise (FO); Clergy; 128 Wynfield Court, 
Columbia, SC 29210
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Cheatham, Laurence Michael (CB); Self-employed Land-
scaper; 15 Sunset Drive, Taylors, SC 29687

Jeter, Narcie Jo McClendon (CA); Campus Minister; 5022 
N.W. 16th Place, Gainesville, FL 32605

Thompson, Martha Fridy (GM); Retired Educator; 201 Mur-
ray Vista Circle, Lexington, SC 29072

Arant, Athon Melton (DI); Clergy; PO Box 646, Pendleton, 
SC 29670

Braddon, David Verne (FO); Retired; 4174 Chisolm Road, 
Johns Island, SC 29455

Leonard-Ray, Susan Paige (CB); Pastor/District Superinten-
dent; 108 Keller Blvd., Clemson, SC 29631-9631

Reserves

Haselden, Leslie Powell; Administrative Assistant; 829 Mil-
ton Avenue, Rock Hill, SC 29730

Williams, Cynthia Burrows; Retired Judge; PO Box 956, 
Kingstree, SC 29556

Gadson, Telley Lynnette; Clergy; 6 Redwolf Lane, Taylors, 
SC 29687

Barnes, Constance Nelson; Director & Campus Minister, Or-
angeburg Wesley Foundation; PO Box 721, Orangeburg, 
SC 29116

Evans, Emily Michele Rogers; Elementary Teacher; 3566 
Red Pontiac Drive, Port Orange, FL 32129

Murphy, Marilyn Joyce; Retired; 208 Port Royal Drive, Nine-
ty Six, SC 29666

Turner, Michael Andrew; Pastor; 2258 Woodruff Road, Simp-
sonville, SC 29681

Joens, Cathy L. Woodcock; Congregational Specialist and Or-
dained Deacon; 102 Adelaide Dr., Greenville, SC 29615

Love, Donald E.; Engineer; 1924 Bangor Rd., Charlotte, NC 
28217

James, Katherine Lewis; 803 West Montgomery Street, Gaff-
ney, SC 29341-9341

Ashford, George Adrian; Pastor; 1151 Longreen Parkway, 
Columbia, SC 29229

Lynch, Christopher Michael; Congregational Specialist; 303 
Old Colony Ct., Anderson, SC 29621

Friday, James Leroy; District Superintendent; PO Box 49817, 
Greenwood, SC 29649

Briscoe, Ida Carolyn; Retired Educator; PO Box 1825, Clem-
son, SC 29633

White, Sara Ann; 4908 Colonial Dr., Columbia, SC 29203-
6070

DuRant, Linda J.; Retired TV Executive Producer/Director; 
121 Pebble Creek Rd., Chapin, SC 29036

Sutton, Emily Scales; Pastor; 1232 Curtis Street, Rock Hill, 
SC 29730

Jordan, Murial Newell; Campus Director of the Wesley Foun-
dation, Francis Marion Univ.; 2409 Mosswood Drive, 
Florence, SC 29501

Kersey, Jeffrey Grant; Senior Pastor; 9 Downing Circle, Gil-
bert, SC 29054

South Congo (14)

Row 7 Table 98 Seats 2-5
Row 7 Table 99 Seats 1-5
Row 7 Table 100 Seats 1-5

Delegates

Nkenge, Luzolo Charlotte (LC); UMC D.R. Congo, PO Box 
22037, Kitwe, Zambia

Kanyangara, Chamusa Ezechiel (DI); UMC D.R. Congo, PO 
Box 22037, Kitwe, Zambia

Nawej, Kalong Isabelle (FO); UMC D.R. Congo, PO Box 
22037, Kitwe, Zambia

Nkonge, Jean-Marie (GA); United Methodist Church, PO 
Box 22037, Kitwe, Zambia

Kabey, Yav Job (DI); UMC D.R. Congo, PO Box 22037, Kit-
we, Zambia

*Kainda, Mujinga Jacquie (JA); UMC D.R. Congo, PO Box 
22037, Kitwe, Zambia

Kayembe, Mbombo Jacquie (FA); UMC D.R. Congo, PO 
Box 22037, Kitwe, Zambia

Katembo, Kashala Frezy (DI); UMC D.R. Congo, PO Box 
22037, Kitwe, Zambia

Muyombi, Tshimbu Jethro (CA); Legal Department of Che-
maf Sarl; mailing address unavailable

Mukulu, Kalombo Wa Kasongo (IC); UMC D.R. Congo, PO 
Box 22037, Kitwe, Zambia

Kasongo, Edith Monga  (CO); Insurer; PO Box 22037, Kit-
we, Zambia

Mununga, Tshisola Francine (FO); address unavailable at 
time of printing 

Kazaj, Kabol Daniel (LC); UMC D.R. Congo, PO Box 22037, 
Kitwe, Zambia

Kayombo, Kabwita Leonard  (CA); District Superintendent; 
UMC D.R. Congo, PO Box 22037, Kitwe, Zambia

Reserves

Mutach Kapend, Francis; Medical Director; UMC D.R. Con-
go, PO Box 22037, Kitwe, Zambia

Mushinji, Muzinga; UMC D.R. Congo, PO Box 22037, Kit-
we, Zambia
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South Georgia (8)

Row 10 Table 160 Seats 3-5
Row 10 Table 161 Seats 1-5

Delegates

*Hatcher, William Stanley (GA); Businessman; 104 Dumbar-
ton Drive, Statesboro, GA 30458

Adams, Donald Lee (MH); Pastor; PO Box 448, Albany, GA 
31702

Lindsey, Allison Ross (FO); Connectional Ministries, Associ-
ate Director; 1807 Robin Lane, Douglas, GA 31533

Cooper, Edwin Buddy M. (CB); Pastor; 7005 Deerwood Lane, 
Upatoi, GA 31829

Price, James Larry (DI); Retired; 2406 Ashford Drive, Alba-
ny, GA 31721

Hanson, Jay David (JA); Pastor; 114 Harris Farm Rd., Bruns-
wick, GA 31525

Childs, Carl Espy (FA); Retired; 76 Lakeview Drive, Fort 
Gaines, GA 39851

Moon, Bob Mark (LC); Pastor; 220 N. Patterson Street, Val-
dosta, GA 31601

Reserves

Morgan, Gloria Palmer; Retired Teacher; 1614 Roberson St., 
Dublin, GA 31021

Wright, Marianne Mackey; Therapist; 1016 W. Alden Ave, 
Valdosta, GA 31602

Smalls, Doreen; Minister; 2506 Nottingham Drive, Savannah, 
GA 31406

Cowart, James Arch; Pastor; 3322 Hwy. 41 N, Byron, GA 
31008

Shinhoster, Willie Richard; Businessman; 14310 Coffee Bluff 
Rd., Savannah, GA 31419

Black, William Rushton; U.S. Army Officer; 720 Captola Rd., 
Sylvania, GA 30467

Harwell-Dye, Stacey Irene; Minister of Community Building; 
1290 College St., Macon, GA 31201

Walton, Karma Denise; Assistant to Bishop; PO Box 20408, 
St Simons Island, GA 31522-0008

Roberson, Kelly Haggerty; Conference Communications Di-
rector; PO Box 20408, St. Simons Island, GA 31522

Hagan, Daniel Scott; Pastor; 205 Azalea Ln., Bonaire, GA 
31005

Hagan, Miriam Carruth; Retired CPA; 114 Ridge Way, States-
boro, GA 30458

Beckum, James Robert; Pastor; 5031 Spyglass Court, Colum-
bus, GA 31909

South Nueva Ecija Philippines (2)

Row 2 Table 25 Seat 5
Row 2 Table 26 Seat 1

Delegates

Mendoza, Lauro Garcia (CA); Retired; 158 Rizal Street, San 
Leonardo 3102, Philippines

*Equila, Egmedio Balbona (GM); Missonary Pastor for Over-
seas Filipino workers in Singapore; #755 Sto. Cristo, San 
Antonio 3018, Philippines

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Southern Nigeria (12)

Row 3 Table 44 Seats 1-5
Row 3 Table 45 Seats 1-5
Row 3 Table 46 Seats 1-2

Delegates

Daniel, Haruna Ibrahim (GA); Farmer; The United Methodist 
Church, PO Box 774, Jalingo, Nigeria

Haruna, Nibron Galadima (CA); Clergy; The United Meth-
odist Church, PO Box 774, Jalingo, Nigeria

Ayuba, Tanko Lawrence (JA); Legal Practitioner; The United 
Methodist Church, Secretariat Mile Six Road, Jalingo, 
Nigeria

Dogo, Calvin John (CB); Clergy; Turaki B Ward, Jalingo, Ni-
geria

Bala, Habila Balasa (FA); Civil Servant; The United Method-
ist Church, PO Box 774, Jalingo, Nigeria

Yoila, Baziel Yayuba (CO); Clergy; The United Methodist 
Church, PO Box 774, Jalingo, Nigeria

Apson, Gladys Maisule (LC); Civil Servant; The United 
Methodist Church, PO Box 774, Jalingo, Nigeria

Luka, Bitrus Chindo (IC); Civil Servant; The United Method-
ist Church, PO Box 774, Jalingo, Nigeria

Emmanuel, Ande Ikimun (FO); Clergy; The UMC in Nigeria, 
Secretariat Mile Six Road, Jalingo, Nigeria

Andrawus, Emmanuel (MH); Farmer; The United Methodist 
Church, PO Box 774, Jalingo, Nigeria

Sheriff, Simon Isaac (DI); Civil Servant; The United Method-
ist Church, PO Box 774, Jalingo, Nigeria

Musa, Eunice Iliya (FO); address unavailable at time of print-
ing

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.
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Southern Russia Provisional (2)

Row 4 Table 65 Seats 2-3

Delegates

Melnikov, Alexandr (GM); Engineer; Rabotche- 
Krestyanskaya, Str. 14-6, Volgograd 400001, Russian 
Federation

Pererva, Aleksandr (LC); Pastor, Superintendent of Black 
Soil District; Moskovskiy pr., 32-a, Voronezh, Russian 
Federation

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Southern Tagalog Philippines 
Provisional (2)

Row 2 Table 26 Seats 2-3

Delegates

Capulong, Julie Fernandez (FA); 040 Balagtas St., Brgy. Sta. 
Clara, Sur Pila, Philippines

*Cruz, Edgardo Dellova (GA); Minister; Blk 51 Lot 56 Bel 
Aldea Sudv, San Francisco, General Trias Philippines

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

South-West Katanga (6)

Row 5 Table 78 Seats 4-5
Row 5 Table 79 Seats 1-4

Delegates

Mansang, Justine Karumb (CB); UMC, PO Box 20219, Kit-
we, Zambia

*Kashala, Mujinga Marie-Jeanne (MH); Pastor; UMC, PO 
Box 202019, Kitwe, Zambia

Malenge, Henco Mwenze (FA); Director ONG CDIM UMC; 
UMC, PO Box 22037, Kitwe, Zambia

Aying Kambol, Jean Muland (FO); Pastor; UMC, PO Box 
20219, Kitwe, Zambia

Mbangu, Merry Kayinda (DI); Manager; Eglise Metodiste Au 
Nord, PO Box 20219, Kitwe, Zambia

Masele, David Kabamba (GM); Pastor; Eglise Method-
iste-Unie Au Nord, PO Box 20219, Kitwe, Zambia

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Southwest Philippines (2)

Row 2 Table 26 Seats 4-5

Delegates

*Ruedas, Prudencio Baquian (CA); address unavailable at 
time of printing 

Pimental, Fe Corpuz (DI); address unavailable at time of 
printing 

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Susquehanna (10)

Row 7 Table 101 Seats 1-5
Row 7 Table 102 Seats 1-5

Delegates

*Bender, Lisa Dromgold (FA); Executive Secretary, Susque-
hanna Conference Connectional Ministries; 504 Marcel 
Drive, Harrisburg, PA 17109

Leland, Larry Lee (MH); Clergy; 700 Fairview Drive, Mon-
toursville, PA 17754

Heil, Warren Alexander (DI); Gas Station Manager; 103 Sim-
erson Road, Elmhurst Township, PA 18444

Lake, Matthew Earl (GA); Clergy; 117 Lincoln Ave., Wil-
liamsport, PA 17701

Loyer, Milton W. (IC); Statistician; 917 Emily Drive, Me-
chanicsburg, PA 17055

Jones, Beth E. (FO); Clergy; 2420 Nottingham Road, Wil-
liamsport, PA 17701

Miller, Layne Maree (GM); Director of Connectional Min-
istry, Aldersgate UMC; 397 Tyler Run Road, York, PA 
17403

Salsgiver, Thomas L. (CO); Clergy; 31 Baylor Blvd., Lewis-
burg, PA 17837

Horton, Margaret Anne (LC); Director, Camp and Retreat 
Ministry; PO Box 541, Mechanicsburg, PA 17055

Layman Knox, Anna Elizabeth (CB); Pastor; 184 Chimney 
Ridge Road, Hawley, PA 18428

Reserves

Hickey, Kirby Keith; Treasurer/CFO World Methodist Coun-
cil; 1820 Stone Hill Dr., York, PA 17402

Konieczny, John Thaddeus; Human Resources Director; 2840 
Orchard Avenue, Montoursville, PA 17754

Keller, Dennis Raphael; Clergy; 524 Colony Road, Camp 
Hill, PA 17011

9781501810541_INT_PortugueseHandbook.indd   155 1/11/16   10:12 AM



156  DCA Edição Avançada

Sprenkle, Charles William; Pastor; 415 Rivera St., Mount 
Wolf, PA 17347

Lycett, Jerod Scott; 6116 Wallingford Way, Mechanicsburg, 
PA 17050

Ilyes, Paul Eugene; Retired; 65 Kendale Road, Red Lion, PA 
17356

Amara, Paul Charles; Clergy; 133 N. Main St., Plains, PA 
18705

Kind, Kathleen Elaine; Clergy; 1381 Plank Rd., Suite 104, 
Duncansville, PA 16635-8458

Oplinger, Toni Ann; Homemaker; 5009 Chesnut Grove Road, 
Spring Grove, PA 17362-7909

Reist, Leroy (Gere) Fitzgerald; Clergy; 1292 Stony Fork 
Road, Wellsboro, PA 16901-7367

Loomis, Eleanor Layton; Retired; 1621 Farmers Valley Road, 
Troy, PA 16947

Boileau, Catherine E.; Pastor; First UMC, 225 S. Second 
Street, Chambersburg, PA 17201

Obrzut, Lucy Ann; Assistant Teacher, Luzerne County Head 
Start; 50 Rice Street, Edwardsville, PA 18704

Reisinger, Mark Franklin; Clergy; 40 S. 3rd Street, Lewis-
burg, PA 17837

Switzerland-France-North Africa (2)

Row 2 Table 33 Seat 5
Row 2 Table 34 Seat 1

Delegates

*Schneider-Oesch, Christine (GA); Copy Writer; Daett- 
likerstrasse 39, Freienstein 8427, Switzerland

Rudolph, Etienne (FO); Pastor/Superintendent; 23 rue de 
l’Aéroport, Saint Louis 68300, France

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Tanganyika (8)

Row 7 Table 111 Seats 3-5
Row 7 Table 112 Seats 1-5

Delegates

Mutamba, W. Tente Pierre Kasongo (FO); Eglise Method-
iste-Unie Au Nord, PO Box 20219, Kitwe, Zambia

*Wa Mushidi, Mutwale Ntambo (CA); Pastor; PO Box 72521, 
Dar es Salaam, United Republic of Tanzania,  

Kyupa, Jeannette Kazadi (FA); Manager; Eglise Method-
iste-Unie Au Nord, PO Box 20219, Kitwe, Zambia

Mande, Maurice Mwanza (CB); Pastor; Eglise Method-
iste-Unie Au Nord, PO Box 20219, Kitwe, Zambia

Wa Tshitenge, Bernadette Ngalula (GM); Manager; Eglise 
Methodiste-Unie Au Nord, PO Box 20219, Kitwe, Zam-
bia

Nkulu, Eric Kalumba (CO); Pastor; Eglise Methodist-Unie 
Au Nord, PO Box 20219, Kitwe, Zambia

Innocent, Bienvenu Andia Nzumea (JA); Eglise Method-
iste-Unie Au Nord, PO Box 20219, Kitwe, Zambia

Ngombe, Isidore Kalenga (GA); Pastor; Eglise Method-
iste-Unie Au Nord, PO Box 20219, Kitwe, Zambia

Reserves

Wa Ilunga, Mulume Mukalay; Eglise Methodiste-Unie Au 
Nord, PO Box 20219, Kitwe, Zambia

Chibwa, Silos Musenga Bin Mukiole; Pastor; Eglise Method-
iste-Unie Au Nord, PO Box 20219, Kitwe, Zambia

Alphonsine, Kabaka  Ndala; PO Box 72521, Dar es Salaam, 
United Republic of Tanzania 

Kabila, Alphonsine Moma; address unavailable at time of 
printing 

Ilunga Yonge Ndala, Seyssens Maurice; address unavailable 
at time of printing 

Tanzania (6)

Row 7 Table 110 Seats 2-5
Row 7 Table 111 Seats 1-2

Delegates

Mwamakamba, Gloria Edson (FA); Treasurer; PO Box 72521, 
Dar es Salaam, United Republic of Tanzania

*Njau, Alfred Kundasai (CO); Pastor; PO Box 75653, Dar es 
Salaam, United Republic of Tanzania

Bosko, Joyce Cletus (MH); Annual Conference Secretary; PO 
Box 5428, Morogoro, United Republic of Tanzania

Kulanga, Yunisi Lupiana (LC); Pastor; PO Box 5428, Moro-
goro, United Republic of Tanzania

Kasiga, Shedrack Ramadhani (CB); Annual Conference Co-
ordinator; PO Box 72521, Dar es Salaam, United Repub-
lic of Tanzania

Samson, Velian Seth (CA); Pastor; PO Box 72521, Dar es Sa-
laam, United Republic of Tanzania

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Tarlac Philippines (2)

Row 3 Table 53 Seats 3-4

9781501810541_INT_PortugueseHandbook.indd   156 1/11/16   10:12 AM



Manual para os Delegados 157

Delegates

*Andasan, Helen Francisco (IC); Principal, Pre-elementary 
department; Ecumenical Christian College, Rizal Street, 
Tarlac City 2300, Philippines

Taliwaga, John Macadangdang (MH); address unavailable at 
time of printing 

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Tennessee (8)

Row 3 Table 37 Seats 1-5
Row 3 Table 38 Seats 1-3

Delegates

*Allen, James (Jim) R. (FA); Conference Treasurer; 304 S. 
Perimeter Park Drive, Ste. 4, Nashville, TN 37211

Bryan, Harriet Jean (MH); Clergy; 900 Glendale Ln., Nash-
ville, TN 37204-4230

Neal, Holly Shaw (DI); Non-Profit Executive Director; 28 
Hampton Square, Crossville, TN 38555

Armstrong, Jacob Clark (CB); Pastor; PO Box 517, Mount 
Juliet, TN 37121

Clark, Cornelia Anne (GA); Justice, Tennessee Supreme 
Court; 351 Fourth Ave. South, Franklin, TN 37064

Handy, Stephen E. (IC); Pastor; 608 Logwood Briar Circle, 
Brentwood, TN 37027

Brown, George Mead (LC); Retired; 10912 Hillsboro Hwy., 
Hillsboro, TN 37342

Henry, Jackson Wayne (GM); Director, Music Ministries/Dis-
cipleship Ministries; 5252 Reagan Drive, Murfreesboro, 
TN 37129

Reserves

Lewter, Joy Stammer; Retired educator; PO Box 56, Chapel 
Hill, TN 37034

Matthews, Sarah Rose; Real Estate Appraisal; mailing ad-
dress unavailable

Mayo, Jonathan Maxwell; District Superintendent; 271 E. 
Ninth St., Cookeville, TN 38501

Hill, Alvin Lynn; Pastor; 143 5th Ave. S, Franklin, TN 37064-
2627

Overstreet, Angela Tackett; Disaster Response Coordina-
tor; 304 S. Perimeter Park Drive, Suite 1, Nashville, TN 
37211

Thompson, Leonard Deen; Retired; 2576 Johnson Ridge 
Road, Antioch, TN 37013

Murray, Kennard; Clergy; 1301 Valley Trail, Whites Creek, 
TN 37189

Brooks, Bryan Langford; Pastor; 3701 Hillsboro Pike, Nash-
ville, TN 37215

Cox, Randall Todd; Support Staff for TN Conference; 1003 
Chateau Drive, Lebanon, TN 37087

McNish, Charles Kent; Executive Director, Golden Cross 
Foundation of TN; 1532 Kinnard Drive, Franklin, TN 
37064-3264

Purdue, Paul Robert; Senior Pastor; 208 W. Lauderdale St., 
Tullahoma, TN 37388

Ward, Thomas Houston; Director of the Nashville Area Office 
of Ministerial Concerns; 304 South Perimeter Park Drive, 
Suite 6, Nashville, TN 37211

Giffin, Michael Edwards; mailing address unavailable
Bennett, Heather Neal; Executive Director of Blessed Earth 

Tennessee; 505 Bobby Drive, Franklin, TN 37069
Williams, Michael Edward; Clergy; 2200 West End Avenue, 

Nashville, TN 37203
Parker, Cherie Lynn; Clergy; 5112 Raywood Lane, Nashville, 

TN 37211

Texas (18)

Row 1 Table 12 Seats 2-5
Row 1 Table 13 Seats 1-5
Row 1 Table 14 Seats 1-5
Row 1 Table 15 Seats 1-4

Delegates

*Clemons, Reginald Gerard (GA); Church Administrator/
Worship Leader; 2134 North Grand Blvd., Pearland, TX 
77581

*Temple, Charles Chappell (GA); Pastor; 3300 Austin Park-
way, Sugar Land, TX 77479

House, Donald (Don) Reed (FA); Economist; 3000 Briarcrest 
Drive, Ste. 600, Bryan, TX 77802

Levingston, Kenneth R. (JA); Pastor; 19715 Bainbridge Ln., 
Spring, TX 77379

Hanke, Gilbert Carl (IC); General Commission on United 
Methodist Men, General Secretary (Lay); 3644 Burwick 
Pl., Antioch, TN 37013

Matthis, Morris Franklin (CB); District Superintendent; 6363 
Research Forest, The Woodlands, TX 77381

Erwin  IV, Edgar Lee (GA); Dir. of Youth & Young Adults 
for Texas Conferance (Lay); 5215 Main St., Houston, TX 
77002

Warner, Laceye Cammarano (FO); Professor, Duke Divinity 
School (Clergy); PO Box 74, Abbott, TX 76621

Hernandez, Andrew (Andy) Ramirez (GM); Retired Accoun-
tant; 115 April Point Dr. North, Montgomery, TX 77356
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Trammell, Benjamin David (MH); Pastor; 4600 FM 359, 
Richmond, TX 77406

Wussow, Thomas (Tom) Roderick (CB); Retired (Lay); 2807 
Trail Lodge Dr., Kingwood, TX 77339

Wende, Stephen Paul (CO); Pastor; 1320 Main St., Houston, 
TX 77002

Hobbs, Marquice Tremayne (MH); Seminarian at Candler 
School of Theology, Atlanta (lay); 11102 Leitrim Way, 
Houston, TX 77047

Idom, Merle Matthews (DI); Clergy (Camp Director); 400 
Private Rd. 6036, Palestine, TX 75801

Sullivan, Catherine Sue (LC); Medical Social Worker; 3818 
MC Road 3222, Jefferson, TX 75657

Gilbert, Janice Arlene (CA); Pastor; 422 Abbey Lane, League 
City, TX 77573

Wilson, Melba A. (JA); Medical Social Worker; 320 West 
13th St., Port Arthur, TX 77640

Jones, Edward Cecil (LC); Clergy (Camp Director); Jones 
Memorial UMC, 2504 Almeda Genoa, Houston, TX 
77047

Reserves

Garza, Oscar Luis; Consultant; 1 Greenway Plaza, #330, 
Houston, TX 77046

Taylor, Leah Cathy; Area Consultant for Texas Methodist 
Foundation; 24 Hedwig Circle, Houston, TX 77024

Whitaker, Keith Conan; Pastor; 2314 N. Grand Blvd, Pearland, 
TX 77581

Renfroe, Robert Lane; Pastor; 2200 Lake Woodlands Dr., The 
Woodlands, TX 77380

Hawkins, Stacie Yvonne; Accounting Manager; 11927 Prior  
Park Dr., Houston, TX 77047

West, Donna Fay; 191 Cr 4110, Call, TX 75933
Coleman, Justin Kelly; Pastor; 712 Settlers Court, Nashville, 

TN 37221
LaGrone, Jessica; Dean of the Chapel, Asbury Theological 

Seminary; 204 N. Lexington Ave., Wilmore, KY 40390
Allen, Sterling Martin; Music Director (Lay); 8702 Caldera 

Lane, Cypress, TX 77433
Henderson, Enid Simone; CEO, ESH Public Relations & Ad-

vertising; 2712 Barons Cove Court, Pearland, TX 77584
Gilts, Kip Ricardo; District Superintendent; 1062 Fairmont 

Parkway, Pasadena, TX 77504
Harris, Vincent; Pastor; mailing adddress unavailable
Huntsman, Carolyn Davey; Caterer; PO Box 386, Lovelady, 

TX 75851
Tielke, Kenneth Wayne; Retired; 4002 Meadowbend Dr., 

Richmond, TX 77469

Bass, James Alan; Pastor; 110 N. Friendswood Dr., Friends- 
wood, TX 77546

Olive, Jeffrey T.; Pastor; 98 Treescape Circle, The Woodlands, 
TX 77381

King, Donel; Web Developer; 12327 Chessington Dr, Hous-
ton, TX 77031

Sanchez, Silverio Gea; Pastor; 14303 S. Vistaglen Loop, 
Houston, TX 77084

Estes, Clarence; Retired District Manager; 10526 Walnut 
Glen, Houston, TX 77064

White, Marilyn Marie; Pastor; 1214 Beech Bend, Missouri 
City, TX 77489

Tullos, Bryan H.; Retired; 3026 Pasture Lane, Sugar Land, 
TX 77479

Bynum, Jonathan David; Pastor; 16000 Rippling Water, 
Houston, TX 77084

Brown, William (Bill) Edward; Retired Physician; 1208 Pin-
tree Place, Tyler, TX 75703

Williams, Guy Matthew; Pastor; 3162 Lancaster Lane, Port 
Neces, TX 77651

Hyde, Richard; External Affairs; 511 Sunny River Lane, 
Richmond, TX 77406

Pace, Thomas Jennings; Pastor; 3471 Westheimer, Houston, 
TX 77027

Ukraine and Moldova Provisional (2)

Row 4 Table 65 Seats 4-5

Delegates

*Vuksta, Vitalii (CB); Pervomayskaya str 149, Kamyanystya 
Village, Uzhgorod, Ukraine

Vukszta, Laszlo (DI); Clergy; Pershotravneva str, 169, 
Kamyanytsya Village, Uzhgorod, Ukraine

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Upper New York (12)

Row 3 Table 39 Seats 3-5
Row 3 Table 40 Seats 1-5
Row 3 Table 41 Seats 1-4

Delegates

Johnson, Scott Lamont (FO); Dean/Professor; 310 Baynes 
Street, Buffalo, NY 14213

*Allen, William Arthur (CO); Pastor; 4954 Bemus-Ellery Rd., 
Bemus Point, NY 14712

Forrester, Gregory Alan (GA); Assistant General Secre-
tary-UMCOR; US Disaster Response; 32 N. Church St., 
Cortland, NY 13045
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Mudge, William A. (MH); address unavailable at time of print-
ing 

O’Flynn, Riley Reba (GM); address unavailable at time of 
printing 

Preuninger, Colleen Hallagan (CB); University Chaplain; 
316 Edwards Drive, Fayetteville, NY 13066

Vianese, Carmen F.S. (DI); Certified Occupational Therapist 
& Licensed Massage Therapist; PO Box 156, Nunda, NY 
14517

Sweet, Rebekah Beth (JA); Clergy; PO Box 208, Gouverneur, 
NY 13642-0208

Sweet, Marthalyn Kellogg (CA); Student; 149 Island Branch 
Rd., Gouverneur, NY 13642

Fassett, Thomas M. (IC); Retired, UMC, Ordained Elder; 
4019 Ball Diamond Road, Hector, NY 14841

Smith, Blenda Elisabeth (LC); 133 Helen St., Binghamton, 
NY 13905

Martin, John A. (FA); Clergy; 66 Acorn Street, Lake Placid, 
NY 12946

Reserves

Allen, Suzanne H.; Coordinator of Office Administration; PO 
Box 302, Bemus Point, NY 14712

Urriola, Ian Carlos; Student/Musician; 636 Kayleigh Dr, 
Webster, NY 14580

Bogue-Trost, Dona Michelle; Pastor; 17 Nanticoke Ave, En- 
dicott, NY 13760

Cady, Stephen Michael; Minister; Asbury First UMC, 1050 
East Avenue, Rochester, NY 14607

Aswad, Hudda Eileen; Retired; 17 Sunset Ave., Binghamton, 
NY 13904

Warren, Jeffrey Joseph; Student; 1 Mead Way, Bronxville, 
NY 10708

LaDue, Richard Allan; Pastor; 169 E. Main St., Webster, NY 
14580

Nye, Holly Elizabeth; Clergy; Briarwood Drive, Saratoga 
Springs, NY 12866

Riddell, Ashley Elizabeth; address unavailable at time of 
printing 

Stengel, Cathy Hall; Clergy; PO Box 49, Rush, NY 14543
Archibald, Julius A; 90 Park Ave., Plattsburgh, NY 12901-

2556
Rood, Sherri A.; District Superintendent; 663 Lakeview Ave., 

Jamestown, NY 14701-3105
O’Connor, Laurel Marie; Field Coordinator for Africa 360; 

207 S. 4th St., Fulton, NY 13069
Barrow, Darryl R.; 324 Univeristy Ave., Floor 3, Syracuse, 

NY 13210-3210
Readdean, Shirley E.; 2232 Turner Ave., Schenectady, NY 

12306
Bouwens, Aaron Michael; Director of Vital Congregations/

Clergy; 28 Center Street, Homer, NY 13077

Virginia (22)

Row 11 Table 182 Seats 4-5
Row 11 Table 183 Seats 1-5
Row 11 Table 184 Seats 1-5
Row 12 Table 187 Seats 1-5
Row 12 Table 188 Seats 1-5

Delegates

*Stokes, Martha Ensley (CO); Director, Church and Com-
munity Relations; 3824 Nightmuse Way, Glen Allen, VA 
23059

Berlin, Thomas Martin (FA); Lead Pastor; 13600 Frying Pan 
Rd., Herndon, VA 20171-3110

Harper, Warren Randolph (FO); Retired; 200 Ladybank, Wil-
liamsburg, VA 23188

McNabb, Meredith Leigh (MH); Director Center for Clergy 
Excellence; PO Box 5606, Glen Allen, VA 23058

Cauffman, Shirley Marie (GA); Retired; 4613 North 41st 
Street, Arlington, VA 22207

Honeycutt, Jane Denise (CO); Deputy General Secretary, 
UMCOR; 120 Cabrini Blvd., Apt. 25, New York, NY 
10033

Bishop, Nathaniel Leon (MH); President Jefferson College 
of Health Sciences; 840 Hillcrest Dr., Christiansburg, VA 
23073

Brown, Clarence Rutherford (DI); Clergy; 8609 Arfour Lane, 
Annandale, VA 22003

Greer, Virginia Leigh (CB); Student; 1103 North Crossing 
Way, Decatur, GA 30033

Estep, Tammy Lynn (JA); Pastor; 4601 Cape Cod Circle, Vir-
ginia Beach, VA 23455

Amon, Darlene Van Camp (LC); Retired; 5128 Stratford 
Drive, Suffolk, VA 23435-1437

Smith, Theodore (CB); Clergy; PO Box 100, Ladysmith, VA 
22501

Winston, Joyce Cecile (IC); Retired Administrative Officer; 
2411 E. Pembroke Avenue, Hampton, VA 23664-1243

Rosario, Ileana Rosario (GM); Pastor; 72 Lower Church 
Road, Hartfield, VA 23071

Mims, Gene Dwight (GM); Retired; 14901 S. Crater Road, 
South Prince George, VA 23805-8250

Moon, Peter Mason (FO); Clergy; 10330 Staples Mill Road, 
Glen Allen, VA 23060

Christian, Elizabeth Nicola (DI); Director of Congregational 
Resources; 414 College Circle, Staunton, VA 24401

Soulen, Richard Kendall (CA); Professor; 4909 Ridgewood 
Road, Alexandria, VA 22312

Malloy, Alison Marie (CA); Higher Education Administrator; 
2233 Cartwright Place, Reston, VA 20191
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Ogren, Mark Victor (LC); Pastor; PO Box 5606, Glen 
Allen, VA 23058

Bailey, Marshall Siddons (JA); IT Professional; 716 S. Pine 
St., Richmond, VA 23220

Vaughn, Robert Emory (IC); Clergy; 13224 Franklin Farm 
Road, Herndon, VA 20171-4034

Reserves

Hong, Hang Sun (Aimee); Director of UM Seminar Program; 
6306 Anneliese Drive, Falls Church, VA 22044

Burian, Lawrence Lee; Retired; 360 East Harbor Drive, Reed-
ville, VA 22539-3613

Johnson, Robert Bruce; Pastor; 9330 N. Congress St., PO 
Box 622, New Market, VA 22844

Kim, Seonyoung; Pastor; 215 Fleming Way, Yorktown, VA 
23692

Caldwell, Neill McKeithen; Journalist; 109 S.W. 23rd Street, 
Oak Island, NC 28465

Wright, Rachel J.; Student; PO Box 901, Dahlgren, VA 22448
Biler, Brenda Joyce; Pastor; 308 Hanover St., Fredericksburg, 

VA 22401-5935
Boyette, Keith Douglas; Pastor/Attorney; 10501 Plank Road, 

Wilderness Community UMC, Spotsylvania, VA 22553
Ayers, Janet Kaye; Small Group Director; 11229 Brock Road, 

Spotsylvania, VA 22553
Ferguson, Zach; address unavailable at time of printing 
Combs, Alan Thomas; Clergy; 166 Kerfoot Ave., Front Royal, 

VA 22630
Cooper, Robert Ewell; Lead Pastor; 900 Krim Point Lane, 

Midlothian, VA 23114
Douglas, Willard H.; address unavailable at time of printing 
Newbanks, Lloyd Leon; Business Management; 4007 Buck-

ingham Court, Montclair, VA 22025
Un, Won Hyung; Clergy; 888 Preston Drive, Staunton, VA 

24401
Joyner, Alexander Barham; District Superintendent; PO Box 

436, Parksley, VA 23421
Valentine de Segovia, Lori Ann; Educator; 2130 Fishburn 

Mountain Road, Rocky Mount, VA 24151
Paysour, Jacob Stephen; PhD Student; 2806 Woodlawn Ave. 

SW, Roanoke, VA 24015
McAllister-Wilson, David Fred; President of Wesley Theo-

logical Seminary; 5133 52nd St. NW, Washington, DC 
20016

Givens, Frances Elizabeth; Clergy; 10996 Seward Way, Me-
chanicsville, VA 23116

Hinton, Olivia Thompson; Retired Educator; 245 Cypress 
Circle, Portsmouth, VA 23701-1456

Yarborough, Nancy S.; Retired; 131 Edsyl Street, Newport 
News , VA 23602

Herndon, Ernest Thomas; District Superintendent; 40 South 
Gate Court, Suite 101, Harrisonburg, VA 22801

Webster, Kathleen Overby; Clergy; 4502 Starkey Road, SW, 
Suite 101, Roanoke, VA 24018

Winkler, Nina Cortada; Retired; address unavailable at time 
of printing 

Walker, Edward Richard; Clergy; 1500 N. Glebe Rd., Arling-
ton, VA 22207

Brown, Marc Darryl; Clergy; PO Box 393, Amherst, VA 
24521

Boger, Vicki Johnson; Homemaker; 614 Fraser Lane, 
Staunton, VA 24401

Liceaga, Carlos Arturo; Engineer; 94 Pointers Glen, Newport 
News, VA 23606

Rash, David A.; address unavailable at time of printing 
Stanley, Jason Carter; Clergy/Minister of Youth & Educa-

tion; 4434 Boonsboro Road, Lynchburg, VA 24503
Turner, Virginia Albert; Retired; 1594 Quicksburg Road, 

Quicksburg, VA 22847
Joyner, Joel; address unavailable at time of printing 
Mickle, Jeffrey Paul; District Superintendent; 8318 Chapel 

Lake Court, Annandale, VA 22003
Copenhaver, John Dresden; Prof. Emeritus, Shenandoah Uni-

versity; 1536 Dalton Pl., Winchester, VA 22601
Brooks, Brenda S.; Retired; 4616 Phyllis Road, Roanoke, VA 

24012
Da Silva, Paulo Cesar; Elder; 7035 Quander Rd., Alexandria, 

VA 22307
West, Gregory Bradshaw; Evangelist/Chaplain; 3505 Royal 

Palm Court, Virginia Beach, VA 23452
Ford, David Vincent; Pastor; 5 Silverbirch Drive, Blue Ridge, 

VA 24064

Visayas Philippines (2)

Row 1 Table 2 Seats 4-5

Delegates

Cosmiano, Phebe Namoca (DI); Deaconess & Kindergarten 
teacher; Galilean UMC, Guadalupe, Visca, Baybay City, 
Leyte 6521, Philippines

*Tibalbag, Roy Rafael (CA); Clergy/District Superintendent; 
The United Methodist Church, Polo, Ibajay, Aklan, Phil-
ippines

Reserves

Santos, Isidro Mendoza; Conference Lay Leader & Business-
man; Liptong, Valencia, Philippines
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Ferrer, Christie Sebastian; Clergy; Purok 1, Cangmating, Sib-
ulan, 6201 Negros Oriental,  Philippines

Respuesto, Irenia Galendez; The United Methodist Church, 
Legarda Street, West Balabag, Valencia 6215, Philippines

Alkuino, Aurora S; address unavailable at time of printing 
Santos, Rufo Mendoza; District Lay Leader & Businessman; 

Purok V. Liptong, Valencia, Philippines
Soriano, Nezer Aben; Clergy and Doctor; address unavailable 

at time of printing 
Aradanas, Sharon May; address unavailable at time of print-

ing 
Daham, Reynaldo; address unavailable at time of printing 
Salmon, Lea Mangay-Ayam; Deaconess & Kindergarten 

Teacher; Jimalalud UMC, Jimalalud,  Philippines
Salmon, Apriniel Rufino; Clergy; Jimalalud, Negros Oriental,  

Philippines
Guirhem, James; address unavailable at time of printing 
Cosmiano, Ester Dacaya; Teacher Aid; Galilean UMC, Gua-

dalupe, Visca, Baybay City, Philippines
Cosmiano, David Dacaya; Clergy/District Superintendent; 

Galilean UMC, Guadalupe, Visca, Baybay City, Philip-
pines

West Congo (2)

Row 5 Table 81 Seat 5
Row 5 Table 82 Seat 1

Delegates

*Kassongo, Stanislas Kasuedi (CO); Enseignant; B.P. 4727, 
Kinshasa 20, Congo

Takasongo, Jean Kasongo  (CB); address unavailable at time 
of printing 

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

West Michigan (2)

Row 5 Table 73 Seats 1-2

Delegates

*Guy, Beverly Ann (CB); Director of Children and Family 
Ministries, Trinity UMC; 125 Baynton Ave. NE, Grand 
Rapids, MI 49503

Haller, Laurie Ann (CO); Clergy; 1043 Chesterfield Avenue, 
Birmingham, MI 48009

Reserves

Dahlman, Laurie A.; 1228 Southern, Kalamazoo, MI 49001

Witkowski, Laura Beth; Office Administrator; 1164 Treeway 
Drive NW, Sparta, MI 49345

Heisler, Benton Roy; Clergy; 11 Fuller Ave. SE, Grand Rap-
ids, MI 49506

Bigham-Tsai, Kennetha J.; 3919 Portage Rd., Kalamazoo, MI 
49001-5154

Soles, Anne; address unavailable at time of printing 
Boley, John W.; 2717 Frederick Ave., Kalamazoo, MI 49008-

2151
Mossman-Celestin, Valerie; 300 Alten Ave. NE, Grand Rap-

ids, MI 49503
Ivanov, Mary Letta-Bement; address unavailable at time of 

printing 
Proctor, Simmie N.; mailing address unavailable 

West Middle Philippines (2)

Row 2 Table 27 Seats 1-2

Delegates

Bustamante, Lucy De Guia (CA); Consultant; #23A Ken-
tucky Lane, Upper Kalaklan, Olongapo City, Philippines

Ebalo, Roger Morete (DI); Minister; The United Methodist 
Church, Brgy. Dolores, Cabangan, Philippines

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

West Ohio (16)

Row 7 Table 95 Seats 1-5
Row 7 Table 96 Seats 1-5
Row 7 Table 97 Seats 1-5
Row 7 Table 98 Seat 1

Delegates

*Harper, Caleb Jeffrey (CB); Student; 4973 Timberlawn Ct., 
Greenville, OH 45331

Steiner, Chris E. (CA); Attorney; 1925 Indian Wood Circle, 
Suite A, Maumee, OH 43537

Aspey, Amy Barlak (FO); Clergy; 32 Wesley Blvd., Worthing-
ton, OH 43085

Howard, George Glenn (GA); Deputy General Secretary 
Global Ministries; 475 Riverside Dr., Rm. 305, New 
York, NY 10115

Heckaman, Christopher Todd (DI); Pastor; 1581 Cambridge 
Blvd., Columbus, OH 43212

Colglazier, Christopher Lee (MH); Physician; 8060 Meadow-
creek Drive, Cincinnati, OH 45244

Grace, Roger L. (CO); Clergy Assistant to District Super-
intendent; 2929 Kenny Rd., Suite 100, Columbus, OH 
43221
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Moots, Philip R. (CO); Attorney; 141 Webster Park, Colum-
bus, OH 43214

Slaughter, Michael Barrett (GA); Pastor; 720 Baneberry Ct., 
Tipp City, OH 45371

Rohrs, Katherine Susan (JA); Director of Leadership Devel-
opment; 502 Dove St., Marysville, OH 43040

Cook, Karen M. (LC); Pastor and Director of Training; 946 
Parsons Avenue, Columbus, OH 43206

Perry, Joy L. (LC); Administrative Assistant; 32 Wesley 
Blvd., Worthington, OH 43085

Graham, Curnell (GM); Pastor; 7070 Bent Tree Blvd, Co-
lumbus, OH 43235

Brownson, William H. (FA); Chief Financial Officer and Di-
rector of Administration; 328 W. 6th Ave., Columbus, 
OH 43201

Stickley-Miner, Deanna E. (CB); Director of Connectional 
Ministries; 32 Wesley Blvd., Worthington, OH 43085

Damron, Douglas Alan (MH); Clergy; 4855 W. Central Ave., 
Toledo, OH 43615

Reserves

Peat, Marie Ann; Retired; 86 E. Broadway Ave., Westerville, 
OH 43081

Tay, Harris Kodjie Glover; Director of Diversity Initiatives 
with the West Ohio Conference; 32 Wesley Blvd., Worth-
ington, OH 43085

Giffin, Wade E.; Clergy/Elder; 32 Wesley Blvd., Worthington, 
OH 43085

Meredith, David Wayne; Pastor, Clifton UMC; 3416 Clifton 
Ave, Cincinnati, OH 45220

Schoon, Kenneth Marcus; Community/Social Worker; 1525 
Waller St., San Francisco, CA 94117

Stearns, Lyndsey Ann; Student; 11912 Foxgate Way, Love-
land, OH 45410

Stover, Gregory D.; Pastor; Armstrong Chapel UMC, 5125 
Drake Rd., Cincinnati, OH 45243-3925

Watson, David F.; VP of Academic Affairs; Academic Dean; 
4501 Denlinger Rd., Dayton, OH 45426

Yu, Kyung Oh; Research Chemist; 1917 HIickory Ridge Dr., 
Beavercreek, OH 45432

Bridges, Marilyn Elizabeth; Nurse; 2463 Richmond- 
Palestine Road, New Madison, OH 45346-9605

Blaine, April Suzanne; Pastor; 303 Deland Ave., Columbus, 
OH 43214

Brown, Brian Keith; District Superintendent; 4400 Reading 
Rd., Cincinnati, OH 45229

Maier, Rebecca Grace; Secretary; 206 Queensland Blvd., 
Perrysburg, OH 43551

Willis, Valarie Davenport; Consultant; 9698 Stonemasters 
Dr., Loveland, OH 45140

Mohler, Dennis Norman; Clergy; 3786 Lake Cumberland 
Way, Grove City, OH 43123

Miller, Dennis William; Superintendent; 11335 Rosewood 
Lane, Athens, OH 45701

Himes, Robert Lynn; Caterer; 4654 Groves Rd., Columbus, 
OH 43232

Riddle, John Andrew; Youth Pastor; 1581 Cambridge Blvd., 
Columbus, OH 43212

Wagner, John Christopher; Pastor; 120 S. Broad, Middle-
town, OH 45044

Miller, Rachel Bootes; VP-Church Services, UM Financial 
Credit Union; 11335 Rosewood Lane, Athens, OH 45701

Hug, Rebecca Lynn; Organizer & Youth Director; 2307 
Morning View Lane, Hillard, OH 43026

Walker, Jeffrey Wayne; West Ohio Conference Disaster Re-
sponse Coordinator; 109 Roberts Drive SE, Newark, OH 
43056-9644

Kanyion, Meshach Terkurah; Clergy; 32 Dorino Place, Wyo-
ming, OH 45215

Casperson, April Marie; VP of Institutional Advancement; 
3081 Columbus Pike, Delaware, OH 43015

Connolly, Phillip Fredrick; Contractor; 179 Emmaus Rd., PO 
Box 271, Marysville, OH 43040

Johnson, Joan Arlene; Church Administrator; 1059 Nagle Ct., 
Dayton, OH 45430

Johns, Cathy S.; Pastor; 1345 Grace Ave., Cincinnati, OH 
45208

Greenway, Jeffrey Edward; Clergy/Pastor; 7821 Country 
Brook Lane, Reynoldsburg, OH 43068

Bales Todd, Linda Ann; Retired; 3532 Rosehill Ave., Beaver-
creek, OH 45440

Young, Linda E.; Associate & Midwest Program Coordinator 
for Kaleidoscope Institute; 3573 Raymar Blvd., Cincin-
nati, OH 45208

Brown, Kathleen M.; Clergy/District Superintendent; 2929 
Kenny Rd., Suite 100, Columbus, OH 43221

Guillozet, Anna Catherine; Pastor; 90 West College Ave., 
Westerville, OH 43081

West Virginia (6)

Row 8 Table 117 Seats 3-5
Row 8 Table 118 Seats 1-3

Delegates

*Berner, James Martin (FA); Conference Treasurer; PO Box 
2469, Charleston, WV 25329

Finegan, Mary Ellen (CA); United Methodist Wesleyan Dis-
trict Superintendent; 51 S. Florida Street, Buckhannon, 
WV 26201
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Kenaston, Judith Modlin (GA); Conference Secretary; 200 
Brookwood Lane, Beckley, WV 25801

Green, Sharletta Michelle (MH); UM Clergy; 426 N. Main 
Street, New Martinsville, WV 26155

Sears, Erin Elizabeth (FO); College Student; 1024 Meador 
St., Princeton, WV 24740

Conley, Ellis Evins (CO); United Methodist Clergy; 2848 Put-
nam Ave., Hurricane, WV 25526

Reserves

Kellerman, Fred Marlin; PO Box 12, Frankford, WV 24938
Shaffer, Richard Allen; Wood County Assessor; 1025 Juliana 

Street, Parkersburg, WV 26101
Lacaria, John Franklin; Clergy/Conference Staff; PO Box 

2313, Charleston, WV 25313
DeQuasie, Richard Keith; District Superintendent Mon 

Valley; 938 Pine Hill Drive, Fairmont, WV 26554
Lesure, Gayle E; address unavailable at time of printing  
Kenaston, Connor Sheldon; Global Mission Fellow, US-2; 

200 Brookwood Lane, Beckley, WV 25801
Godwin, Lauren Ann; United Methodist Clergy; 1295 Old 

River Road, Williamstown, WV 26187
Harman, Janet Marie; Clergy-Full Member (Deacon); 1002 

Oak Street, Charleston, WV 25304
Lyden, Royce Ann; Pharmacy Technician; 414 Buffalo Ave., 

Fairmont, WV 26554
Flynn, Mark Warren; Pastor; 733 Lower Donnally Rd., 

Charleston, WV 25304-2825

West Zimbabwe (2)

Row 2 Table 31 Seats 1-2

Delegates

Katiyo, Betty Spiwe (GA); Businesswoman; 25 Wheeler Av-
enue, Eastlea, Harare, Zimbabwe

Matonga, Forbes (MH); Pastor; No. Harvey Brown St., Mil-
ton Park, Harare, Zimbabwe

Reserves

Delegate information unavailable at time of printing.

Western Angola (10)

Row 1 Table 3  Seats 1-5
Row 1 Table 4  Seats 1-5

Delegates

Graca, João Manuel da (CO); sociologo; Rua N.S. da Muxi-
ma 12, Caixa Postal 68, Luanda, Angola

Neto, Francisco Bernardo (MH); Igreja Methodista Unida em 
Angola,  Angola

Curimenha, Rita Maria (DI); address unavailable at time of 
printing 

Tekambi, Luzia Quixina (GA); Pastora Evengelica; C.P. 68-C,  
Angola

Kopo, Maria De Fátima (CA); Igreja Metodista Unida em An-
gola, Rua da Nossa Senhora da Mux, 244, Angola

Manuel, Jorge (LC); Igreja Metodista Unida em Angola, Rua 
da Nossa Senhora da Mux, 244, Angola

Baião, Juscelina Domingos (CB); address unavailable at time 
of printing 

Almeida, Adilson Leitão (FO); address unavailable at time of 
printing 

Figueiredo, Manuel (GM); Serralheiro; Lua Da Nossa Senho-
ra da Moutima, 12, Ex Postal 68, Luanda, Angola

André, Manuel João (JA); address unavailable at time of 
printing 

Reserves

Cosme, Eva Sebastiao (FA); Pastora; Ex postal 68C, Luanda, 
Angola

Cruz, Orlando Manuel DA (IC); Igleja Metodista Unida Em 
Angola, R/Nossa Senhorada Muxima EXP 68C, Lunanda 
Angola

Western North Carolina (20)

Row 9 Table 131 Seats 1-5
Row 9 Table 132 Seats 1-5
Row 9 Table 133 Seats 1-5
Row 9 Table 134 Seats 1-5

Delegates

*Davis, Jennifer Pharr (IC); Consultant; PO Box 6175, Gas-
tonia, NC 28056-6000

Ingram, Kimberly Tyree (MH); Director of Ministerial 
Serivces and Conference Secretary; PO Box 18005, 
Charlotte, NC 28218-0005

Burton, Jennifer Louise (GA); Conference Treasurer/Benefits 
Officer; 1100 Huntsford Terrace, Thomasville, NC 27360

Coles, Amy Louise (DI); Pastor—currently serving as Assis-
tant to the Bishop; 3400 Shamrock Drive, PO Box 18005, 
Charlotte, NC 28218

Gilbert, M. Lynne (LC); Administrative Assistant to District 
Superintendent/CPA; Greensboro District, The Unit-
ed Methodist Church, PO Box 4523, Greensboro, NC 
27404-4523

Christy, David Harold (JA); Minister; PO Box 218, Gastonia, 
NC 28053
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Hooker, Jr., Coley (GM); 6400 Charter Oak Drive, Pleasant 
Garden, NC 27313

Stanley, Ashley Crowder (CA); 24 Ashbrook Meadows, 
Fletcher, NC 28732

Johnson, Amy L. (MH); District Admin; 4920 Belgrove 
Drive, Tobaccoville, NC 27050-9547

Lee, In-Yong (CO); Pastor; 1201 Shady Bluff Drive, Char-
lotte, NC 28211

Sherfey, Shannon Marie Haszard (CB); Family Physician; 
191 Northwood Circle, Taylorsville, NC 28681

Howell, James Comer (CB); Pastor; 1501 Queens Rd., Char-
lotte, NC 28207

Hieronymus, Sandra (Sandy) L. (CA); Retired Teacher; 
10000 Little Creek Rd., Mint Hill, NC 28227-5242

Troxler, Jeremy Issac (GM); Pastor/UMC Elder; Spruce Pine 
UMC, 11090 Hwy. 226 S, Spruce Pine, NC 28777

Dozier, Henry Washington (CO); Regional Claims Team 
Manager; 6540 Wiekville Drive, Charlotte, NC 28215

Moore, Samuel Howard (LC); Minister; 4116 Bellingham 
Lane, Charlotte, NC 28215

Upchurch, Robert Douglas (DI); Retired Educator; 322 Gregg 
Street, Archdale, NC 27263

Boggs, John Sherrod (FO); Clergy/District Superintendent; 
26 Hickory Hills Drive, Arden, NC 28704

Lanier, Tonya A. (FO); Paralegal; 604 Adams Street, Lexing-
ton, NC 27292

Patterson, Jeffrey Scott (FA); District Superintendent in The 
UMC; 1031 Reynolda Rd., Winston-Salem, NC 27104

Reserves

Howard, John Franklin; Student; 1511 Highway 218 W, Indi-
an Trail, NC 28079

Kim, Uiyeon; Minister; 208 Fairlane Drive NE, Lenoir, NC 
28645

Queen, Sally M. Wooten; Clergy; PO Box 18005, Charlotte, 
NC 28218

McKinney, Sarah Eileen Hanko; Independent Consultant; 
582 Glencoe Church Loop, Summerfield, NC 27358

Underwood II, Harry Burnham; Consultant; 109 Plymouth 
Ave., Winston-Salem, NC 27104

Cantler, Fred Quisenberry; Retired, Western Carolina Univer-
sity; 69 Greenville Hwy., Brevard, NC 28712

Davis, Talbot A; address unavailable at time of printing 
Webb, Shelly Fay; Executive Director of Non-Profit (Exten-

sion Ministry, Ordained UMC Elder; PO Box 842, Bre-
vard, NC 28712

Woods, Andrew S.; address unavailable at time of printing 
Hockett, David Carl; Clergy; 471 New Market Boulevard, 

Boone, NC 28607

Lambert, Anthony Eric; Pastor; 146 Marview Drive, Boon-
ville, NC 27011

Lisk, Rebekah Council; Massage Therapist; 572 Cat Creek 
Rd., Franklin, NC 28734

Locklear, Neffie Jane; Retired Banking Administration; 5717-
G Bramblegate Road, Greensboro, NC 27409

Kyker, Charles Clinton; Clergy; 4321 4th Street Circle NW, 
Hickory, NC 28601

Pleasants, Angela A.; 125 Oakland Street, Mt. Holly, NC 
28120

Thompson, Cindy L.; Executive Director of Boundless Im-
pact; 971 Wyckshire Court, Whitsett, NC 27377

Hand, Stephanie Moore; Minister; 2535 Roundabout Lane, 
Charlotte, NC 28210

Wood, Jane Boatwright; Foundation for Evangelism; PO Box 
985, Lake Junaluska, NC 28745

Huffman, Lory Beth Thompson; address unavailable at time 
of printing 

Loftin, Wade D.; Senior Sales Manager; 5570 Windemere 
Cir., Trinity, NC 27370

Westmoreland, Christopher M.; address unavailable at time 
of printing 

Rodriguez, Reynaldo Anthony; Insurance Sales; 108 Breckin-
dale Circle, Winston-Salem, NC 27104

Beach, Laura Michelle; Pastor; 198 Bluebird Lane, Boone, 
NC 28607

Fitzjefferies, Kathy E.; Clinical Addictions Social Worker; 
115 Tannin Way, Lexington, NC 27295

Hand, Dawn Maria; Clergy; 1500 16th St., NW, Washington, 
DC 20036

Aldridge, Ann H; address unavailable at time of printing 
Williams, Joseph W.; address unavailable at time of printing 
Brittain, Julianne Jan; Clergy; 575 Brawley School Road, 

Mooresville, NC 28117

Western Pennsylvania (12)

Row 9 Table 145 Seats 4-5
Row 9 Table 146 Seats 1-5
Row 9 Table 147 Seats 1-5

Delegates

*Gregory, Sharon J. (LC); Administrative Assistant; 2133 
Chalfant Street, Pittsburgh, PA 15221

Park, Eric Stephen (DI); Clergy; 106 October Drive, Butler, 
PA 16002

Denardo, Nancy L. (CO); Retired Nurse; 1405 Pike Street, 
McKeesport, PA 15133

Zilhaver, Robert Frank (JA); Clergy; 14 West Sherman Ave., 
DuBois, PA 15801
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Hoffman, Richard Christian (CB); Counselor; 101 Pembroke 
Ct., Greensburg, PA 15601

Dunn, Alyce Weaver (FO); Clergy; 200 Bloomfield Street, 
Johnstown, PA 15904

Morelli, Paul Michael (CA); Evangelist; 420 First Street, Du-
Bois, PA 15801

Wagner, Amy R. (MH); Clergy; 909 Denny Court, Cranberry 
Twp., PA 16066

Miller, Diane M. (IC); Retired Teacher; 140 Boones Way, 
Kennerdell, PA 16374

Stahlman, Vicki Jean (FA); Insurance Agent; 293 Cowan 
Road, Brookville, PA 15825

Seth, John William (GA); Minister; 100 Lincoln Street, 
Youngwood, PA 15697

Meekins, William Bright (GM); Clergy; 1204 Freedom Rd., 
Cranberry Twp., PA 16066

Reserves

Blystone, Donald Carlyle; Machinist; 7849 Route 97, Union 
City, PA 16438

Emigh, Joe A.; Disabled; 636 Mill Creek Road, Utica, PA 
16362

McPherson, Seth Ryan; Clergy; 5708 Glen Hill Drive, Bethel 
Park, PA 15102

Nelson, Patricia Marie; Clergy; 229 Londonderry Court, 
Monroeville, PA 15146

Burkhart, Donna Louise; Retired First Grade Teacher; 1308 
Hardserabble Blvd., Erie, PA 16505

Whitehead, Tina Anne; Retired; 519 Maryland Avenue #1, 
Oakmont, PA 15139

Chung, Sung Shik; Clergy; 111 College Avenue, Greensburg, 
PA 15601

Parkinson, Thomas John; Pastor; 503 Kellingwood Drive, 
Pittsburgh, PA 15238

Geer, Faith Weston; Administrative Director; 1406 Towne 
Square Drive, Allison Park, PA 15101

Duda, Eric Allen; Emergency Susbtitute Teacher; 9165 Town-
hall Road, Wattsburg, PA 16442

Garrett, Joel Stephen; District Superintendent; 312 Links Ct., 
Delmont, PA 15626

Cox, Gregory David; Clergy; 512 Sarah Drive, Cranberry 
Twp., PA 16066

Ward, Peggy Denise; Teacher; 177 Neville Avenue, Pitts-
burgh, PA 15202

Bain, Randall William; Pastor; 1916 Brenlin Street, Johns-
town, PA 15904

Stains, Joseph Richard; Ordained Elder; 127 Wisdom Lane, 
South Fork, PA 15956

Schwanke, Kayla June; Student; 44 Greenbriar Circle, Rus-
sell, PA 16345

Bridge, Lawrence Dean; Conference Treasurer; 120 Timothy 
Road, Gibsonia, PA 15044

Thomas, Richard Marvin; Engineer; 1309 Washington Blvd., 
Port Vue, PA 15133

Gottschalk, Stephanie Ruth; Clergy; 1204 Freedom Road, 
Cranberry Twp., PA 16066

Lord, Janet Faye; Coordinator of Ministerial Services; 783 
Freeport Road, Creighton, PA 15030

Merrick, Tracy Reynolds; Retired; 2443 Dogwood Drive, 
Wexford, PA 15090

Widdersheim, Sydney Magdelene; Student; 342 Jefferson 
Street, Evans City, PA 16033

Strandburg, Thomas Quay; Clergy; 49 Mayfair Drive, Pitts-
burgh, PA 15228

Wisconsin (6)

Row 12 Table 185 Seats 1-3
Row 12 Table 186 Seats 1-3

Delegates

King, Lisa M. (FA); 750 Windsor St., Ste. 104, Sun Prairie, 
WI 53590-2149

Dick, Daniel Robert (CA); Clergy; 750 Windsor St., Sun Prai-
rie, WI 53590

Dick, Barbara Anne Buehler (FO); Freelance Editor; 261 
North Musket Ridge Dr., Sun Prairie, WI 53590

Royappa, Samuel John (MH); Clergy (District Superinten-
dent); 750 Windsor St., Sun Prairie, WI 53590

Burgess, Gail L. (JA); Retired; 6510 - 203rd Avenue, Bristol, 
WI 53104

*Zekoff, Steven E. (CO); W8212 Stockbridge Ct., Lake Mills, 
WI 53551

Reserves

Crise, Katie Elizabeth; 13774 86th Ave., Chippewa Falls, WI 
54729

Southworth, Jennifer Rose; Director of Creative Ministries; 
243 Corry Street, Apt. 2, Madison, WI 53704

Stein, Amanda M. D.; Pastor; 1125 Drake St., Madison, WI 
53715

Helton, Dawn Marie; Clergy; 888 Dix St., Columbus, WI 
53925

Lawson, John Mark; Health Care Administration; W319 
N358 Sandy Hollow Ct., Delafield, WI 53018

Popp, Thomas George; 9 South Owen Drive, Madison, WI 
53705

Mayorga, Jorge Luis; 517 W. Main St., Palmyra, WI 53156
Deaner, Jeremy Reed; Pastor; Fifth Ave. UMC, 323 S. 5th 

Ave., West Bend, WI 53095
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Odeen, Diane; Attorney; 811 Oak Knoll Ave., River Falls, WI 
54022

Vasby, Judith Grace; Deaconess; 218 Neli Ct., Deerfield, WI 
53531

Schwerin, Daniel W.; 121 Wisconsin Ave., Waukesha, WI 
53186

Kafer, George James; Pastor; 5114 Wright Avenue, Racine, 
WI 53406

Schubring, Julie Kathleen; Student; 225 Black Street, Kau-
kauna, WI 54130

Arneson, Jennifer M.; Pastor; 212 4th Ave., PO Box 37, On-
alaska, WI 54650

Yellowstone (2)

Row 3 Table 54 Seats 1-2

Delegates

McCammon, Donald L. (LC); address unavailable at time of 
printing 

*Amundson, Tyler Flint (CO); Pastor; 519 Logan, Helena, 
MT 59601

Reserves

Plimpton, Lovinia Marguerite; Retired; 1929 E. Broadway, 
Missoula, MT 59802

Scott, Jeremy William; Vital Congregations Developer for 
Rocky Mtn. & Yellowstone conferences; mailing address 
unavailable

Anderson, David; address unavailable at time of printing 
Calhoun, Mark; address unavailable at time of printing 

Morton, Kama Hamilton; District Superintendent; 1204 6th 
Avenue North, Great Falls, MT 59401

Zambia (6)

Row 4 Table 62 Seat 5
Row 4 Table 63 Seats 1-5

Delegates

Mulonda, Obed Bupe (GA); UMC, PO Box 70839, Ndola, 
Zambia

Kilembo, Robert Shakikupe (CO); Pastor; UMC, PO Box 
70839, Ndola, Zambia

Chikuta, John (CB); Student; PO Box 70839, Ndola, Zambia
*Bwalya, Laishi (DI); Pastor, Chairman Board of Ordained 

Ministry; UMC, PO Box 20219, Kitwe, Zambia
Kadima, Cathrine (CA); Agricultural Officer; Eglise Meto-

diste-Unie Au Nord, PO Box 20219, Kitwe, Zambia
Mainsa, Daiman (MH); Pastor; UMC, PO Box 20219, Kitwe, 

Zambia

Reserves

Mbilishi, Josephine Nama; address unavailable at time of 
printing 

Kamwana, Kaseke; address unavailable at time of printing 
Chilenga, Pamela; address unavailable at time of printing 
Kunda, Royd; address unavailable at time of printing 
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Igreja e Sociedade 1 (CA) 
72 Membros

Alfred, Darlene Rochelle  . . . . . . . . . . . . . . Central Texas
Amey, Bethany Lin . . . . . . . . . . . . . . Greater New Jersey
Austin, Sharon Genise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Bank, Wayne Herbert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit
Banks, Martha E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Basse, Gabriel D.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Behi, Felix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Bustamante, Lucy De Guia . . . . West Middle Philippines
Cantrell, Robert Wilson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Carlos, Eduard Vicente . . . . . . . . . . Northwest Mindanao
 Philippines
Carpenter, Kelly Jo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Texas
Cayaba, Pablo Talal  . . . . . . . . North Central Philippines
Chang, We Hyun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New England
Childs, Michael Franklin  . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Christensen, Faye Blanch . . . . . . . . . . . . . . . . Minnesota
Cimpaye, Valentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Concepcion, Allan Asunsion . . . . . . . . . . . Central Luzon
 Philippines
Currier, Reasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rocky Mountain
Dick, Daniel Robert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wisconsin
Ester, Clara Jean . . . . . . . . . . . . . .Alabama-West Florida
Fairley, Leonard E. . . . . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Finegan, Mary Ellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Virginia
Gilbert, Janice Arlene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Hammons, Brian Kent. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Harrison, Jr., H. Thomas  . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Haruna, Nibron Galadima  . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Hawxhurst, Jean G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Hieronymus, Sandra (Sandy) L. .  . . . . . . Western North
 Carolina
Jam Jam, Nomfundo Faith  . . . . South Africa Provisional
Jeter, Narcie Jo McClendon  . . . . . . . . . . .South Carolina
Kadima, Cathrine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zambia
Kasambay, Sylvain Nday . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Kayombo, Kabwita Leonard  . . . . . . . . . . . South Congo
Kombo, Suzanne A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Kopo, Maria De Fátima. . . . . . . . . . . . . . Western Angola
Krall, Clarita Anderman . . . . . . . . .Eastern Pennsylvania
Kyungu, Bertin Wa Ngoy  . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Langa Bacela, Hortência Américo . . Mozambique South

Lohalo, Malamba Celestin . . . . . . . . . . . . . . East Congo
Malicki, Andrzej Jacek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poland
Malloy, Alison Marie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Mendoza, Lauro Garcia  . . . . . . . . . . . South Nueva Ecija
 Philippines
Merab, Rudolph J.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Miller, Randall Harlan  . . . . . . . . . . . . California-Nevada
Morelli, Paul Michael . . . . . . . . . . Western Pennsylvania
Mulopwe, Florentin Nday. . . . . . . . . . . . . North Katanga
Muyombi, Tshimbu  Jethro  . . . . . . . . . . . . South Congo
Nyembo, Guy Kinkundulu . . . . . . . . . . . . North Katanga
Ososo, Carol Alois  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Africa
Park, Jong Woo . . . . . . . . . . . . . . .Baltimore-Washington
Peacock, Isatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Philipp, Werner Eberhard . . . . . . . . . . . . . Germany East
Procházková, Lenka  . . . . . . Czech and Slovak Republics
Ruedas, Prudencio Baquian  . . . . . Southwest Philippines
Samson, Velian Seth  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tanzania
Schubert Nowling, Lisa Dianne  . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Shinkle, Thomas Craig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Simeon, Kashala Kasongo Kambandja. . . . . North-West 
 Katanga
Smartt Sears, Denise A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . New York
Soulen, Richard Kendall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Stanley, Ashley Crowder . . . . . . .Western North Carolina
Steiner, Chris E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Sweet, Marthalyn Kellogg  . . . . . . . . . . Upper New York
Taylor, F. (Steve) S.  . . . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Thaarup, Susanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denmark
Thomas, Byron Eric  . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Tibalbag, Roy Rafael. . . . . . . . . . . . . Visayas Philippines
Valdez, Ferdinand Joaquin  . . . . . . . . . . Northeast Luzon
 Philippines
Valverde, Eradio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Wa Mushidi, Mutwale Ntambo . . . . . . . . . . . Tanganyika
Waranakong, Mukaz Rufum  . . . . . . North-West Katanga
Yugay, Marina . . . . . . . . . . Northwest Russia Provisional

Igreja e Sociedade  2 (CB) 
74 Membros

Anthony, Foday. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Arant, Andy Turner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Armstrong, Jacob Clark  . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee

Membros dos Comités Legislativos

A informação sobre o delegado é disponibilizada pelos respectivos secretários das conferências anuais, como  
parte do processo de credenciamento.  As correcções podem ser enviadas para o  

Reverendo L. Fitzgerald Reist, Secretário da Conferência Geral, greist@gcfa.org.

9781501810541_INT_PortugueseHandbook.indd   167 1/11/16   10:12 AM



168  DCA Edição Avançada

Baião, Juscelina Domingos. . . . . . . . . . . Western Angola
Beda, Marcelline N.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Benz, Dorothee Elisabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . New York
Best, Gregory Tyler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Bindl, Helene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Austria Provisional
Bogro, Isaac D.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Briggs, Margie Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Brinkley, Eston C.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Celzo, Jowey C. . . . . . . . . . . . . . Pangasinan Philippines
Chattin, Terri Rae . . . . . . . . . . . . .Baltimore-Washington
Cheatham, Laurence Michael . . . . . . . . . .South Carolina
Chikuta, John  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zambia
Cook, Beth Ann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Cooper, Edwin Buddy M. . . . . . . . . . . . . . South Georgia
Davis, Charlotte All. . . . . . . . . . . . . Red Bird Missionary
Detjen, Anne Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . Germany North
Dogo, Calvin John  . . . . . . . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Dove, Carolyn Ann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Dunah, Isa Audu . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northern Nigeria
Easterling, LaTrelle Elaine . . . . . . . . . . . . . New England
Fowler, Courtney Meria  . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Fuller, Gary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Furr, Steven Paul . . . . . . . . . . . . . .Alabama-West Florida
Graves, William Russell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Greer, Virginia Leigh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Gregoire, Tsinevwa Mwasakachiza . . . . . . . . . . . Lukoshi
Guy, Beverly Ann . . . . . . . . . . . . . . . . . . .West Michigan
Harper, Caleb Jeffrey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Hearne, Richard Bailey. . . . . . . . . . . . . . . . . North Texas
Henley, Mary Bendall . . . . . . . . . . . . . . . North Alabama
Hoffman, Richard Christian . . . . . Western Pennsylvania
Howell, James Comer . . . . . . . . .Western North Carolina
Isbell, Sara Lynn . . . . . . . . . . . . . . . Illinois Great Rivers
Kanyimbu, Kashala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Kasiga, Shedrack Ramadhani . . . . . . . . . . . . . . .Tanzania
Kasongo, Benoit Mwana . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
King, Linda U. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Kunya, Sarah Cissy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Africa
Laurvick, Bradley David . . . . . . . . . . . . Rocky Mountain
Layman Knox, Anna Elizabeth . . . . . . . . . . Susquehanna
Leonard-Ray, Susan Paige  . . . . . . . . . . . .South Carolina
Lyall, Alka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northern Illinois
Maka, Mele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .California-Pacific
Mande, Maurice Mwanza . . . . . . . . . . . . . . . Tanganyika
Manisha, Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Mansang, Justine Karumb. . . . . . . . South-West Katanga
Matthis, Morris Franklin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Mbayu, Watete Ilunga . . . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Melesse, Marie-Louise K.  . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Muthoma, Bushiri Sylvestre . . . . . . . . . . . . . East Congo
Nibbelink, James Charles . . . . . . . . . . .Desert Southwest

Nicklas, Cara Sue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Nshimba, Raffin Wa Numbi . . . . . . . . . . . North Katanga
Preuninger, Colleen Hallagan  . . . . . . . Upper New York
Rogers, Patricia Alice . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Rothlisberger, John Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Seay, Jessica Seay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Sherfey, Shannon Marie Haszard . . . . . . . Western North
 Carolina
Smith, Aaron Joseph . . . . . . . . . . . .Eastern Pennsylvania
Smith, Theodore  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Stickley-Miner, Deanna E.  . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Swenson, Sara Ann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minnesota
Takasongo, Jean Kasongo  . . . . . . . . . . . . . . West Congo
Vuksta, Vitalii . . . . . . .Ukraine and Moldova Provisional
Walsh, Scott Thomas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Westad, Audun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norway
Wilson, Jr., George D.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Wright, Karen Kallstrom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Wussow, Thomas (Tom) Roderick . . . . . . . . . . . . . Texas
Yebuah, Lisa Naa-Shormey . . . . . . . . . . . .North Carolina
Yola, Habila Charles . . . . . . . . . . . . . . . . Central Nigeria

Conferências (CO) 
76 Membros

Aka, Pierre A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Akaffou Yao Aye, Raymond Claude . . . . . . . Cote d’Ivoire
Akre, Michel A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Allen, William Arthur  . . . . . . . . . . . . . . Upper New York
Amundson, Tyler Flint. . . . . . . . . . . . . . . . . . Yellowstone
Baliyanga, Marc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Africa
Bankurunaze, Lazare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Banza, Simon Ngombe . . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Bergquist, Greg Becker . . . . . . . . . . . . California-Nevada
Biggerstaff, Randy Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Björklund, Leif-Gote . . . . . .Finland-Swedish Provisional
Britton, Fred Shell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Bromley, Edward Royal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Memphis
Chafin, Lonnie Arthur . . . . . . . . . . . . . . Northern Illinois
Clement, Kongolo Chijika. . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Conley, Ellis Evins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Virginia
Crouch, Timothy Charles  . . . . . . . . . . . . . . . North Texas
Cua, Noel Syjucco . . . . . . . . . . Philippines-Cavite (Pacc)
Dela Rosa, Ricky Lacsamana . . . . Pampanga Philippines
Denardo, Nancy L.  . . . . . . . . . . . . Western Pennsylvania
Denham, John Rees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Dozier, Henry Washington . . . . .Western North Carolina
Engelhardt, Carolyn Hardin  . . . . . . . . . . . . . . . New York
Frye, William Randall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Graca, João Manuel da . . . . . . . . . . . . . . Western Angola
Grace, Roger L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Haller, Laurie Ann  . . . . . . . . . . . . . . . . . .West Michigan

9781501810541_INT_PortugueseHandbook.indd   168 1/11/16   10:12 AM



Manual para os Delegados 169

Harkrider, John Thomas . . . . . . . . . . . . . . . Central Texas
Holland, Mark R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Honeycutt, Jane Denise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Hood, Elizabeth Hackney . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Ilunga, Fabrice Mujinga . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Jen, Mike Dio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Central Nigeria
Jernigan, Jeff S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Kasongo, Edith Monga  . . . . . . . . . . . . . . . South Congo
Kasongo, Eustache Nshimba  . . . . . . . . . . North Katanga
Kassongo, Stanislas Kasuedi  . . . . . . . . . . . . West Congo
Kilembo, Robert Shakikupe. . . . . . . . . . . . . . . . . .Zambia
Kim, Khen Su  . . . . . . . . . . Northwest Russia Provisional
Laferty, Allen Dean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Lawson, Maurice Abou . . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Lee, In-Yong  . . . . . . . . . . . . . . . .Western North Carolina
Lightsey, Herman B. .  . . . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Loeb, Carol K.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Lomperis, John Scott Anders  . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Mafunda, Simon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Zimbabwe
Mahamudi, Ngereza Benoit  . . . . . . . . . . . . . East Congo
Maliwa, Mills Na  . . . . . . . . . . . South Africa Provisional
Manya, Pierre Diamba  . . . . . . . . . . . . . . . Central Congo
Moore-Koikoi, Cynthia Michelle. . . . . . . . . . . Baltimore-
 Washington
Moots, Philip R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Mwadi, Gertrude Mukalay . . . . . . . . . . . . North Katanga
Njau, Alfred Kundasai. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tanzania
Nkulu, Eric Kalumba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tanganyika
Nunn, James Gregg . . . . . . . . . . . . . . . . Northwest Texas
Palmer, Douglas William  . . . . . . . . . . . Rocky Mountain
Porter, Derrick Emmanuel  . . . . . . . .Peninsula-Delaware
Pridgeon, Jeremy Kimble . . . . . . .Alabama-West Florida
Pritchard, Donna Marie Lowman. . . . . . . .Oregon-Idaho
Ranchaze, Zaqueu  Silva . . . . . . . . . . Mozambique South
Riddle, William Zachary  . . . . . . . . . . . . North Alabama
Salsgiver, Thomas L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
Schroeder, Philip Daniel . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Scott, Derrick  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Scott, Vernon Craig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Shahan, Alyson Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Shanks, Alex Arthur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Stefanov, Mihail Vaskov. . . . . . . . . . . . Bulgaria-Romania
 Provisional
Stokes, Martha Ensley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Wende, Stephen Paul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Whitaker, Asa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Wlemus, J. Pentee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Woods, Kimberly Dawn . . . . . . . . . Illinois Great Rivers
Wright, Varlyna Donae . . . . . . . . . . . Greater New Jersey
Yoila, Baziel Yayuba  . . . . . . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Zekoff, Steven E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wisconsin

Discipulado (DI) 
86 Membros

Abedi, Dorothee Tulia  . . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Aboua, Louis Roi Nondenot . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Adamu, Napoleon  Grummetti . . . . . . . . Central Nigeria
Adjobi, Philippe A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Alimasi, Mwania Willy  . . . . . . . . . . Oriental and Equator
Arant, Athon Melton . . . . . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Archer, Patricia H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Ballard, Emily Elizabeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Bobo, Togara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Zimbabwe
Brown, Clarence Rutherford . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Brown, Randy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Bwalya, Laishi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zambia
Christian, Elizabeth Nicola . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Coles, Amy Louise. . . . . . . . . . . .Western North Carolina
Colorado, Judy C.  . . . . . . . . . . . . . . Greater New Jersey
Cosmiano, Phebe Namoca  . . . . . . . . Visayas Philippines
Cristobal, Evangeline Justo. . . . . . . . . . . .East Mindanao
 Philippines
Curimenha, Rita Maria . . . . . . . . . . . . . . Western Angola
Delos Santos, Jesus N. . . . . . . . . Pangasinan Philippines
Ebalo, Roger Morete . . . . . . . . . West Middle Philippines
Ehninger, Judith K. . . . . . . . . . . . .Eastern Pennsylvania
Exiomo, Edwin De vera  . . . . . . . . Mindanao Philippines
Farr, Robert Dean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Fenstermacher, Edwin A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Ferrariz, Manolo Cortez . . . . . . . . . .Palawan Philippines
Galindo, Ofelia Lualhati Gironella . . . . . . . . . Northwest
 Philippines
Glover, Brenda Harris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Gume, Jose Jamisse  . . . . . . . . . . . . . Mozambique South
Hayden, Jo Anne Kay.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alaska
Hearn, Jeremy Kirk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Heckaman, Christopher Todd . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Heil, Warren Alexander. . . . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
Hernandez, Rinaldo D.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Heyward, Joseph E.  . . . . . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Idom, Merle Matthews  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Irambona, Pacis Alarine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Jilani, Alex  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Africa
Jordan, Shayla Allyssa RaeAnne  . . . . . . . . . Great Plains
Kabey, Yav Job  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Congo
Kallio, Titta Johanna . . . . . . Finland-Finnish Provisional
Kanyangara, Chamusa Ezechiel . . . . . . . . . South Congo
Katembo, Kashala Frezy . . . . . . . . . . . . . . . South Congo
Kitenge, Adolphe Mukaya . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Kreutziger, Sarah Sloan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Landrock, Steffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Germany East
Lowe-McCracken, Schuyler J. . . . . . . . . . . . . . Memphis
Lutgarde, Kanzal Chiteng Mutombu  . . . . . . North-West
 Katanga
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Mbangu, Merry Kayinda . . . . . . . . . South-West Katanga
McGhee, Delaine K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Neal, Holly Shaw  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Ngoy, John Lumbule . . . . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Norman, Mark Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Omba, Dissashi Djamba . . . . . . . . . . . . . . . . East Congo
Onotamba, Albert Tonondjo . . . . . . Oriental and Equator
Park, Eric Stephen. . . . . . . . . . . . . Western Pennsylvania
Parks, Linda Moore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Texas
Pimental, Fe Corpuz . . . . . . . . . . . Southwest Philippines
Price, James Larry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Georgia
Quire, Samuel J.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Razon, Jonathan Pimentel. . . . . . . Northeast Philippines
Rios, Rosa Maria. . . . . . . . . . . . . . . . . .California-Pacific
Rogers, Senesie Timothy Arouna . . . . . . . . Sierra Leone
Rubenking, Darcy Lynn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Sachou, Marcel K.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Saenz, Ruben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Salonga, Edwin Adriano . . . . . . . . . .Bulacan Philippines
Scott, Robin Bradley . . . . . . . . . . . . . . . . North Alabama
Sermonia, Jovito J.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Philippines
Sheriff, Simon Isaac  . . . . . . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Simon, Kanyimbu Mukwiza . . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Simpson, Kim Quetone. . . . . . . . . . . . . . . . Central Texas
Sjanta, Daniel . . . . . . . . . Serbia-Macedonia Provisional
Sledge, Lauren Frances. . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Strebeck, Sidney G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Mexico
Taylor, Cynthia Ann  . . . . . . . . . . .Baltimore-Washington
Upchurch, Robert Douglas . . . . .Western North Carolina
Velasco, Stanley Cruz . . . . . . . . . . Rizal Philippines East
Vianese, Carmen F. S. . . . . . . . . . . . . . . Upper New York
Vukszta, Laszlo  . . . . . . . . . Ukraine-Moldova Provisional
Wakubatwa, Martin Kasongo  . . . . . . . . . . North Katanga
Walu, Pauline Mukadi . . . . . . . . . . . . . . . . Central Congo
Whitaker, Rhonda Joy. . . . . . . . . . . Illinois Great Rivers
Wilbur, Lorene Betty. . . . . . . . . . . . . . . . . . New England
Wilson, Janey Louise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Wilson, Robin Crews . . . . . . . . . . .Alabama-West Florida
Zaev, Emil . . . . . . . . . . . . Serbia-Macedonia Provisional

Fé e Ordem (FO) 
65 Membros

Adams, Andrew Stephen . . . . . . . . . Illinois Great Rivers
Almeida, Adilson Leitão . . . . . . . . . . . . . Western Angola
Armstrong, Megan Marie  . . . . . . . . . . . Rocky Mountain
Arnold, Bill T.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Aspey, Amy Barlak  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Aying Kambol, Jean Muland . . . . . . South-West Katanga
Banza Nkulu, Arthur Wandulu  . . . . . . . . . North Katanga
Bard, David Alan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Minnesota

Bell, Cheryl Jefferson . . . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Bergland, Robert E.  . . . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Bodje, Isaac D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Boggs, John Sherrod . . . . . . . . . .Western North Carolina
Bongolan, Ruby Taoagen  . . . . . . . . Northwest Mindanao
 Philippines
Boye-Caulker, James . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Braddon, David Verne. . . . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Bryant, Danny C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Buimba, Mekembe Albert  . . . . . . . . . . . . . . . East Congo
Carey, Melanie Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit
Cleaver, Emanuel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Cosby, James Stanley  . . . . . . . . . . . . . . Northwest Texas
Dawson, Katie Marie Ziskovsky . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Dick, Barbara Anne Buehler . . . . . . . . . . . . . . Wisconsin
Dunn, Alyce Weaver  . . . . . . . . . . . Western Pennsylvania
Emmanuel, Ande Ikimun  . . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Farris, Patricia Ellen  . . . . . . . . . . . . . .California-Pacific
Fogle-Miller, Carlene Rebecca . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Graves, David William  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Grinna, Frøydis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Norway
Harper, Warren Randolph . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Harrison, Richard Thomas  . . . . . . . . . . . . . . North Texas
Hedgepeth, Mitchell B.  . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Howard, Clifton O.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Central Texas
Jean Claude, Kayombo Maleka  . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Johnson, Scott Lamont . . . . . . . . . . . . . Upper New York
Jones, Beth E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
Kakou, Jonathan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Knowlin, Tiffany Denise . . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Kufarimai, Tiwirai. . . . . . . . . . . . . . . . . . North Alabama
Kulah, Jerry Paye-Manfloe . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Laguardia, Denis Tabuzo  . . . . . . . . . . . Bicol Philippines
 Provisional
Lanier, Tonya A.  . . . . . . . . . . . .Western North Carolina
Lank, Thomas Albert . . . . . . . . . . . . . Greater New Jersey
Leveron, Jacqueline P. M.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Lewis, Sharma Denise. . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Lindsey, Allison Ross . . . . . . . . . . . . . . . . South Georgia
Maddox, Beverly Baggett . . . . . . .Alabama-West Florida
Malone, Tracy Smith . . . . . . . . . . . . . . . Northern Illinois
Martin, Martha Delores. . . . . . . . .Baltimore-Washington
Miles, John Pershing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Moon, Peter Mason . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Mununga, Tshisola Francine  . . . . . . . . . . . South Congo
Mutamba, W. Tente Pierre Kasongo . . . . . . . Tanganyika
Nawej, Kalong Isabelle . . . . . . . . . . . . . . . . South Congo
Oduor, Ralph R.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New England
Peniel, Masongo Mutombo. . . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Postell, Andrew Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Powers, Samuel Tyler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Raffauf, Jeffrey Alan  . . . . . . . . . . . .Eastern Pennsylvania
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Rudolph, Etienne. . . . . Switzerland-France-North Africa
Sears, Erin Elizabeth. . . . . . . . . . . . . . . . . . West Virginia
Shitama, Megan Kyolo . . . . . . . . . . .Peninsula-Delaware
Spencer, Juliet Padgham . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Warner, Laceye Cammarano . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Welborn, Teresa Gayle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Zimmerman, Leanne Kay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana

Administração Financeira (FA) 
67 Membros

Adjrabe, Mathurin Djoman. . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Aka, Hermance A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Allen, James (Jim) R.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Anderson, Zachary Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Ayiba, Yebrou O.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Bala, Habila Balasa . . . . . . . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Bender, Lisa Dromgold. . . . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
Berlin, Thomas Martin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Berner, James Martin  . . . . . . . . . . . . . . . . . West Virginia
Brownson, William H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Bryan, Lawson Robert  . . . . . . . . .Alabama-West Florida
Burris, James Todd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Capulong, Julie Fernandez . . . . . . . . . .Southern Tagalog
 Provisional Philippines
Carver, Philip Howard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Childs, Carl Espy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Georgia
Cosme, Eva Sebastiao . . . . . . . . . . . . . . . Western Angola
Dannenberg, Kai Uwe. . . . . . . . . . . . . . . Germany North
Day, Ronald Pat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Ellis, Kenneth M. . . . . . . . . . . . . . . . . .California-Pacific
Goodwin, Kevin G.  . . . . . . . . . . . . .Peninsula-Delaware
Grieb, Thomas B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Harrington, Mary Anne. . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
House, Donald (Don) Reed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Ingram, Kent P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rocky Mountain
Kabamba, Angele Kitenge . . . . . . . . . . . . North Katanga
Kayembe, Mbombo Jacquie . . . . . . . . . . . . South Congo
Keese, Teresa L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
King, Lisa M.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wisconsin
Kuch-Stanovsky, Marie Louise. . . . . . Pacific Northwest
Kyupa, Jeannette Kazadi . . . . . . . . . . . . . . . . Tanganyika
Lenge Masangu, Marcel Mpoyo . . . . . . . . North Katanga
Letshu, Tsheke Richard. . . . . . . . . . . . . . . . . East Congo
Long, Robert Earl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Malenge, Henco Mwenze  . . . . . . . South-West Katanga
Marden, Bonnie L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . New England
Martin, John A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Upper New York
Mbangala, Henri Mangu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kasai
McKellar, John E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Central Texas
Mendita, Julius Fontanilla. . . . . . . . . . . Northeast Luzon
 Philippines

Miofsky, Matthew Thomas. . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Moore, Charles Eric  . . . . . . . . . . .Baltimore-Washington
Mutombo, Stanislas Ilunga . . . . . . . . . . . . North Katanga
Mwamakamba, Gloria Edson . . . . . . . . . . . . . . .Tanzania
Ndoeka, Amadu B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Neckers, David K.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Ngoy, Alexis Kasole . . . . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Omba, Ndjovu Thérèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kivu
Parker, Mack B.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Patrick, Tshikunka  Mukanda . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Patterson, Jeffrey Scott  . . . . . . . .Western North Carolina
Perez, Manuel Perez . . . . . Bicol Philippines Provisional
Pinson, Mathew. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Reed, David Ralls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Memphis
Salley, James Henry  . . . . . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Sayeh, Frederick S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Schonert, Steven Lee. . . . . . . . . . . . Illinois Great Rivers
Selman, Scott Young . . . . . . . . . . . . . . . . North Alabama
Shillady, William S.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New York
Southern, H. Gray . . . . . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Stahlman, Vicki Jean. . . . . . . . . . . Western Pennsylvania
Tate, John Robert  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Underwood, Donald Wallace  . . . . . . . . . . . . North Texas
Vargo, Jessica H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Weems, Cynthia Dee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Wilson, Milton E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Wood, Steven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Yusuf, Christy Bulus  . . . . . . . . . . . . . . . . Central Nigeria

Administração Geral (GA) 
76 Membros

Abdulai, Michael A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Aguila, Pedro P.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Allen, Emily Ruth . . . . . . . . . . . . . . . . California-Nevada
Bakeman, Thomas Brian . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Beasley, Zachary Carl. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Brewington, Frederick K.  . . . . . . . . . . . . . . . . New York
Brown, Diane Louise  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit
Bruster, Timothy Keith. . . . . . . . . . . . . . . . . Central Texas
Burton, Jennifer Louise. . . . . . . .Western North Carolina
Cauffman, Shirley Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Charles, Longena Iunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Clark, Cornelia Anne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Clemons, Reginald Gerard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Cruz, Edgardo Dellova . . . . . . . . . . . . .Southern Tagalog
 Provisional Philippines
Cunanan, Apolinario V.  . . . . . . . . . . Middle Philippines
Daniel, Haruna Ibrahim  . . . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Deere, Josephine . . . . . . . . Oklahoma Indian Missionary
Dodson, Christine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Dyke, Lynn Ann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
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Enns, Ron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northwest Texas
Erwin  IV, Edgar Lee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Finley, Margaret Jane  . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Flick, Christine Dagmar . . . . . . . . . . . . . Germany South
Forrester, Gregory Alan  . . . . . . . . . . . . Upper New York
Gatz, Elisa Jean McGee  . . . . . . . . . . . . Northern Illinois
George, Gary Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Hare, Dawn Wiggins . . . . . . . . . . .Alabama-West Florida
Harris, James A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Hatcher, William Stanley  . . . . . . . . . . . . . South Georgia
Haupert-Johnson, Sue Ellen . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Howard, George Glenn . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Kakudji, Marcel Faliala  . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Kalenga, Gregoire Numbi . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Kamenan, Marcellin N.  . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Katiyo, Betty Spiwe . . . . . . . . . . . . . . . .West Zimbabwe
Kazadi, Betty Musau . . . . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Kenaston, Judith Modlin . . . . . . . . . . . . . . . West Virginia
Kibatuli, Bununu Hilaire . . . . . . . . . . . . . . . . East Congo
Lake, Matthew Earl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
Land, Amy Louise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Lasme, Niagne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Livingston, David Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Lockaby, Robert Lee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Lyles, Steve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Alabama
Milele, Roger Kayashingo. . . . . . . . . . . . . North Katanga
Miles, Rebekah L .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Milford, Brian Kent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Mulonda, Obed Bupe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zambia
Mwad, Honorine Mujing  . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Nakanishi, Leanne M.  . . . . . . . . . . . . .California-Pacific
Nday, Mwanabute Bondo  . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Ngombe, Isidore Kalenga . . . . . . . . . . . . . . . Tanganyika
Nkonge, Jean-Marie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Congo
Norwood, Mitchell H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Ntakarutimana, Claude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Obonou, Samuel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Oliphint, J. Clayton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Texas
Parker, Charles Arthur  . . . . . . . . .Baltimore-Washington
Pelham, Lawrence. . . . . . . . . . . . . . .Peninsula-Delaware
Rivera, Eduardo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New Mexico
Rohlfs, Carl Walter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Rosalie, Kawang Mwamb . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Schneider-Oesch, Christine. . .Switzerland-France-North
 Africa
Seth, John William. . . . . . . . . . . . . Western Pennsylvania
Simon, Nawej Rubemb . . . . . . . . . . North-West Katanga
Slaughter, Michael Barrett  . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Sumner, Rachael Preston  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Taylor-Storm, Dawn Elizabeth . . . .Eastern Pennsylvania
Taiwo, Kunle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rocky Mountain
Tekambi, Luzia Quixina  . . . . . . . . . . . . . Western Angola

Temple, Charles Chappell. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Thaarup, Joergen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Denmark
Tomlinson, Kyle Edward . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Ware, Barbara Joyce . . . . . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Williams, Rosa M.  . . . . . . . . . . . . . . Greater New Jersey
Yakku, Eli Sule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Central Nigeria

Ministérios Globais (GM) 
67 Membros

Alvarez-Alfonso, Iosmar . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Ambi, Norlito Tapia . . . . . . . . . . . . . .Bulacan Philippines
Andone, Herzen De Vega . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Arellano, Armando Contreras . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Bell, Elyse Jeanette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Memphis
Benedyktowicz, Olgierd Krzysztof . . . . . . . . . . . . Poland
Boayue, Charles S. G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit
Carlos, Adelia Pascual  . . . . . . Philippines-Cavite (Pacc)
Chikomb, Rukang . . . . . . . . . . . . . . North-West Katanga
Clark, Irma  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northern Illinois
Cox, Keith M.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Crisler, Timothy Earl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Curts, Allison Christine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Davis, Bobby Dewayne. . . . . . . . . . Illinois Great Rivers
Dizon, Rio Anne Balbin . . . . . . . . . . Middle Philippines
Eberhart, Diane Wasson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Equila, Egmedio Balbona . . . . . . . . . . South Nueva Ecija
 Philippines
Figueiredo, Manuel . . . . . . . . . . . . . . . . . Western Angola
Gabriel, Maximo Galang  . . . . . . . . . . . . . . . .Philippines
Graham, Curnell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Green, Oliver D.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Gregorio, Percival Jimena  . . . . Quezon City Philippines
 East
Hall, Rebecca Jo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Henry, Jackson Wayne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Hernandez, Andrew (Andy) Ramirez . . . . . . . . . . . Texas
Hooker, Jr., Coley . . . . . . . . . . . .Western North Carolina
Innes, Emily D.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Johnson, Krystl Dawn. . . . . . . . . . .Eastern Pennsylvania
Khaled-Abdo, László. . . . . . . . . . . . . . . . . Hungary Prov
Kichibi, Prudence Mukalay . . . . . . . . . . . North Katanga
Kilume, Homere Kipoila . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Kim, Donald Hyungtoon . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Lilleoja, Tarmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Estonia
Lobo, Michel Neuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Lokale, Senga Cudins . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Congo
Masele, David Kabamba . . . . . . . . . South-West Katanga
McEntire, Molly Rebeccah . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Meekins, William Bright . . . . . . . . Western Pennsylvania
Melnikov, Alexandr . . . . . . . Southern Russia Provisional
Miller, Layne Maree . . . . . . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
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Mims, Gene Dwight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Momoh, Edwin Julius Jeblar. . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Muyombo, Mande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Ngonga, Maria Teresa . . . . . . . . . . . . . . . Eastern Angola
Niamkey, Ezani K. E.   . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Niyukuri, Abel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Ntambo, Gaston Nkulu . . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
O’Flynn, Riley Reba . . . . . . . . . . . . . . . Upper New York
Ortiz, Joselito Javien. . . . . . . . . . . Northwest Philippines
Panuyas, Arenl Tamallana. . . .Central Luzon Philippines
Pedracio, Danilo Tapucar . . . . . . . Rizal Philippines East
Porte, Frances M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Price, Joseph Thomas . . . . . . . . . .Baltimore-Washington
Riss, Timothy J.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New York
Rosario, Ileana Rosario  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Stuart, Farley E. . . . . . . . . . . . . . . . Red Bird Missionary
Thompson, Martha Fridy  . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Tolenge, Paul Ohekele. . . . . . . . . . . . . . . . Central Congo
Troxler, Jeremy Issac . . . . . . . . . .Western North Carolina
Vega, Abel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Vega-Perez, Eunice  . . . . . . . . . . . . . . Greater New Jersey
Wa Tshitenge, Bernadette Ngalula . . . . . . . . Tanganyika
Wilson, David Mark  . . . . . Oklahoma Indian Missionary
Wolfe, Bunny D.  . . . . . . . . . . . . . . Illinois Great Rivers
Wondel, Jill Alison . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Yapi, Julien A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Yin, Burt Phillip  . . . . . . . . . . . . . . . . . California-Nevada

Comissões Independentes (IC) 
48 Membros

Abel, Russell L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Adamu, Doris Jenis . . . . . . . . . . . . . . . . Northern Nigeria
Ambrusz, István  . . . . . . . . . . . . . . . Hungary Provisional
Andasan, Helen Francisco  . . . . . . . . . Tarlac Philippines
Brown-Thompson, Janis N.  . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Cruz, Orlando Manuel DA . . . . . . . . . . . Western Angola
Davis, Jennifer Pharr. . . . . . . . . .Western North Carolina
Elfving, Andreas Jan Martin . . . . . . . . . Finland-Swedish
 Provisional
Euper, Jacqueline K.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit
Fassett, Thomas M.  . . . . . . . . . . . . . . . Upper New York
Gaines-Cirelli, Ginger Elise . . . . .Baltimore-Washington
Gaston, Kafweta Malezu . . . . . . . . . North-West Katanga
Handy, Stephen E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Hanke, Gilbert Carl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Harris, Joseph L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
James, Ivan Cecil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Jean, Momo Tambulananga  . . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Kapend, Musumb Christine  . . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Kyakutala, Kimba Evariste . . . . . . . . . . . . North Katanga
LaSalle, Opal Ann. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi

Lebron Malavé, Dórlimar . . . . . . . . . . . . . . . . . New York
Lewis, Harold DeSantis  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Loyer, Milton W.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
Luka, Bitrus Chindo . . . . . . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Masimango, Daniel Mumba . . . . . . . . . . . North Katanga
Maupin, Lisa L.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Mbayo, Jonas Mande . . . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
McClendon, William Timothy . . . . . . . . . .South Carolina
Miller, Diane M. . . . . . . . . . . . . . . Western Pennsylvania
Mukulu, Kalombo Wa Kasongo. . . . . . . . . . South Congo
Murphy, Tonya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Mwema, Fidele Wa Kayembe  . . . . . . . . . . North Katanga
Nah, Sarah Q.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Nanguy, Dorcas A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Nkulu, Honorine Mbuyu . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Ntambo, Fernand Mwafi . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Panovec, Kay Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Seagren, Lilian Jane Gallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Sedji, Suzanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Smith, LaNella D.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Toney, Carol Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Alabama
Vaughn, Robert Emory  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Weatherall, Sylvester. . . . . . . . . . . . Illinois Great Rivers
Wembokoko, Ndandu Paul . . . . . . . . . . . . . . East Congo
Wilson, Carol Elaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Winn, Richard Don . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Winston, Joyce Cecile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Yapi, Djoman C.  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire

Administração Juridica (JA) 
54 Membros

André, Manuel João  . . . . . . . . . . . . . . . . Western Angola
Ayuba, Tanko Lawrence . . . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Bailey, Marshall Siddons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Bockari, Mariama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Bridgeforth, Cedrick D.  . . . . . . . . . . . .California-Pacific
Brim, Jay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Burgess, Gail L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wisconsin
Campbell, William Martin. . . . . . . . . . . . . . New England
Cantrell, James Carlton  . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Caterson, Evelynn S.  . . . . . . . . . . . . Greater New Jersey
Christy, David Harold. . . . . . . . .Western North Carolina
DeVille, Terrel Jones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Estep, Tammy Lynn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Fagan, Larry Ray. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Grant, Holly Jean  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Gulele, Lidia Romao. . . . . . . . . . . . . Mozambique South
Hammond, Dionne Chandler  . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Hanson, Jay David  . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Georgia
Heeren, Rebecca Lea  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Henderson, Ronald D.  . . . . . . . . . . . . . . . . . North Texas
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Holley, James Delray  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Ihlo, Jennifer Ellon . . . . . . . . . . . .Baltimore-Washington
Innocent, Bienvenu Andia Nzumea . . . . . . . . Tanganyika
Kainda, Mujinga Jacquie  . . . . . . . . . . . . . . South Congo
Kim, Sergey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Central Russia
Koffi, Aboua J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Lawan, Jacob Apari  . . . . . . . . . . . . . . . Northern Nigeria
Levingston, Kenneth R.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Lippoldt, Amy E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Luna, Patricia Adele . . . . . . . . . . .Alabama-West Florida
Marshall, Christopher Ganneh . . . . . . . . . . . . . . . Liberia
Maundo, Gouveia Luis . . . . . . . . . . . . . . Eastern Angola
Millar, Karen L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Moude, Séraphin A.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Munoz, Lydia Esther . . . . . . . . . . . .Eastern Pennsylvania
Mwayera, Molly Hlekani  . . . . . . . . . . . . East Zimbabwe
Ndalanga , Kate K. Hanspeter Kasongo  . . . . . . . . North
 Katanga
Ngakui, Easmon Nathanael Belden  . . . . . . Sierra Leone
Nicholls, Lewis Dunn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Nichols, Sarah Malloy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Oliveto, Karen Phyllis. . . . . . . . . . . . . California-Nevada
Reaves, Timothy Lloyd  . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Reisman, Kimberly Dunnam . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Ritter, Christopher M.  . . . . . . . . . . Illinois Great Rivers
Rogers, Timothy Julian . . . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Rohrs, Katherine Susan. . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Salatan, Gideon Camangeg. . . . . . Northeast Philippines
Sparks, Stephen Lawrence  . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Stikes, William Henry . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Sweet, Rebekah Beth . . . . . . . . . . . . . . . Upper New York
Tunda, Kasongo Lukali Prosper . . . . . . . . . . East Congo
Wilson, Melba A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Yao, Assoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Zilhaver, Robert Frank  . . . . . . . . . Western Pennsylvania

Igreja Local (LC) 
68 Membros

A Karumb Andre, Tshikut Mwayimb . . . . . . . North-West
 Katanga
Alstott, Richard Anthony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Amon, Darlene Van Camp  . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Apson, Gladys Maisule. . . . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Arpellet, Abraham K. . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Beard, John Herschel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Beugre, Antony H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Brewster, Dixie K.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Brooks, John Edward  . . . . . . . . . .Alabama-West Florida
Brown, George Mead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Cataldo, Jodi Lynn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dakotas
Chukpue-Padmore, Isaac  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liberia

Collier, Theodore Cody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Missouri
Cook, Karen M.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Dease, Robin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Earls, Janet Butler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Emile, Mundji Chikanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Esther, Museng Muvula  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Feliciano, Amone  Felimone . . . . . . . Mozambique North
Fullerton, Rachel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Gilbert, M. Lynne . . . . . . . . . . . .Western North Carolina
Gipson, Mattie Dickens. . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Gregory, Sharon J.  . . . . . . . . . . . . Western Pennsylvania
Horton, Margaret Anne . . . . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
Jackson-Sears, Jill Ann . . . . . . . . . . . . . . . . . North Texas
Jenkins, Jacquelyn G. . . . . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Jeromaa, Jan-Markus David . . . . . . . . . . Finland-Finnish
 Provisional
Johnson, Bernadine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Johnson, Sandra James . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Jones, Edward Cecil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Kalangwa, Vagris Umba Ilunga . . . . . . . . North Katanga
Kalima, Nathanael Mutombo . . . . . . . . . . North Katanga
Kandjo, Albert Djamba Lohata. . . . . . . . . Central Congo
Kapwapu, Kapend  Mbal  . . . . . . . . North-West Katanga
Kazaj, Kabol Daniel . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Congo
Kombi, Ramazani  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kivu
Kulanga, Yunisi Lupiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tanzania
Lassayo, Alice Boi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Locklear, Gary W.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Mann, Karon Sue  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Manuel, Jorge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Western Angola
Mbayo, Nhoris Ngoy  . . . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
McCammon, Donald L.  . . . . . . . . . . . . . . . . Yellowstone
McIver, Steven Mark. . . . . . . . . . . . . . . . . . Central Texas
Moon, Bob Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Georgia
Moore, Samuel Howard  . . . . . . .Western North Carolina
Morrison, Norma Jeanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iowa
Mufume, Clara Zacarias . . . . . . . . . . Mozambique South
Mulundu, Daddy Lubunda Shabinga  . . . . North Katanga
Murphy, Murray . . . . . . . . . . . . . . . . . . Northwest Texas
Mwayuma, Ayenda Lolima Veronique . . . . . East Congo
Ngongo, Maurice Kikomba  . . . . . . . . . . . Central Congo
Nkenge, Luzolo Charlotte . . . . . . . . . . . . . . South Congo
Nkulu, Bienvenu Munkana . . . . . . . . . . . . North Katanga
Ogren, Mark Victor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Olewine, Sandra Kay  . . . . . . . . . . . . . .California-Pacific
Ottjes, James H.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Ow, Kenneth . . . . . . . . . . . . . . . . .Baltimore-Washington
Pererva, Aleksandr  . . . . . . . Southern Russia Provisional
Perry, Joy L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Procházka, Petr . . . . . . . . . . Czech and Slovak Republics
Runyenyeri, Ezechiel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Savage, Charles Walter . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
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Sheetz, Brian D.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Smith, Blenda Elisabeth . . . . . . . . . . . . Upper New York
Sullivan, Catherine Sue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Thompson, Ralph Gene  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Todorova, Desislava Angelova . . . . . . Bulgaria-Romania 
 Provisional

Ministério e Educação Superior/  
Superintendência (MH) 

90 Membros

Adams, Donald Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . South Georgia
Andrawus, Emmanuel. . . . . . . . . . . . . . Southern Nigeria
Angoran, Yed E.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Assale, Eugene G.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Auta, John  Pena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Central Nigeria
Barrett, Joy Anna  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Detroit
Beard, Frank J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Beckley, David L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mississippi
Bishimba, Louis Kasongo . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Bishop, Nathaniel Leon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Bosko, Joyce Cletus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tanzania
Brooks, Jane Newman . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Bryan, Harriet Jean  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tennessee
Bryars, Paul Lawrence . . . . . . . . .Alabama-West Florida
Caducoy, Elizabeth Lugares . . . . . Mindanao Philippines
Charley, Francis Benson . . . . . . . . . . . . . . . Sierra Leone
Chin, Noel Newton  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New York
Chingonzo, Annie Grace . . . . . . . . . . . . . East Zimbabwe
Choi, Thomas S. . . . . . . . . . . . . . . . . . .California-Pacific
Chysostome, Cijika Kayombo . . . . . . . . . . . . . . . Lukoshi
Clark, Doris Faye  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indiana
Cohen, Dale Robin . . . . . . . . . . . . . . . . . North Alabama
Colglazier, Christopher Lee  . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Dabandan, Erwin Balderian . . . . . . .Palawan Philippines
Damron, Douglas Alan . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Ohio
Daniels, Joseph Wayne . . . . . . . . .Baltimore-Washington
Davis, Mary Jan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Texas
DiPaolo, Joseph Frank . . . . . . . . . .Eastern Pennsylvania
Djundu, Paul Ami NKoy . . . . . . . . . . . . . . Central Congo
Dodge, David Allen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Florida
Dunnam, Maxie D.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kentucky
Goddard, Kimberly Mustard . . . . . . . . . . . . . . . . Holston
Goff, Edward Andrew  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Louisiana
Gonyi, Wilson Gana  . . . . . . . . . . . . . . . Northern Nigeria
Green, Sharletta Michelle . . . . . . . . . . . . . . West Virginia
Gross, Gregory Dean  . . . . . . . . . . . . . . Northern Illinois
Habonimana, Silas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burundi
Hamilton, Adam Joseph  . . . . . . . . . . . . . . . . Great Plains
Harker, Linda Mae  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oklahoma
Hayden, Karen Elaine Koons . . . . . . . . . . . . . . .Missouri

Henderson, Gary Ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . East Ohio
Hobbs, Marquice Tremayne . . . . . . . . . . . . . . . . . . Texas
Hollman, Taavi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Estonia
Hurlbert, Daniel D.  . . . . . . . . . . . . . . .Desert Southwest
Huycke, Mary Kohlstardt  . . . . . . . . . . Pacific Northwest
Ilunga, Boniface Kabongo  . . . . . . . . . . . . North Katanga
Ingram, Kimberly Tyree  . . . . . . .Western North Carolina
Isidore, Kasong Mwindamb  . . . . . . North-West Katanga
Johnson, Amy L.  . . . . . . . . . . . .Western North Carolina
Kashala, Mujinga Marie-Jeanne  . . South-West Katanga
Kashindi, Clement Numbi  . . . . . . . . . . . . North Katanga
Kilpatrick, Joe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . North Georgia
Knöller, Johannes . . . . . . . . . . . . . . . . . . Germany South
Kuan, Kah-Jin Jeffrey . . . . . . . . . . . . . California-Nevada
Kwak, Jisun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Greater New Jersey
Leland, Larry Lee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Susquehanna
Luat, Elizabeth Jill Casupanan . . . . Pampanga Philippines
Luhahi, Nembe Jacqueline . . . . . . . . . . . . . . East Congo
Mainsa, Daiman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Zambia
Matonga, Forbes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .West Zimbabwe
McMillan, Samuel (Duncan) D. . . . . . . . .North Carolina
McNabb, Meredith Leigh  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Virginia
Merrill, Laura Anne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rio Texas
Mudge, William A.  . . . . . . . . . . . . . . . . Upper New York
Mulongo Ndala, Joseph  . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Nelson, Kenneth Lee . . . . . . . . . . . . . . . . .South Carolina
Neto, Francisco Bernardo . . . . . . . . . . . . Western Angola
Ngoy, Kazadi Pitshi  . . . . . . . . . . . . . . . . . North Katanga
Nhamajeho, Júlia Lampião . . . . . . . . Mozambique North
Nikolaev, Sergei. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Central Russia
Ohouo, Nathanael D.  . . . . . . . . . . . . . . . . . Cote d’Ivoire
Okudi, Benjamin Lundula . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kasai
Phillips, Robert Joseph . . . . . . . . . . Illinois Great Rivers
Puno, Carlito Serrano . . . . Quezon City Philippines East
Rapanut, Carlo Axibal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alaska
Roberts, Deidre Jo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arkansas
Royappa, Samuel John  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wisconsin
Rufino, Janeth Laquindanum  . . . . . . . . . .East Mindanao
 Philippines
Russell, Timothy J.  . . . . . . . . . . . . . . . . . .North Carolina
Schroeckenfuchs, Stefan  . . . . . . . . . . Austria Provisional
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one easy order 

As a preferred supplier for The United Methodist Church,  
Staples Advantage® offers so much more than just  

office supplies. Count on us for everything  
you need to run your church. 

A portion of every purchase will go back to the  
UMCOR humanitarian relief fund.

Contact Jana Calvert at jana.calvert@staples.com or visit 
StaplesAdvantage.com/UnitedMethodists to get started.
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A Junta Geral de Igreja e Sociedade (JGIS) é uma das 
quatro juntas gerais internacionais de programa da Igreja 
Metodista Unida. A JGIS trabalha no sentido de facilitar e 
providenciar conversações e acções para que os Metodis-
tas Unidos possam viver fielmente os ensinamentos sociais 
da denominação para criar discípulos de Jesus Cristo para a 
transformação do mundo. A JGIS realiza parcerias em toda a 
conexão Metodista Unida e com coligações ecuménicas, in-
terconfessionais e comunitárias para fomentar o testemunho e 
acção francos face às preocupações sociais. 

O crescimento e mobilização contínuos dos Metodistas 
Unidos em todo o mundo cria um futuro de esperança. É um 
futuro de mudança social criativa resultante das convicções 
dos Princípios Sociais e de outros ensinamentos sociais da 
denominação. Educar para a transformação promove a san-
tidade social, o testemunho moral e a acção ética através dos 
ensinamentos dos Princípios Sociais.

Com mais de 40 parcerias, conexões e relações Meto-
distas Unidas nos Estados Unidos, África, Europa, Rússia 
e Filipinas, a JGIS continua a ouvir a chamada para mobi-
lizar um testemunho e acção francos para a transformação 
do mundo. Neste quadriénio, ficámos orgulhosamente 
solidários com muitos Metodistas Unidos e outras pessoas 
de fé na promoção da dignidade dos seres humanos, na 
justiça económica e ambiental, na saúde e integridade, e 
na paz e justiça.

Criámos redes de defensores Metodistas Unidos que se 
mobilizam face a problemas importantes e efectuam mudança 
real por meio de lutas locais e globais pela justiça e pela paz. 
A JGIS juntou-se aos Metodistas Unidos e a outros parceiros 
a todos os níveis de governação para organizar e defender um 
mundo mais justo e pacífico.

Introdução

A Junta Geral de Igreja e Sociedade (JGIS) é uma das 
quatro juntas gerais internacionais de programa da Igreja 
Metodista Unida. A JGIS trabalha no sentido de facilitar e 
providenciar conversações e acções para que os Metodistas 

Unidos possam viver fielmente os ensinamentos sociais da 
denominação para criar discípulos de Jesus Cristo para a 
transformação do mundo. Esta cria parcerias em toda a con-
exão Metodista Unida e com coligações ecuménicas, inter-
confessionais e comunitárias para fomentar o testemunho e 
acção francos face aos assuntos sociais.

A Conferência Geral confia à JGIS a responsabilidade 
de implementar os Princípios Sociais e outras declarações 
de política sobre assuntos sociais cristãos (¶ 1004, Livro de 

O Edifício Metodista Unido em Capitol Hill foi designado um Local 
Histórico da Metodista Unido pela Conferência de Baltimore-Washin-
gton em 2015.

Relatório da Junta Geral da Igreja e Sociedade 
2013-2016

“Vivendo a Fé, Procurando a Justiça”
Resumo Ezecutivo

Igreja e Sociedade
CONFERÊNCIA GERAL A IGREJA METODISTA UNIDA

Volume 2  Nashville, Tennessee
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Disciplina). A implementação dos Princípios Sociais pro-
move uma maior compreensão da identidade e história do 
Metodismo.

A chamada de Cristo para a reconciliação exige que a Ig-
reja se comprometa a tratar os problemas da pobreza, violên-
cia, injustiça, doenças pandémicas, encarceração em massa, 
exploração climatérica e económica, imigração e as necessi-
dades particulares das mulheres, adolescentes e crianças em 
todo o mundo. Para este fim, a visão da Conferência Geral e a 
missão do evangelho devem se materializar.

A eleição da Rev. Dr.ª Susan Henry-Crowe, em Fevereiro 
de 2014, como Secretária Geral sucedendo a James E. Wink-
ler, que liderou a agência durante mais de uma dúzia de anos, 
marca uma importante transição para a JGIS. Desde 2014, 
continuou a aprofundar e fortalecer as relações ao realizar 44 
visitas a conferências anuais. Adicionalmente, participou em 
visitas de auscultação a comunidades, coordenadas pela JGIS 
nas Filipinas, em Moçambique e em regiões dos Estados Uni-
dos tais como a fronteira Texas/México e Appalachia.

Em Junho de 2015, o Edifício Metodista Unido em Wash-
ington, D.C., foi designado um Local Histórico Metodista 
Unido pela Conferência de Baltimore-Washington, segundo 
recomendação da Comissão Geral de Arquivos e História 
da denominação. Construído em 1923, é o único edifício 
não-governamental no Capitol Hill e continua como uma pre-
sença vibrante para a defesa da justiça social. A conferência 
recomendou ainda que a Conferência Geral aprovasse a des-
ignar o edifício como Património Histórico da Igreja Meto-
dista Unida.

Educar para Transformação

O ministério de Educação e Formação de Líderes (EFL) 
da JGIS promove a santidade social, o testemunho moral e a 
acção ética através dos ensinamentos dos Princípios Sociais. 
A EFL consegue-o através da educação vivencial e participa-
tiva personalizada para satisfazer as necessidades específicas 
de constituintes na conexão. Recentemente, por exemplo, isto 
envolveu receber ou comunicar com centenas de adolescentes 
e jovens na Convocação e Encontro Legislativo dos Jovens 
Globais em Tagaytay, nas Filipinas, formando líderes da Ig-
reja e Sociedade e jovens clérigos e expandindo estágios resi-
denciais para programas com duração de um ano que recebem 
estudantes, clérigos em licenças sabáticas e investigadores de 
faculdades.

De acordo com o mandato da Conferência Geral de 2012, 
a JGIS liderou oito auscultações sobre os Princípios Sociais 
em todo o mundo para iniciar debates sobre a sua relevân-
cia e aplicabilidade globais. (Ver o apêndice para mais infor-
mações sobre estas auscultações.)

A. O Programa Metodista Unido de Seminário

Com mais de 1800 participantes nos primeiros três anos 
deste quadriénio, o Programa Metodista Unido de Seminário 
facilitou estudos bíblicos aprofundados sobre problemas so-
ciais actuais. Os tópicos dos seminários são personalizados 
para o interesse de cada grupo. Módulos de aprendizagem 
práticos, debates aprofundados e apresentações de organi-
zações de defesa nacionalmente reconhecidas, tais como a 
Men Can Stop Rape e a National Coalition for the Homeless 
criaram ligações entre vidas reais afectadas pelas políticas so-
ciais e o trabalho cristão de justiça e paz. Como escreveu um 
adolescente, 

“Ser capaz de obter uma melhor compreensão destes 
problemas e ver ambos os lados reforçou o meu comprom-
isso para com Jesus.” 

Grupos de jovens, ministérios de faculdades, partici-
pantes de seminários, grupos de Mulheres Metodistas Unidas 
e delegações de conferências anuais constituem participantes 
recentes. Os participantes afirmaram que consideravam os 
seminários Metodistas Unidos muito úteis para criar uma uni-
dade de grupo através de visões bíblicas e teológicas sobre a 
justiça social.

B. Estágios

Durante mais de 35 anos, a JGIS tem-se comprometido 
a desenvolver a próxima geração de líderes através dos seus 
estágios e programa Ethnic Young Adult Summer (EYA). O 
programa EYA coloca jovens junto de agências de justiça so-
cial em Washington, D.C. O programa proporciona aos jov-
ens uma oportunidade única de obter experiência de defesa 
profissional valiosa, aumenta o compromisso para com a lid-
erança com princípios e aprofunda a sua caminhada e teste-
munho cristãos. Um dos mais de 50 estagiários do EYA deste 
quadriénio descreveu a sua experiência:

“Trabalhar com a National Religious Campaign 
against Torture (Campanha religiosa nacional contra a tor-
tura) foi uma excelente experiência de aprendizagem. En-
trei no estágio com expectativas de desempenhar um cargo 
meramente administrativo. Ganhei uma grande família.”

Através da vivência em comunidade intencional, estudos 
bíblicos semanais e a sua colocação no estágio, os estagiários 
do EYA são expostos a e recebem formação em diferentes 
cenáriod de defesa da justiça. Isto permite conexões de fé e 
justiça ao mesmo tempo que transforma a compreensão do 
contexto social.

C. Criação de bolsas no valor de $1,5 milhões para 
justiça e paz

Nos últimos quatro anos, a JGIS administrou $1.5 mil-
hões em financiamentos da Igreja Local Étnica, do Dia das 
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Relações Humanas e da Paz com Justiça para conferências 
anuais e ministérios ecuménicos. Estes ajudam os desti-
natários em toda a conexão mundial a viver um compromisso 
para com a santidade social.

Viver Os Nossos Princípios: Organizar e 
Defender

Bem-estar humano, justiça, paz e a integridade de criação 
têm sido o âmago dos esforços de defesa da JGIS. No início 
deste quadriénio, a JGIS lançou uma iniciativa de organização 
a nível de base para melhorar o apoio da agência às conferên-
cias anuais e comunidades na implementação de ministérios 
de justiça. A JGIS providencia assistência ao nível de base 
para criar redes de líderes, realizar formações de organização 
e desenvolver estratégias para ministérios de justiça. Através 
do trabalho mútuo de defesa e organização, a Igreja Meto-
dista Unida põe em prática os seus ensinamentos sociais para 
a transformação do mundo.

A defesa e organização afirmam a unidade da mensagem 
do compromisso de Cristo para com os pobres, os imigrantes, 
os encarcerados, os que vivem em situações de violência, as 
pessoas com vícios e as mulheres e crianças a quem foi ne-
gada uma vida plena. Tratar a opressão e seguir a restauração 
para a integridade na vida ao as erradicar causas da pobreza e 
injustiça e procurando esperança e transformação é ministério 
da JGIS. Satisfazer isto requer um compromisso para com o 
testemunho, parcerias e acções francas.

Em consulta com outras áreas de trabalho da JGIS, a 
equipa de organização liderou mais de actividades de 100 
formação nos Estados Unidos, Nigéria, Libéria, Costa do 
Marfim, Zimbábue, Moçambique, República Democrática do 
Congo e Filipinas. 

A JGIS também desenvolveu lideres para criar ministérios 
locais e regionais de justiça e paz em toda a conexão. Sete 
consultores de campo a nível de base—três nos Estados Uni-
dos (Mississippi, Tennessee e Califórnia) e quatro em África 
(Nigéria, Moçambique, Zimbábue e República Democrática 
do Congo)—realizam formações e criam redes de igrejas para 
mobilizar as pessoas face aos problemas emergentes na sua 
região. 

Um organizador da igreja e sociedade que trabalha em 
África afirmou:

“Todas as Áreas Episcopais receberam e partilharam 
a presença da Junta Geral da Igreja e Sociedade. Mais or-
ganizadores de base estão a ser formados e um número de 
problemas fundamentais de justiça social estão a ser iden-
tificados e debatidos e as equipas estão a elaborar alguns 
planos abrangentes para resolver esses problemas.”

A. Chegar ao Âmago dos Cuidados de Saúde

De acordo com a “John 10:10 Challenge” (Desafio 
João 10:10) da JGIS, uma iniciativa de organização popular 
começou a criar um movimento de fé para a justiça dos cuida-
dos de saúde ao solicitar aos Metodistas Unidos que promo-
vam, preservem e implementem cuidados de saúde acessíveis 
para todas as pessoas.

Como parte desta iniciativa, 11 equipas com subsídios 
iniciais reuniram-se em Washington, D.C., em Outubro de 
2012 para uma formação sobre como criar equipas de cuida-
dos de saúde em comunidades locais e em conferências an-
uais. Com mais de 70 participantes, a formação desenvolveu 
uma rede de Metodistas Unidos empenhados em promover a 
saúde e integridade nas suas respectivas áreas. 

Em 2013, onze equipas de organização receberam sub-
sídios iniciais para desenvolver equipas locais para elevar a 
consciencialização e participação em ministérios de saúde e 
bem-estar. Desde criar um Sabbath de Cuidados de Saúde na 
Florida, até falar com as legislaturas estatais na Carolina do 
Sul, patrocinar feiras de cuidados de saúde no Texas, as equi-
pas de defesa locais têm promovido a importância da saúde e 
bem-estar ao longo deste quadriénio. 

O nosso compromisso histórico para com a prevenção e 
recuperação de alcoólatras e outros viciados foi também um 
foco para as equipas de organização de cuidados de saúde. El-
evar a consciencialização ao comunicar com jovens e adoles-
centes com estes problemas tem sido um esforço importante. 
Defender a educação sobre os vícios e providenciar recursos 
de prevenção são apenas algumas das formas como estas eq-
uipas estão a trabalhar para criar indivíduos, famílias e comu-
nidades mais saudáveis e seguras.

No Mississippi, um estado com alguns dos indicadores 
de saúde mais pobres entre a sua população nos Estados Uni-
dos, os Metodistas Unidos estão a fazer a diferença através 
da Greenwood John 10:10 Health Alliance, cujo foco para o 
quadriénio foi a criação dos Centros de Saúde John Wesley 
em toda a conferência anual. Estes centros providenciam um 
modelo onde as igrejas locais podem promover um estilo de 
vida mais saudável nas suas comunidades. Numa localização, 
por exemplo, os membros da comunidade local encontram-se 
todas as terças e quintas-feiras para frequentarem aulas de cu-
linária e exercício. 

O modelo de Centro de Saúde John Wesley espalhou-se 
por toda a região. Além da promoção e criação dos centros, a 
equipa de organização e lideres das conferências estão a fazer 
lobbies junto dos seus legisladores de estado sobre os prob-
lemas relacionados com a saúde e a realizar apresentações no 
Mississippi e conferências nacionais de saúde.

Os Metodistas Unidos estão a trabalhar para a justiça nos 
cuidados de saúde no Tennessee. Estão a realizar sessões de 
formação com base na fé, visitando os legisladores estatais, 
escrevendo opiniões editoriais e recrutando lideres chave da 
igreja para criar ímpeto para expandir a cobertura de saúde 
para o estado.
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B. Vida Abundante de Mulheres e Raparigas

A JGIS luta por um mundo no qual o mérito sagrado de 
cada mulher e rapariga é valorizado, cada gravidez é uma 
causa de alegria e não de medo e cada família experimenta 
uma vida abundante. 

Na Libéria, o pessoal da organização e defesa da JGIS real-
izou duas formações sobre violência doméstica e violência sex-
ual. Através da lente de Tamar (2 Samuel) e da mulher que foi 
acusada de adultério (João 8), a formação examinou a violên-
cia perpetrada contra as mulheres, o silêncio que muitas vezes 
acompanha a violência e o papel dos homens como aliados.

Em 2011, a JGIS lançou o projecto Healthy Families, 
Healthy Planet em parceria com a Fundação das Nações Uni-
das. O programa tem agora mais de 120 Embaixadores e o seu 
apoio às conferências anuais está a crescer.

C. Doenças Infecciosas: Ébola, HIV/SIDA, Malária

A crise de Ébola na África Ocidental que matou mais de 
10 000 pessoas é uma tragédia que mobilizou uma resposta 
colaborativa entre os Metodistas Unidos na região e em todo 
o mundo. A JGIS providenciou recursos e chamou os lideres 
da fé para tratar as causas-raiz que permitiram que o Ébola se 
transformasse de uma crise regional para uma crise mundial. 
Em parceria com as nossas agências irmãs, a JGIS incentivou os 
Metodistas Unidos a suportar um desenvolvimento sustentável, 
perdão da dívida e recursos para infra-estruturas fundamentais 
de saúde e financiamento robusto para uma saúde mundial.

A luta contra o HIV/SIDA também continuou neste 
quadriénio. A iniciativa inter-agências United Methodist 
Global AIDS Fund (UMGAF) angariou dinheiro educando 
sobre o HIV/SIDA. A JGIS apoiou os esforços do Comité 
UMGAF e o seu ênfase para travar a transmissão de mãe para 
filho. 

Por exemplo, a JGIS em parceria com a UMGAF provi-
denciou recursos para ajudar na formação de Embaixadores 
da SIDA em cada conferência anual. A JGIS também ajudou 
na organização e facilitação da conferência Lighten the Bur-
den de 2015. A JGIS ajudou os Embaixadores da SIDA a co-
municar com outros Metodistas Unidos nas suas conferências 
anuais para angariar fundos para o ministério do HIV e para 
defender uma política mais forte para erradicar o HIV.

A Imagine No Malaria trabalha para espalhar e aprofun-
dar apoio entre os Metodistas Unidos para expandir os gastos 
do governo dos Estados Unidos na luta contra a malária. A 
JGIS trabalha lado a lado com a campanha Imagine No Ma-
laria ao acrescentar uma vertente de defesa. 

Em Dezembro de 2013, a JGIS recebeu um “Confer-
ence Leaders Days on the Hill” em Washington, D.C., para 
dar voz à assistência de saúde global dos Estados Unidos, 
incluindo financiamento sólido para a luta contra a malária. 
O evento incluiu 110 visitantes do Capitol Hill que represen-
taram 31 estados, 55 gabinetes de senados e 55 gabinetes de 

representantes. 
Uma participante da Carolina do Norte disse 

posteriormente, 

“O meu avô é um pastor MU, o meu marido é um 
pastor MU, tenho sido uma Metodista Unida toda a minha 
vida e nunca tive tanto orgulho em ser Metodista Unida 
como hoje.” 

D. Justiça Económica

A Junta Geral da Igreja e Sociedade continua a providen-
ciar liderança para o foco em toda a igreja sobre o “Ministry 
With the Poor” (Ministério Junto dos Pobres), contactando 
conferências e comunidades em conversações e acções que 
re-imaginem como a nossa igreja responde às realidades da 
pobreza no nosso mundo. Como John Wesley compreendeu,

“Uma excelente razão porque os ricos no geral têm tão 
pouca simpatia pelos pobres deve-se ao facto de os visitar-
em tão pouco. É por isso que . . . uma parte do mundo não 
sabe o que a outra parte sofre.” 

Por isso, também, actualmente, a Igreja está muitas vezes 
empenhada nos ministérios para com e para as comunidades 
pobres em vez de com, juntamente e por eles. Para ajudar a 
mudar esta narrativa e foco, a JGIS foi co-anfitriã de conver-
sações em mesa redonda com a Junta Geral de Ministérios 
Globais (JGMG) em Dallas, Texas e Chicago, Illinois. As 
conversações em mesa redonda permitiram aos praticantes 
em todos os Estados Unidos destacar e reunir os ministérios 
modelo relacionados entre si e mutuamente transformativos, 
em vez de apenas ministérios de misericórdia transaccional. 
Reunindo praticantes estabelecidos e emergentes, estas con-
versações e sessões de estratégia servem como o ponto de 
lançamento para uma série de formações para ajudar os Meto-
distas Unidos a repensar e revitalizar os seus ministérios com 
indivíduos e comunidades que lutam contra a pobreza.

Alicerçados nestas realidades locais, nas histórias de pes-
soas afectadas por sistemas que não funcionam, a JGIS conti-
nua o seu ministério de defesa para políticas que incorporam 
a economia de abundância de Deus, onde todas os filhos de 
Deus têm acesso aos recursos para viver de forma plena o seu 
potencial. 

A JGIS também trabalhou com duas conferências anuais, 
a do Norte de Illinois e a de Ohio Ocidental, para envolver 
igrejas locais, incluindo crianças e jovens, em assuntos in-
cluindo justiça restaurativa, segurança comunitária, alfabet-
ização, segurança alimentar e imigração, para indicar apenas 
algumas. Ambas as conferências anuais contrataram organi-
zadores para coordenar as igrejas locais, enquanto desenvol-
viam estratégias para lidar com estes problemas sociais. 

Na Nigéria, a JGIS trabalhou com vários lideres na área 
rural de Yorgorobi para liderar uma formação de organização 
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que resultou em os membros da comunidade trabalharem para 
defender o acesso à educação para crianças através da comu-
nicação com outros na comunidade, obtendo fundos e falando 
com lideres governamentais.

E. Justiça Climática Global

Em 2014, a JGIS, em parceria com o Comité Metodista 
Unido para o Apoio, Mulheres Metodistas Unidas, a Junta 
Geral de Educação Superior e Ministério, JGMG e parceiros 
locais, incluindo o Conselho da Igreja e Sociedade da Con-
ferência Central das Filipinas, o Conselho do Trabalho de 
Mulheres e Associação de Jovens Metodistas Unidos Nacio-
nais nas Filipinas, organizaram um Instituto de Verão sobre 
o Clima. Compreendendo que as Filipinas contribuem com 
apenas 0,3 por cento das emissões globais de carbono, mas 
estão entre os países com mais risco de desastres relacionados 
com o clima, as equipas de todas as três áreas episcopais das 
Filipinas oraram, estudaram e desenvolveram planos de acção 
para dar resposta. 

Um jovem participante que trabalha para reconstruir uma 
comunidade devastada pelo super-tufão Haiyan, serviu como 
membro da delegação da Igreja e Sociedade nas negociações 
sobre o clima nas Nações Unidas. Como resultado, foi capaz 
de usar a sua voz e experiência para informar e moldar de-
cisões por parte da comunidade internacional. 

O Instituto de Verão sobre o Clima gerou a ideia de uma 
visita de solidariedade por Metodistas Unidos a todas as Fili-
pinas para explorar o cruzamento do clima, desenvolvimento e 
violência estrutural em Mindanao com um foco particular no 
seu impacto sobre mulheres, crianças e comunidades indígenas. 

F. Reforma de Justiça Criminal

A encarceração em massa e reforma prisional são áreas 
críticas da acção da JGIS. Sabendo que quase 2 milhões de 
famílias são afectadas por encarceração em massa nos Es-
tados Unidos, a JGIS trabalhou de forma diligente neste 
quadriénio para equipar e mobilizar os Metodistas Unidos 
sobre este assunto.

Em Julho de 2014, em parceria com a Conferência de 
Ohio Ocidental e os Ministérios Horizons, um ministério 
Metodista Unido a trabalhar em várias prisões no Ohio, a 
JGIS ministrou uma formação denominada “All In”. Os par-
ticipantes incluíram pessoas de seis conferências anuais que 
tinham interesse no ministério das prisões. Com várias aus-
cultações e criação de relações, a formação ouviu os afecta-
dos pela encarceração em massa. Setenta e cinco por cento da 
formação foi liderada por pessoas encarceradas.

Mais de 50 congregações de Metodistas Unidos identi-
ficaram-se, com o movimento ecuménico nacional “Healing 
Communities” (Comunidades que curam) que utiliza os re-
cursos existentes para satisfazer as necessidades de cidadãos 
que terminaram as suas penas e das suas famílias.

G. Justiça de Migração Global

Foi dado um grande ênfase aos efeitos da migração 
forçada e global. O ministério das Nações Unidas e Assun-
tos Internacionais (NUAI), com base no Centro da Igreja 
para as Nações Unidas em Nova Iorque, colaborou com a 
Churches Witnessing with Migrants (CWWM) nas reuniões 
em Nova Iorque (2013), Estocolmo (2014) e Istambul 
(2015). O NUAI também participou na Consulta sobre Mi-
gração Global em Freundestadt, na Alemanha, organizada 
pela JGMG.

Após a Conferência Geral de 2012 em Tampa, na 
Florida, onde a Equipa de Imigração Inter-agência real-
izou uma reunião solicitando o desinvestimento Metodista 
Unido de prisões privadas nos EUA, as autoridades de 
Imigração e Alfândega decidiram que não iriam criar no 
futuro uma instalação dessas em Southwest Ranches, na 
Florida. 

Actualmente, 46 igrejas locais auto-denominam-se “Co-
munidades que Recebem Imigrantes”, um processo de quatro 
passos para estabelecer comunidades de boas-vindas. A JGIS 
trabalha de forma diligente para a reforma da imigração at-
ravés da mobilização de Equipas de Resposta Rápida, envio 
de cartas, reuniões com pessoal da Casa Branca e acções dir-
ectas de desobediência civil. A ordem executiva do Presidente 
Obama em atribuir acção deferida para cerca de cinco mil-
hões de imigrantes sem documentos através das acções Exec-
utivas de Responsabilidade sobre a Imigração em Novembro 
de 2014 foi aplaudida pela JGIS.

Paz com Justiça e  
Assuntos Internacionais

A. Programa Paz com Justiça

O Programa Paz com Justiça da JGIS, apoiado pela col-
ecta da Igreja Metodista Unida no Domingo Especial de Paz 
e Justiça, promove a paz e justiça no país e no mundo. Os 
Coordenadores Paz com Justiça, juntamente com a rede de 
defensores do ministério das Nações Unidas e Assuntos Inter-
nacionais, emitiram uma chamada para a paz com justiça que 
se encontra no centro da mensagem do evangelho e continua 
a ser acarinhada e está dispersa pela conexão.

B. Criação da Paz e Assuntos Internacionais

• Defendeu a libertação das raparigas nigerianas seques-
tradas pelo Boko Haram, denunciou o seu rapto e prisão 
e orou pelo seu regresso em segurança.

• Continuação da defesa de um mundo sem armas nucle-
ares, juntamente com o Conselho dos Bispos. 

• Promoção de esforços populares para conseguir uma 
paz duradoura na Nigéria ao realizar uma formação de 
Criação de Paz e Transformação de Conflitos em Jalingo, 
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com a participação de 84 jovens entre as idades de 14 e 
35 anos. Estes jovens defensores trabalharam para edu-
car as suas igrejas e comunidades sobre práticas eleitorais 
pacíficas. Estavam orgulhosos pois, apesar da violência 
durante as eleições anteriores, a mais recente não foi pal-
co de incidentes após a eleição no Estado de Taraba.

• Promoção da paz no Congo Oriental através de co-
operação com a JGMG num debate de mesa redonda 
das agências Metodistas Unidas e outros parceiros, em 
Kindu. O debate focou-se na consciencialização de par-
cerias de missão, operação e produtividade. O Edifício 
Metodista Unido também recebeu membros de uma 
delegação da RDC à Cimeira de Líderes EUA-África. A 
JGIS ajudou na criação de reuniões de delegação tanto 
no Departamento de Estado como na Casa Branca.

• Incentivar os Metodistas Unidos a apoiar a diplomacia e 
acção multilateral ao nível nacional (governo dos EUA) 
e internacional (NU, incluindo Conselho dos Direitos 
Humanos) em várias áreas de conflito, especialmente 
com o Irão relativamente ao seu programa nuclear e 
com o conflito civil na República Democrática do Con-
go (RDC).

• Defesa, através do ministério das Nações Unidas e 
Assuntos Internacionais, contra a crescente mili-
tarização da região da Ásia-Pacífico e apoio de um 
acordo de paz entre a Coreia do Norte e a Coreia do 
Sul. A JGIS recebeu uma delegação Sul Coreana para 
incentivar o Departamento de Estado e a Casa Branca a 
negociarem um tratado de paz entre a Coreia do Norte 
e do Sul. A JGIS organizou e liderou uma delegação 
das conferências do Mississippi e Carolina do Sul até à 
Coreia do Sul no Verão de 2015.

Parcerias Ecuménicas e Interconfessionais

À medida que a JGIS continua a envolver os Metodistas 
Unidos em ministérios transformativos de justiça, também 
compreendemos a importância das parcerias ecuménicas e in-
terconfessionais. Apoiar estes ministérios colaborativos per-
mite-nos alavancar o tempo e recursos para um maior impacto 
no mundo. Através de parcerias com outros grupos de fé, a 
JGIS envolveu-se na criação de coligações interconfessionais 
para defender a justiça para as pessoas e para a criação de 
Deus.

Todos os anos, a JGIS colabora com parceiros ecuméni-
cos para o evento de quatro dias Dias de Defesa Ecuménica 
que atrai mais de 1000 Cristãos a Washington, D.C, para 
aprenderem junto de peritos de justiça social e efectuarem 
visitas a membros do Congresso.

O Ministério dos Trabalhadores Agrícolas Nacionais, 
Justiça Interconfessional de Trabalhadores e Ministérios 
de Justiça da Criação são provas de outras parcerias bem 
sucedidas. Isto permite à JGIS, através do ecumenismo e 

colaboração interconfessional, conseguir mais ministério de 
justiça do que trabalhando apenas com os Metodistas Unidos.

A JGIS reúne a Coligação de Justiça Criminal Intercon-
fessional (CJCI), que inclui um grande e diverso grupo de or-
ganizações de fé bem posicionadas em Washington, D.C, para 
realizar campanhas federais de apoio. A CJCI é a única coli-
gação de fé no Capitol Hill a trabalhar na reforma da justiça 
criminal. Cresceu de uma pequena organização em 2006 
para mais de 40 organizações hoje em dia, duplicando de di-
mensão em 2014. As campanhas de sucesso incluem apoiar a 
aprovação da Lei de Mortes em Custódia, em Dezembro de 
2014, que requer que as agências de autoridade registem as 
mortes de quaisquer presos enquanto sob sua custódia.

Mudança Real

Com mais de 40 parcerias, conexões e relações Meto-
distas Unidas nos Estados Unidos, África, Europa, Rússia e 
Filipinas, a JGIS continua a ouvir a chamada para mobili-
zar um testemunho e acção francos para a transformação do 
mundo. Este quadriénio, estamos orgulhosamente solidários 
com muitos Metodistas Unidos e outras pessoas de fé na pro-
moção da dignidade dos seres humanos, justiça económica e 
ambiental, saúde e integridade, paz e justiça.

Criámos redes de defensores Metodistas Unidos que se 
mobilizam face a problemas importantes e realizaram mu-
danças reais em lutas locais e globais pela justiça e paz. A 
JGIS juntou-se aos Metodistas Unidos e a outros parceiros 
em todos os níveis de governação para organizar e defender 
um mundo mais justo e pacífico, tendo realizado entre outros:

• Negociou nas Nações Unidas a paz e justiça climática 
global na Ásia-Pacífico.

• Realizou reuniões com representantes chave da Casa 
Branca para promover a paz no Congo Oriental.

• Esteve na escadaria do capitólio do Tennessee para de-
fender um acesso mais amplo aos cuidados de saúde.

• Acompanhar trabalhadores com salários baixos, en-
quanto lutam face a um salário condigno e a uma voz no 
seu local de trabalho.

• Envolveu Metodistas Unidos para que compreendessem 
que os orçamentos são documentos morais e, como tal, 
os responsáveis eleitos devem priorizar as necessidades 
dos mais vulneráveis e marginalizados.

• Apoiou pessoas no estado de Washington para promul-
gar a realização de verificação de antecedentes em todas 
as compras de armas, através de referendo em 2014.

• Defendeu a reforma Deliberação Inteligente de Sen-
tenças em prisões federais.

• Defendeu a Lei Mortes em Custódia que exige que as 
agências de autoridade registem as mortes de quaisquer 
prisioneiros, enquanto sob sua custódia.
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• Promoveu o orçamento de assistência estrangeira dos 
EUA para promover o valor sagrado das mulheres e 
raparigas através do acesso universal ao planeamento 
familiar e à saúde materna, fundos para o combate con-
tra a malária e o Ébola.

• Realizou um esforço de comunicação para aumentar a 
conexão na denominação entre congregações, comuni-
dades, conferências anuais, adolescentes, jovens e pes-
soas que vivem na pobreza.

No Futuro

No próximo quadriénio, a JGIS irá continuar a procurar 
justiça e a viver uma vida social de santidade que promova os 
Princípios Sociais dos Metodistas Unidos. A JGIS irá contin-
uar a defender uma vida abundante para todas as pessoas e 
criação de Deus. 

O novo ênfase inclui trabalho sobre o tráfico de tra-
balhadores. O ministério de Defesa de Mulheres e Crianças 
da JGIS, em parceria com outras agências, está a trabalhar 
para criar uma coligação interconfessional para eliminar o 
tráfico sexual e de trabalhadores. O ministério de Saúde e In-
tegridade, em parceria com a USAgainstAlzheimer’s, lançou 
a Faiths United Against Alzheimer’s para mobilizar na luta 
contra esta e outras doenças mentais. 

Estas e outras iniciativas irão ajudar a ligar e mobilizar 
Metodistas Unidos a viverem na rectidão pessoal, social e 
cívica para a qual Deus nos chama.

O crescimento e mobilização contínuos dos Metodistas 
Unidos em todo o mundo cria um futuro de esperança. É um 
futuro de mudança social criativa resultante das convicções 
dos Princípios Sociais e outros ensinamentos de assuntos so-
ciais da denominação.

As antigo estagiário da Conferência da Libéria, escreveu:

“Fui abençoado pelos vários ministérios patrocina-
dos pela junta para conseguir a defesa pública, serviço às 
igrejas locais e comunicar como embaixadores de Cristo. 
Isto despertou em mim um desejo de estabelecer algo se-
melhante na Igreja na Libéria. Como poderia tal junta ser 
estabelecida no pequeno país no Ocidente Africano para 
chamar a atenção da Igreja para ser uma defensora eficaz 
dos pobres e marginalizados, em último lugar fazendo dis-
cípulos de Cristo?”

A JGIS está agradecida por fazer parte deste entusias-
mante ministério em cumprir a nossa missão e mandados dis-
ciplinares de criar redes de Metodistas Unidos para criar dis-
cípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo. Com 
oração e acção de graças, a JGIS anseia por continuar a esta-
belecer parcerias com o objectivo de promover o bem-estar, a 
paz, a justiça e a integridade das pessoas e da criação de Deus.

Recursos

A seguir temos uma amostra dos recursos da JGIS neste 
quadriénio. Visite o nosso site, umc-gbcs.org para mais 
informações.

• “Children’s Books, Teaching Sacred Worth” (Livros in-
fantis, Ensinando o valor sagrado), uma iniciativa que 
destaca livros com protagonistas que são raparigas e 
crianças de cor. Os recursos incluem livros recomenda-
dos por temas, guias para usar em locais de ministério e 
sugestões para examinar livros usados em ministérios.

• As Encruzilhadas da Migração, Direitos Humanos e 
Justiça de Desenvolvimento (The Intersections of Mi-
gration, Human Rights, and Development Justice)

• “The Season for Change: An Advent Study on HIV/
AIDS and Social Justice Advocacy” (A época da mu-
dança: um estudo de Advento sobre HIV/Sida e Defesa 
da Justiça Social) 

• “Expectant Tears” (Lágrimas de Expectativa), uma re-
flexão de Quaresma sobre infertilidade

• “Kingdom Dreams, Violent Realities: Reflections on 
Gun Violence from Micah 4:1-4”(Sonhos do Reino, Re-
alidade violenta: reflexões sobre a violência armada de 
Miqueias 4:1-4)

• Justice in Everyday Life—A Study of the Social Princi-
ples (Justiça no Dia-a-Dia—Um Estudo dos Princípios 
Sociais)

• Orientações para a Igreja e Sociedade
• “Living Our Principles” (Vivendo os nossos princípios), 

uma série de seis partes e site (livingourprinciples.org) 
focados nos Princípios Sociais 

Apêndice: 
“Rever as Auscultações  
dos Princípios Sociais”

A Conferência Geral de 2012 aprovou legislação para 
realizar auscultações para actualizar os Princípios Sociais 
Metodistas Unidos. A petição 20986-CA-Non-Dis, intitulada 
“Revise the Social Principles”{, solicita-nos que realizemos 
um processo para considerar e rever os Princípios Sociais 
com o objectivo de os tornar mais sucintos e teologicamente 
relevantes a nível global. A petição propôs a realização de 
audiências e outras medidas adequadas em jurisdições e con-
ferências centrais, e a nomeação de um comité de dimensão 
adequada para providenciar ajuda para mais trabalho sobre a 
revisão dos Princípios Sociais.

A Comissão Executiva da Junta Geral da Igreja e da So-
ciedade, actuando a pedido da Mesa Conexial (MC), iniciou 
o trabalho de revisão dos princípios sociais. A Comissão Ex-
ecutiva criou um Grupo de Trabalho que incluía os membros 
da junta, o Secretário da Conferência Geral e pessoal da JGIS.

Foi aprovado um processo de duas partes para actualizar os 
Princípios Sociais: 

1. A Fase Um, Junho de 2014-Fevereiro de 2015, realizou 
sessões de auscultação sobre os Princípios Sociais por 
região. 
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2. A Fase Dois servirá para considerar um processo para a 
revisão dos Princípios Sociais 2016-2020 com base nas 
conclusões.

Para a primeira fase, foram realizadas seis auscultações 
nas conferências centrais de África, Filipinas e Europa. Foram 
realizadas duas auscultações em Washington, D.C, para as 
conferências jurisdicionais dos Estados Unidos. 

O objectivo do processo de auscultação foi avaliar como 
os Princípios Sociais são implementados em vários contex-
tos e documentar, caso exista, a necessidade de revisão dos 
Princípios Sociais à luz da natureza cada vez mais global da 
Igreja Metodista Unida.

Foram recrutados grupos de diversos participantes 
com base em nomeações pelos seus bispos residentes, 
recomendações por líderes da Igreja e Sociedade das conferên-
cias e através de candidatura aberta. Uma lista final de partici-
pantes foi seleccionada de cada região com base no contexto e 
experiência. Os critérios para a participação incluíam leigos e 
clérigos com competências em teologia e ética, e práticas que 
moldam a missão e ministério dos Princípios Sociais numa 
região geográfica da Igreja Metodista Unida. 

Um total de 193 pessoas participaram nas oito auscul-
tações realizadas na República Checa, República Democrática 
do Congo (RDC), Moçambique, Nigéria, Filipinas e nos Es-
tados Unidos.

Representantes da Divisão dos Ministérios com Jovens e 
da Mesa da Mesa Conexional participaram em cada auscul-
tação. A Conferência Geral esteve presente como parceiro de 
auscultação na RDC, em Praga, em Washington, D.C. e na 
Nigéria. O pessoal da JGIS e directores da sua junta facili-
taram e participaram em cada auscultação. Existiu um alarga-
mento da participação regional para ampliar o diálogo. 

Cada auscultação durou dois dias e focou-se nas se-
guintes questões:

1. Qual é a função dos actuais Princípios Sociais na melho-
ria da missão e ministério da Igreja Metodista Unida?

2. Quanto e/ou quão bem os actuais Princípios Sociais ser-
viram para capacitar a missão e ministério na sua área 
geográfica (conferência)?

3. Como serão os Princípios Sociais relevantes a nível glo-
bal?

Cada auscultação incluiu um breve resumo da legislação 
da Conferência Geral e acções resultantes tomadas pela Junta 

Geral da Igreja e Sociedade. Isto foi seguido por uma intro-
dução de cada uma das seis secções dos Princípios Sociais 
liderada por um participante da auscultação. Os participantes 
eram então divididos em pequenos grupos para criar espaço 
para conversação autêntica orientada pelas três questões 
principais.

Cada grupo menor elaborou um relatório sobre as suas 
conclusões para a plenária. Estão disponíveis as obser-
vações do membro da junta, as apresentações à plenária e os 
relatórios dos grupos para efeitos de arquivo e para referência 
enquanto são dados os próximos passos no processo de re-
visão dos Princípios Sociais.

A recepção dos Princípios Sociais incluiu estas con-
clusões dos membros da Força de Trabalho: 

• Um conhecimento profundo dos Princípios Sociais, 
como recursos para missão e ministério; 

• Os participantes ilustraram formas específicas como os 
Princípios Sociais capacitam os Metodistas Unidos a te-
stemunhar o evangelho nas suas comunidades. 

As conclusões chave das auscultações incluíram: 

• Uma tensão entre reconhecer as práticas dos Metodistas 
Unidos em áreas geográficas específicas e a aplicação 
da linguagem nos Princípios Sociais nessas áreas e na 
relevância local e global;

• Um desejo de mais trabalho e reflexão para melhor clar-
ificar e reafirmar a relevância contextual e global dos 
Princípios Sociais;

• Um forte desejo de uma articulação mais precisa e con-
cisa dos Princípios Sociais que ultrapassem distinções 
culturais e particularidades históricas; 

• Um desejo de bases teológicas e éticas mais explícitas 
para alicerçar cada princípio social;

• Uma esperança de que os Princípios Sociais continuem 
a demonstrar o nosso melhor pensamento teológico e 
ético como denominação das posições, valores, inter-
esses e necessidades que são consistentes com o nosso 
testemunho profético do evangelho de Jesus Cristo para 
a transformação do mundo.

Recomendações por parte da JGIS para a criação de 
Princípios Sociais sucintos, teologica e eticamente alicerça-
dos e relevantes, virão no futuro.
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¶159.

Número de Petição: 60227-CA-¶159-G; Kenaston, Judi M. - 
Charleston, WV, USA para a Conferência Anual de Virginia 
Ocidental.

Preâmbulo dos Princípios Sociais

Emendar o preâmbulo dos Princípios Sociais, como se 
segue;

 Após o primeiro paragrafo do Preâmbulo, inserir o se-
guinte para se tornar o segundo paragrafo do Preâmbulo: 

Tal como foi declarado na nossa Confissão da Fé, a Bíblia 
“será recebida através do Espírito Santo como a verdadeira 
regra e guia para a fé e prática”. Compreendemos que a Bíblia 
é a nossa maior autoridade não apenas para a doutrina mas 
também para os nossos padrões morais e para as formas nas 
quais nos relacionados com as outras pessoas. 

 No final do Preâmbulo, adicionar o seguinte: 
Temos respeito genuíno por aqueles que levam bastante a 

sério as Escrituras Sagradas e chegam a diferentes conclusões 
no que diz respeito a problemas morais e sociais. O Novo 
Testamento torna bem claro que as nossas diferenças sobre 
tais problemas com outros crentes e mesmo não crentes não 
justifica ódio ou indiferença para com ninguém. 

Justificação:
O Preâmbulo não refere que a Bíblia é a norma au-

toritária na determinação das nossas posições sobre 
questões sociais. John Wesley era “um homem de apenas 
um livro”. A nossa Confissão da Fé, a Bíblia “será rece-
bida através do Espírito Santo como a verdadeira regra e 
guia para a fé e prática”.

¶160.

Número da petição: 60679-CA-¶160-G; Amerson, Philip A. -  
La Porte, IN, EUA.

Administração Ambiental

Emendar ¶ 160 como se segue:
¶ 160. I. O mundo natural
Toda a criação está no Senhor... Este curso de acção con-

tínuo prejudica a herança natural que Deus confiou à todas as 
gerações. Portanto, juntamo-nos à outros Cristãos na chama-
da para a conversão de nossos comportamentos e atitudes no 
sentido de melhor actuarmos como fieis administradores da 
criação de Deus. (Ver Laudato Si do Papa Francisco: Sobre 

o cuidado de nossa casa comum,  de 24 de maio de 2015). 
Reconheçamos a responsabilidade reconheçamos a respons-
abilidade . . .

Justificação:
Laudato Si: Sobre o cuidado de nossa casa comum foi 

publicado pelo Papa Francisco em 24 de maio de 2015. O 
apoio adicional dos Metodistas Unidos à este testemunho 
ecumênico indica que nós também buscamos a conversão 
de vidas como administradores da criação de Deus. Que ex-
celente que foi oferecido no dia de Aldersgate!

¶160.D.

Número da petição: 60702-CA-¶160.D-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, EUA.

Boa Gestão Global

Apagar ¶160.D D) Administração Climática Global—
Reconhecemos o impacto global do descaso da humanidade 
pela criação de Deus. A industrialização galopante e o aumen-
to correspondente do uso de combustíveis fósseis levou ao 
acúmulo de poluentes na atmosfera terrestre. Estas emissões 
de “gases de estufa” ameaçam alterar drasticamente o clima 
no mundo nas próximas gerações com graves implicações 
ambientais, econômicas e sociais. Os impactos adversos da 
mudança climática global afetam de forma desproporcional 
os indivíduos e as nações menos responsáveis pelas emissões. 
Apoiamos, portanto, os esforços de todos os governos para ex-
igir a redução obrigatória das emissões de gás de estufa e para 
chamar todos os indivíduos, congregações, empresas, indústri-
as e as comunidades para reduzirem suas emissões.

E substituir conforme ¶160.D) Boa Gestão Global—
Afirmamos as políticas que promovem ar, água e terra limpas. 
A água limpa é uma necessidade especialmente urgente na 
maior parte do Sul Global. O controle das pestes que espal-
ham doenças, como os mosquitos transmissores da malária, 
é igualmente uma necessidade urgente a afectar milhões de 
vidas. A administração Cristã exige o cultivo cuidadoso de 
todos os recursos naturais enquanto a salvaguardar a vida 
humana sagrada. O desenvolvimento económico cuidadoso 
é necessário para aumentar o padrão de vida de centenas de 
milhões de pessoas que vivem na pobreza. Incentivamos a co-
operação entre os governos, as indústrias, as filantropias, os 
grupos de ajuda humanitária, as instituições religiosas e os 
indivíduos para a protecção da terra, da água e do ar, enquanto 
a proteger também a saúde humana e a promover a prosperi-
dade global.

Alterações Propostas ao Livro da Disciplina
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¶160.D.

Número da petição: 60710-CA-¶160.D-G; Phillips, Jenny - 
Bellevue, WA, EUA.

Administração Climática Global

Emendar o Livro de Disciplina ¶ 160.D) Administração 
Climática Global, como a seguir:

Reconhecemos o impacto global devido ao descaso da hu-
manidade pela criação de Deus. A industrialização galopante e o 
aumento correspondente do uso de combustíveis fósseis levou ao 
acúmulo de poluentes na atmosfera terrestre. Estas emissões de 
“gases de estufa” ameaçam alterarestão a alterardrasticamente o 
clima no mundo para as próximas gerações com graves impli-
cações ambientais, econômicas e sociais. Os impactos adversos 
da mudança climática global afetam de forma desproporcional 
os indivíduos e as nações menos responsáveis pelas emissões. 
Sabendo-se do dano grave que os combustíveis fósseis estão a 
causar às pessoas e lugares mais vulneráveis de Deus, reconhec-
emos que é errado lucrar das empresas de combustíveis fósseis, e 
apelamos a todas as comissões e agências gerais, todas as agên-
cias e instituições administrativas, inclusive hospitais, residên-
cias, instituições educacionais, conferências anuais, fundações 
e igrejas locais, assim como todos os indivíduos para excluir as 
empresas de carvão, petróleo e gás natural de seus investimentos 
financeiros, e a reinvestirem em energia sustentável. Apoiamos 
portantotambém os esforços de todos os governos para exigir a 
redução obrigatória das emissões de gás de estufa e para chamar 
todos os indivíduos, congregações, empresas, indústrias e as co-
munidades a reduzirem suas emissões. 

Justificação:
Para limitar a mudança climática, a maioria das reservas 

de combustíveis fósseis deve permanecer subterrânea, e deve-
mos transitar para a energia sustentável. No entanto, os líderes 
da indústria de combustíveis fósseis sustentam a rejeição da 
mudança climática e resistem activamente a transição para a 
energia sustentável. O investimento em combustíveis fósseis 
cria um incentivo financeiro para prosseguir com um sistema 
de energia injusto.

¶160.F.

Número da petição: 60677-CA-¶160.F-G; Sherman, Gary B. -  
Silver Spring, MD, EUA.

Ciência e tecnologia

Emendar ¶ 160. I. O MUNDO NATURAL F) Ciência e 
tecnologia como se segue:

¶ 160. I. O MUNDO NATURAL F) Ciência e tecno-
logia 

F) Ciência e tecnologia—Sobre as relações entre os re-
inos da religião e da ciência/tecnologia: 1) Reconhecemos a 

ciência como uma interpretação legítima como o método mais 
rigoroso para os humanos aumentarem sua compreensão das 
realidades objectivas no mundo natural de Deus. 2) Afirmamos 
a validade das reivindicações da ciência em descrever o mundo 
natural. e 3) Aceitamos o papel dos cientistas na determinação 
em determinar o que é científico. 4) Excluimos a ciência em 
fazer reivindicações autoritárias sobre assuntos teológicos e do 
mesmo modo, da teologia em fazer reivindicações autoritárias 
sobre assuntos científicos. Achamos que as descrições da ciên-
cia sobre a evolução cosmológica, geológica e biológica não 
estão em conflito com a teologia. 5) Reconhecemos que o uso 
responsável e eticamente aplicado na bio-medicina, agricultura 
e outros conhecimentos e tecnologias científicas são usos legí-
timos  médico, técnico e outras tecnologias científicas como 
usos legítimos  no mundo natural de Deus quando tais usos mel-
horam quando tais usos ajudam a sustentar e a melhorar a vida 
humana, diminuem o sofrimento e permitem e permitem que 
todas os filhos de Deus desenvolvam o seu potencial criativo 
oferecido por Deussem violar nossas convicções éticas sobre a 
relação da humanidade ao mundo natural.. 6) Re-examinamos 
nossas convicções éticas à medida que nossa compreensão do 
mundo natural aumenta. 7) Sabemos que à medida que a ciên-
cia amplia nossa compreensão do compreensão humana do 
mundo natural, nossa compreensão do o mundo natural, nossa 
compreensão da grandeza e mistérios sobre a criação de Deus 
e o mundo melhoram.

Ao aceitar a ciência como o melhor processo para revelar 
verdades objectivas sobre o mundo natural: 1) Verificamos que 
as descrições científicas da evolução biológica e de outros pro-
cessos criativos cosmológicos e geológicos não estão em con-
flito com a teologia, 2) Imploramos o uso imediato e criterioso 
do conhecimento científico sobre as mudanças climáticas de 
forma a evitar ou minimizar as dificuldades induzidas pelo cli-
ma imposta nos filhos de Deus e outras vidas no planeta, e 3) 
Reconhecemos a imensa obrigação moral para alimentar de for-
ma sustentável, para além dos 7 bilhões de pessoas actualmente 
no planeta, os 10 bilhões de almas projectados para co-habitar-
em a Terra durante o tempo de vida dos que estão a nascer hoje.

Estamos plenamente conscientes sobre as terríveis con-
sequencias nestas questões para toda a humanidade. Assim 
sendo, ao manter nosso compromisso confessional de lon-
ga data para minimizar o sofrimento, alimentar os famintos 
e promover um futuro digno e esperançoso para a humani-
dade, nós fortemente incentivamos que os esforços científicos 
continuem no sentido de: i) apoiar a descoberta de melhores 
medicamentos e tecnologias médicas, ii) contrabalançar os 
males da humanidade devido às mudanças climáticas, e iii) 
desenvolver novos métodos para a produção sustentável de al-
imentos abundantes e saudáveis para todos os filhos de Deus.

Ao reconhecer os papéis importantes da ciência e da 
tecnologia, no entanto, acreditamos também que as com-
preensões teológicas da experiência humana são cruciais para 
uma compreensão total do lugar da humanidade no universo. 
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A ciência e a tecnologia são complementares em vez de mu-
tualmente incompatíveis. Incentivamos, portanto, o diálogo 
entre as comunidades científicas e teológicas e buscar a par-
ticipação gentil que permitirá a humanidade em manter a vida 
na terra e, pela graça de Deus, aumentar a qualidade de nossas 
vidas em conjunto.

Justificação:
A estrutura desta secção está a ser reorganizada (a manter 

os conceitos existentes) de forma que a definição generalizada 
das relações entre a ciência e a religião estejam no primeiro 
parágrafo com o segundo e terceiro parágrafo a destacarem 
três dos achados científicos mais urgentes e, por vezes, mal 
compreendidas. O quarto parágrafo segue sem alteração.

¶160.F.

Número da petição: 60678-CA-¶160.F-G; Moneyham, John -  
Cidade do Panamá, FL, EUA.

Ciência e tecnologia

Emendar ¶ 160.F) Ciência e tecnologia como a seguir:
Reconhecemos a ciência como uma interpretação 

legítima do mundo natural de Deus. Afirmamos a validade 
das reivindicações da ciência em descrever o mundo natu-
ral e em determinar o que é científico. Excluimos a ciência 
de fazer reivindicações autoritárias sobre assuntos teológi-
cos e a teologia em fazer reivindicações autoritárias sobre 
assuntos científicos. Achamos que as descrições da ciên-
cia sobre a evolução cosmológica, geológica e biológica 
não estão em conflito com a teologia. Reconhecemos a 
medicina . . .

Justificação:
Devemos sempre reconhecer Deus como Criador, e ao 

aceitar as “descrições da ciência” sobre a evolução, falha-
mos em fazer isto pois tais descrições não reconhecem Deus 
como sendo responsável por qualquer parte da Criação, muito 
menos da Criação na sua totalidade. 

¶163.

Número de Petição: 60286-CA-¶163-G; Hall, Russell - 
Tomball, TX, USA para a Conferência Anual do Texas.

Comunidade Económica

Eliminar o Paragrafo Introdutório Existente de ¶ 163:
Reivindicamos que todos os sistemas económicos estão 

sob julgamento de Deus, da mesma forma que outras face-
tas da ordem criada. Por isso, reconhecemos a responsabil-
idade dos governos em desenvolver e implementar políticas 
orçamentais e monetárias sólidas que providenciem a vida 

económica de indivíduos e entidades corporativas e que asse-
gurem emprego total e rendimentos adequados com um mín-
imo de inflação. Acreditamos que as empresas económicas 
privadas e públicas são responsáveis pelos custos sociais de 
fazer negócio, tal como emprego e poluição ambiental e que 
devem ser responsabilizadas por esses custos. Apoiamos me-
didas que vão reduzir a concentração de riqueza nas mão de 
alguns. Apoiamos ainda os esforços para rever estruturas de 
impostos e para eliminar programas de apoio governamental 
que agora beneficiam os ricos à custa de outras pessoas.

Substituir o seguinte paragrafo:
Compreendemos os benefícios sociais do crescimen-

to económico na erradicação da pobreza, reduzindo a 
doença e melhoria das condições económicas das pessoas. 
Acreditamos que as empresas económicas privadas e públi-
cas são responsáveis pelos custos sociais de fazer negócio, 
tal como emprego e poluição ambiental e que devem ser re-
sponsabilizadas por esses custos. Para melhorar o crescimen-
to económico, acreditamos que os governos devem proteger 
os direitos dos indivíduos ao mesmo tempo que reforçam a 
aplicação da lei. Também compreendemos a importância da 
generosidade dos indivíduos na contribuição para o bem co-
mum. Compreendemos a importância do bom carácter, con-
sistindo de honestidade e integridade e que a Igreja deve es-
forçar-se para desenvolver bom carácter entre aqueles dentro 
da comunidade económica. 

Justificação:
A linguagem existente diminui o parágrafo introdutório 

a um foco sobre as políticas governamentais enquanto o lem-
brete de ¶ 163 considera a pobreza, trabalho, consumo, quin-
tas familiares, responsabilidade corporativa e comércio inter-
nacional. O parágrafo introdutório não é uma explicação de 
como os sistemas económicos beneficiam a sociedade. Não 
indica qualquer directo . . .

¶163.E.

Número da petição: 60705-CA-¶163.E-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, EUA.

Edificar os pobres

Apagar o primeiro parágrafo de ¶ 163.E:
E) Pobreza—Apesar da riqueza geral das nações industri-

alizadas, a maioria das pessoas [em necessidade de] alimento, 
vestuário, abrigo, educação, cuidados de saúde e outras neces-
sidades, deve-se encontrar uma maneira para compartilhar os 
recursos do mundo de uma forma mais igualitária. O aumento 
da tecnologia, quando acompanhado de práticas económicas 
exploradoras, empobrece muitas pessoas e torna a pobreza 
auto-perpetuada. A pobreza devido à catástrofes naturais e 
mudanças ambientais está a crescer e necessita de atenção e 
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apoio. Os conflitos e a guerra empobrecem a população por 
todos os lados e uma maneira importante de apoiar os mais 
desfavorecidos será trabalhar a favor de soluções pacíficas. 

E repor por: 
Somos gratos pelo aumento da prosperidade em mui-

tas sociedades anteriormente desfavorecidas, assim como 
a edificação de centenas de milhões que saíram da pobreza 
para a classe média, especialmente na China, na Indonésia, 
no Brasil e em outros lugares. Protecções da propriedade 
privada, desenvolvimento económico e o governo a manter 
o Estado de direito são vitais para o aumento do padrão de 
vida global. A garantia de água limpa, electricidade, aquec-
imento e refrigeração confiáveis seguem sendo necessidades 
urgentes para resgatar inúmeros outras centenas de milhões 
de pessoas da pobreza crónica. A Igreja não deve enxergar 
os desfavorecidos somente como vítimas mas como pessoas 
inerentes de dignidade e talento que podem, em sociedades 
estáveis e legítimas, criar nova riqueza e maior justiça.

¶164.A.

Número da petição: 60395-CA-¶164.A-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral da Igreja e 
Sociedade.

Liberdades básicas e direitos humanos

Inserir após a primeira frase: 
Bloqueios e embargos que buscam impedir o fluxo ou o 

comércio livre de alimentos e medicamentos são práticas que 
causam dor e sofrimento, má nutrição ou fome com todas as 
suas consequências prejudiciais nas populações civis inocentes 
e não combatentes, especialmente as crianças. Rejeitamos estas 
acções como instrumentos de políticas doméstica ou interna-
cional, independentemente das visões políticas ou ideológicas. 

Justificação:
Esta emenda insere no Princípio Social uma postura de 

25 anos da Conferência Geral em oposição aos bloqueios e 
embargos de alimentos e medicamentos, conforme a Res-
olução 6042. Recomenda-se apagar esta resolução a favor 
desta emenda.

¶164.A.

Número da petição: 60697-CA-¶164.A-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, EUA.

Liberdade básica para todos 

Adiconar no final de ¶ 164.A:
A liberdade para todos exige limitações legítimas do 

poder dos governos e a protecção legal para os sectores in-
dependentes da sociedade, incluindo instituições religiosas, 

empresas privadas, a mídia, corporações e sindicatos, cari-
dades, filantropias, sociedades fraternas e partidos políticos, 
entre outros. O florescimento humano exige uma sociedade 
civil saudável e livre. 

¶164.A.

Número da petição: 60701-CA-¶164.A-G; Sherman, Gary B. -  
Silver Spring, MD, EUA.

Liberdades básicas e direitos humanos

Emendar O Livro de Disciplina ¶ 164. A) Liberdades 
básicas e direitos humanos, como a seguir:

Consideramos os governos responsáveis pela protecção 
dos direitos das pessoas a favor de eleições livres e justas e 
pela liberdade de expressão, religião, assembleia, meios de 
comunicação e petições para ressarcimentos por queixas sem 
medo de represálias; o direito à privacidade; e a garantia dos 
direitos à alimentação, vestuário, abrigo, educação e cuidados 
de saúde adequados. A forma e os líderes de todos os governos 
deveriam ser determinados pelo exercício do direito ao voto 
garantido ao cidadão adulto favorecido por Deus. Rejeitamos 
fortemente também a vigilância doméstica e a intimidação de 
oponentes políticos pelos governos no poder e todos os outros 
abusos de cargos eletivos ou por indicação. O uso da detenção 
e aprisionamento para o assédio e a eliminação de oponentes 
políticos ou outros dissidentes viola os direitos humanos fun-
damentais.

Além disso, os maus tratos ou a tortura, e outros tratamen-
tos crueis, desumanos e degradantes ou a punição de pessoas 
por governos devido a qualquer motivo, viola os ensinamen-
tos Cristãos e devem ser condenados e/ou contrariados pelos 
Cristãos e pelas igrejas onde e quando quer que seja. A Igreja 
considera a instituição de escravidão, a prática e a comissão 
de genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade 
e a agressão como infame e males atrozes. Tais males são 
destruidores da humanidade, promovem a impunidade e, de-
vem ser, portanto, incondicionalmente proibidos por todos os 
governos e nunca tolerados pela Igreja.

Mesmo se enfaticamente declaramos em nossa Disciplina 
estes princípios morais fundamentais a definir os direitos hu-
manos como absolutos, atemporais e imutáveis, humildemente 
reconhecemos, como Cristãos honestos espiritual e intelectual-
mente, que muitos versos bíblicos e histórias, lidas no contex-
to e interpretadas de acordo como senso comum de cada pas-
sagem conforme escrita, negam estes princípios. Em inúmeras 
ocasiões nas Escrituras, Deus comanda os homens a comete-
rem extactamente as formas de mal nunca toleráveis que nossa 
Disciplina condena sem reservas e completamente. Mesmo os 
males mais hediondos (escravidão, agressão e genocídio) são 
muitas vezes obedientemente cometidos pelo seu povo escol-
hido contra todos os homens, mulheres e crianças de nações e 
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etnias inteiras; Deus comanda até que não se demonstre mi-
sericórdia em certos massacres que ele ordena. Mas “nunca tol-
erável” não pode simplesmente significar “às vezes tolerável” 
para uma pessoa moralmente competente - nunca significa 
nunca. Sabendo que não devemos em sã consciência proclamar 
os males nunca toleráveis, actos que nossos grandes profetas 
cometeram sob o comando de Deus, e sabendo que nunca de-
vemos proclamar nossa religião como o remédio para o rela-
tivismo moral quando nossas doutrinas abraçam inteiramente 
o relativismo moral quando interpretadas em seu significado 
simples, e sabendo que não fazemos distinção no grau da au-
torização e a pressuposta retidão quanto aos ensinamentos e 
as leis do Antigo contra o Novo Testamento, e sabendo que 
Deus e Jesus são eternamente um e portanto o que o Antigo 
Testamento fez e disse, Jesus também fez e disse, e finalmente, 
sabendo que Jesus afirmou em seu Sermão da Montanha a 
obrigação de “ensinar e praticar” mesmo o menor comando 
do Antigo Testamento, não alterado em nenhuma palavra ou 
letra, nós Metodistas Unidos renunciamos o uso da Escritura 
como um guia confiável de bom senso para o dia-a-dia corre-
to e ao invés disso endossamos uma visão de Deus consoante 
com o Criador que genuína e incessantemente confere todas as 
pessoas com direitos iguais e inalienáveis à vida, à liberdade, 
à segurança e à felicidade. Apesar da nossa rejeição sobre a 
leitura literal da Escritura, no entanto, desafiamos a nós mes-
mos a encontrar dentro da hipérbole, duplicidade e violência 
canónica, mensagens importantes de e sobre Deus, incluindo 
até sua expectativa que aprendamos a distinguir em seus textos 
sagrados o que é verdadeiramente dele e o que nunca foi, é ou 
poderá ser dentro do âmbito de sua graça perfeita. 

Justificação:
A Disciplina ¶ 164 condena a impunidade promovida 

pela escravidão como um mal nunca tolerável. No entanto, 
a palavra de Deus explicitamente comanda a impunidade da 
brutalização dos escravos, pois escravos são propriedades 
(Exod. 21:20-21). Mais ainda, Jesus inequivocadamente nos 
direcciona a “ensinar e a praticar” até mesmo o “menor” co-
mando do Antigo Testamento . . .

¶164.C.

Número da petição: 60689-CA-¶164.C-G; Sherman, Gary B. -  
Silver Spring, MD, EUA.

Relações da Igreja e do Estado

Emendar ¶ 164.C como se segue:
C) Relações da Igreja e do Estado—A Igreja Metodista 

Unida tem apoiado, por muitos anos, a separação da igreja e 
do estado. Em algumas partes do mundo esta separação tem 
garantido a diversidade das expressões religiosas e a liberdade 
para adorar Deus de acordo com a consciência de cada pessoa. 

A separação entre a igreja e o estado significa não existir uma 
união orgânica entre ambos, mas que permite interacção. O 
estado não deveria usar sua autoridade para promover crenças 
religiosas particulares (incluindo mas não limitando-se ao ateís-
mo, deísmo, ou criacionismo) como tampouco deveria exigir 
orações ou adorações em escolas públicas, mas deveria permitir 
a liberdade dos estudantes praticarem suas próprias convicções 
religiosas. Cremos que o estado não deve procurar controlar a 
igreja nem deve a igreja procurar dominar o estado. A separação 
legítima e vital entre a igreja e o estado, que tem servido a cau-
sa da liberdade religiosa, não deve ser mal interpretada como a 
abolição de todas as expressões religiosas da vida pública.

A Igreja Metodista Unida é contra a legislação apoiada 
em qualquer fé, tal como o criacionismo, o design inteligente 
ou a evolução teística no currículo científico e/ou livros de 
ciência de nossas escolas públicas. Somos contra os esforços 
em se colocar em causa modelos cientificamente derivados so-
bre as origens naturais do mundo com base em interpretações 
literais das história das escrituras ou a partir de tradições orais 
de qualquer das muitas religiões do mundo. Rejeitamos a má 
interpretação da ciência como meio de perpetuar ainda mais 
os objectivos de religiões específicas, denominações ou ideo-
logias seculares.

Incentivamos os professores de ciências a ensinar so-
mente os conceitos do mundo natural e suas origens que 
sejam consistentes com a evidência objectiva recolhida e 
analisada a utilizar métodos e princípios científicos rigoro-
sos e imparciais. Defendemos o direito e as obrigações dos 
educadores e famílias de nossa Igreja Cristã para ensinar 
“perspectivas espirituais” não científicas reveladas através 
das parábolas das escrituras e de metáforas. Incentivamos os 
professores nas aulas de ciência e nosso clero em destacar 
as contribuições significativas para a humanidade, que foram 
feitas através da aplicação criteriosa do conhecimento prático 
derivado do estudo do processo evolutivo. Estas contribuições 
incluem medicamentos que evitam doenças e curam doentes, 
e novas tecnologias para garantir o aumento progressivo e 
sustentável das colheitas agrícolas necessárias para alimentar 
os famintos, mesmo que se desenrolem as mudanças climáti-
cas e que continue a diminuir as terras aráveis e os recursos 
de águas frescas do nosso planeta. Através destas acções nós 
reafirmamos em espírito de oração e intencionalmente às nos-
sas mais queridas missões, especialmente a protecção de, e 
compaixão por, o mínimo entre as crianças de Deus. 

Justificação:
Algumas pessoas, ao mal interpretar a ciência, seguem 

seus esforços para legislar crenças religiosas sobre o criacion-
ismo nas aulas de biologia e de ciências da terra em escolas 
públicas—assim como tem sido por mais de um século. A 
ciência, muitos grandes tribunais e muitas religiões têm re-
jeitado estas acções que prejudicam a liberdade da religião. 
Esta petição fortalece uma resolução a terminar.
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¶164.G.

Número da petição: 60712-CA-¶164.G-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, EUA.

Solidariedade com vítimas de crime

Apagar ¶ 164.G): G) A pena de morte—Acreditamos que 
a pena de morte nega o poder de Cristo para redimir, restaurar 
e transformar todos os seres humanos. 

A Igreja Metodista Unida está profundamente preocupada 
com os crimes em todo o mundo e o valor de qualquer vida 
tomada por um assassinato ou homicídio. Cremos que toda 
vida humana é sagrada e criada por Deus e, portanto, devemos 
ver toda vida humana como significativa e valiosa. 

Quando os governos implementam a pena de morte 
(punição capital), então a vida da pessoa condenada é desval-
orizada, acabando com todas as possibilidades de mudança 
na vida dela. Cremos que a ressurreição de Jesus Cristo e a 
possibilidade de reconciliação com Cristo acontece através do 
arrependimento. A prenda da reconciliação é oferecida a todos 
os indivíduos sem excepção e oferece a todas as vidas nova 
dignidade e sacralidade. Por este motivo, somos contra a pena 
de morte (punição capital) e exortamos a sua eliminação de 
todos os códigos criminais.

E repor por: ¶ 164.G) Solidariedade com vítimas de 
crime—Todos os anos crimes de assassinatos, estupros, roubo e 
assaltos afectam milhões de pessoas em todo o mundo. A Igreja 
deve posicionar-se em solidariedade misericordiosa com todas 
as vítimas de crimes, oferecendo ministérios de cura e recon-
ciliação. Políticas para impedir crimes violentos devem ser 
vigorosa e justamente aplicadas por governos justos. Algumas 
nações, incluindo os Estados Unidos, experimentaram durante 
os últimos anos a queda das taxas de criminalidades graças, 
em parte, à aplicação mais eficaz da lei, à qual agradecemos. 
Muitas grandes cidades estão a passar por um renascimento 
graças à queda das taxas de criminalidades. Milhões de pessoas 
em todo o mundo estão encarceradas por crimes violentos. A 
Igreja também extende sua compaixão à essas pessoas, saben-
do que foi por estas pessoas que Cristo morreu. Os governos 
só podem alcançar um tanto na luta contra o crime violento. 
Somente o evangelho pode transformar completamente os 
corações humanos. Afirmamos urgentemente o ministério de 
encarceramento e prisão enquanto incentivamos os ministros 
nas cidades e entre os jovens que ofereçam esperança e moral 
contra as tentações do crime e desespero. 

¶165.C

Número da petição: 60703-CA-¶165.C-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, EUA.

Guerra e paz

Apagar o parágrafo 165.C C) Guerra e paz—Acreditamos 

que a guerra é incompatível com os ensinamentos e o exem-
plo de Cristo. Rejeitamos, portanto, a guerra como instru-
mentos de políticas externa nacional. Somos contra as acções 
unilaterais de greve primárias/preventivas e estratégias por 
parte de qualquer governo. Como discípulos de Cristo, somos 
chamados a amar nossos inimigos, buscar a justiça e servir 
como reconciliadores do conflito. Insistimos que a primeira 
obrigação moral de todas as nações é trabalhar em conjunto 
para resolver de forma pacífica qualquer disputa originária 
entre eles. Defendemos a extensão e o fortalecimento de trat-
ados e instituições internacionais que ofereçam uma estrutura 
dentro do Estado de direito em resposta à agressão, ao terror-
ismo e ao genocídio. Acreditamos que os valores humanos 
devem compensar as reivindicações militares à medida que 
os governos determinem suas prioridades; que a militarização 
da sociedade deve ser desafiada e detida; que a fabricação, 
a venda e a distribuição de armamentos deve ser reduzida e 
controlada; e que a produção, a posse e o uso de armamentos 
nucleares seja condenada. Assim sendo, endossamos o desar-
mamento geral e completo sob o controlo internacional rig-
oroso e eficaz.

e repor por: 165.C) Guerra e paz—A guerra é incom-
patível com o plano original de Deus. Em um mundo caído, 
a maior parte dos ensinamentos Cristãos tem reconhecido a 
tarefa de governos legítimos, às vezes para usar a força em 
defesa da justiça e dos inocentes. Como discípulos de Cristo, 
somos chamados a amar nossos inimigos, buscar a justiça e 
servir como reconciliadores do conflito. Todas as nações são 
chamadas para trabalhar em conjunto para resolver de forma 
pacífica qualquer disputa originária entre eles. Defendemos 
tratados e instituições internacionais que oferecem uma es-
trutura dentro do Estado de direito em resposta à agressão, ao 
terrorismo e ao genocídio. Somos contra a proliferação dos 
armamentos de destruição maciça e exortamos as limitações 
dos armamentos quando possível. 

¶165.D. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187]

Número da petição: 60795-CA-¶165.D-G; Craig, J. Ann - 
New Paltz, NY, EUA.

Justiça e lei

Inserir sub-parágrafo em ¶165.D “Justiça e lei” depois do 
primeiro sub-parágrafo e antes do sub-parágrafo a iniciar com 
“Acreditar na justiça internacional exige . . .”:

À medida que as pessoas lésbicas, bisexuais e transex-
uais lutaram por liberdades civis em todo o mundo, a con-
scientização de perseguição tem aumentado Em mais de 70 
países, a homosexualidade é punível por prisão ou execução. 
Assassinos de pessoas transexuais nos Estados Unidos es-
tão em alto todo o tempo. Todos os comités e agências, con-
ferências centrais, conferências anuais e igrejas locais dos 
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Metodistas Unidos são exortados a se pronunciarem para 
parar a violência contra pessoas lésbicas, gays, bissexuais e 
transexuais, e lutar contra as leis que silenciariam, prender-
iam ou executariam pessoas com base em suas orientações 
sexuais ou identidade de género, ou com base em seu apoio 
nos direitos e dignidade humana das minorias sexuais. 

Justificação:
Em Actos 8:26-40, o eunuco etíope foi o primeiro a se 

converter ao Cristianismo. Em Mateus 19:12, Jesus incluiu 
eunucos no reino. Hoje, em 70 países, o eunuco etíope pode-
ria ser preso com base em sua orientação sexual ou identidade 
de género percebida. As igrejas devem defender as vidas das 
pessoas LGBT como elas são

¶629.

Número de petição: 60961-CA-¶629-G; Furr, Steve - 
Jackson, AL, USA para a Associação dos Líderes Leigos da 
Conferência Anual. 

Permissividade na Estrutura AC - JCIS

Com o objectivo de atribuir poderes às conferências an-
uais para decidirem a sua própria agenda e estrutura emendar 
¶ 629, como segue:

¶ 629. Junta da Conferência da Igreja e Sociedade—1. A 
Conferência Anual irá poderá organizar uma junta da igreja e 
sociedade e outra estrutura, a qual providenciará as funções 
deste ministério e manterá a relação conexial entre a Junta 
Geral da Igreja e Sociedade e a igreja da conferência, distrital 
e local, assim como as responsabilidades da igreja e socie-
dade relacionadas com os objectivos e o âmbito do trabalho 
da Junta Geral da Igreja e Sociedade, conforme estipulado no 
¶¶ 1002-1004.

2. A Junta da Conferência da Igreja e Sociedade, ou 
estrutura equivalente, deve estar organizada de modo a 
que, será composta por aquelas pessoas que a conferência 
anual determine, incluindo, em virtude dos seus gabinetes, 
o coordenador da missão para a acção social da conferên-
cia das Mulheres da Igreja Metodista Unida e membros da 
Junta Geral da Igreja e Sociedade da Conferência Anual 
que servirá conforme os limites estipulados no ¶¶ 610.6 
e 710.5. A Junta da Conferência da Igreja e Sociedade, 
ou estrutura equivalente, irá poderá também nomear uma 
conferência de Paz com o Coordenador de Justiça, o qual 
será responsável por fornecer à conferência de Paz os re-
cibos da Oferta do Domingo Especial da Justiça e pela 
coordenação ds ministérios da paz e justiça. Deverão ser 
seguidas as directrizes para inclusão na filiação (¶ 610.5).

3. A junta da conferência, em cooperação com a Junta 
Geral da Igreja e Sociedade e a entidade principal de 

programação da Conferência Anualo conselho da Conferência 
Anual nos ministérios, irá poderá desenvolver e promov-
er programas sobre igreja e sociedade dentro dos limites da 
conferência, que incluem ministério de prisão e preocupações 
com reformas. Para tal fim, pode dividir a sua afiliação em 
comités de aproximadamente tamanho igual, segundo os pa-
drões da organização da Junta Geral da Igreja e Sociedade. Os 
comités da junta terão a responsabilidade de cooperar entre 
si com vista a avançarem nas respectivas e mútuas preocu-
pações das suas respectivas áreas no ensino social, serviço, 
testemunho e acção.

. . .

¶1004.

Número de petição: 60550-CA-¶1004-G; Fuller, Dan - Port 
Crane, NY, EUA. 1 Petição similar

Defesa da JGIS para a Igreja Perseguida

Alterar o Livro de Disciplina ¶ 1004 conforme se segue:
 ¶ 1004. Responsabilidades—A principal responsabili-

dade . . .
Através de conferências, distritos, coligações e redes, 

irá ajudar os membros da Igreja à medida que identificam e 
respondem a problemas sociais críticos ao nível da comuni-
dade, regional, nacional e internacional. O conselho irá des-
ignar, pelo menos, um cargo a tempo inteiro para promover a 
educação, a oração e a defesa em nome dos nossos irmãos e 
irmãs em Cristo em todo o mundo que são perseguidos devido 
à sua fé. Tudo o supracitado . . .

Justificação:
A organização Open Doors nos EUA comunica que 

aproximadamente 100 milhões de pessoas são perseguidas 
pela sua fé Cristã. Com cerca de duas dúzias de colabora-
dores, claramente a JGIS pode focar novamente os seus es-
forços para tornar esta causa de base comum numa priori-
dade. Jesus disse a Saul que perseguir os Seus seguidores era 
igual a persegui-Lo.

¶1004.

Número de petição: 60576-CA-¶1004-G; Culpepper, Linda - 
Harlem, GA, USA.1 Petição similar

Pessoal da JGIS

Emendar Livro de Disciplina (LdD) ¶1004 como segue:
 ¶ 1004. Responsabilidades—A principal responsab-

ilidade...A junta desenvolverá, promoverá e distribuirá . . . 
identificar e responder a assuntos sociais críticos aos níveis 
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da comunidade, regional, nacional e internacional. A junta 
devotará pelo menos um cargo profissional a tempo inteiro 
à promoção, no seio da nossa Igreja e da sociedade, do-
sPrincípios Sociais da Igreja Metodista Unida relacionados 
com a família, casamento e sexualidade (¶161 A, B, C, D, E 
e F), especialmente promovendo casamentos duradoiros, es-
táveis e de amor entre um homem e uma mulher, combatendo 
a ruptura familiar, e promovendo a ética sexual do celibato em 
abstinência ou fidelidade no casamento monógamo, heteros-
sexual como melhor para todos. 

Tudo o referido supra será consistente com . . .

Justificação:
Rutura familiar, desvalorização do casamento e rejeição 

generalizada da nossa ética sexual causaram enorme devas-
tação pessoal nas sociedades que rodeiam as nossas igrejas. É 
conveniente que a Conferência Geral assegure que pelo menos 
um dos aproximadamente doze membros do pessoal da JGIS 
se dedique a estes importantes valores sociais cristãos. 

¶1004.

Número de petição: 60577-CA-¶1004-G; Campbell, Patricia 
H. - Bedford, IN, EUA.1 Petição similar

Prioridades da JGIS

Emendar Livro de Disciplina (LdD) ¶ 1004 como segue:
 ¶ 1004. Responsabilidades—A principal responsabili-

dade da agência é procurar implementar os Princípios Sociais 
e outras declarações de políticas das Conferências Gerais rel-
ativamente às preocupações sociais dos cristãos. . . .

A junta desenvolverá, promoverá e distribuirá recursos e 
realizará programas, a fim de informar, motivar, formar, orga-
nizar e construir redes com vista à justiça social na sociedade, 
em particular nos problemas específicos priorizados pela jun-
ta pela Conferência Geral . . .

Justificação:
Será redundante afirmar que a JGIS dará prioridade ao 

que decidir dar prioridade. É saudável para a Conferência 
Geral, como entidade individual e com exclusiva incumbên-
cia de autoridade e representação para todos os Metodistas 
Unidos, ter a responsabilidade última para adaptar as priori-
dades da agência em nome de toda a nossa Igreja. 

¶1004.

Número de petição: 60578-CA-¶1004-G; Kilpatrick, Joe W. -  
Tucker, GA, EUA para a Aula de catequese livre - Tucker 
First UMC.

Enfoque da JGIS em África

Emendar ¶ 1004 acrescentando um novo parágrafo de-
pois do parágrafo seguinte: 

A junta desenvolverá, promoverá e distribuirá recursos 
e realizará programas, a fim de informar, motivar, formar, 
organizar e construir redes com vista à justiça social na so-
ciedade, em particular nos problemas específicos priorizados 
pela junta... identificar e responder a problemas sociais vitais 
aos níveis comunitários, regionais, nacionais e internacionais.

A junta admitirá existir um ambiente de crise espe-
cial em África e devotará os seus recursos de liderança e 
materiais no sentido de ajudar à reconstrução e ao desen-
volvimento africanos, reconhecendo que os membros 
mais carenciados e necessitados da nossa denominação e 
no mundo estão ali situados em números significativos. 
A junta desenvolverá, promoverá e distribuirá recursos 
e realizará programas que cubram formação no sector 
agrícola, desenvolvimento educacional, criação de vias 
terrestres, paz tribal, ordem civil, boa governação, trans-
parência financeira e responsabilização, migrações devido 
a instabilidades sociais e guerras, e estabilidade famil-
iar. A junta remeterá a cada Conferência Geral relatórios 
acerca dos fundos despendidos com pessoal e programas 
abordando várias crises em África e explicando como esse 
financiamento se compara com as duas despesas totais. 

Justificação:
Esta legislação procura a implementação total, entusiasta 

e generosa da Resolução 6081, adoptada em 2000 e 2004 e 
voltada a adoptar em 2008, e acrescenta a comunicação trans-
parente das acções da JGIS e prioridades para África. Atenção 
é dada sobretudo aos nossos membros mais carenciados e 
mais necessitados como ao mundo em geral.

A República Democrática do . . .

¶1004.

Número da petição: 60728-CA-¶1004-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, EUA.

As responsabilidades da JGIS

Emendar ¶1004 ao apagar o texto actual e substituir com 
o seguinte: 

A Junta deverá buscar a implementação dos Princípios 
Sociais e outras declarações de políticas das Conferências 
Gerais relativamente às preocupações sociais dos cristãos. 
Em sua educação e defesa, a Junta deverá oferecer prioridade 
especial para questões relacionadas ao abuso de álcool e ou-
tros vícios, incluíndo drogas e jogos de azar; a luta dos cristãos 
perseguidos e outros grupos religiosos oprimidos de todo o 
mundo; a afirmação do casamento e da família; a defesa de 
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toda vida humana vulnerável; a oposição à pornografia e outra 
mídia degradante; a defesa das vítimas de tráfico sexual; a 
busca da mediação pacífica dos conflitos humanos; e a de- 
fesa do crescimento e oportunidades económicas para o Sul 
Global, especialmente em África. As questões a afectarem os 
Metodistas Unidos em África, nas Filipinas e na Europa de-
vem ser tratadas pela Junta. Em todas as questões, a Junta de-
verá ser um defensor da santidade pessoal e social, a declarar 
abertamente as crenças Wesleyanas. A Junta deverá coordenar 
o testemunho da política pública de outras agências gerais da 
Igreja Metodista Unida que recebe os fundos gerais da igreja. 

¶1006.

Número de petição: 60668-CA-¶1006-G; Miles, Rebekah L. -  
Dallas, TX, EUA.

Reduzir a dimensão da Junta da JGIS

Emendar ¶ 1006 conforme se descreve: 
¶ 1006. Organização 1. A Junta Geral de Igreja e 

Sociedade deverá ter sessenta e dois vinte e dois membros, 
constituídos de acordo com ¶ 705.3 das Provisões Gerais.

2. O estado de membro deverá ser constituído da seguinte 
forma: 

a) Membros jurisdicionais—Cada jurisdição deve ele-
ger um membro para a junta. Não obstante outros parágra-
fos do  Livro da Disciplina, o secretário da conferência geral 
deverá oferecer a cada jurisdição uma atribuição sugerida de 
membro para garantir que, quando combinado com os mem-
bros da junta de conferências centrais, o estado de membro 
resultante irá reflectir os homens e mulheres clérigos, mul-
heres e homens leigos. O secretário irá também estabelecer 
uma rotação igualitária para garantir que, ao longo de vários 
quadriénios, cada jurisdição tenha a oportunidade de eleger 
uma mulher leiga, um homem leigo, uma mulher do clérigo e 
um homem do clérigo. 

b) Membros da conferência central—Devem ser eleitos 
três membros da conferência central para a junta em nomeação 
do Conselho dos Bispos, de acordo com as disposições em 
¶ 705.4c. Deverá haver membros alternativos das conferên-
cias centrais seleccionadas para garantir a representação con-
sistente nas reuniões da Junta. 

c) Membros episcopais—Devem ser nomeados três 
membros episcopais pelo Conselho dos Bispos, incluindo 
pelo menos um das conferências centrais (ver ¶ 705.4 d). 

d) Membros adicionais—Os membros adicionais meto-
distas unidos são nomeados por um comité composto por uma 
pessoa de cada jurisdição eleita pela conferência jurisdicion-
al. Estes podem eleger até onze membros adicionais das juris-
dições para garantir a inclusão e conhecimento. Recomenda-
se que pelo menos quatro (4) dos membros adicionais sejam 

pessoais de raça ou etnias de grupos historicamente sub-rep-
resentados. 

e) Caso ocorra uma vaga na junta, deverá ser preenchida 
de acordo com ¶ 712.f) 

¶ 705.3 d , e deve ser organizada conforme especificado 
nos seus estatutos sociais e em harmonia com ¶¶ 702 710 das 
Provisões Gerais. O estado de membro deverá ser constituído 
da seguinte forma:

 a) Membros jurisdicionais Clérigo, mulheres leigas e 
homens leigos devem ser eleitos para a junta pela conferência 
jurisdicional, após nomeação da conferência anual de acor-
do com ¶ 705.5 b, com base na seguinte fórmula: Central 
Norte—7, Nordeste—8, Central Sul—11, Sudeste—12, e 
Oeste—3. 

b) Membros da conferência central Devem ser eleitos seis 
membros da conferência central para a junta por nomeação do 
Conselho dos Bispos, de acordo com as disposições em ¶ 705.4 c . 
c) Membros episcopais Seis membros episcopais, incluindo 
pelo menos um das conferências centrais, devem ser nomea-
dos pelo Conselho dos Bispos. 

d) Membros adicionais (1) Os membros adicionais 
Metodistas Unidos são nomeados por um comité composto 
por três pessoas de cada jurisdição eleita pela (um clérigo, 
uma mulher leiga e um homem leigo) eleita pela conferência 
jurisdicional. Estes podem eleger até nove membros adicio-
nais para garantir a inclusão e conhecimento. (2) A junta pode 
eleger um dos membros adicionais por votação entre os nos-
sos Parceiros ecuménicos de comunhão total.

Justificação:
Esta petição colocaria o estado de membro da Junta Ger-

al de Igreja e Sociedade em linha com outras juntas gerais e 
agências Metodistas Unidas cujos estados de membros foram 
drasticamente reduzidos na Conferência Geral de 2012. A 
Junta Geral de Igreja e Sociedade passou despercebida então, 
e esta petição iria . . .

¶1010.

Número de petição: 60419-CA-¶1010-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Sede

Alterar o Livro de Disciplina ¶ 1010
¶ 1010. Sede—A localização da sede deve ser determina-

da de acordo com ¶ 807.7. Deverá ser mantido um Gabinete 
das Nações Unidas (United Nations Office) em colaboração 
com  a Junta Geral dos Ministérios Globais e  organização 
nacional de Mulheres Metodistas Unidas.
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Justificação:
Esta alteração adiciona a Junta Geral dos Ministérios 

Globais entre as três agências da igreja que constituem o 

Gabinete Metodista Unido para as Nações Unidas e normal-
mente efectuam a programação no Centro da Igreja para as 
Nações Unidas e sede das Nações Unidas em Nova Iorque.
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Petição N.º 60062.

Número de Petição: 60062-CA-NonDis-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para Junta Geral da Igreja e 
Sociedade.

Princípios Sociais Globais

A Junta Geral da Igreja e Sociedade continuará a dar pri-
oridade para desenvolver Princípios Sociais para uma igreja 
global.

Justificação:
A pedido da Conferência Geral e da Mesa Conexional, a 

Junta Geral da Igreja e Sociedade continua a desenvolver os 
Princípios Sociais revistos para uma igreja global. 

Petição N.º 60392.

Número da petição: 60392-CA-NonDis-G; Sachen, Kristin 
L. - Nevada City, CA, EUA para a Conferência Anual da 
Califórnia-Nevada

Apelo sobre a etiquetagem clara dos produtos 
produzidos na Cisjordânia, em Gaza e 

em Jerusalém Oriental

A Igreja Metodista Unida, em consonância com nossos 
Princípios Sociais e o Livro de resoluções de 2012 (N.º 6111 e 
N.º 6112), apela ao presidente dos Estados Unidos da América, 
ao Secretário do Estado dos EUA, e ao Secretário de Comércio 
dos EUA, que de acordo com a política dos EUA sobre o recon-
hecimento de que a Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental 
não fazem parte do Estado de Israel, que seja solicitado que 
qualquer produto, independentemente de sua forma ou forma-
to, produzido integralmente ou em partes fora das fronteiras 
reconhecidas de Israel, seja claramente etiquetado sobre o seu 
ponto de origem geográfico/político real, ou seja, Cisjordânia, 
Gaza ou Jerusalém Oriental, antes de sua importação, tanto di-
recta como indirectamente, ao território dos Estados Unidos.

[Uma comunicação sobre esta acção é solicitada a ser 
enviada às partes nomeadas em nome da Conferência Geral.]

Justificação:
Referir ao Livro de Resoluções de 2012, N.º 6111 e 6112

Petição N.º  60971.

Número de petição: 60971-CA-NonDis; Galvan, Elias - 
EUA para metodistas associados representando a Causa 
Hispano-Americana.

Soltem o prisioneiro político  
porto-porto-riquenho:  
Oscar López-Rivera

Jesus leu do livro do profeta Isaías, que dizia: “O espírito 
do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar 
boas novas aos pobres. enviou-me para proclamar a libertação 
aos cativos.” (S. Lucas 4:18 NRSV). 

CONSIDERANDO QUE, a Igreja Metodista Unida e 
a Igreja Metodista de Porto Rico defenderam a libertação de 
mulheres e homens porto-riquenhos condenados a castigos 
excessivos, por alegados crimes relacionados com a sua luta 
pela independência de Porto Rico (2012 Livro de Resoluções 
#5087); e

CONSIDERANDO QUE, desde 1996 a Igreja 
Metodista Unida aprovou resoluções pedindo a libertação 
de prisioneiros políticos porto-riquenhos, (1996 Livro 
de Resoluções, pp. 533-534); e a Igreja Metodista Unida 
apelou à libertação do Sr. Oscar López-Rivera, tendo em 
consideração o amplo apoio à sua libertação declarado por 
várias entidades religiosas, líderes políticos de diferentes 
nações e pessoas de todos os partidos políticos em Porto 
Rico;

CONSIDERANDO QUE, o Sr. Oscar López-Rivera 
“está alegadamente entre os prisioneiros políticos há 
mais tempo preso” (Relatório preparado pelo Relator do 
Comité Especial das Nações Unidas sobre a Situação 
quanto à Implementação da Declaração sobre a Concessão 
da Independência aos Países e Povos Coloniais, de 20 de 
Março de 2015), e é o último prisioneiro político por-
to-riquenho numa prisão federal do grupo de prisioneiros 
políticos encarcerados entre 1980 e 1983 em casos sim-
ilares. A maioria do grupo foi libertada pelo Presidente 
William J. Clinton em 1999; e

CONSIDERANDO QUE, o Comité Especial das Nações 
Unidas estabeleceu várias resoluções sobre a situação quan-
to à Implementação da Declaração sobre a Concessão da 
Independência aos Países e Povos Coloniais, apelando 
“ao Presidente dos Estados Unidos da América para soltar, 
com fundamentos humanitários, o prisioneiro político por-
to-riquenho Oscar López-Rivera”; e  

CONSIDERANDO QUE, o Sr. Oscar López-Rivera não 
foi acusado de matar, ou causar danos pessoais a ninguém, 
nem de roubar nada, e continua a definhar na prisão há 35 dos 
seus 73 anos de idade, tendo sido declarado culpado de con-
spiração sediciosa relativamente à sua convicção e luta pela 
independência de Porto Rico; 

Por conseguinte, fica resolvido que a Conferência Geral 
de 2016 da Igreja Metodista Unida procurando ser fiel à 

Legislação Non-Disciplinare Proposta
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missão de Jesus, continua a defender prisioneiros políticos 
que deveriam ser libertados do seu cativeiro; e

Fica resolvido que a Conferência Geral de 2016, com 
fundamentos religiosos, morais e humanitários, aprova esta 
resolução pedindo a libertação imediata do Sr. Oscar López-
Rivera da prisão federal; e

Fica ainda resolvido que esta Conferência Geral de 2016 
da Igreja Metodista Unida, através do Presidente do Conselho 
dos Bispos e do Secretário da Conferência Geral, enviará 
uma comunicação ao Presidente dos Estados Unidos e ao 
Secretário da Justiça apelando à libertação imediata do Sr. 
Oscar López-Rivera, com cópia desta resolução.
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R1001.

Número da petição: 60396-CA-R1001-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral da Igreja e 
Sociedade.

Declaração de política energética

Emendar a Resolução 1001 como a seguir:
Emendar o primeiro parágrafo:
A humanidade desfruta de um lugar único no universo 

de Deus. Por um lado, Somos criados à semelhança de 
Deus, com o Espírito divino respirado em nós, e incum-
bidos de “tomar conta” da criação de Deus (Gênesis 2:7; 
1:26, 28; ver Salmo 8:6). Por outro lado,Todavia, somos 
somente uma das finitas criaturas de Deus, feitos de “ter-
ra de solo fértil”,  em tempo e espaço, falíveis de julga-
mento, limitados no controlo, dependentes perante nosso 
Criador, e interdependentes com todas as outras criatu-
ras. Por outro lado, somos criados à semelhança de Deus, 
com o Espírito divino respirado em nós, e incumbidos de 
“tomar conta” da criação de Deus (Gênesis 2:7; 1:26, 28; 
ver Salmo 8:6). Somos simultaneamente cuidadores com 
toda a criação, e devido aos chamados divinos, cuidadores 
de Deus no mundo em que vivemos. A condição humana 
híbrida gera tanto a oportunidade como o duplo perigo 
para os humanos neste planeta. 

Apagar o segundo parágrafo:
O primeiro perigo é a arrogância: podemos superestimar 

o poder do controlo humano sobre nosso meio-ambiente e 
a integridade dos julgamentos humanos sobre ele; podemos 
subestimar os limites do planeta onde vivemos; e podemos 
interpretar mal o “tomar conta” como má exploração ao invés 
de manejo. 

Apagar o terceiro parágrafo:
O segundo perigo é a irresponsabilidade: podemos falhar 

em sermos administradores responsáveis do planeta. Como 
administradores atribuídos com o domínio, demonstraremos, 
então, nossa fé em Deus ao darmos forma à nova sociedade 
humana a surgir no século XXI. Não podemos, portanto, neg-
ligenciar a tarefa da busca de incorporar no mundo os valores 
que temos como um pacto com Deus. Tampouco podemos 
esquecer-nos da graça do perdão em Jesus Cristo, que sozinha 
torna-nos corajosos o suficiente, ou na esperança de Cristo, 
que por si nos livra do desespero.

Emendar o quarto parágrafo:
As decisões que os humanos estão agora a tomar irão 

melhorar ou piorar a qualidade de vida no planeta. Nós entra-
mosvivemos numa era de grande interdependência energéti-
ca. À medida que o mundo enfrenta Está a enfrentar questões 
globais como mudanças climáticas, desigualdade energética e 

poluição, problemas relacionados à energia serão necessárias 
soluções internacionais baseadas nos valores de justiça e sus-
tentabilidade. 

Emendar o quinto parágrafo, primeira frase:
A Escritura que oferece o motivoum imperativo para 

nossa acção na crise energética actual também e assenta a 
fundação para os valores que queremos realizar. 

Emendar o parágrafo seis:
1. Justiça. Desde o primeiro convénio entre Deus e Israel, 

e especialmente desde os profetas do Século VIII, o povo de 
DeusComo o povo do convénio com Deus, com Noé, Abraão, 
Jacó e

os profetas, nóscompreendemos que eles tem uma 
preocupação responsabilidadeespecial de justiça. 

Emendar a terceira frase no parágrafo Justiça:
Políticas energéticas que os Cristãos possa, apoiar, irão, 

entãoComo pessoas do convénio Cristão nós apoiamos as 
políticas energéticas que visam actualizar a visão bíblica mul-
tifacetada da justiça. Somente políticas energéticas:

Serão políticas que fecharão ao invés de alargar as lacu-
nas a dividir a riqueza e a pobreza, nações ricas e pobres;

Serão medidas que liberarão ao invés dee que não irão 
oprimir;

Serão programas que distribuirão de forma justa de forma 
justa os benefícios, os encargos e os perigos de produção e 
do consumo energético, levando em consideração os vivos e 
aqueles ainda por nascer assim como os vivos; e

Serão, portanto, as estratégias que dão prioridade em al-
cançar as necessidades básicas humanas como o ar, a água, o 
alimento, o vestuário e o abrigo.

Emendar o parágrafo sete (Sustentabilidade):
2. Sustentabilidade. Somente recentemente  Nnós huma-

no passamos a reconhecer que a criação acarreta limites aos 
recursos a nós confiados como administradores do planeta. 
Enquanto Deus criou uma economia de abundância com re-
cursos suficientes para preencher todas as necessidades hu-
manas, nossas inclinações em direcção à ganância e o abuso 
muitas vezes tem transformado o suficiente em escassez. Para 
além disso, reconhecemos  Em particular, nos deparamos 
com os limites das fontes de combustíveis não renováveis dis-
poníveis para o nosso consumo e os limites de capacidade de 
nosso meio-ambiente para absorver os resíduos venenosos. 
Estes limites duplos significam que os humanos podem trair 
sua administração, tanto pelo uso dos recursos de forma mais 
rápida do que a possibilidade de sua reposição ou ao emitir 
os resíduos para além da capacidade que o planeta tem de os 
absorver. Sabemos que os humanos tem a capacidade de de-
struir vidas humanas e até mesmo a vida em si neste planeta, 
assim como podem fazer isto acontecer em um curto período 

Resoluções Propostas
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de tempo. As decisões sobre políticas energéticas, portanto, 
devem ser medidas pela sustentabilidade como um critério 
para além da justiça. Em termos de política energética, a sus-
tentabilidade significa o uso energético que não irá: 

(a) garantir recursos adequados e a oportunidade para ger-
ações presentes e futuras de desfrutarem uma qualidade de vida 
saudável; e esgotar os recursos do planeta de tal forma que nos-
sos descendentes não possam seguir com a sociedade humana 
em um nível que seja adequado a uma boa qualidade de vida, e

(b) melhorar a vitalidade econômica e ambiental local 
enquanto a minimizar os impactos na saúde tanto da criação 
humana como a não humana; e

promover a igualdade social e de gerações poluir o 
meio-ambiente de tal forma que a vida humana não possa ser 
mantida no futuro. 

Apagar a última frase do parágrafo de Sustentabilidade:
Estes guiões de sustentabilidade devem incluir as consid-

erações de qualidade de vida assim como uma mera continu-
ação biológica. 

Emendar o parágrafo 11, inserir duas novas frases após a 
segunda frase, emendar a seguinte frase:

O fraturamento hidráulico, comumente chamado de 
“fracking”, abriu vastos depósitos novos de óleo e gás para 
a exploração, porém com graves consequências na qualidade 
da água e na estabilidade geológica das comunidades. A ex-
tracção marinha profunda apresenta consequências e riscos 
que ainda não compreendemos completamente, incluindo a 
destruição de ecosistemas aquáticos e a poluição devido à in-
fliltrações e vazamentos A combustão de carvão combustíveis 
fósseis causa poluição em larga escala e altera o meio-am-
biente  de forma grave ao aumentar o conteúdo de dióxido 
de carbono na atmosfera, contribuindo para o aquecimento 
global e as mudanças climáticas. 

Emendar o parágrafo 16 (subparágrafo 2):
2. Seremos modelos para a conservação energética. Todos 

os Metodistas Unidos, incluindo as igrejas, as conferências 
anuais, os conselhos gerais e as agências deverão serserão 
modelos de conservação energética ao fazer coisas como: a 
instalação de amortecedores em fornalhas, a insulação ade-
quada em todas as propriedades da igreja,  . . .

Emendar o parágrafo 17 (subparágrafo 3):
3. Modelaremos valores energéticos justos e sustentáveis. 

Todos os programas e os projectos missionários da Igreja 
Metodista Unida devem ter nosso modelo de valores energéti-
cos justos e sustentáveis. 

Emendar o parágrafo 18 (subparágrafo 4):
4. Nós apoiamos o aumento do financiamento do governo 

para pesquisa e desenvolvimento de fontes renováveis de en-
ergia e a eliminação dos subsídios para combustíveis fósseis. 
Incentivamos o desenvolvimento e a implantação de tecnolo-
gias de energias renováveis, , especialmente a energia solar 
, e os incentivos governamentais de aceleração da aplicação 
das tecnologias resultantes a favor das nossas necessidades de 
energia, sempre que adequado. 

Inserir novo parágrafo 19 (subparágrafo 5):

5. Apoiamos os esforços locais, regionais e nacionais 
em oferecer uma assistência de transição às comunidades ac-
tualmente dependentes de economias de combustível fósseis 
antigas. Em honra às contribuições e os sacrifícios que estas 
comunidades e trabalhadores fizeram, muitas vezes durante 
gerações, 

A Igreja Metodista Unida compromete-se em estar em 
ministério com e a apoiar estes indivíduos, famílias e comu-
nidades à medida que buscamos um futuro de energia mais 
igualitária e saudável. 

Emendar o parágrafo 21 (anteriormente subparágrafo 6):
A depredação das terras indígenas e o aumento dos prob-

lemas sócio-económicos e de saúde resultantes da exploração 
do  Ppetróleo, de projectos hidroeléctricos, e a mineração do 
carvão, a trituração do urânio devem cessar . depredação das 
terras indígenas e o aumento dos problemas sócio-económi-
cos e de saúde.

Emendar o parágrafo 22 (anteriormente subparágrafo 7):
7.8. Apoiamos programas nacionais energéticos que não 

aumentarão a carga financeira no pobre, nos idosos e naque-
les com renda fixa. As políticas energéticas devem garantir o 
serviço universal para todos os consumidores, a proteger os 
residentes rurais e de baixa renda. 

Inserir novo parágrafo (após o subparágrafo anterior 8):
910. Exortamos transparência nas transacções do merca-

do energético global. A manipulação do mercado pode dis-
torcer os preços e o acesso, a causar danos, especialmente nos 
países e nas comunidades pobres e marginalizadas. 

Emendar o subparágrafo (anteriormente subparágrafo 10):
11. Nós fortemente incentivamos exortamos a Igreja 

Metodista Unida em todos os níveis a engajar-se em um estudo 
sério sobre estas questões energéticas no contexto da fé Cristã, 
especialmente sobre os valores de justiça e sustentabilidade.

Justificação:
Formada por conversações globais, esta resolução actu-

aliza as denominações das declarações de políticas energéti-
cas de longa data para tratar sobre os métodos de extracção 
energéticos emergentes, apoiar a transição para fontes de 
energia renováveis, e incluir um novo idioma a enfatizar a 
importância do ministério em e com todas as comunidades 
impactadas com uma mudança dos combustíveis fósseis.

R1021.

Número da petição: 60397-CA-R1021; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral da Igreja e 
Sociedade.

Cessar a extracção mineral de carvão pela retira-
da dos picos das montanhas nos Estados Unidos

Emendar a Resolução 1021, incluindo o novo título: 
Cessar a extracção mineral de carvão pela retirada dos picos 
das montanhas nos Estados Unidos
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Emendar o terceiro parágrafo:
A explosão das rochas e a poeira criada pela retirada dos 

topos das montanhas tem causado mortes humanas e danos 
graves em casas e poços nas comunidades vizinhas. As mil-
hares e milhares de toneladas de terra e rochas retiradas dos 
topos das montanhas são despejadas nos vales próximos à es-
sas montanhas, destruindo totalmente as nascentes de água e 
cabeceiras dos rios nestes vales, juntamente com toda a fauna 
e flora ali existentes. Mais de 500.0001,2 milhões de acres 
de terra foram destruídos e 1.0002.000 milhas de córregos 
biologicamente cruciais foram soterrados sob os resíduos. 1. 
A Coligação Ambiental do Vale do OhioMais de 1,2 milhões 
de acres de terra foram destruídos e 2.000 milhas de córregos 
biologicamente cruciais foram soterrados sob os resíduos 
(Agência de Protecção Ambiental dos EUA). Os esforços de 
reposiçãorecuperação ambientais nos antigos locais de reti-
rada de minério no topos das montanhas não se igualam aos 
locais de biodiversidade criados por Deus. Além disso, a lama 
do carvão, um subproduto do resíduo do processamento do 
carvão, representa um perigo grave de saúde às comunidades 
vizinhas aos represamentos de armazenamento que muitas 
vezes não conseguem conter as águas residuais com os mate-
riais tóxicos incluindo arsênico, mercúrio, chumbo e cromo. 

Emendar o quarto parágrafo:
A extracção mineral através da retirada do topo da mon-

tanha, ao destruir casas, está a destruir também o solo an-
cestral, solo sagrado onde gerações após gerações viveram, 
frequentaram a igreja, casaram, tiveram   filhose criaram as 
crianças, fizeram as suas refeições, dormiram em paz, falece-
ram e foram enterrados.

Justificação:
Esta resolução, adoptada pela primeira vez na Conferên-

cia Geral de 2000, segue a ser uma declaração principal de 
solidariedade com as comunidades impactadas pela extracção 
de carvão pela retirada dos topos das montanhas. A petição 
revisada actualiza as estatísticas e apresenta pequenas alter-
ações editoriais à resolução.

R1025.

Número de Petição: 60246-CA-R1025; Olson, Harriett Jane 
- New York, NY, EUA para as Mulheres Metodistas Unidas. 
1 Petição similar

Racismo Ambiental nos EUA

Emendar e Readoptar Resolução 1025 Racismo 
Ambiental nos EUA.

Antecedentes Teológicos
Em Isaías recebemos informação divina sobre as nossas 

relações uns com os outros

“Se retirares da tua vida toda a opressão,/ o gesto 
ameaçador, e o falar ofensivo / falar ofensivo; e se repartires 
o teu pão com o esfomeado e matares a fome ao pobre e 
matares a fome ao pobre, / então na escuridão em que vives 
brilhará a a luz, / a tua obscuridade transformar-se-á em 
meio-dia.

—Isaías 58:9-10 (NIV)
Somos chamados em Levítico e pelo nosso Senhor Jesus 

Cristo para amar o próximo como a nós. Quando nos desvia-
mos desta vontade divina, nós, como povo perdido, promove-
mos sistemas que são injustos e desiguais. Uma manifestação 
dessas injustiças é o problema persistente de ambiental de 
racismo, definido como a contaminação tóxica e industrial 
desproporcionada em bairros onde as pessoas de cor vivem, 
trabalham, oram e divertem.  

A Igreja Metodista Unida (IMU) está empenhada em 
compreender e eliminar o racismo ambiental. Em por exemp-
lo, nos Estados Unidos, as pessoas são desproporcionalmente 
afectadas pela contaminação tóxica devido à extracção, 
produção, armazenamento, tratamento e processo de elimi-
nação e processos de eliminação de materiais e desperdícios 
perigosos são frequentemente colocados próximo de onde 
as pessoas de cor vivem. No entanto, os Afro-Americanos,  
Afro-Americanos, Hispânicos Latinos  Norte-Americanos,  
Asiáticos Americanos,  Nativos Americanos, e cidadãosque 
não dos EUA  de nações em desenvolvimento são habitual-
mente os menos capazes— política e economicamente—de 
afectar de se oporem aos locais destas instalações.  as insti-
tuições políticas que tomam as decisões que permitem que 
isto aconteça. As pessoas de cor também sofrem despropor-
cionalmente com a falta de protecções de saúde pública na 
economia actual. Desde a criação dos Estados Unidos, as pes-
soas de cor foram vistas como tendo menos direito a trabalho 
e ambiente saudável do que aquelas de descendência euro-
peia. A cultura europeia, com os seus animais domésticos, 
extracção de recursos, mono-cultivo e produção em massa, 
foi percebida como a única forma que a América tinha para 
poder avançar. E a rica tradição de orientação dos Nativos 
Americanos do seu ambiente foi demolida na procura pela 
apropriação de terra. 

As cidades dos EUA cresceram durante um momento 
de extrema desigualdade racial, foram colocadas em vigor 
políticas de loteamento onde os aterros, estaleiros, centros 
industriais, portos e sistemas de esgotos eram colocados 
perto de comunidades de pessoas de cor. Como resultado, as 
suas comunidades tornaram-se locais de descarga de resídu-
os com consequências devastadoras a nível económico e de 
saúde. 

O problema generalizado do racismo ambiental nos 
Estados Unidos teve início no princípio da década de 1980.  
O nascimento do movimento de justiça ambiental pode ser 
seguido até ao protesto histórico de 1982 em Warren County, 
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Carolina do Norte. Mais de onde mais de 500 pessoas foram 
presas por bloquear um o envio de resíduos tóxicos (PCB) 
para um aterro localizado em no condado predominantemente 
Afro-Americano. Nesse mesmo ano, um estudo do General 
Accounting Office (GAO, agora Government Accountability 
Office) concluiu que os “negros compõem a maioria da pop-
ulação em três em cada quatro comunidades onde os ater-
ros estão localizados”. Esta acção foi seguida em 1987 pelo 
relatório da Igreja Unida de Cristo, Comissão para a Justiça 
Racialpara relatório de Justiça Racial, Resíduos Tóxicos e 
Raçanos Estados Unidos. Este relatório utilizando as con-
clusões do GAO, estabeleceu que a raça - em vez da pobreza, 
valor da terra ou propriedade da casa - é o factor mais fiável 
de proximidade de locais de resíduos perigosos nos Estados 
Unidos. E Em 1992, o estudo publicado pelo National Law 
Journal  “Protecção Desigual”, um estudo que indicou dispar-
idades raciais na aplicação das leis de protecção ambiental. O 
relatório Destacou uma “divisão racial na forma como o gov-
erno dos E.U.A. EUA limpa locais de resíduos tóxicos e pune 
os poluidores”. De acordo com o relatório, “as comunidades 
de brancos são alvo de acções mais rápidas, melhores resulta-
dos e penalizações mais rígidas do que as comunidades onde 
negros, hispânicos e outras minorias vivem. Esta proteção 
desigual habitualmente ocorre caso a comunidade seja rica 
ou pobre”. 

Estes e outros relatórios providenciaram fortes evidências 
empíricas de racismo ambiental. Em 2007, Toxic Wastes and 
Race at Twenty: 1987-2007 foi publicado pela Igreja Unida 
de Cristo, Ministérios de Justiça e Testemunho. Este relatório 
reconheceu que as disparidades raciais e sócio-económi-
cas persistiram na distribuição das instalações de resíduos 
perigosos comerciais da nação. De facto, as pessoas de cor 
estão mais concentradas em redor de instalações de resídu-
os perigosos do que anteriormente mostrado no relatório de 
1987.

Entre as conclusões:
1. “O estado de saúde actual e futuro das crianças Afro-

Americanas, Hispânicas e Nativas Americanas, em particu-
lar, continua a não ter comparação com o resto da população. 
Devido ao facto de as crianças serem tão vulneráveis ao mal, 
sem uma voz política e não serem grandes protagonistas da 
economia mundial, foram historicamente ocultados e quase 
esquecidos no que toca à protecção de saúde pública.

2. “Disparidades nacionais: Estima-se que mais de 
nove milhões de pessoas (9 222 000) vivam em bairros a 
3 quilómetros de distância das 413 instalações de resíduos 
perigosos comerciais. Mais de 5,1 milhões de pessoas de cor, 
incluindo 2,5 milhões de Hispânicos ou Latinos, 1,8 milhões 
de Afro-Americanos, 616 000 Asiáticos/Ilhéus do Pacífico e 
62 000 Nativos Americanos vivem em bairros com uma ou 
mais instalações de resíduos perigosos comerciais.

3. EPA: Disparidades Regionais: As disparidades raciais 
para as pessoas de cor como um todo existem em nove de 10 
regiões EPA dos EUA (todas excepto a Região 3). As dis-
paridades em percentagens de pessoas de cor entre bairros e 
Áreas sem instalações são maiores em: Região 1, o Nordeste 
(36 por cento vs. 15 por cento); Região 4, o Sudeste (54 por 
cento vs. 30 por cento); Região 5, o Centro-Oeste (53 por 
cento vs. 19 por cento); Região 6, o Sul (63 por cento vs. 42 
por cento); e região 9, o Sudoeste (80 por cento vs. 49 por 
cento). Para os Hispânicos, os Afro-Americanos e Asiáticos/
Ilhéus do Pacífico, existem disparidades estatisticamente sig-
nificativas na maioria ou grande maioria das regiões EPA. O 
padrão de pessoas de cor estando especialmente concentra-
do em áreas onde as instalações estão colocadas é também 
geograficamente difundido pelo país”.

4. “Os Afro-Americanos têm três vezes mais probabili-
dade de morrer devido à asma. As mulheres Afro-Americanas 
representam a mortalidade mais elevada devido à asma de to-
dos os grupos, 2,5 vezes mais do que a mulher Caucasiana. 
As diferenças étnicas na prevalência da asma, morbidade e 
mortalidade estão altamente correlacionadas com a pobreza, 
qualidade do ar urbano, alergénios dentro de casa e falta de 
educação de pacientes e cuidados médicos inadequados”. 

5. O envenenamento por chumbo continua a ser a ameaça 
ambiental número um das crianças nos Estados Unidos, es-
pecialmente crianças pobres, crianças de cor e crianças que 
vivem nas cidades interiores. As crianças negras têm cinco 
vezes mais probabilidade do que as brancas de serem en-
venenadas por chumbo. Uma em sete crianças negras a viver 
em casas mais antigas tem níveis de chumbo no sangue eleva-
dos. Cerca de 22 por cento de crianças Afro-Americanas e 13 
por cento de crianças Mexicanas Americanas a viver em casas 
pré-1946 são envenenadas por chumbo, em comparação com 
6 por cento das crianças brancas que vivem em tipos de habi-
tação comparáveis. Estudos recentes sugerem que a carga de 
chumbo de uma pessoa está associada a um menor QI, piores 
notas na escola e maior delinquência. O envenenamento por 
chumbo causa uma perda de cerca de 2-3 pontos de QI por 
cada 10 ug/dl de nível de chumbo”.

6. O documento Resíduos Tóxicos e Raça descreve a ex-
tensão do racismo ambiental e as consequências das pessoas 
de cor e comunidades indígenas desproporcionalmente afec-
tadas por ambientes poluídos. Colectivamente, as duas fábri-
cas de carvão na reserva Navajo libertam mais de 165 milhões 
de quilos de poluentes causadores de cancro e doenças pul-
monares. As águas subterrâneas também são contaminadas à 
medida que os poluentes chegam às águas.

O relatório de 2007 “Toxic Waste at Twenty 1987-
2007” da Igreja Unida de Cristo e Ministérios de Justiça e 
Testemunho conclui no mais recente relatório:

“Vinte anos após a apresentação do documento Resíduos 
Tóxicos e Raça, persistem significativas disparidades raciais e 
sócio-económicas na distribuição das instalações de resíduos 
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perigosos comerciais da nação. Apesar de a avaliação actual 
utilizar novos métodos que melhor relacionam onde as pes-
soas e instalações de resíduos tóxicos estão localizadas, as 
conclusões são as mesmas que em 1987. De facto, as pessoas 
de cor estão mais concentradas em redor de instalações de 
resíduos perigosos do que anteriormente mostrado”.

Aqui estão algumas das estatísticas do relatório de 2007:
• “20,2 por cento daqueles que vivem à distância de um 

quilómetro de uma instalação de resíduos perigosos são Afro-
Americanos. enquanto apenas 11,5 por cento daqueles que 
vivem além dos cinco quilómetros de distância de uma insta-
lação de resíduos perigosos são Afro-Americanos. “ 

• “23,1 por cento daqueles que vivem a um quilómetro de 
uma instalação de resíduos perigosos são Latinos; no entan-
to, apenas 7,8 por cento daqueles que vivem a mais de cinco 
quilómetro de distância são Hispânicos”. 

• “Quando as instalações estão próximas, como em áreas 
urbanas, os Afro-Americanos compreendem 29 por cento da 
população próxima e 16 por cento da população quando ex-
iste uma única instalação”.

• “Os hispânicos compreendem 33 por cento da popu-
lação onde existem várias instalações de resíduos perigosos e 
25 por cento da população onde existe uma única instalação”.

• “Os bairros onde existem instalações de resíduos 
perigosos comerciais são compostos por 56 por cento de 
pessoas de cor, enquanto áreas sem instalações são compos-
tas por 30 por cento de pessoas de cor. As percentagens de 
Afro-Americanos, Hispânicos/Latinos e Asiáticos/Ilhéus 
do Pacífico em bairros com instalações(vs. áreas sem insta-
lações) são 1,7, 2,3 e 1,8 vezes maiores (20 por cento versus 
12 por cento; 27 por cento versus  12 por cento; e 6,7 por 
cento versus 3,6 por cento), respectivamente. As taxas de po-
breza nos bairros com instalações são 1,5 vezes maiores do 
que em áreas sem instalações. (18 por cento versus 12 por 
cento)” (Estatísticas do Toxic Wastes and Race at Twenty: 
1987-2007). Toxic Race and Waste at 20, 1987-2007 pode 
ser encontrado em: http://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net 
/unitedchurchofchrist/legacy_url/491/toxic-wastes-and-race 
-at-twenty-1987-2007.pdf?1418423933)

Desde então, mais relatórios vieram reforçar a ideia de 
que a raça importa no que toca à saúde ambiental de uma 
comunidade. 

A raça importa. As pessoas de cor e pessoas de baixos es-
tados sócio-económicos são ainda afectadas de forma despro-
porcional e estão particularmente concentradas em bairros e 
comunidades com o maior número de instalações perigosas 
ou tóxicas. Um número cada vez maior de pesquisas sugerem 
que a exposição materna aos tóxicos ambientais coloca um 
risco não só à saúde da mãe mas também à saúde fetal e tam-
bém ao desenvolvimento das crianças. As mesmas pessoas 
têm também, habitualmente, fracos cuidados de saúde. Sem 
cuidados de saúde adequados, as comunidades de cor têm 
ainda mais risco. Instalações. A raça continua a ser um factor 

independente de onde os resíduos perigosos são colocados, 
e é um factor mais forte do que o rendimento, educação e 
outros indicadores sócio-económicos. De facto, ocorreu na 
última década um ponto de viragem. As pessoas de cor são 
agora uma maioria em bairros com instalações de resíduos 
perigosos comerciais, e maiorias muito maiores (mais de dois 
terços) podem ser encontradas em bairros com instalações 
próximas. As pessoas de cor em 2007 estão mais concen-
tradas em áreas com locais perigosos comerciais do que em 
1987. Os Afro-Americanos, Hispânicos/Latinos e Asiáticos 
Americanos/Ilhéus do Pacífico são desproporcionalmente 
afectados pelos resíduos perigosos no EUA.

“A protecção desigual coloca as comunidades de pessoas 
de cor especialmente em risco. Não só as pessoas de cor são 
diferencialmente afectadas por resíduos tóxicos e contami-
nação, mas podem também esperar diferentes respostas por 
parte do governo relativamente a resistência após um desastre 
ambiental ou correcção. Isto pode ser como visto claramente 
nos dois estudos de caso em Pós-Katrina New Orleans, e em 
Dickson County, Tennessee ou Furacão Sandy. As pessoas de 
cor e comunidades de pessoas cor receberam pouca atenção 
relativamente às suas preocupações. Parece  queDeste modo, 
não pareceque as leis ambientais, de saúde e direitos civis ex-
istentes, nem os controlos de utilização de terra locais foram 
adequadamente aplicados ou adaptados face à redução de 
para reduzir risco de saúde ou a mitigação de mitigar vários 
impactos adversos às famílias que vivem em ou perto de lo-
cais tóxicos onde vivem, desproporcionalmente, pessoas de 
cor. 

“O aparelho de protecção ambiental actual está “defeitu-
oso” e necessita de ser “arranjado”. O sistema de protecção 
ambiental actual não providencia protecção igual às pessoas 
de cor e comunidades de baixos rendimentos. Os vários níveis 
de governo têm sido lentos a responder a ameaças de saúde 
ambiental devido a resíduos tóxicos em comunidades de pes-
soas de cor”

Apesar da clara prova e crescente consciencialização das 
consequências para a saúde de todos devido às descargas tóxi-
cas, a atitude da nossa sociedade face à produção e eliminação 
de produtos perigosos é uma “fora de vista, fora de consid-
eração”. Mas “fora de vista, fora de consideração” acontece 
mais frequentemente onde os pobres e aqueles sem sem po- 
der vivem e trabalham. Estas comunidades tornaram-se assim 
“zonas de sacrifício” tóxicas. Resumindo, os sistemas de pro-
tecção ambiental estão defeituosos, extraordinariamente len-
tos a responder e/ou falham em providenciar protecção igual 
às pessoas de cor e comunidades de baixos rendimentos. 

Apesar do foco aqui ser em comunidades de pessoas 
de cor nos Estados Unidos, estamos conscientes que o 
racismo ambiental é um fenómeno global. A deslocação 
dos povos nativos - seja no Canadá, Peru ou Equador - na 
procura de petróleo e minerais, destruiu a sua terra, água e 
formas de vida; também ameaça prejudicar a sua cultura. 
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As comunidades, regiões e nações inteiras são afectadas 
pelas alterações climáticas que levaram a tufões, furacões, 
secas ou inundações. As nações do Hemisfério Sul são já 
mais afectadas e menos preparadas para responder a estas 
alterações climáticas. Um desenvolvimento positivo é um 
movimento de justiça climática que liga as preocupações 
das comunidades de pessoas de cor dos EUA com lideres de 
comunidades de pessoas de cor internacionais na resistência 
ao racismo ambiental. 

Assim, 
O padrão contínuo de racismo ambiental representa um 

desafio sério à consciência de todos os Cristãos. Deste modo, 
solicitamos às nossas igrejas locais, conferências e agências 
gerais a unirem-se a outros órgãos religiosos e grupos em 
acções para terminar esta forma de racismo.

Solicitamos à IMU que se certifique que aqueles que ex-
perienciaram historicamente o racismo estejam no centro da 
tomada de decisão para uma prosperidade justa, sustentável e 
saudável e  S solicitamos que:

1. 
• O Conselho dos Bispose todas as Juntas e Agências, 

conferências, igrejas locais e comunidades de fé Metodistas 
Unidas (MU) a lidar com o racismo ambiental em qualquer 
comunicação formal para a denominação relativamente ao 
racismo ou ao ambiente  como uma dimensão chave ao lidar 
com questões de racismo ou ambientais.

• A Junta Geral de Pensões e Benefício de Saúde au-
menta o activismo dos accionistas para deterem empresas 
responsáveis pelo abuso ambiental e práticas de produção in-
sustentáveis, particularmente aqueles onde as pessoas de cor 
são afectadas de forma desproporcional. 

2. 
• Solicitamos a Anual Solicitamos a conferências anuais, 

distritos, igrejas locaiscomunidades de fé da IMU e agências 
gerais que se envolvam mais com grupos comunitários que 
trabalham para erradicar o racismo ambiental, particular-
mente aquelas organizações lideradas por e para aqueles mais 
afectados pelas injustiças. Solicitamos às comunidades de fé 
da IMU que aumentem o seu apoio de acções e movimentos 
sociais liderados por aqueles mais afectados por poluentes 
para erradicar o racismo ambiental. 

3. Solicitamos a todas as agências do programa geral e 
Comissão Geral sobre Religião e Raça que:

a. Disseminar as “histórias” de pessoas e comunidades 
afectadas pelo racismo ambiental e;

b. Encontrem conhecimento, criem liderança e desenvol-
vam redes que possam ajudar as pessoas em comunidades em 
crise.

• A IMU, através da sua Lei de Arrependimento em 
Conferências Anuais e na Igreja com os nativos, desen- 
volve relações de respeito, honradas, com nativos e pede à 
Igreja que se arrependa das formas como os seus seguidores 

bem-intencionados desvalorizaram e desrespeitaram a pro-
funda espiritualidade dos nativos e cuidado pela terra que nos 
sustenta a todos. Foi este profundo desrespeito que justificou 
o genocídio de centenas de milhares de nativos em nome do 
Cristianismo. Solicitamos que quando os nativos são prejudi-
cados hoje em dia pelas centrais eléctricas, mineração (inclu-
indo carvão, ouro, cobre, coltan, urânio), e descarga de lixo 
(incluindo resíduos nucleares) ou acesso a água potável que a 
Igreja diligentemente trabalhou para inverter os danos e tra-
balhou para garantir que o direito das populações indígenas 
a consentimento informado, livre e prévio (FPIC) é honrado. 

• A IMU crie prática sustentável através de todas as 
Juntas, gabinetes de Agência e eventos de modo a minimi-
zar os desperdícios e utilização de energia como resposta à 
injustiça nos bairros que estão próximos de centrais de incin-
eração, descargas de lixo, centrais químicas tóxicas, fabrico 
industrial e centrais eléctricas. 

• A IMU deve defender trabalhos em áreas de baixos ren-
dimentos que são benéficos para o ambiente e ajudem a elimi-
nar poluentes, toxinas, químicos não testados e gases de efeito 
de estufa. Os trabalhos também devem maximizar a eficiência 
de energia e formas de energia renovável. Solicitamos à IMU 
que garanta que as comunidades, agora a sofrer de privação 
económica, estejam entre as primeiras que são contratadas e 
formadas para estes empregos. 

• A JGCS, JGDO, JGGM e MMU devem desenvol- 
ver programas de recursos educacionais que ajudam as con-
ferências anuais, distritos e igrejas locais a responder a estas 
preocupações.

4. Solicitamos às pessoas denominadas Metodistas 
Unidos que Solicitamos à Junta Geral da Igreja e Sociedade 
que:

• Defenda uma legislação abrangente que soluciona es-
sas injustiças e protege devidamente todos os cidadãos e o 
ambiente.

• Desenvolva programas de recursos educacionais que 
ajudem as conferências anuais, distritos e igrejas locais a re-
sponder a estas preocupações; e 

• Esteja solidária com os movimentos de justiça ambien-
tal liderados por pessoas de cor e nativos que foram afectados 
por toxinas ambientais nos seus bairros.

• Desenvolva um programa de sustentabilidade tal como 
os “13 Passos de Sustentabilidade” das Mulheres Metodistas 
Unidas, que mede o nosso cumprimento dos princípios de 
justiça social e justiça ambiental.

• Solicitamos à indústria ao governo dos EUA que desen-
volvam mais e eliminem lacunas em normas da indústria para 
responsabilidade industrial e procedimentos de auditoria as 
quais são publicamente partilhadas. Solicitar aos governos 
que responsabilizem os responsáveis industriais—legal, crim-
inal e financeiramente—devido a desastres tóxicos quando 
surgem devido a negligência. 
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(Nota do editor: As citações nestas resoluções provêm 
do documento Toxic Wastes and Race at Twenty: 1987-2007. 
Pode ser encontrado em http://www.wjnet.org/ej/twart.pdf. 
<http://www.ejnet.org/ej/twart.pdf>
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Administração Ambiental: Nosso testemunho 
ecuménico ambiental compartilhado

Adicionar nova secção após Resolução 1026.II e os se-
guintes:

I. Uma teologia de administração e o ambiente . . .
II. As preocupações históricas dos Metodistas Unidos . . .
III. Nosso testemunho ecuménico ambiental compartil-

hado
O cuidado por toda a criação é cada vez mais um com-

promisso compartilhado que os Metodistas Unidos compartil-
ham com outras tradições de fé. Mais evidentemente, vemos 
a provisão Laudato Si  do encíclico papal: Sobre o cuidado 
de nossa casa comum como um momento kairós para os cris-
tãos. Os encíclicos chamam para “uma conversão que inclui 
todos, desde que o desafio ambiental por qual estamos a pas-
sar, e suas raízes humanas, preocupa e afecta a todos nós”. 
Celebramos as percepções teológicas e espirituais que resul-
tam deste encíclico papal e as declarações de outros parceiros 
de fé sobre o cuidado da criação.

R1026.

Número da petição: 60754-CA-R1026-G; Amerson, Philip 
A. - La Porte, IN, EUA.

Administração Ambiental: Nosso testemunho 
ecuménico ambiental compartilhado

Emendar a resolução 1026.IV para incluir:
IV. Envolvimento
Exortamos todos os Metodistas Unidos, suas igrejas lo-

cais, juntas e agências para examinarem seus papéis como 
administradores da terra de Deus e a estudarem, discutirem e 
trabalharem para implementar esta resolução. Como parte des- 
ta exploração e implementação, nós fortemente encorajamos 
o estudo, o diálogo e as iniciativas de cooperação com nossos 
parceiros ecuménicos. Nós particularmente reconhecemos a 
importância para toda a igreja  Laudato Si do encíclico papal: 

Sobre o cuidado de nossa casa em comum e exortamos o es-
tudo deste documento em cada nível da igreja.

Justificação:
Laudato Si: Sobre o cuidado de nossa casa comum 

foi publicado pelo Papa Francisco em 24 de maio de 2015. 
Pedir aos Metodistas Unidos para estudarem este testemun-
ho ecumênico indica que nós também buscamos a conversão 
de vidas como administradores da criação de Deus. Que ex-
celente que foi oferecido no dia de Aldersgate!

R1027.

Número de petição: 60181-CA-R1027-G; Sims, Mary Jo 
- Deer Park, MD, EUA pela Conferência Anual Baltimore-
Washington. 1 Petição similar

A Criação de Deus e a Igreja

Alteração da Resolução 1027, da seguinte forma:
Como discípulos . . .
Especialmente, a Igreja Metodista Unida:
• determina um Domingo em cada ano, preferencialmente, 

o Domingo mais próximo ao Dia da Terra (www.EarthDay 
.org), como o Festival da Criação de Deus, que celebra a obra 
da Graça de Deus ao criar a terra e todos os seres vivos, incor-
porando-o no calendário litúrgico da igreja e desenvolvendo 
os modos adequados para que as congregações o celebrem;

• endossa o Projecto da Carta dos Clérigos (www 
.TheClergyLetterProject.org) e os seus programas reconcili-
atórios entre a religião e a ciência, e exorta a participação dos 
clérigos Metodistas Unidos;

• endossa o trabalho da Parceria Religiosa Nacional para 
o Ambiente (www.nrpe.org), e o Programa do Conselho 
Mundial das Igrejas sobre Mudança Climática (www.wcc 
-coe.org/wcc/what/jpc/ecearth-climatechange.html) e exorta 
o apoio das conferências e das congregações às respectivas 
actividades e programas;

• apoia a comemoração anual do Dia Mundial do 
Ambiente das Nações Unidas (www.unep.org/wed/) e incita 
as coonferências e igrejas a participar nos programas como 
o Sábado Ambiental (http://earthministry.org/the-united 
-nations-environmental-sabbath-service/); 

• recomenda que as conferências anuais estabeleçam pré-
mios anuais para honrar os defensores proféticos da criação 
de Deus dentro das próprias circunscrições;

• afirma a importância de fomentar abordagens de con-
strução das comunidades, tal como o Programa de Equipa 
Ecológia no Domicílio, do Plano de Ação Global (www 
.GlobalActionPlan.com) concebido para estimular práticas de 
estilo de vida que tenham em conta a eficiência dos recursos.

• incentiva . . .
• incentiva . . .
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ADOPTADO EM 1996
ALTERADO E READOPTADO EM 2004
ALTERADO E READOPTADO EM 2008 
ALTERADO E READOPTADO EM 2016 
RESOLUÇÃO n.º 1027, 2008 Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO n.º 11, 2004 Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO n.º 11, 2000 Livro de Resoluções
Ver os Princípios Sociais, ¶ 160B, E, F.

R1027.

Número de petição: 60541-CA-R1027-G; Moneyham, John -  
Cidade do Panamá, FL, EUA.

Criação de Deus e a Igreja

Alterar a Resolução 1027—Criação de Deus e a Igreja—
conforme se segue:

Enquanto discípulos de Cristo . . . incorporando-a no 
calendário litúrgico da igreja e desenvolvendo formas apro-
priadas para as congregações a celebrarem;

•  apoia o Projecto da Carta ao Clero e seus programas de 
conciliação entre a religião e a ciência; e exorta a participação 
do clero da Igreja Metodista Unida;

• apoia o trabalho . . .

Justificação:
A finalidade do Projecto da Carta ao Clero é promover o 

ensino da evolução. O seu fundador indicou que os líderes re-
ligiosos que representam as “classificações de religiões e de-
nominações” que constituem o Projecto da Carta ao Clero não 
concordam com a “crença de que existe apenas uma religião 
'certa'”, contrariamente à nossa crença conforme definido . . .

R1028.

Número de Petição: 60247-CA-R1028-G; Olson, Harriett 
Jane - New York, NY, EUA para as Mulheres Metodistas 
Unidas.

Readoptar Resolução

Readoptar Resolução 1028 - Lei do Mar - sem alterações.

R1029.

Número de Petição: 60248-CA-R1029-G; Olson, Harriett 
Jane - New York, NY, EUA para as Mulheres Metodistas 
Unidas.

Protecção da Água

EMENDAR e READOPTAR Resolução 1029 - Protecção 
da Água

Na Bíblia, a água, nas suas dimensões física e espiritual, 
é uma bênção. Deus faz acordos com as pessoas de Deus e 

estende convites convida a que experienciem a plenitude da 
vida. Atenção! Todos quantos têm sede venham beber des-
ta água! Mesmo se não tiverem dinheiro, venham comprar 
trigo para comer, sem nada pagar! Levem vinho e leite, que 
é de graça! (Isaías 55:1). Ambos A água como elemento e 
água da vida como agente de cura (Revelação 22:17) são uma 
bênção de Deus as bênçãos de Deus a todos que estejam com 
sede. “O Espírito e a noiva dizem, ‘Vinde!’ Todos que oiçam 
isto também digam, ‘Vinde!’ Deixe o homem com sede en-
trar, e deixem todos que desejam levar a água da vida como 
uma bênção” (Revelação 22:17 Phillips). Adicionalmente, a 
Bíblia oferece exemplos de Deus e humanos a intervir nas 
crises relacionadas com a água dos povos e a providenciar 
água (Génesis 21:19; Génesis 24:15-21; Números 20:9-11). 
A água é uma parte integral da expressão radical de Deus do 
amor de Deus por toda a humanidade. A água não pode ser 
monopolizada ou privatizada. Tem de ser partilhada como o 
ar, a luz e a terra. É a provisão elementar de Deus para a sobre-
vivência para todas as crianças de Deus juntas neste planeta.

O problema é:
• A água limpa e abundante é fulcral para uma comuni-

dade próspera. Mas à medida que avançamos pelo século XXI, 
as necessidades industrial e populacional estão a aumentar 
bem como os padrões de alteração climática estão a secar os 
rios e aquíferos. A poluição ameaça a qualidade do que resta. 
(National Resource Council, em http://www.nrdc.org/water/ )

• Apesar do grande progresso geral no acesso mundial a 
água potável limpa, 748 milhões de pessoas ainda não têm 
acesso à água potável em 2012. A riqueza é um factor chave 
que determina se uma pessoa tem acesso ou não a um bom 
fornecimento de água. (Organização Mundial de Saúde e 
UNICEF, “Progress on Drinking Water and Sanitation: 2014 
Update”, Maio de 2014, disponível: www.who.int/water_san 
itation_health/publications/2014/jmp-report/en)

• O progresso ou falta de progresso face a uma dis-
tribuição justa e económica de distribuição de água limpa 
para todos tem início no reconhecimento de que a água é um 
direito humano. Este direito à água tem de ser associado a 
uma forte responsabilidade política que monitoriza adequa-
damente a implementação justa do direito à água. Isto requer 
vontade política das comunidades e governos. 

• O mundo usa aproximadamente 70 por cento da sua água 
para irrigação, 20 por cento para a indústria e 10 por cento 
para uso doméstico. Quase 75 por cento de toda a utilização 
industrial da água destina-se à produção de energia. Estima-
se que até 2030, a necessidade de água por parte da humani-
dade possa ultrapassar o fornecimento sustentável em 40 por 
cento devido às crescentes necessidades de energia e cresci-
mento populacional contínuo. Tem de ser implementada uma 
política de água que tenha em consideração a água usada em 
produção de energia e agricultura industrial. (de http://www 
.unwater.org/statistics/statistics-detail/en/c/211818/; e http: 
//www.unwater.org/statistics/statistics-detail/en/c/211820/)
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• As actuais faltas de água são devido a vários motivos. A 
extracção de combustível fóssil e produção de energia represen-
tam mais de metade da utilização de água nos Estados Unidos. 
(http://www.ucsusa.org/clean_energy/our-energy-choices 
/ ene rgy -and -wa te r-u se / ene rgy -and -wa te r. h tml# .
VdRw1HyFM9U). As práticas industriais poluem recursos 
de água através de fugas químicas e tóxicas, descargas, (http: 
//www.ucsusa.org/clean_energy/our-energy-choices/energy 
-and-water-use/energy-and-water.html#.VdRw1HyFM9U) e 
escoamentos para rios, lagos e aquíferos, os quais requerem 
instalações de tratamento de água mais sofisticadas. O resul-
tado é a privatização do tratamento de água e distribuição, 
assim como preços mais elevados da água. Por último, a água 
torna-se inacessível àqueles que são pobres. 

• Adicionalmente, as alterações climáticas estão a exac-
erbar a seca e as inundações. As inundações poluem fontes de 
água. Quando a disponibilidade da água e práticas de trata-
mento são comprometidas, a segurança e protecção da comu-
nidade são afectadas.

• Muitas pessoas que podem suportá-lo voltaram-se para 
a água engarrafada, e a água engarrafada é habitualmente en-
viada para comunidades que sofrem de poluição industrializa-
da das suas fontes de água. Ainda assim, a água engarrafada 
obtém água de uma comunidade, é embalada num plástico à 
base de petróleo (um produto que usa água em todas as partes 
da sua extracção, produção e ciclos de descarga) e depois é 
vendida com lucro àqueles que podem comprá-la noutro lo-
cal.

As complicações de falta de água limpa potável para as 
comunidades resulta no seguinte: 

• A utilização de água aumenta em outro local. Os seis 
mil milhões de habitantes do mundo apropriam-se de 54 por 
cento de toda a água acessível.

• Globalmente, 69 por cento de toda a água usada anual-
mente é usada pela agricultura, a indústria representa 23 por 
cento e o consumidor doméstico representa 8 por cento.

• A retirada excessiva, retirada a uma taxa maior do que 
é feito naturalmente está a ocorrer em partes da Península 
Arábica, China, Índia, México, a antiga União Soviética e os 
Estados Unidos.

• Uma descarga da sanita usa tanta água como uma pes-
soa média num país em desenvolvimento usa em todo um dia 
para beber, cozinhar, lavar e limpar.

Segurança Alimentar: 
• Muitas das 840 milhões de pessoas indivíduos no mun-

do que passam fome não têm acesso a comida vivem em zo-
nas- com pouca água.

Saúde:
• 2,3 mil milhões de pessoas sofrem de doenças associa-

das à água suja.
• A diarreia é a principal causa de morte no mundo 

afectando 2,5 milhões de pessoas, 88 por cento dessas mortes 
são devido à fraca qualidade da água. (Em: http://www.who 

.int/water_sanitation_health/publications/factsfigures04/en/) 
Sem água limpa e saneamento adequado, a higiene é compro-
metida e a saúde no geral é afectada.

Segurança e Protecção:
• Quando a água e saneamento são ameaçados, a se-

gurança e protecção da comunidade são afectadas. Muitos 
países estão já a experienciar violentos conflitos devido a falta 
de água.

Qualidade de Vida: 
• O mundo sofre de Em todo o mundo, existe uma polu-

ição acumulativa de aquíferos, rios, lagos e oceanos que 
perturba a qualidade de toda a vida. A biodiversidade de 
ecossistemas de água doce tem sido mais degradada do que 
qualquer outro ecossistema.e as fontes de água por resíduos 
da agricultura, indústria e mineração.  (Em https://www.cbd 
.int/waters/problem)

• “Se a utilização de água continuar na sua forma ac-
tual, os resultados serão devastadores para a terra e os seus 
habitantes. Cada geração deve garantir que a abundância e 
qualidade da água não diminui como resultado das suas ac-
tividades...a água tem de ser protegida a qualquer custo” 
(Maude Barlow: Blue Gold: The Global Water Crisis and the 
Commodification of the World's Water Supply).

Fica resolvido que as pessoas denominadas Metodistas 
Unidos

• Iirão irão afirmar,  e educar e defender água limpa, 
acessível, económica que a água é como um direito humano 
básico. Será partilhado e apreciado por todas as pessoas de 
Deus; a política não pode favorecer os ricos face aos pobres 
no que respeita ao acesso a água limpa. 

• Iirá trabalhar para garantir que o acesso à água doce 
por parte de comunidades humanas está acima da utilização 
industrial, energética ou agricultura industrial.

• Iráirá trabalhar para garantir que a água seja protegi-
da devido à sua função essencial na sobrevivência humana, e 
reconhecer a natureza transfronteiriça da água (entre comuni-
dades, estados e nações) e trabalhar para cooperar entre fron-
teiras para o benefício de todos.

• Iráirá trabalhar para solicitar acordos de comércio trans-
nacional que levem as corporações a proteger as fontes de 
água e que os governos desenvolvam e mantenham mecanis-
mos de regulação e responsabilização.

• Iráirá encorajar e desenvolver estratégias para princípios 
orientadores que protejam o nosso fornecimentofontes de 
água;

• irá apoiar o compromisso da Cimeira Mundial sobre 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para redu-
zir para metade o número de pessoas sem acesso sustentável 
seguro a água potável até 2015;

• irá afirmar e ensinar métodos para apoiar o comprom-
isso do Ano Internacional da Água Doce para proteger e res-
peitar os nossos recursos de água enquanto indivíduos, comu-
nidades, países, uma família global de cidadãos preocupados;
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• irá incentivar e comprometer-se para com a boa gestão 
de água por todas as entidades, corporações e comunidades, 
incentivar e comprometer-se para com a boa gestão da água 
por todas as entidades, corporações e comunidades;

• Iráirá pressionar defender que as empresase entidades 
corporativas que poluem fornecimento de água, para provi-
denciar fundos e serviços para limpar as águas poluídaságuas 
que poluem; e

• Iráirá solicitar a todos os governos para tomarem de-
cisões transparentes centradas na comunidade acerca da uti-
lização de água.

• Irá implementar práticas que minimizam e tornem sus-
tentável o seu próprio uso da água na igreja e em eventos.

• Irá defender que todos os países tomem responsabili-
dade pelos os subsídios federais para o desenvolvimento e im-
plementação de energia renovável eólica, solar e geotérmica. 
forma que usam a água.

• Irá desenvolver práticas que reduzem a utilização de 
água engarrafada individual.

• Irão cumprir o Dia Mundial da Água (22 de Março)
Outras resoluções:
Livro de Resoluções, 1996, página 90, “Redução da 

Utilização de Água”
Livro de Resoluções, 1996, página 78, “Orientação 

Ambiental”: Água
Resolução nº. 1026, “Orientação Ambiental”: Direito à 

Água Abundante e Limpa
Resolução nº. 1023, “Justiça Ambiental para um Futuro 

Sustentável”: Água
ADOPTADA 2004
READOPTADA 2008
RESOLUÇÃO nº. 1029, 2008 Livro das Resoluções
Ver Princípios Sociais, ¶ 160 <https://www.umofficial 

resources.com/reader/9781426766213/>A.
RESOLUÇÃO nº. 13, 2004 Livro das Resoluções

R3126.

Número de Petição: 60241-CA-R3126-G; McKinney, Sarah 
E.H. - Summerfield, NC, EUA para o Gabinete da Unidade 
Cristã e Relações Inter-religiosas - Conselho dos Bispos.

Preconceito Contra os Muçulmanos e Árabes

Eliminar a resolução 3126 actual e substituir pela se-
guinte:

3126. Preconceito Contra os Muçulmanos e Árabes 
Hoje, em todo o mundo, existem cada vez mais inci-

dentes de violência e preconceito contra Muçulmanos e con-
tra Árabes não Muçulmanos. Os gabinetes de organização 
árabe, mesquitas e centros Islâmicos têm sido bombardeados 
e incendiados.  Os muçulmanos e pessoas cujo traje parece 
Islâmico (em particular Sikhs) estão a ser detidos em aero-
portos e outros locais sem justificação. Estão continuamente 

a ser sujeitos a assédio e discriminação. Apesar de os actos 
discriminatórios contra Árabes e Muçulmanos não serem iso-
lados de actos similares perpetuados contra pessoas de outras 
raças e etnias em todo o mundo, a sua existência e efeitos nos 
Árabes e Muçulmanos têm sido pouco reconhecidos na socie-
dade, com efeito nefasto concomitante sobre a percepção de 
partes principalmente não-Muçulmanas do mundo, na medi-
da que afectam relações com nações e organizações predom-
inantemente Árabes e Muçulmanas.

Por isso, A Igreja Metodista Unida, no conhecimento de 
que Jesus nos chamou para as bênçãos de fazer a paz e lem-
brar-nos que a lei predominante é o amor a Deus e ao próxi-
mo, chama os seus membros e os seus líderes:

1. A se oporem à demagogia, manipulação e imagem que 
procura caracterizar os Árabes e Muçulmanos de uma forma 
negativa;

2. A contrariar as declarações estereotipadas e fanáticas 
feitas contra os Muçulmanos e Islão, Árabes e cultura Árabe;

3. A aumentar o conhecimento do próximo através de es-
tudo e contacto pessoal que resulta numa apreciação maior 
das contribuições Muçulmanas e Árabes para a sociedade;

4. A agir de forma decisiva para incluir os Árabes e 
Muçulmanos em organizações inter-fé e comunitárias;

5. Orar para o aperfeiçoamento da comunidade entre nós 
e a participar totalmente no processo para o tornar real; e

6. Denunciar publicamente através de declarações do 
Conselho dos Bispos e da Junta Geral de Igreja e Sociedade 
práticas actuais que discriminam contra esta comunidade.

Para ajudar os Metodistas Unidos a responder a este 
chamamento, todas as juntas, agências e instituições da Igreja 
Metodista Unida são solicitadas a providenciar recursos e 
programas e, onde adequando, a agir em defesa.

ADOPTADA 1988
EMENDADA E READOPTADA 2000
EMENDADA E READOPTADA 2004
READOPTADA 2008 
RESOLUÇÃO n.º 3128, 2008 Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO n.º 78, 2004 Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO n.º 69, 2000 Livro de Resoluções
Ver Princípios Sociais, ¶162B.

Justificação:
Uma vez que a Resolução 3126 está agendada para ex-

pirar em 2016 e uma vez que ainda é bastante relevante, a 
resolução foi actualizada e submetida novamente para a Con-
ferência Geral de 2016.

R4011.

Número de petição: 60455-CA-R4011-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.
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Readopção da resolução

Readoptar a Resolução 4011.

Justificação:
Esta resolução fornece uma orientação para as institu-

ições que estejam a considerar um boicote económico em 
resposta a uma injustiça social ou económica identificada. O 
texto foi substancialmente revisto em 2008 e continua a ser 
uma ferramenta útil para preparar, iniciar e monitorizar uma 
acção de boicote.

R4041.

Número de petição: 60459-CA-R4041-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Jogo

Alterar a Resolução n.º 4041. Jogo
Alterar o 1.º parágrafo, 1.ª frase: 
Os Princípios Sociais referem que “O jogo é uma ameaça 

para a sociedade, fatal para os melhores interesses da moral 
e da vida socio-económica e espiritual, [e] destruidor da boa 
governação . . .  e boa intendência. 

Alterar o 1.º parágrafo, 4.ª frase:
... O apelo profético da Igreja consiste em promover pa-

drões de defesa da justiçaA Igreja deve promover padrões e 
estilos de vida pessoais que tornem desnecessário e indese-
jável recorrero recurso ao jogo comercial—incluindo lotarias 
públicas, casinos, sorteios, jogo na Internet, jogo com tec-
nologias sem fios emergentes e outros jogos de azar—como 
forma de divertimento, fuga ou como meio de gerar receitas 
ou fundos públicos de apoio a obras de beneficência ou ao 
governo” (Princípios Sociais, ¶ 163G). 

Alterar o 2.º parágrafo, 1.ª frase:
Quando questionado sobre qual era o mandamento mais 

importante, Jesus respondeu “Israel, ouve! O nosso Deus é o 
único Senhor, deveis amarOuve, ó Israel: o SENHOR, o nos-
so Deus, é o único SENHOR. Amarás, portanto, o SENHOR, 
teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu sertoda a tua 
alma, de todo teu entendimento e de toda a tua força” (Marcos 
12:29-30, BKJA). 

Alterar o 2.º parágrafo, 4.ª frase:
Jesus disse: “Amarás aoo teu próximo como a ti mesmo” 

(Marcos 12:31b, BKJA). As nossas relações de compaixão e 
amor pelos nossos irmãos e irmãs apelam-nos a resistir a práti-
cas e sistemas que os explorem, empobreçam e desfavoreçam. 
O apóstolo S. Paulo escreveu em Timóteo I, 6:9-10a: “Os que 
tentamquerem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e 
em muitos desejos descontrolados e nocivos,. Ficam prisionei-
ros de muitas paixões estúpidas e nocivas, que levam as pes-
soasos homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois 
porqueo amor ao dinheiro éumaa raiz de todos os males.”

Alterar o 9.º parágrafo, várias eliminações e inserções:
Exprimimos em especial a nossa profunda preocupação 

com o rápido crescimento de duas formas de jogo, o jogo na 
Internet/Digital, que engloba serviços de jogo online, em dis-
positivos móveis e televisões digitais e está disponível na pri-
vacidade dos lares e até nas igrejas. Dado que a utilização de 
recursos informáticos está disponível na privacidade dos lares e 
até nas igrejas, o potencial deO fácil acesso a jogo em websites 
websites de jogo na Internet/Digital aumenta substancialmen-
tee o potencial de dependência e abusodo jogo na Internet é sig-
nificativo. O jogo na Internet/Digital é um problema internacio-
nal e não conta com regulamentação praticamente nenhuma, o 
que tem resultadoresulta em corrupção, lavagem de dinheiro e 
financiamento de organizações terroristas. Os indivíduos e as 
igrejas locais devem procurar informar-se sobre o fácil aces-
so ao jogo na Internet/Digitala websites de jogo na Internet. O 
custo social da dependência do jogo na Internet/Digital é sig-
nificativo e resulta em falência, suicídio e discórdia familiar. Os 
jovens adultos e os idosos encontram-se entre as populações 
mais vulneráveis ao risco de dependência do jogo. Os pais e 
prestadores de cuidados devem tomar medidas para garantir 
que crianças e idosos com acesso a computadoresa dispositivos 
electrónicos e suportes digitais não são expostos ao jogo na 
Internet/Digitala websites de jogo na Internet. As igrejas locais 
e as conferências anuais devem fornecer recursos educativos 
para pais e prestadores de cuidados relativamente aos perigos 
do jogo na Internet/Digital e exercer uma supervisão rigorosa 
dos dispositivos electrónicos e suportes digitais da igreja, in-
cluindo os computadores. 

Justificação:
Actualização da resolução para explicar novas iterações 

de jogo, reforço da fundamentação bíblica e teológica.

R4051.

Número da petição: 60315-CA-R4051-G; Kemper, Thomas- 
Nova Iorque, NI, EUA, pela Junta Geral dos Ministérios 
Globais.

A IMU, a Justiça Alimentar e a Fome no Mundo

Alterar e Readoptar a Resolução 4051 conforme se seg-
ue:

4051. A Igreja Metodista Unida, a Justiça Alimentar 
e a Fome no Mundo

Não é este . . ..
I. O Âmbito e as Causas da Fome no Mundo e a 

Insegurança Alimentar Introdução
Eliminar o primeiro ¶ e nota de rodapé
Embora seja produzida comida suficiente no mundo para 

alimentar a todos, 840805 milhões de pessoas estão sub-
nutridas, 799791 milhões (98%) dessas pessoas no mundo 
em desenvolvimento (Estado da Insegurança Alimentar no 

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   211 2/24/16   10:49 AM



212  DCA Edição Avançada

Mundo 2014, FAO). Crianças e os idosos estão particular-
mente em risco. Quase metade de todas as mortes de crianças 
com menos de cinco anos é atribuída à desnutrição. Por ano, 
isso traduz-se numa perda desnecessária de cerca de 3 mil-
hões de vidas jovens: (http://www.data.unicef.org/nutrition 
/malnutrition#sthash.9k0zPUqe.dpuf)Em cada ano, morrem 
seis milhões de crianças em sequência da fome. Embora a 
fome seja também um problema das cidades, 75% das pes-
soas com fome no mundo vivem em zonas rurais. 

Estima-se que 80% dos famintos no mundo viva em zonas 
rurais e está, em grande parte, dependente da agricultura para a 
sua subsistência; aproximadamente 50% são pequenos agricul-
tores que cultivam terras marginais propensas a desastres natu-
rais, como a seca ou inundações, 20% são famílias sem terra 
que trabalham em terras de outras pessoas e 10% dependem de 
recursos do pastoreio, pesca ou florestas. (Programa Mundial 
de Alimentos: <http://www.wfp.org/hunger/who-are>).

Mais de 2 mil milhões de pessoas sofrem de deficiências 
de micronutrientes, o que é designado por “fome oculta”. As 
deficiências de micronutrientes ocorrem quando as dietas não 
conseguem fornecer quantidades suficientes de micronutrien-
tes como iodo, ferro, zinco e vitamina A. As deficiências de 
micronutrientes aumentam a morbidade e a mortalidade, prej-
udicam o desenvolvimento cognitivo, a capacidade de apren-
dizagem e reduzem a produtividade e reduzem a capacidade de 
trabalho em populações como resultado de taxas mais eleva-
das de doença e invalidez, resultando numa perda trágica do 
potencial humano. Por exemplo, cerca de 50% das mulheres 
grávidas nos países em desenvolvimento possuem carência de 
ferro. A falta de ferro traduz-se na morte anual por hemorragia 
durante o parto de 315.000 mulheres (Programa Mundial de 
Alimentos: <http://www.wfp.org/hunger/who-are>). 

As razões para esta tragédia contínua são complexas e 
inter-relacionadas. Algumas causas da fome no mundo são:

• seca e outros problemas relacionados com o clima;
• pobreza, e ganância, seca e outros problemas relacio-

nados com o clima, diminuição das fontes de água, e a de-
gradação ambiental;

• distribuição desigual da riqueza e sistemas económicos 
injustos;

• produção insuficiente de alimentos nos países em desen-
volvimento;

• falta de acesso a meios básicos de produção (sementes, 
ferramentas, terra, água) ou a crédito para obtê-las; 

• posse insegura ou título de terra produtiva;
• alta incidência de doenças transmitidas pela água dev-

ido à falta de acesso e utilização de fontes de água potável e 
instalações de higiene e saneamento adequados;

• perda de alimentos e desperdício a nível mundial, cerca 
de um terço dos alimentos produzidos para consumo humano, 
cerca de 1,3 mil milhões de toneladas por ano, são perdidos 
ou desperdiçados;

• utilização de terras cultiváveis   para culturas não alimen-
tares e rentáveis como o tabaco;

• crescente ênfase na agricultura orientada para a expor-
tação dos países mais pobres;

• pesca excessiva nos oceanos;
• crescimento populacional;
• desalojamento interno de pessoas;
• produção de bens e serviços desnecessários que des-

perdiçam recursos, e; consumismo supérfluo nos países mais 
ricos;

• consumismo supérfluo nos países mais ricos;
• militarismo, guerra e distúrbios civis;
• pandemia do VIH/SIDA;
• corrupção em governos;
• políticas de empréstimos do Banco Mundial (IBRD) e 

do Fundo Monetário Internacional (FMI);
• degradação ambiental;
• uso de subsídios agrícolas nos países ricos que expor-

tam para países pobres, provocando que os países mais pobres 
eles rejeitem os seus próprios produtos;

• falta de participação nos processos de tomada de de-
cisão e acesso às terras, formação e insumos agrícolas pelas 
mulheres; e

• regulamentos pobresregulamentação deficitária de em-
presas multinacionais.; e

• a diminuição dos recursos hídricos.
(Consultar o Livro das Resoluções de 2000, “Justiça 

Económica Global,” n.º 195, secção III, para informações 
mais detalhadas.)

É especialmente importante . . .
II. Bases Teológicas para a Acção
A Bíblia revela . . .
Como cristãos, uma questão-chave . . .
Na encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, 

a promessa e os primeiros frutos da redenção foram trazidos 
para a humanidade pecadora e egoísta. A própria preocupação 
de Jesus pela necessidade humana no seu ministério é um 
modelo para a preocupação da igreja. A sua oposição aos que 
ignoravam as necessidades do vizinho deixa claro que enten-
demos grosseiramente mal e não conseguimos vislumbrar a 
graça de Deus se imaginamos que Deus faz vista grossa, per-
doa, ou facilmente tolera a nossa indiferença ao sofrimento 
dos nossos vizinhos, a nossa ganância e egoísmo, ou nossos 
sistemas de injustiça e opressão.

Acreditamos que o Espírito Santo de Deus . . .
Como Metodistas Unidos . . .
Eliminar o próximo parágrafo, incluindo os pontos e 

o rodapé que o acompanha
Em fidelidade . . .
III. Uma chamada para os Metodistas Unidos
A mudança não é fácil. O movimento em direcção à 

abolição da fome, injustiça, e da pobreza exige empenho e 
resistência. Todas as nações, particularmente as nações desen-
volvidas, devem examinar e modificar esses valores, atitudes 
e instituições que são as causas básicas da pobreza e do sub-
desenvolvimento, as principais fontes mundiais e da fome 
económica e doença. Os Metodistas Unidos devem agir em 
conjunto e individualmente.
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1. Apelamos à Igreja Metodista Unida para se envolver 
num esforço educacional que forneça informações sobre a 
fome a nível mundial e doméstico e suas causas e efeitos, e 
se envolver no estudo e nos esforços para integrar programas 
missionários da igreja numa política coerente em relação a 
um desenvolvimento justo, sustentável e participativo.

2. Apelamos para a Igreja Metodista Unida desenvolver 
estratégias de políticas públicas eficazes e educar o os seus 
constituintes sobre os problemas da fome, por meio das agên-
cias competentes, que permitiria aos membros da igreja par-
ticipar nos esforços para:

a. diminuira morbidade ea mortalidade de mãe/filho;
b. apoiar o desenvolvimento económico de base comu-

nitária que envolva e capacite os membros da comunidade; 
cria meios de vida sustentáveis; recicla dinheiro dentro das 
comunidades; fornece serviços de baixo custo e de alta qual-
idade para atender às necessidades humanas básicas; e com-
bate o desemprego e o subemprego;

c. facilitar o acesso à água potável, sistemas de gestão 
de recursos hídricos sustentáveis   e instalações de higiene e 
saneamento dignas;

d. facilitar o acesso a informações básicas de saúde e 
cuidados;

be. promover a justiça ambiental, a biodiversidade, e 
práticas sustentáveis   de utilização e restabelecimento dos re-
cursos naturais; 

c. fornecer água potável e sistemas sustentáveis de gestão 
da água; 

a. f. apoiar a organização comunitária para provocar mu-
danças em sistemas que mantêm as pessoas pobres e impo-
tentes;

b.g. garantir que mulheres, jovens, povos indígenas e ou- 
tros grupos marginalizados tenham igualdade de acesso aos 
meios de produção, formação e oportunidades económicas.

c. h. organizar e trabalhar para manter programas como 
o Mulheres, Bebés e Crianças (Women, Infants and Children, 
WIC), Programas de Assistência de Nutrição Suplemantar 
(Supplemental Nutrition Assistance Programs, SNAP) Vales-
refeição e cooperativas de alimentos;

d.i. desenvolver e implementar políticas que permitam 
à agricultura familiar competir no mercado globalprosperar, 
proporcionar salários justos e condições de trabalho dos tra-
balhadores agrícolas, e fornecer incentivos que permitam e 
promovam a agricultura sustentável e o acesso equitativo à 
terra por todos;

e.j. proteger artesãos e artesãs de práticas comerciais abu-
sivas;

f.k. defender a redução dos gastos militares e a realo-
cação de recursos para programas que forneçam serviços hu-
manos, transformação de instalações militares para prover às 
necessidades civis, e proteger e reabilitar o meio ambiente; e

g.l. defender as políticas comerciais que reduzem as dis-
paridades económicas entre países ricos e pobres ao mesmo 

tempo que protegem os direitos laborais e humanos; normas 
de saúde, segurança e ambientais; e respeitando a necessidade 
de segurança agrícola e alimentar.;

h. proteger artesãos e artesãs de práticas comerciais abu-
sivas; e

i. apoiar o desenvolvimento económico de base comu-
nitária que proporciona empregos; recicla dinheiro dentro 
das comunidades; fornece serviços de baixo custo e de alta 
qualidade para atender às necessidades humanas básicas; e 
combate o desemprego e o subemprego.

3. Apelamos especificamente sobre cada igreja local, 
paróquia cooperativa, distrital e conferência para:

a. aumentar a partilha de recursos através o apoio da ig-
reja e das agências comunitárias dedicadas a capacitar e a 
formar pessoas para atenderem de forma sustentável as suas 
necessidades alimentares e económicaseliminação da fome e 
da pobreza no nosso país e no exterior; 

b. envolver-se activamente no Comércio Justo através de 
esforços, tal como a compra de produtos do comércio justo de 
empresas de comércio justo, como a SERVV International, 
participando do Projecto Café da UMCOR através Equal 
Exchange, e pedindo mercearias e lojas especializadas para 
vender café de comércio justo e outros artigos do comércio 
justo e participando de Projecto Café da UMCOR. (mais ide-
iasMais ideias encontram-se no site da Global Exchange em: 
http://www.globalexchange.org ); e

c. promover o Dia Mundial da Alimentação, que se 
comemora a 16 de Outubro (ver <http://www.worldfood 
dayusa.org> ou http://www.fao.org/world-food-day). e Dia 
Nacional da Consciência sobre a Fome que se comemora a 5 
de Junho (ver <http://www.hungerday.org>).

4. Exortamos os Metodistas Unidos a lutar pela “Perfeição 
Cristã” e a recuperar a tradição Wesleyana de estilos de vida 
mais simples e de generosidade no serviço pessoal e doação 
financeira. Por isso, os indivíduos são incentivados a:

a. estudar e discutir os sermões de John Wesley (e as 
passagens bíblicas relacionadas) que abordam os “actos de 
misericórdia” e mordomia cristã, incluindo “Um Caminho 
Sobremodo Excelente”, “O Uso do Dinheiro”, “O Perigo 
das Riquezas”, “O Perigo do Aumento das Riquezas “,”A 
Vestimenta”, e “Visitando os Doentes”. (Estes sermões es-
tão disponíveis em livros e online em: <http://umcmission 
.org/Find-Resources/John-Wesley-Sermons/John-Wesley-
Sermons>) gbgm-umc.org/umhistory/wesley/sermons/.

b. simplificar os seus estilos de vida, afastando-se do con-
sumismo e aproximando-se da solidariedade;

c. fazer compostagem, reciclagem, conservação de ener-
gia, praticar ou apoiar a jardinagem orgânica, e participar de 
outras práticas favoráveis   ao meio ambiente;

d. comprometer-se a dar mais do seu tempo e dinheiro 
para programas que abordam a fome e a pobreza, incluindo 
os projectos Advance dos Metodistas Unidos e da UMCOR 
Fome no Mundo/Advanced Pobreza (n.º 982920); e
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e. participar de projectos como “O Souper Bowl of Caring” 
e “Offering Letters” a actividade anual Pão para o Mundo.

5. Exortamos a Junta Geral da Igreja e Sociedade e a 
Junta Geral dos Ministérios Globais a:

a. trabalhar com a Organização para a Alimentação e 
Agricultura, o Fundo Internacional de Desenvolvimento 
Agrícola, organizações internacionais de desenvolvimento, e 
com organizações de base de apoio aos pequenos agricultores 
e camponesas pelo direito de todos de ter acesso a alimentos 
adequados seguros e nutritivos e aceitáveis na sua cultura. Isso 
exigiria que muitos países implementassem reformas agrárias 
genuínas que permitam a repartição justa dos rendimentos, 
novos modelos que colocam as necessidades humanas acima 
dos lucros e acesso dos pobres à terra, recursos naturais, cap-
ital e mercados. Muitos países desenvolvidos teriam de refor-
mar os seus programas de subsídios agrícolas.

b. trabalhar com outras igrejas e agências nos Estados 
Unidos e internacionalmente:

1) para a realização dos Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas que terá sucederá aos Objectivos 
de Desenvolvimento do Milénio das Nações Unidas (MDG) que 
estabelece metas para 2015dos Objectivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas que sucederá aos Objectivos de 
Desenvolvimento do Milénio das Nações Unidas (MDG) que 
estabelece metas para 2015 e estabelecerá metas para as nações 
em desenvolvimento para contribuir para melhorias substanci-
ais no mundo em desenvolvimento dentro áreas de educação 
básica, mortalidade infantil e materna, abastecimento de água 
potável e saneamento, igualdade de género, segurança al-
imentar e nutricional, redução da pobreza, sustentabilidade 
ambiental e adaptação às alterações climáticas; e por todas 
as nações em desenvolvimento; e, porque o progresso não é 
actualmente suficientemente rápido para atingir esses objec-
tivos até 2015,

2) continua a a incitar os governos a apoiar a criação 
dede quaisquer propostas de uma Facilidade Financeira 
Internacional (IFF) (além do IFF menor que já existe para 
apoiar as imunizações), que facilitaria a transferência de fun-
dos de investimento do sector privado de países industrial-
izados para países em desenvolvimento como um catalisador 
para o progresso mais rápido na consecução dos Objectivos 
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. 

O conceito é que, além de fluxos de ajuda regulares, estes 
investimentos privados que fluem dos países industrializa-
dos seriam tratados como um passivo dos países dos quais o 
investimento fluiu, em vez de uma responsabilidade do país 
beneficiário, e seriam reembolsados, eventualmente, a partir 
do orçamento de ajuda do país a partir do qual o investimento 
fluiu. Esta abordagem irá evitar o aumento do peso da dívida 
das nações mais pobres beneficiárias e facilitar o desenvolvi-
mento sustentável (ver, por ex., <http://www.leadinggroup 
.org/rubrique179.html>). O conceito é que, além de fluxos 
de ajuda regulares, os governos doadores nos países ricos 

deveria garantir fluxos adicionais de fundos do sector privado 
para o mundo em desenvolvimento. Estas medidas permitirão 
investimentos de economias em desenvolvimento para que 
possam convergir de forma mais estreita para os MDG. Este 
financiamento do sector privado seria uma responsabilidade 
dos governos dos países ricos e, portanto, não aumentaria o 
peso da dívida das nações mais pobres. Viria a ser reembol-
sado a partir dos orçamentos de ajuda dos países ricos, mas a 
maioria depois de 2015. O IFF é, portanto, um meio de trazer 
dinheiro de investimento potencial para permitir um progres-
so antecipado em direcção às MGD.

ADOPTADA em 2004
READOPTADA em 2008
RESOLUÇÃO n.º 4051, 2008, Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO n.º 205, 2004, Livro de Resoluções
Ver Princípios Sociais ¶ 164A.

Fundamentação:
Existem quatro razões principais para as revisões: 1) actu-

alizar as estatísticas e reflectir as realidades actuais; 2) enfatizar 
que a fome/”insegurança alimentar” é uma questão de “justiça 
alimentar”, ou seja, factores sociais e económicos persistentes 
e sistémicos que provocam a desnutrição crónica ou grave; 3) 
relacionar o foco prioritário da UMC no Ministério COM . . .

R4053.

Número de Petição: 60287-CA-R4053-G; Hall, Russell - 
Tomball, TX, USA para a Conferência Anual do Texas.

Crise de Dívida Global

Resolução 4053 Crise de Dívida Global: Uma Chamada 
para o Jubileu

Secção VI. Acções Recomendadas para a Igreja Metodista 
Unida

A Igreja Metodista Unida, como uma comunidade empen-
hada para com o discipulado Cristão e defesa dos pobres, deve 
trabalhar para “as medidas que irão reduzir a concentração de 
riqueza nas mãos de poucos” (¶ 163, 2008 Disciplina). Assim, 
a A Conferência Geral da Igreja Metodista Unida:

R4053.

Número de petição: 60471-CA-R4053-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Crise da dívida global: apelo de jubileu

Eliminar o texto actual e substituir pelo seguinte:
I. Introdução
Desde a implementação global da Campanha de Jubileu 

em 2000, podemos comemorar conquistas importantes. A dívi-
da de 36 nações ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco 
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Mundial foi erradicada, tendo as receitas sido encaminhadas 
para o combate à pobreza nesses países. Apesar deste passo 
importante, a crise da dívida global continua a prejudicar os 
países pobres. A dívida em países de África, Ásia, Pacífico, 
América Latina e Caraíbas é superior a 6 biliões de dólares, 
e está outra vez a crescer rapidamente nos países mais pobres 
que receberam redução da dívida. A crise financeira global de 
2008-09 e as respostas de políticas subsequentes tiveram e con-
tinuam a ter efeitos negativos na dívida dos países em vias de 
desenvolvimento. Em muitos países esquecidos pelos líderes 
mundiais, o encargo de pagar a dívida continua a impedi-los 
de providenciar cuidados de saúde, educação e alimentação 
adequados às respectivas populações. Este encargo da dívida—
muitas vezes ilegitimamente incorrida por ditadores—inibe a 
mudança socio-económica necessária para tirar as populações 
da pobreza. A todo o mundo se estende um apelo de Jubileu, 
um apelo de cancelamento da dívida num Ano Sabático.

II. Fundamentação bíblica
Periodicamente, as Escrituras estipulam que a injustiça 

estrutural e a pobreza sejam ultrapassadas e as relações cer-
tas restituídas através do perdão da dívida e da reforma da 
propriedade. Nas tradições iniciais do Sabat, o consumo e a 
exploração da terra estavam limitados pelo Sabat e pelo Ano 
Sabático. Pessoas e animais deveriam descansar ao sétimo dia 
(Êxodo 23:10-12). No Ano Sabático, deveriam ser perdoadas 
as dívidas e abolida a escravatura e, durante o ano de jubileu, 
a cada cinquenta anos, todas as terras da família deveriam ser 
restituídas (Levítico 25). O cumprimento destes mandamen-
tos proclama “o ano de favor do SENHOR” (Isaías 61:1-2) 
e antecipa “novos céus e uma nova terra” (Isaías 65:17-25). 

Jesus enfatizou esta visão de jubileu ao proclamar boas 
novas para os pobres, a libertação dos aprisionados, a vista 
para os cegos e a liberdade dos oprimidos (Lucas 4:16-19). 
Ensinou os Seus discípulos a rezar pelo perdão das dívidas 
(assim como perdoamos aos nossos devedores) (Mateus 6:12 
BKJA). O Pentecostes resulta na partilha voluntária dos bens, 
de forma que “não havia uma só pessoa necessitada” (Actos 
4:34; Deuteronómio 15:4). 

A tradição sabática da visão de jubileu é tão relevante 
nos dias de hoje como era há milhares de anos. A obrigação 
da dívida por parte dos países mais pobres às nações ricas e 
às instituições financeiras é a escravatura dos nossos dias. A 
concentração cada vez mais rápida da riqueza em poucos nos 
países mais ricos e o declínio devastador dos padrões de vida 
dos países mais pobres apelam a uma correcção nos termos 
dos antigos ciclos de Sabat e Jubileu. Os custos sociais, políti-
cos e ecológicos da crise da dívida são intoleráveis, pelo que 
devem contestados e impedidos. Só quando tivermos imple-
mentado o mandado de Sabat-Jubileu poderemos “voltar-nos 
para Deus” e “regozijar-nos na esperança”.

III. Causas da crise da dívida
As causas da crise da dívida são complexas. O co-

lonialismo associou as economias do mundo em vias de 

desenvolvimento à exportação de bens agrícolas, minerais e 
outras matérias-primas, ao mesmo tempo que criou uma de-
pendência da importação de produtos acabados com preços 
mais elevados e mais estáveis do que as matérias-primas. 
Quando os preços das matérias-primas descem, os países cu-
jas economias dependem grandemente da respectiva expor-
tação acumulam dívidas para pagarem as importações bási-
cas. Quando sobem, como tem sido o caso, as perspectivas 
aparentemente melhores de futuro levam-nos a contrair em-
préstimos substanciais que não podem ser pagos com base 
apenas nas exportações de mercadorias, expondo-os a mais 
dívidas quando os preços das mercadorias voltam a descer. 

Outra causa da dívida é a falta de transparência, respons-
abilização e processos democráticos nas práticas de pedido e 
concessão de empréstimo. Um número cada vez maior de gov-
ernos está a realizar auditorias oficiais para avaliar a legitimi-
dade das dívidas. Podem descobrir-se assim dívidas ilegítimas. 
Quando as dívidas resultam de empréstimos contraídos sem o 
conhecimento ou consentimento da população, quando os fun-
cionários públicos utilizaram os fundos para fins pessoais ou 
para oprimir o povo e quando estes factos eram ou deveriam ser 
do conhecimento dos credores, as dívidas resultantes podem 
ser consideradas ilegítimas, pelo que os credores não podem ter 
a pretensão legítima de que sejam pagas. Exemplos de dívidas 
ilegítimas são os fundos de empréstimos roubados pela elite 
no poder durante o regime do ditador indonésio Suharto; as 
dívidas contraídas pelo regime de apartheid na África do Sul; e 
as dívidas acumuladas durante o regime ditatorial de Mobbutu 
Sese Seko na República Democrática do Congo, de Ferdinand 
Marcos nas Filipinas e a junta militar na Argentina.

IV. Consequências da crise global—toda a gente perde
O Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional 

(FMI), as duas principais instituições financeiras internaciona-
is, emprestam dinheiro e reprogramam o pagamento da dívida 
dos países pobres. Estes empréstimos a países pobres altamente 
endividados incluem condições, anteriormente designadas por 
Programas de Ajustamentos Estruturais (PAE), mas atualmente 
mais conhecidas por austeridade. Os PAE consistiam em me-
didas concebidas para ajudar um país a pagar as suas dívidas 
através de receitas de mais moeda forte, ou seja, aumentando 
as exportações e diminuindo as importações, e através de re-
duções dos défices orçamentais. Embora alguns países pareçam 
ter beneficiado dos PAE, a pobreza e a desigualdade aumen-
taram na maioria dos países devido aos programas impostos 
externamente. Isto porque, para obter mais moeda estrangeira e 
reduzir os défices orçamentais, os governos que implementam 
estas políticas têm normalmente de:

• reduzir os gastos do governo, o que resulta em cortes 
nos cuidados de saúde, na educação e no apoio social, forçan-
do muitas pessoas a não beneficiar dos mesmos; 

• reduzir a inflação limitando a massa monetária, fre-
quentemente com efeitos de contracção no emprego, crédito 
e crescimento; 

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   215 2/24/16   10:49 AM



216  DCA Edição Avançada

• reduzir ou eliminar os subsídios de transporte e alimen-
tação — por causa desta medida, os preços dos bens essen-
ciais disparam para além do alcance financeiro de muitos ci-
dadãos; 

• reduzir os empregos e salários dos funcionários de in-
dústrias e serviços públicos;

• incentivar a privatização de indústrias públicas, o que 
beneficia a elite empresarial do país e os investidores es-
trangeiros;

• alargar a base fiscal, muitas vezes através da introdução 
de reformas fiscais regressivas, tais como impostos de con-
sumo ou sobre o sector informal mais pobre; e

• mudar a produção agrícola e industrial de produtos 
alimentares e outros bens básicos de consumo interno para 
mercadorias destinadas à exportação, o que resulta numa 
transferência da propriedade de pequenos agricultores de 
subsistência para agronegócios de grande escala, deixan-
do muitos agricultores sem terras para cultivarem os seus 
próprios alimentos e sendo poucos os que trabalham nestas 
explorações agrícolas de rendimento.

É nas mulheres e nas crianças que mais se reflectem os 
custos verdadeiros do pagamento da dívida. Além disso, ao 
concentrar-se nas exportações para pagar as respectivas dívi-
das, os países pobres desmatam florestas e exploram abusiv-
amente a terra e os recursos não renováveis, agravando ainda 
mais problemas ambientais graves. Relatórios sobre o impac-
to do pagamento da dívida indicam que muitos governos endi-
vidados gastam duas a quatro vezes mais na “manutenção” da 
respectiva dívida internacional, ou seja, a efetuar pagamentos 
atempados de juros e a reembolsar o capital, do que gastam 
conjuntamente em cuidados de saúde, tais como medicamen-
tos básicos e água potável, e na educação. 

Ao destituírem a soberania dos países endividados, es-
tas políticas do FMI e do Banco Mundial descredibilizam a 
capacidade de responsabilização dos governos devedores, o 
que, por sua vez, corrói as instituições democráticas locais. 

Actualmente, uma parte cada vez maior da dívida per-
tence a mutuantes comerciais privados, o que contribui para 
o encargo da dívida e os respectivos impactos de empobreci- 
mento das populações. Crises em países como a Argentina, 
várias nações nas Caraíbas e na Europa, nomeadamente a 
Grécia, demonstram que faltam em todo o mundo ferramen-
tas adequadas para restruturar adequadamente estes tipos de 
dívidas. As consequências de crises de dívida induzidas por 
privados não diferem das de crises motivadas por créditos for-
necidos por instituições financeiras públicas internacionais. 

O encargo da dívida assumida por nações empobrecidas 
afecta todos, incluindo os cidadãos de nações ricas como 
os Estados Unidos. Os prejuízos ambientais ampliados pelo 
endividamento, como a destruição de florestas, têm reper-
cussões globais. O aumento da pobreza agravado pela dívida 
está associado à disseminação de doenças. Os países endivi-
dados são forçados a utilizar o seu capital limitado para pa-
gar dívidas em vez de importarem bens e serviços. Isto afecta 
directamente os empregos e as receitas dos países ricos. O 
endividamento cria o clima propício à produção e ao tráfi-
co de drogas ilícitas. A dívida também origina um aumento 

da migração económica. Deverá pesar na consciência dos ci-
dadãos das nações ricas que pessoas que vivem na miséria 
tenham de gastar na manutenção da dívida o dinheiro de que 
precisam para sobreviver. 

V. Princípios de orientação de soluções para a crise da 
dívida

Enquanto cristãos, o nosso amor a Deus e ao próximo 
deve reflectir-se nas nossas acções dentro da família global. 
Como tal, afirmamos a necessidade das seguintes políticas e 
princípios para garantir uma resolução justa da crise da dívida:

Necessitamos de examinar os padrões de cobiça que po-
dem fazer com que nos tornemos, enquanto indivíduos e en-
quanto nações, devedores e mutuantes. O cancelamento e a 
redução da dívida deverão ser pensados de uma forma que 
beneficie os mais desfavorecidos e ajude as nações devedoras 
a transitar para um desenvolvimento humano sustentável.

Os mais desfavorecidos não deverão ter de assumir o en-
cargo do pagamento e ajustamento estrutural. Os padrões de 
vida dos menos responsáveis e mais vulneráveis não deverão 
ter de ser sacrificados para cumprir obrigações externas. Tal 
como estipulado pelos Princípios de Orientação sobre a Dívida 
Externa e os Direitos Humanos, adoptados pelo Conselho dos 
Direitos Humanos em 2012, “Os Estados devedores deverão 
garantir que o respectivo nível de manutenção da dívida não 
é excessivo ou desproporcional à sua capacidade financeira e 
a outros recursos a ponto de os desviar da prestação de apoio 
social a todos os que residem no seu território e sob a respec-
tiva jurisdição, incluindo com relação aos direitos sociais, 
económicos e culturais” (Princípio 48).

Os países em vias de desenvolvimento têm o direito de 
escolher as suas próprias vias de desenvolvimento sem inter-
ferência militar ou económica do exterior. Não deverão ser 
forçados a submeter o seu direito à auto-determinação políti-
ca ou económica em troca de uma redução. 

O encargo da dívida deverá ser partilhado equitativamente 
entre as instituições de crédito e os governos, corporações, 
bancos e elites devedores. Deverão ser mitigados os factores 
que contribuem para o problema da dívida e o perpetuam, mas 
estão fora do controlo dos países devedores, tais como défices 
orçamentais prévios dos EUA, taxas de juros elevadas, preços 
de mercadorias injustos e barreiras comerciais.

As soluções a longo prazo deverão promover um sistema 
económico internacional mais justo e a restituição de receitas a 
populações desfavorecidas através da restrição de fluxos finan-
ceiros ilícitos e fugas fiscais de empresas de forma a evitar o 
ressurgimento de tais crises. São criticamente necessários novos 
mecanismos e estruturas que envolvam a participação e o diálo-
go entre credores e devedores, incluindo grupos da sociedade 
civil tais como organizações comunitárias e confessionais.

Existe a necessidade de um novo processo de arbitragem 
justo para o cancelamento da dívida internacional, como a 
introdução de uma lei de insolvência soberana internacional 
que garanta que os credores partilham o encargo da respons-
abilidade por perdas e os devedores podem receber uma re-
dução suficiente da dívida.

Os novos mecanismos com a participação da sociedade 
civil devem produzir soluções éticas, mutuamente responsáveis 
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e transparentes que não só satisfaçam os requisitos de eficiên-
cia económica, como também protejam as necessidades e os 
direitos humanos básicos, além de protegerem o ambiente.

Nos casos em que sejam libertados fundos através do 
cancelamento da dívida ou de outras medidas de redução, as 
organizações da sociedade civil devem ter a possibilidade de 
participar na determinação da forma como os montantes são 
realocados para as prioridades sociais.

VI. Acções recomendadas para a Igreja Metodista Unida
Enquanto acordo comunitário empenhado no discip-

ulado cristão e na defesa dos mais desfavorecidos, a Igreja 
Metodista Unida deve trabalhar no sentido de criar “medidas 
que reduzam a concentração da riqueza nas mãos de poucos” 
(¶ 163, 2008 Livro de Disciplina). Como tal, a Conferência 
Geral da Igreja Metodista Unida: 

1. celebra o movimento a nível mundial para cancelar 
a dívida esmagadora dos países mais pobres do mundo e a 
participação da Junta Geral de Igreja e Sociedade e da Junta 
Geral dos Ministérios Globais na campanha;

2. reconhece que, mesmo com os progressos observados 
no sentido de cancelar a dívida dos países empobrecidos, ain-
da há muito por fazer, uma vez que as dívidas se acumulam 
mais rapidamente do que são canceladas; 

3. apela aos Estados Unidos, aos governos de outras 
nações industriais líderes, a instituições privadas de crédito 
comercial e a instituições financeiras internacionais como o 
Banco Mundial e o FMI que: 

a. cancelem as dívidas dos países mais pobres de forma 
a permitir que estes cumpram as metas de desenvolvimen-
to humano, a começar pelas Metas de Desenvolvimento 
Sustentável; 

b. realizem auditorias às respectivas carteiras de emprés-
timos, incluindo os empréstimos efectuados a países de re-
ceitas médias, a fim de avaliar a legitimidade desses emprés-
timos;

c. apoiem medidas que promovam a responsabilização 
dos países devedores quando as dívidas forem reduzidas; 
estas medidas devem ser determinadas e monitorizadas por 
organizações comunitárias locais, incluindo igrejas, outras 
comunidades confessionais e organizações representativas da 
sociedade civil, para garantir que o cancelamento da dívida 
resulta num distribuição mais justa da riqueza; 

d. promovam a resolução ordenada de litígios entre de-
vedores e credores em casos de crises através de mecanismos 
semelhantes aos de um processo de falência;

e. utilizem os seus recursos para garantir que os fundos 
ilegitimamente transferidos para contas bancárias secretas 
são restituídos às nações devedoras; e 

f. participem, consultando a sociedade civil, num pro-
cesso de reforma económica global com vista a desenvolver 
padrões de financiamento responsáveis para uma distribuição 
mais justa da riqueza e para a prevenção de novos ciclos de 
dívida;

g. promovam sistemas fiscais progressivos, transparentes 
e responsáveis, sustentados por uma total cooperação fiscal 
internacional.

4. exorta a Junta Geral de Igreja e Sociedade e a Junta 
Geral dos Ministérios Globais a: 

a. colaborar com as conferências anuais e centrais no sen-
tido de defender as nações acima; e 

b. desenvolver e distribuir recursos para as conferências 
anuais e as congregações locais.

5. exorta os seminários teológicos metodistas unidos a 
incluir a responsabilidade cristã pela justiça económica, in-
cluindo a crise da dívida global, como uma parte necessária 
da educação para o ministério; e 

6. exorta a Junta Geral de Igreja e Sociedade e a Junta 
Geral dos Ministérios Globais a continuar o trabalho nas 
políticas públicas destinadas a reformas substanciais do Fundo 
Monetário Internacional, do Banco Mundial, da Organização 
Mundial do Comércio e de outras instituições financeiras 
internacionais que promovam o desenvolvimento equitativo 
através da redução da pobreza, da proteção do ambiente, da 
abertura, da democracia e dos direitos humanos.

ADOPTADA 1988
REVISTA E ADOPTADA 2000
REVISTA E ADOPTADA 2008
RESOLUÇÃO N.º 4053, Livro de Resoluções de 2008
RESOLUÇÃO N.º 207, Livro de Resoluções de 2004
RESOLUÇÃO N.º 198, Livro de Resoluções de 2000
Ver Princípios Sociais, ¶ 163.D, E.

Justificação:
A versão reescrita da resolução actualiza uma postura da 

IMU sobre a dívida global com quase três décadas. Substitu-
ição de dados e formulações antigos por informações mais 
recentes. Os impactos empobrecedores do encargo da dívida 
nas populações, sobretudo em mulheres e crianças, e a uti-
lização dos “Princípios de Orientação sobre a Dívida Externa 
e os Direitos Humanos” são os novos destaques. 

R4054.

Número de petição: 60461-CA-R4054; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Eliminação

Eliminar a Resolução 4054.

R4056.

Número de Petição: 60257-CA-R4056-G; Olson, Harriett 
Jane - New York, NY, USA para as Mulheres Metodistas 
Unidas. 1 Petição similar

Ganância

Emendar e Readoptar Resolução 4056 - Ganância
A visão de Deus de vida abundante é um mundo onde 
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vivemos de uma teologia de “suficiente”, uma teologia de que 
somos baseados em Cristo, que o nosso sentido de valor pes-
soal e estima cresce a partir da nossa vida centrada em Cristo. 
(O Livro de Resoluções, 2000, nº. 188)

A escritura chama-nos para termos compaixão e sermos 
orientadores justos da nossa riqueza e avisa-nos do pecado da 
ganância e os seus efeitos devastadores. A Lei certifica-se que 
as necessidades básicas e direitos dos pobres são protegidos 
da ganância (Êxodo 23:6-11; Levítico 25:35-55). Os profetas 
avisaram que um sistema económico com base na ganância 
é contrário à vontade de Deus e leva à ruína da sociedade 
da sociedade (Amos 8:4-7; Jeremias 22:13-17). Ao ecoar a 
Lei e os profetas, Jesus condenou os ricos pela hipocrisia da 
ganância e as barreiras que a ganância  cria para atingir a sal-
vação (Lucas 6:24; 16:1-15; Mateus 18:16-22). Ensinou que 
na economia de Deus que oReino de Deus todos terão o su-
ficiente (Mateus 13:31-32; 20:1-16). A igreja inicial rejeitou 
a ganância ao partilhar a sua riqueza entre os seus membros 
(Actos 2:44-45). Quando a sua salvação foi colocada em risco 
pela ganância, Paulo avisou-os que “o amor do dinheiro é a 
raiz de todos os tipos de mal” (1 Timóteo 6:6-10).

Na nossa tradição Wesleyana, a ganância é um impedi-
mento para a santidade. John Wesley ensinou e colocou em 
prática que a riqueza excessiva, ausente de orientação efi-
caz e caridade radical, evita que um crente cresça na graça 
e cultive acções e atitudes pecaminosas. Wesley disse que a 
ganância é “destrutiva daquela fé praticada por Deus; daquela 
esperança que é cheia de imortalidade; de amor de Deus e do 
nosso vizinho e de cada boa palavra e acção”. (“The Danger 
of Riches” I.11) Wesley também acreditou que a orientação 
que está no centro dos cuidados para os pobres é um meio de 
graça. “Deixem o vosso coração ser um com Deus. Não dês 
valor a tudo como se fosses um pedinte. Sê um bom guardião 
das muitas bênçãos de Deus”. (“On Riches” II.12)

Além disso, John Wesley incentivou os lideres do gov-
erno a desenvolverem políticas públicas que providenciam 
o bem-estar dos pobres e a distribuição justa de riqueza at-
ravés de impostos. Por exemplo, pregou ao prefeito de Cork 
por políticas públicas que restrinjam os efeitos negativos 
da ganância nos pobres. Nesta passagem, “Thoughts on the 
Present Scarcity of Provisions” descreveu o sofrimento di-
fundido dos pobres devido à mudanças na economia inglesa. 
Entre as suas soluções estava o chamamento para os abasta-
dos pagarem impostos sobre as suas carruagens e que o gov-
erno regulasse a quantidade de pobres que podem ser taxados 
pela renda das terras.

Por isso, seguimos esta tradição Metodista e opomo-nos a 
políticas públicas que  apoiamos medidas que incentivaram a 
especulação; e políticas de impostos que concentravam rique-
za. iria reduzir a concentração de riqueza nas mãos de poucos. 
Incentivamos os estilos de vida pessoais que incorporam a 
boa orientação de riqueza em nome dos pobres.  Somos contra 
os “acordos de comércio livre que reforçam o movimento de 

dinheiro e activos mas que não permitem o movimento livre 
de trabalho entre fronteiras. Os acordos de comércio interna-
cionais sem sistemas fortes e justos para a responsabilização 
corporativa dizimaram frequentemente as culturas locais e 
os seus sistemas de apoio social e afectaram profundamente 
a sustentabilidade do ambiente e da economia.  A Parceria 
Trans-Pacífico proposta também tem fracas protecções ambi-
entais, comunitárias e de trabalho. Apoiamos também aindaos 
esforços de apoio para rever as estruturas de impostos para 
que os mais ricos paguem o suficiente para que todos tenham 
protecções sociais garantidas  e para eliminar os programas 
de apoio do governo que agora beneficiam a riqueza à cus-
ta de outras pessoas (Princípios Sociais, ¶ 163 <https://www 
.umofficialresources.com/reader/9781426766213/>; ver tam-
bém 2008 oLivro de resoluções de 2012, nº. 4052, “Economic 
Justice for a New Millennium”). Ghandi previu: “Existe o su-
ficiente no mundo para a necessidade de todos; não existe o 
suficiente para a ganância de todos”.

Chamamento para Acção:
Ao Nível de Igreja Geral:
1. Que a Junta Geral dos Ministérios Globais, a Junta 

Geral de Igreja e Sociedade e Mulheres Metodistas Unidas 
estudem e apoiem medidas nacionais e internacionais que 
no Congresso Americano pudessem rejeitarnovos acordos 
comerciais que incentivem permitam continuar os subsídios 
para o fluxo livre as nações mais ricas e corporações mul-
tinacionais decapital nas linhas nacionais sem regulamentos 
ambientais, económicos e sociais ou disposições para a mi-
gração do trabalho. Que apoiamos políticas que promovem as 
auto-determinações sociais, económicas o mundo e políticas 
restringem as possibilidades de todas as nações e povos. do 
avanço das nações mais pobres e indivíduos, incluindo agri-
cultores familiares em todo o lado.

2. Que a Igreja Metodista Unida se opõe às medidas de 
redução de impostos que iriam aumentar a concentração de 
riqueza nas mãos de poucos e apoia impostos progressivos 
para uma distribuição mais igual de receitas de impostos e 
riqueza em todos os rendimentos. Isto inclui um foco na trib-
utação de rendimentos e propriedade em vez de impostos em 
artigos de consumo diário. Os impostos no consumo diário 
afectam de forma desproporcional as pessoas com baixos ren-
dimentos.

3. Que  a Igreja Metodista Unida aumente a sua defesa 
de revisões de estruturas fiscais para reduzir os impostos re-
gressivos pagos pelos pobres em todo o mundo e redobre os 
nossos  esforços para o cancelamento da dívida para as nações 
do Hemisfério Sul e desafie as práticas usurárias de emprésti-
mo nos Estados Unidos que fazem subir os juros daqueles que 
não são capazes de pagar, intensificando a pobreza. as nações 
mais pobres.

4. Que a Junta Geral dos Ministérios Globais  ea Junta 
Geral de Igreja e Sociedade, e as Mulheres Metodistas Unidas 
trabalhem com parceiros para apoiar pesquisar política 
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pública que regula as soluções para as práticas nos mercados 
da indústria financeiros globais que criam a especulação da 
moeda que destroem a capacidade dos países em proteger a 
sua moeda de  o que teve um impacto devastador nas nações 
desenvolvidas e em desenvolvimento. ruína

Ao Nível de Igreja Local:
1. Que as congregações locais desafiem o “super-con-

sumo” numa cultura que não tem em consideração as conse-
quências de tal consumo, incluindo a utilização de recursos 
desproporcionais e desperdício. organizar seminários “como 
viver de forma simples” nas nossas igrejas e unidades MMU.

2. Que as congregações locais examinem os seus investi-
mentos e fundos de doação para determinar como podem ser 
melhores investidores em comunidades desamparadas e em-
pobrecidas relativamente ao desenvolvimento comunitário, 
cooperativas, alimentação saudável e energia. utilizados para 
os pobres.

3. Que as congregações locais expandam os seus 
programas de administração para incluir educação sobre 
os efeitos de materialismo no discipulado. Que as con-
gregações locais defendam estruturas fiscais justas para 
justiça nos impostos locais que asseguramo bem-estar 
dos pobres. Que todas as pessoas tenham à disposição re-
cursos adequados para alojamento, alimentação saudável 
acessível, água potável, energia, cuidados de saúde e 
transporte público. 

4. Que as pessoas chamadas Metodistas Unidos procurem 
as eEscrituras relativamente a ganância sistémica , compreen-
dam as injustiças actuais criadas no nosso sistema económico 
e rezem por perdão quando adequado e desenvolvam relações 
de mutualidade e reconciliação em termos de classe, estatuto, 
raça, género, capacidades, orientação sexual e idade enquanto 
defendem um sistema que, como os Cristãos e John Wesley 
no início, valorizavam uma justa distribuição dos nossos re-
cursos comuns.

ADOPTADA 2004
READOPTADA 2008
RESOLUÇÃO n.º 4056, 2008 Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO n.º 211, 2004 Livro de Resoluções 
Ver Princípios Sociais, ¶ 163. A, D, E. <https://www 

.umofficialresources.com/reader/9781426766213/>

R4056.

Número de Petição: 60288-CA-R4056-G; Hall, Russell - 
Tomball, TX, USA para a Conferência Anual do Texas.

Ganância

Resolução 4056 Ganância
. . . Por isso, apoiamos medidas que vão reduzir a con-

centração de riqueza nas mãos de alguns. Apoiamos ainda 
os esforços para rever estruturas de impostos e para eliminar 

programas de apoio governamental que agora beneficiam os 
ricos à custa de outras pessoas.  Incentivamos os estilos de 
vida pessoais que incorporam a boa administração de riqueza 
em nome dos pobres. Apoiamos ainda os esforços para rever 
as estruturas de impostos e para eliminar os programas de 
apoio do governo que agora beneficiam os ricos à custa de 
outras pessoas (Princípios Sociais, ¶ 163; ver também 2008 
Livro de Resoluções, #4052, “Justiça Económica para um 
novo Milénio”). Ghandi previu: “Existe o suficiente no mun-
do para a necessidade de todos; não existe o suficiente para a 
ganância de todos.”

R4057.

Número da petição: 60407-CA-R4057-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral da Igreja e 
Sociedade.

Protecção com os cuidado de saúde, trabalho 
e meio-ambiente

Emendar a resolução 4057:
Adicionar novo primeiro parágrafo antes to texto actual 
Desde o tempo do profeta Ezequiel (34:4), as Escrituras 

claramente afirmam a obrigação da nação em curar os doentes 
e os feridos. Além disso, as Escrituras condenam a exploração 
dos pobres e aqueles que se utilizam dos sistemas judiciais 
para oprimir os aflitos (Provérbios 22:22-23). 

Emendar o parágrafo 1, quarta e quinta frases
No futuro, as regras AGCS sob discussão poderão evitar 

os países membros, incluindo os Estados Unidos, de consid-
erarem uma série de soluções aos problemas em seus sistemas 
de saúde ou de proteger os padrões de condições de trabalho. 
Os países poderão ser contestados sob o AGCS por subsidiar 
hospitais que inadequadamente servem os pobres ou buscam 
extender os “monopólios” actuais, como o programa america-
no US Medicare para incluir serviços adicionais, como a pre-
scrição de medicamentos. As regras AGCS propostas podem 
permitir que corporações estrangeiras e governos contestem 
as leis a exigirem médias de trabalhadores razoáveis, o uso 
de agulhas de segurança e o licenciamento profissional como 
“mais oneroso do que o necessário.” Durante as negociações 
da Parceria Transpacífico em 2014, os Estados Unidos con-
tinuaram a incentivar as provisões que permitem que em-
presas de tabaco processem os países que legislam contra o 
mercado do tabaco a favor dos interesses da saúde pública. 
Sob os acordos de mercado existentes, as empresas de tabaco 
processaram a lei das embalagens simples da Austrália e os 
avisos de saúde sobre o tabaco do Uruguai.

Justificação:
Revisar o texto para adicionar uma base escriturais e para 

actualizar os tipos de assuntos a ilustrar as preocupações da 
resolução.
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R4058.

Número de Petição: 60258-CA-R4058-G; Olson, Harriett 
Jane - New York, NY, USA para as Mulheres Metodistas 
Unidas.

Privatização

Emendar e Readoptar Resolução 4058 - Privatização
Pois a Terra inteira com tudo o que nela existe pertence 

ao Senhor. (1 Coríntios 10:26). Foi dado o suficiente ao povo 
do Senhor—uma abundância de todas as coisas necessárias 
para a vida.

“Acreditamos [que] os governos têm a responsabil-
idade, na procura da justiça e ordem de acordo com a lei, 
de providenciar procedimentos que protejam os direitos de 
toda a sociedade, bem como daqueles de propriedade privada 
(Princípios Sociais ¶ 163.A <https://www.umofficialresources 
.com/reader/9781426766213/>).

Um dos nossos valores enquanto Cristãos é providenciar 
uma economia que serve a visão de abundância para todos 
de Deus. (Eclesiastes 3:22 afirma “Chego à conclusão de que 
não há nada melhor para uma pessoa do que gozar o resultado 
daquilo que faz” Lucas 10:7 e 1 Timóteo 5:18 “pois todo o 
trabalhador merece o seu salário” Mateus 20:8 “Chama os tra-
balhadores e paga-lhes o salário” “Por isso vi que não existe 
nada melhor do que todos devem apreciar o seu trabalho pois 
esse é o seu lote”, Lucas 10:7 e 1 Timóteo 5:18 indicam “O 
trabalhador tem direito ao salário”, e está escrito em Mateus 
20:8 “Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário”.)

Jesus destacou os pobres, e os doentes e os aprisiona-
dos para obterem cuidados especiais e tornou-os a especial 
responsabilidade dos crentes. Sob muitos esquemas de pri-
vatização, a responsabilidade pelo público foi abandonada 
pela empresa privada. A nossa responsabilidade para com os 
doentes e pobres e aprisionados foi deixado para os privados. 
As prisões privatizadas, lares, hospitais, programas sociais e 
outros serviços sociais, por vezes, têm sido menos dedicados 
ao serviço e reabilitação do que a cortar serviços e aumentar 
lucros (Resolução 4052, “Justiça Económica para um Novo 
Milénio”, O Livro de Resoluções da Igreja Metodista Unida, 
2008 Livro de Resoluções, nº. 4052, “Justiça Económica para 
um Novo Milénio”).

(Princípios Sociais ¶ 162 <https://www.umofficialre 
sources.com/reader/9781426766213/>) “Apoiamos os direit-
os básicos de todas as pessoas a igual acesso a habitação,...
emprego,...cuidados médicos,...e protecção física”.

(2008 Resolução nº. 3201, “Cuidados de Saúde para todos 
nos Estados Unidos”) “os seguros de saúde privados em todas 
as suas formas, continuam a aumentar o seu custo do prémio 
ao mesmo tempo que limitam o cuidado e/ou aumentam as 
deduções e co-pagamentos para os cuidados”. Apenas há 20 
anos, apenas cerca de 18 por cento das OMS (Organizações 
de Manutenção de Saúde) tinham fins lucrativos. Até 1995, a 

quota de mercado era de 70 por cento. As OMS cobram até 25 
por cento de todos os dólares de prémio para salários de CEO, 
lucros e burocracia; a Medicare tem custos administrativos de 
apenas 1,2 por cento.

(2008 Resolução nº. 1026) “Somos chamados a ver que 
toda a vida tem uma quota suficiente dos recursos de na-
tureza”. Resolução 1026, “Orientação Ambiental”: Direito a 
Água Abundante e Limpa, Livro de Resoluções, 2008).

Introdução
Os interesses corporativos estão a pressionar para a pri-

vatização de muitos recursos da terra - água, energia, edu-
cação, plantas naturais, genes humanos e animais, culturas 
e serviços públicos tais como a segurança social, cuidados 
de saúde e segurança pública. Tudo, desde fármacos de pre-
scrição até prisões e programas de segurança social, é consid-
erado para os lucros corporativos. Wall Street, de acordo com 
o Economic Policy Institute, está a pressionar para um siste-
ma de Segurança Social privatizado pois iria obter cerca de 
$240 mil milhões de dólares em taxas para gerir estes fundos 
durante os primeiros 12 doze anos de tal sistema.

Controlo Privado
Os apoiantes da privatização acusam o governo de inefi-

ciência e reivindicam que, se for permitido lucrar, estas mes-
mas empresas poderiam controlar os recursos de forma mais 
eficiente e eficaz, poupando dinheiro público e conseguindo 
melhores serviçosmelhores serviços. A expectativa da pri-
vatização é que o governo possa continuar a recolher impos-
tos dos cidadãos e providenciar esse dinheiro aos directores 
executivos das empresas que iriam gerir salários, recursos e 
funções de forma mais eficaz. Aqueles a favor da privatização 
argumentam que obteriam um lucro, beneficiariam a econo-
mia e seriam menos limitados por burocracia ineficiente e 
controlos públicos.

O Banco Mundial está a subsidiar activamente a privat-
ização de recursos públicos em todo o mundo. A Organização 
Mundial do Comércio (OMC) tem estado secretamente a rene-
gociar e expandir o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços 
(GATS). O tipo de serviços na mesa negocial é vasto, abrangen-
do áreas vitais tais como água e energia, banca, comunicações 
e serviços de retalho. Oitenta países adicionais foram alvo da 
União Europeia por esta invasão por empresas estrangeiras. 
Se os governos recusarem cooperar, podem enfrentar disputas 
mundiais reivindicando “barreiras ao comércio livre”.

Controlo Público
Aqueles contra a privatização apontam os abusos corpo-

rativos e criminalidade na gestão de pensões, energia e siste-
mas de comunicação.

Aqueles a favor do controlo público continuado e reg-
ulação destes recursos comuns e serviços argumentam que, 
quando as forças privadas tomam o controlo, existe menos 
responsabilização perante os cidadãos. Reivindicam que os 
lucros crescentes são o principal interesse das corporações 
que realizam a privatização. Também notam que os salários 
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dos trabalhadores e condições de trabalho são habitualmente 
colocados em segundo lugar em nome da eficiência e de 
modo a aumentar os lucros privados. A perda de empregos 
públicos bem pagos é um fardo para a sociedade de várias 
formas, incluindo menos rendimentos fiscais e a necessidade 
de programas de segurança social.

Pessoas em todo o mundo estão a desafiar a privatização 
de recursos comuns tais como as sementes nativas e plan-
tas sob regras de propriedade intelectual estabelecidas ao 
abrigo de instituições financeiras internacionais, tal como a 
Organização Mundial do Comércioa OMC. Muitos procuram 
o controlo público de recursos tais como a água e os fármacos 
necessários para erradicar algumas daseliminar as doenças 
mundiais mais devastadorasas doenças mais devastadoras do 
nosso mundo e a água que é essencial para a vida na terra.

Discernimento
Podem haver situações em que a privatização é adequada. 

Contudo, a função dos Cristãos requer que honremos os re-
cursos da terra e protejamos a nossa herança dada por Deus. O 
público deve estar vigilante para regular e controlar qualquera 
privatização e obtenção de lucro de recursos públicos.

Novas Leis para Proteger a Nossa Propriedade Comum
Temos regras que protegem a nossa propriedade privada 

e a nossa propriedade privada. propriedade individual. 
Também necessitamos de governos fortes e éticos e novas 
leis para proteger a nossa propriedade comum—os recur-
sos comuns querecursos que Deus nos solicitou pertencem 
que fossemos guardiões todos nós e os serviços comuns que 
constituem a base da dignidade humana, protegida pelos 
direitos humanosde direitos humanos universais.. Os gov-
ernos atentos devem ser fortalecidos e apoiados para prov-
idenciar protecção para todos, particularmente, nas nações 
mais exploradas e empobrecidas, mas também aquelas co-
munidades marginalizadas em nações abastadas. Esses e 
particularmente em apoio de elementos que são necessários 
como pré-condições para todas as pessoas experienciarem 
a vida abundante para a vida abundante providenciada por 
Deus.

Existem esforços pelas instituições financeiras interna-
cionais para impor novas regras que aumentam a invasão 
privada na propriedade comum. A soberania das nações 
subdesenvolvidas foi prejudicadaseria prejudicada pela 
Regra 11 da NAFTA e será ainda mais prejudicada pela e 
outros acordos de comércio livre como proposto pelo acor-
do de comércio da Parceria Transpacífico (TPP). Área de 
Comércio Livre das Américas. Estas regras de comércio 
fortalecem a capacidade dos interesses privados forçarem 
comunidades locais a permitir as suas operações de livre 
comércio e privatização de recursos comuns sem regulação 
eficaz. De acordo com a Regra 11, caso os governos tentem 
regular as actividades das corporações em nome dos seus 
próprios trabalhadores ou o seu ambiente, enfrentam pe-
nalizações de milhões de dólares em tribunais de comércio 

privados não regulados pelo público. Estas regras, denomi-
nadas “obtenções”, estão a aumentar a pobreza e devastação 
das comunidades em todo o mundo.

A Necessidade de Governos Eficazes
Os governos eficazes e democráticos em todo o mun-

do têm de ser fortalecidos de modo a funcionarem em 
nome dos interesses dos seus cidadãos. Os nossos recur-
sos comuns não pertencem ao governo ou mercado, mas 
é essencial um governo responsável e eficaz para proteger 
essas propriedades públicas. A privatização dos direitos 
de propriedade comum devem ser vistos como uma “for-
ma de obtenção” das pessoas. Durante décadas, um órgão 
de regras internacionais tem sido desenvolvido, liderado 
por corporações que desafiariam os direitos dos governos 
em proteger os seus trabalhadores e recursos naturais de 
exploração comercial.

Chamada de Acção
A Igreja Metodista Unida e os seus predecessores sempre 

tiveram uma história de testemunho público sobre assuntos de 
justiça económica. Enfrentada com a protecção e segurança 
dos recursos comuns e serviços necessários por toda a hu-
manidade, a Conferência Geral solicita:

1. Àà Junta Geral de Ministérios Gerais que desenvolva 
um programa educativo sobre os problemas colocados pela 
privatização em todo o mundo e que se junte contra a privat-
ização onde isso prejudique o interesse público;.

2. Ààs juntas e agências da Igreja Metodista Unida que 
criem e disseminem materiais que expliquem os acordos 
comerciais propostos e se oponham quando violam os ideais 
Metodistas Unidos que apoiam uma economia justa;.

3. Àà Junta Geral de Ministérios Globais e Junta Geral 
de Igreja e Sociedade continuar a realizar esforços para con-
seguir cuidados de saúde nacionais públicos para todos nos 
Estados Unidos e que o problema de cuidados de saúde em 
termos mundiais seja colocado na agenda para mais apoio;.

4. Mmembros da Igreja Metodista Unida para solicitar 
aos nossos governos para irem contra e alterarem as regras 
do Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial e 
Organização Mundial do Comércio OMC que apoiam a pri-
vatização em massa;. 

5. A Igreja Metodista Unida deverá questionar o inves-
timento do FMI no valor de vários mil milhões de dólares 
americanos para apoiar os esforços de empresas privadas de 
obter serviços e recursos públicos em países pobresem países 
os quais são empobrecidos;.

6. Àà Junta Geral de Ministérios Globais e Junta Geral da 
Igreja e Sociedade para estudarem formas de apoiar as regras 
de comércio mundiais que iriam proteger os nossos comunsos 
nossos recursos comuns da crescente tendência facede “ob-
tenções” por empreendedores privados;.

7. Àà Junta Geral de Ministérios Globais e à Junta Geral 
de Igreja e Sociedade para liderar um esforço para discernir 
os efeitos sociais dos serviços e recursos privatizados nas 
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comunidades marginalizadas e nações, com especial atenção 
a ambos os beneficiários de tal privatização e aqueles in-
divíduos e grupos cuja qualidade de vida será dramaticamente 
diminuída. Focar na violência na República Democrática 
do Congo devido à gestão de recursos ou crise da água em 
Detroit, Michigan iria providenciar importantes casos de es-
tudo. efeitos na sociedade da privatização de serviços nos 
Estados Unidos, e globalmente, e unir-se na oposição à pri-
vatização prejudicial;.

8. Àà Junta Geral de Igreja e Sociedade para providen-
ciar estudos e acções sobre a importância de um governo re-
sponsável e formas de permitir a boa governança;. E

9. Metodistas Unidos devem estudar e agir em apoio dos 
nossos governos locais ao insistir que o orçamento Federal 
providencie fundos fiscais para os serviços públicos e regular 
as iniciativas de serviço privado para o benefício de todos.

ADOPTADA 2004
READOPTADA 2008
RESOLUÇÃO n.º 4058, 2008 Livro de Resoluções 
RESOLUÇÃO nº. 361, 2004 Livro das Resoluções
Ver Princípios Sociais, ¶ 163 <https://www.umofficialre 

sources.com/reader/9781426766213/>I

R4093.

Número de Petição: 60270-CA-R4093; Hanke, Gilbert C. -  
Nashville, TN, USA para a Comissão Geral dos Homens 
Metodistas Unidos. 3 PetiçÕes similares

Readoptar Resolução

Readoptar Resolução 4093 - Sociedade de St. Andrew - 
sem alterações.

Justificação:
Sem acção pela Conferência Geral de 2016, uma res-

olução que apoia a Sociedade de St. Andrew será eliminada 
do Livro de Resoluções de 2016. 

Existem 2,1 mil milhões de motivos para continuar a res-
olução uma vez que é o número de refeições disponibilizadas 
pela organização fundada pelo clero Metodista Unido.

R4101.

Número da petição: 60408-CA-R4101-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC,  EUA para a Junta Geral da Igreja 
e Sociedade.

Modelo global de salário mínimo

Emendar a resolução 4101 ao combinar com a resolução 
4060 e, quando adoptada, apagar a resolução 4060:

Emendar o segundo parágrafo:
Há um século, a Igreja Metodista Episcopal, ao adoptar 

o primeiro credo social, respondeu a este chamado por justiça 
trabalhista ao proclamar apoio “por um salário mínimo em cada 
indústria” (Credo Social de 1908). Na comunidade global do 
século XXI, a igreja não tem outra opção senão estar preocu-
pada e envolvida com as questões de globalização incluindo o 
impacto das alterações das estruturas económicas globais dos 
trabalhadores. Um salário mínimo em um ambiente de trabalho 
seguro e saudável com horas razoáveis de trabalho é um direito 
universal não restrito às fronteiras nacionais. HojePortanto, A 
Igreja Metodista Unida reafirma seu apoio histórico pelo mov-
imento do salário mínimo e chama os negócios e os governos a 
adoptarem políticas para garantir que os funcionários sejam pa-
gos com um salário suficiente para custearem abrigo, alimen-
tação, vestuário, cuidados de saúde e outras despesas básicas, 
de acordo com os custos de vida locais. Os Metodistas Unidos 
trabalharão em parceria com pessoas, comunidades e governos 
por todo o mundo para concretizarem a criação das condições 
que englobem os direitos fundamentais dos trabalhadores, 
salários justos, um local de trabalho seguro e saudável, um 
horário de trabalho razoável, padrões de vida decentes, apo-
io para a infraestrutura comunitária, e o compromisso com o 
desenvolvimento económico da comunidade.

Emendar o terceiro parágrafo, segunda frase:
Para este efeito, aIgreja Metodista Unida adopta o salário 

mínimo como um modelo de justiça no mudo e no lar da fé, a 
tornar todos os níveis da Igreja responsáveis—congregações 
Metodistas Unidas locais, conferências anuais e suas agên-
cias, a igreja geral e suas agências—para ajustarem a com-
pensação para todos os trabalhadores, incluindo o pessoal de 
apoio, para efectivar o seguinte: 

Inserir após o primeiro subparágrafo:
• reduzir a disparidade entre os trabalhadores com os 

salários mais baixos e os trabalhadores com os salários mais 
altos; 

Justificação:
Esta petição combina duas resoluções existentes (4101 

Modelo de Salário Mínimo e 4060 Salário Mínimo Global) 
em uma declaração global de apoio para o salário mínimo lo-
calmente adequado e o compromisso da igreja em ser modelo 
de compensação justa e verdadeira.

R4111.

Número de petição: 60456-CA-R4111; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Readopção da resolução

Readoptar a Resolução 4111. 
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Justificação:
Esta resolução descreve os princípios básicos que devem 

ser observados ao considerar reformas no programa de Se-
gurança Social nos Estados Unidos. A resolução foi substan-
cialmente reescrita em 2008 e continua a ser um recurso fun-
damental na educação e defesa para este importante debate.

R4131.

Número de petição: 60425-CA-R4131; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Eliminação

Eliminar a Resolução 4131.

Justificação:
O grupo de trabalho não recebe financiamento há dois 

quadriénios consecutivos. Embora a justiça laboral continue 
a ser um dos pontos centrais do trabalho da JGIS e da JGMG, 
os esforços de colaboração entre agências estão atualmente a 
ser realizados através de organizações de parceiros ecuméni-
cos e interconfessionais.

R4133.

Número de petição: 60424-CA-R4133; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Eliminação

Eliminar a Resolução 4133.

Justificação:
Embora persistam dúvidas relativamente ao acesso e à 

igualdade para agricultores afro-americanos, as questões es-
pecíficas levantadas nesta resolução foram adjudicadas e o 
processo de reclamação encontra-se encerrado desde 2012.

R4134.

Número da petição: 60409-CA-R4134; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral da Igreja e 
Sociedade.

Direitos dos trabalhadores agrícolas nos EUA

Emendar a resolução 4134
Inserir antes do primeiro parágrafo:
Os clamores dos ceifadores dos ceifadores alcançaram os 

ouvidos do Senhor das forças celestiais.
—Tiago 5:4b [ênfase adicionado]
Emendar a segunda frase, segundo parágrafo:
A esmagadora maioriaOitenta e cinco por cento das fru-

tas e dos vegetais nos Estados Unidos é colhida à mão por 

algum dos trabalhadores mais vitais do país, essenciais ao 
bem-estar económico dos Estados Unidos. 

Emendar a primeira frase, terceiro parágrafo:
A média da rendasalarial de  mais de quase dois mil-

hões de trabalhadores agrícolas nos Estados Unidos é USD 
11.000entre USD 10.000 e USD 12.499 (Fonte: Ministério 
dos Trabalhadores Agrícolas Nacionais e Pesquisa do 
Trabalhador Agrícola Nacional). 

Emendar a terceira frase, quarto parágrafo:
As crianças nos campos são particularmente susceptíveis 

aos riscos dos pesticidas e as mMulheres que trabalham nos 
campos dão luz à bebés com defeitos congénitos graves, dev-
ido à exposição excessiva aos pesticidas. 

Emendar a primeira e a segunda frase, quinto parágrafo:
Os trabalhadores agrícolas deparam-se com inúmeros 

obstáculos para receber cuidados de saúde incluindo a falta 
de transporte, a baixa por doença não remunerada e o risco 
de perder o emprego se faltarem ao trabalho;. Somente um 
pequeno número de trabalhadores agrícolas possuem seguro 
de saúde. somente 10 por cento dos trabalhadores agrícolas 
declaram ter seguro de saúde oferecido pelo empregador. 

Emendar o quinto parágrafo, quarta frase:
A maioria dos trabalhadores agrícolas não possuem doc-

umentação e com a aplicação estrita na fronteira sul dos EUA, 
podem não ter estado com suas famílias por anos. 

Emendar o quinto parágrafo, quinta frase:
Um número crescente de trabalhadores agrícolas chega 

através do programa do trabalhador  agricultural convidado 
H2-A, muitos de locais tão distantes quanto a Tailândia. 

Inserir após o sexto parágrafo:
Quando perguntado sobre o que os trabalhadores agríco-

las esperam das igrejas, César Chaves respondeu: “Queremos 
que a igreja esteja presente conosco, ao nosso lado, disposta a 
sacrificar-se por justiça, pronta a ser Cristo entre nós.” 

Emendar o sétimo parágrafo, segunda e terceira frases:
Como Cristãos, não podemos permanecer em silêncio 

enquanto nossos irmãos e irmãs são explorados e abusados,. 
Proclamamos nossa indignação sobre suas condições de 
moradia e trabalho. mas em vez disso Sseguindo os ensina-
mento de Cristo devemos garantir que homens e mulheres que 
colhem nosso alimento sejam convidados a compartilhar inte-
gralmente os frutos de seu trabalho.

Inserir novo subparágrafo após o segundo subparágrafo:
• defensores de políticas que garantam que os tra-

balhadores que colhem o alimentos para as famílias dos EUA 
não sejam separados de suas famílias. 

Emendar o terceiro subparágrafo actual:
o chamado da Junta Geral de Igreja e Sociedades, o 

Conselho Geral dos Ministérios Globais, conferências anu-
ais e igrejas locais para apoiar a legislação estadual e federal 
particularmente as iniciativas privadas desenvolvidas por or-
ganizações de trabalhadores agrícolas, que fortaleceriam as 
leis de protecção dos direitos dos trabalhadores agrícolas e 
ofereceriam o financiamento necessário para a aplicação das 
leis a protegerem os direitos, a saúde e a segurança dos tra-
balhadores agrícolas; 
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Emendar o oitavo subparágrafo actual:
• exorta as igrejas locais a terem um serviço anual comu-

nidades locais de fé, através de cultos, educação e chamadas 
para a acção para lembrar e honrar os trabalhadores agrícolas, 
incluindo o culto, educação e chamada para acção; e para o 
trabalho que eles fazem, e a esperança que nos oferecem at-
ravés de sua coragem, persistência e fé; e,

Justificação:
Esta petição actualiza a resolução que serve de base para 

a organização e defesa com os trabalhadores agrícolas que 
buscam melhorar suas condições de vida e moradia nos Es-
tados Unidos. 

R4135.

Número da petição: 60410-CA-R4135-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral da Igreja e 
Sociedade.

Direitos dos trabalhadores

Emendar a resolução 4135
Emendar o primeiro parágrafo:
As escrituras ensinam que os Sseres humanos, criados 

à imagem de Deus, têm uma dignidade inata (Génese 1:27). 
Deus concede a dignidade para trabalhar ao Ccomandar os 
seres humanos a serem administradores da terra e a plantarem 
e a cuidarem da terra, Deus concedeu dignidade ao trabalho 
das mãos humanas (Génese 1:28; 2:15). O trabalho é um 
caminho pelo qual os seres humanos exercitam a criatividade 
concedida por Deus continua a ser um caminho de adminis-
tração e da criatividade concedida por Deus. 

Substituir o segundo parágrafo:
Nass Escrituras, Deus organiza a vida com base em rel-

acionamentos correctos, recursos compartilhados e justiça 
económica. Já no acto da criação, Deus demonstrou tempo 
para o trabalho e para o descanso. Os profetas Hebreus de-
preciam as disparidades crescentes de riqueza e pobreza. O 
Livros dos Actos descreve uma comunidade Cristã precoce 
que compartilhava seus bens uns com os outros. Os princípios 
básicos são claros. Todos os seres humanos devem ser trata-
dos com respeito e dignidade. Assim, aqueles que trabalham 
devem ganhar um salário que o sustente e sustente as suas 
famílias. Os empregadores tem uma responsabilidade especí-
fica de tratar seus trabalhadores de forma justa e os empoderar 
de forma que eles se organizem para melhorar as condições. 

Emendar o quinto parágrafo, sexta frase:
Os trabalhadores, os governos e a Iigreja tiveram pouca 

capacidade para devem questionar os aspectos negativos de 
uma rápida globalização e melhorar as condições de trabalho 
em todo o mundo. 

Emendar o sexto parágrafo, subparágrafo quatro:
4. exorta o governo dos Estados Unidosgovernos a pro-

teger os direitos dos trabalhadores imigrantes através da 
ratificação da Convenção Internacional dos Direitos dos 
Trabalhadores Migrantes e Suas Famílias;

Emendar o parágrafo sete, subparágrafo um:
1. incentiva todos os empregadores—e especialmente os 

empregadores Metodistas Unidos empregadores que sejam 
Metodistas Unidos —em compartilhar a prosperidade com 
os trabalhadores e buscar maneiras de reduzir a disparidade 
entre os trabalhadores com os salários mais altos e os tra-
balhadores com os salários mais baixos;

Emendar o parágrafo sete, subparágrafo dois:
2. apoia os esforços no Congresso Americano em aumen-

tar o salário mínimodos governos para garantir os salários 
mínimos e indexarindexá-losà inflação, expandir os benefícios 
de saúde aos trabalhadores, expandir e proteger os programas 
de pensões de reforma, estabelecer padrões nacionais impor-
tantes para os trabalhadores para que sejam pagos pelos dias 
de baixa por doença assim como o pagamento das férias, e 
que sejam limitadas as horas extras obrigatórias;

Emendar o parágrafo sete, subparágrafo três:
3. pede o Departamento de Trabalho dos EUApede 

às agências do governo  para expandir seus inquéritos ori-
entados das indústrias que rotineiramente violam as leis do 
salário e do horário, juntar-se aos centros e congregações de 
trabalhadores que estejam comprometidos com o salário mín-
imo e os trabalhadores imigrantes, e desenvolver recursos em 
novas cópias e online para a educação dos trabalhadores sobre 
seus direitos em seus locais de trabalho; 

Emendar o parágrafo oito, subparágrafo três, segunda e 
terceira frases:

Este poder sobre o meio de vida dos trabalhadores significa 
que os empregadores devem ter um cuidado especial em não 
intimidar ou ameaçar os trabalhadores, se os trabalhadores ainda 
irão realmente passar pela experiência de uma “associação de 
liberdade”. Em especial, os empregadores são incentivados a co-
municar claramente aos seus trabalhadores que eles são neutros 
sobre a escolha de seus trabalhadores e tratarão honestamente 
com qualquer sindicato escolhido; concordarão com a decisão 
de seus trabalhadores quando a maioria tiver assinado os cartões 
de autorização do sindicato ou de outra forma indicado suas 
intenções de serem representados por um sindicato, e evitarão 
utilizar as audiências, as eleições e os recursos como meio para 
atrasar ou evitar a representação de seus trabalhadores. 

Emendar o parágrafo oito, subparágrafo quatro:
4. expressar uma preocupação a mais sobre a corrosão 

dos direitos dos trabalhadoresdireitos e políticas de apoio 
para fortalecer o poder dos trabalhadores de forma que sejam 
questionadas as condições injustas de trabalho e garantir seus 
direitos de organização. garantidos nos Estados Unidos desde 
1935 pelo Acto Nacional de Relações de Trabalho e exorta 
pela adopção da legislação que reivindica estes direitos. Esta 
legislação deveria permitir que todos os trabalhadores escol-
hessem uma representação de sindicato ao assinar os cartões, 
exigindo a mediação e arbitragem vinculativa se um primeiro 
acordo de contrato não for alcançado em um período de tem-
po razoável, e expandir as multas para os empregadores que 
violem o direito dos trabalhadores em se organizarem;

Apagar o parágrafo oito, subparágrafos cinco e seis:
5. pedir a todos os governos que tomem medidas drásti-

cas para evitar os ataques violentos contra os organizadores 
trabalhistas e se engajarem em acusações plenas sempre que 
tais ataques ocorrerem; e 
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6. pedir a todos os trabalhadores e sindicatos trabalhis-
tas que evitem a violência, sejam verdadeiros sobre seus 
trabalhadores e façam negociações em boa fé. Chamamos 
também os Metodistas Unidos que sejam líderes  e membros 
de sindicatos para expressarem seus testemunhos Cristãos ao 
incentivarem seu testemunho profético, processo democrático 
e integridade financeira em seus sindicatos.

Justificação:
Esta petição reafirma a fundação bíblica e teológica sobre 

a resolução e adapta a linguagem para ser globalmente rele-
vante. A resolução continua a ser um instrumento importante 
de educação e de defesa em uma era em que os direitos dos 
trabalhadores estão a ser questionados. 

R4136.

Número de petição: 60426-CA-R4136; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Eliminação

Eliminar a Resolução 4136: Smithfield Foods, Inc. e or-
ganização sindical.

Justificação:
Desde a adopção desta resolução, os trabalhadores da 

Smithfield conseguiram organizar-se e votaram pela inte-
gração num sindicato.

R5011.
Número de petição: 60427-CA-R5011-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Eliminação

Eliminar a Resolução 5011 após a adopção da NOVA 
Resolução “O nosso apelo para acabar com a violência ar-
mada”.

Justificação:
Eliminação da resolução para substituição por uma nova 

petição abrangente relativa à violência armada.

R5031.

Número de petição: 60430-CA-R5031-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Eliminação

Eliminar a Resolução 5031 após a adopção da NOVA 
Resolução “Justiça criminal”.

Justificação:
Todas as resoluções relativas à justiça criminal foram en-

cerradas a favor de uma nova resolução abrangente.

R5032.

Número de petição: 60431-CA-R5032; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Eliminação

Eliminar a Resolução 5032 após a adopção da NOVA 
Resolução “Justiça criminal”.

Justificação:
Todas as resoluções relativas à justiça criminal foram en-

cerradas a favor de uma nova resolução abrangente.

R5033.

Número de petição: 60432-CA-R5033-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Eliminação

Eliminar a Resolução 5033 após a adopção da NOVA 
Resolução “Justiça criminal”.

Justificação:
Todas as resoluções relativas à justiça criminal foram en-

cerradas a favor de uma nova resolução abrangente.

R5035.

Número de petição: 60429-CA-R5035; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Eliminação

Eliminar a Resolução 5035 após a adopção da NOVA 
Resolução “Justiça criminal”.

Justificação:
Todas as resoluções relativas à justiça criminal foram en-

cerradas a favor de uma nova resolução abrangente.

R5036.

Número de petição: 60428-CA-R5036; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.
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Eliminação

Eliminar a Resolução 5036 após a adopção da NOVA 
Resolução “Justiça criminal”.

Justificação:
Todas as resoluções relativas à justiça criminal foram en-

cerradas a favor de uma nova resolução abrangente.

R5037.

Número da petição: 60411-CA-R5037; Henry-Crowe, Susan -  
Washington, DC, EUA para Conselho Geral da Igreja e 
Sociedade.

Pena de morte do Texas

Emendar a resolução 5037
Emendar o segundo parágrafo, primeiro subparágrafo 

(em forma de ponto):
• mais de 400515 pessoas foram mortas desde que o esta-

do reiniciou as execuções em 1982 até 2015 (http://www.tdcj.
state.tx.us/death_row/dr_executed_offenders.html ); 

Emendar o segundo parágrafo, segundo subparágrafo 
(segundo ponto)

• entre as pessoas executadas desde 1982 pelo menos seis-
nove eram retardadas mentais tinham incapacidades intelectu-
ais ou de desenvolvimento (http://www.deathpenaltyinfo.org/
list-defendants-mental-retardation-executed-united-states); 
pelo menos vinte20 por cento das 290 pessoas no corredor da 
morte tinham doenças mentaissomente em 2013 (http://www 
.texasmonthly.com/story/trouble-mind/page/0/1), e treze era 
menores quando seus crimes foram cometidos; 

Emendar o segundo parágrafo, terceiro subparágrafo (ter-
ceiro ponto):

• entre os executados oitenta e três108 Afro-americanos 
foram mortos por crimes contra vítimas brancas (http://www 
.deathpenaltyinfo.org/), e somente um quatro pessoas bran-
cas forampor executadas por crimes contra Afro-americanos 
(http://www.deathpenaltyinfo.org/); 

Emendar segundo parágrafo, quarto subparágrafo (quarto 
ponto):

• dozeoito pessoas sentenciadas à morte foram mais tarde 
inocentadas por seus crimes e retiradas do corredor da morte 
(http://www.deathpenaltyinfo.org/innocence-and-death-pen 
alty?did=412&scid=6#inn-st ); 

Emendar o segundo parágrafo, sexto subparágrafo (sexto 
ponto):

• o Projecto Inocência do Texas indicou a possibilidade 
de que uma ou mais pessoas inocentes tenham sido executa-
das (http://www.innocenceproject.org/Content/Cameron_
Todd_Willingham_Wrongfully_Convicted_and_Executed_
in_Texas.php); e . . .

Justificação:
Actualização das estatísticas

R5051.

Número de Petição: 60259-CA-R5051; Olson, Harriett Jane 
- New York, NY, USA para as Mulheres Metodistas Unidas. 
1 Petição similar

Educação Pública e a Igreja

Emendar e Readoptar a Resolução 5051
Educação Pública e a Igreja dos Estados Unidos 
I. Apoio Histórico da Igreja para Educação Pública
No passado, a Igreja Metodista Unida emitiu 

declarações que apoiam a educação pública., e agora Num 
momentonum momento em que a educação pública se 
tornou um local de batalha política, a igreja é chamada 
a relembrar, em primeiro lugar, o bem-estar das crianças 
de Deus. A educação é um direito de todas as crianças e 
é afirmado pela Escritura que nos pede que “formemos 
as crianças na forma que devem viver” (Provérbios 22:6). 
Adicionalmente, os Princípios Sociais afirmam que a ed-
ucação “pode ser melhor cumprida através de políticas 
públicas que garantem o acesso de todas as pessoas a es-
colas secundárias e primárias públicas e as escolas pós- 
secundárias da sua escolha” (¶ 164.E <https://www.umoffi 
cialresources.com/reader/9781426766213/>).

A escola pública é a principal forma deatravés da qual a 
maioria das crianças entrarem em participação total na nossa 
vida económica, política e comunitária. Como consequência 
das desigualdades na nossa sociedade, temos a responsabili-
dade moral de apoiar, fortalecer e reformar as escolas públicas. 
Têm sido, e continuam a ser, um trajecto de oportunidade e uma 
grande força de coesão na nossa sociedade, especialmente na 
medida que uma sociedade se torna diariamentese torna mais 
diversa—racial, cultural e religiosamente—quase diariamente.

Historicamente, a educação tem sido considerada como 
contributo para o desenvolvimento da fé religiosa. Para esse 
fim, as grandes figuras da Reforma solicitaram a criação de 
escolas. O nosso fundador, John Wesley, era dedicado à edu-
cação dos pobres e crianças não privilegiadas. O Movimento 
da Catequese da última parte do século XVIII era uma con-
tinuação deste ministério e estabeleceu significativamente um 
modelo para acesso à educação pública, não obstante o estado 
social e económico. A nossa herança levou-nos a defender as 
escolas públicas , e a celebrar que agora mais reflectem a di-
versidade racial, étnica e religiosaa diversidade racial, étnica 
e religiosa do nosso paísdo nosso país do que antesagora mais 
do que antes.

II. O Mais Amplo Contexto Social
Saudamos o facto de muitas escolas públicas agora ensin-

arem sobre a diversidade e a função da religião na vida e história 
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humanas; e aplaudimos os esforços das escolas em promover 
as virtudes necessárias para a boa cidadania na democracia 
pluralista. Estas reformas ajudam a acomodar os direitos con-
stitucionais de todos os estudantes e os seus pais. Assim como 
incentivamos as escolas a garantir que todas as religiões são 
tratadas de forma justa e respeito, também solicitamos aos pais 
e outros que não caiam na tentação de usar as escolas públicas 
para avançar a causa de qualquer religião ou tradição étnica, 
quer através de curriculum ou através de esforços para associar 
pessoas religiosas às escolas públicas. Acreditamos que os pais 
têm o direito de escolher, receberem aulas em casa ou escolas 
privadas ou da paróquia para as suas crianças. Mas com esse di-
reito pessoal vem uma obrigação de apoiar a educação pública 
de qualidade para todas as crianças. A solução a longo prazo é 
melhorar todas as escolas de modo a que as famílias não sejam 
forçadas a procurar outras alternativas educativas.

Actualmente, quando a pobreza infantil está tão espalhada, 
quando muitas famílias estão sob stress constante, e quando as 
escolas estão limitadas pela falta de fundosfalta de fundos oue 
recursos, crítica das escolas públicas, frequentemente ignora a 
verdade essencial: não podemos melhorar as escolas públicas 
ao concentrar-nos apenas nas escolas. Neste contexto, temos de 
lidar, com determinação, com os assuntos de raça e classe que 
ameaçam a educação pública e democracia na América.

III. Disparidades nas Notas de Conclusão do Ensino 
Secundário

Os Princípios Sociais apoiam “o desenvolvimento de 
sistemas escolares e métodos inovadores de educação conce-
bidos para ajudarem cada criança a ser uma pessoa de valor” 
(¶ 162C). Infelizmente, muitas escolas nos Estados Unidos 
estão longe de atingir este objectivo. De acordo com o Centro 
Nacional de Estatísticas de Educação, em 2012, cerca de 3,1 
milhões de estudantes do ensino secundário - apenas 81 por 
cento concluiu atempadamente com um diploma regular. A 
falha em concluir a escola secundária com um diploma, com 
as consequências devastadoras que isto tem para o futuro de 
um indivíduo, é uma realidade que afecta desproporcional-
mente a juventude minoritária. Nacionalmente, as notas de 
conclusão mais elevadas estão entre os Asiáticos/Ilhéus do 
Pacífico (93 por cento) seguido por Caucasianos (85 por cen-
to). As notas de conclusão são substancialmente mais baix-
as para os outros estudantes de todos os antecedentes: entre 
Hispânicos, apenas 76 por cento dos estudantes que chega ao 
nono ano concluem os estudos quatro anos mais tarde, en-
quanto apenas 68 por cento dos Afro-Americanos o faz, com 
números semelhantes para a juventude indígena. Estas tax-
as elevadas foram atribuídas a “desistências” e “desistências 
forçadas”—os estudantes desistem da escola porque não têm 
ajuda ou incentivo para superar os desafios, e os estudantes 
com notas fracas são levados para programas alternativos, tais 
como GED para melhorar as suas médias.

Estas imagens indicam claramente que, apesar de algum 
progresso em anos recentes, as escolas nos Estados Unidos 

estão a falhar na preparação de um grande número de estu-
dantes, e uma grande percentagem de jovens de minorias, com 
o conhecimento, compreensão e competências necessárias para 
entrar na faculdade ou obter emprego, bem como o exercício de 
responsabilidades de cidadania necessárias para a sobrevivência 
da sociedade democrática. Estas falhas são indicativas de uma 
crise que está a marginalizar milhões de jovens Americanos 
(especialmente jovens de minorias), deixando-os em cidada-
nia de segunda, contribuindo para a erosão de uma democracia 
Americana e deixando muitos membros de comunidades de fé 
menos capazes de testemunhar os problemas de justiça e paz. 

IV.III. Questões de Financiamento Público
As escolas que as nossas crianças frequentam podem ser 

descritas por termos contraditórios. Algumas são academica-
mente excelentes; outras uma desgraça. Algumas são oásis de 
segurança para os seus estudantes; outras são perigosas para 
os estudantes e professores. Alguns professores são excepcio-
nalmente bem qualificados; outros são atribuídos a áreas nas 
quais têm pouca experiência. Algumas instalações das escolas 
têm bastante tecnologia moderna; outras estão tão delapida-
das que impedem a aprendizagem.

Existem grandes disparidades entre as escolas públicas 
pois as escolas reflectem a afluência e/ou poder político das 
comunidades nas quais se encontram. Dentro de cada esta-
do, existem distritos escolares que utilizam nos seus alunos 
três ou quatro vezes a quantia de dinheiro gasto em outras 
crianças no mesmo estado. Um novo fenómeno na nossa so-
ciedade é a “re-segregação de comunidades”, o que diminui 
ainda a eficácia das escolas públicas. O mais evidente, as es-
colas que oferecem menos aos seus estudantes são aquelas 
que servem as crianças mais pobres, entre as quais se en-
contra uma maioria de crianças negras, tal como em todas 
as carências da nossa vida comum. De facto, a coexistência 
de negligência de escolas e negligência de outros aspectos da 
vida das pessoas que são pobres torna bem claro que nenhum 
esforço para melhorar a educação nos Estados Unidos pode 
ignorar as realidades de discriminação racial e de classe na 
nossa sociedade como um todo.

Reconhecemos o debate sobre se os fundos públicos 
podem ser usados adequadamente para remediar os efeitos 
duradouros de injustiça racial no sistema educativo da nos-
sa nação. Não nos propomos a resolver as nossas diferenças 
sobre este assunto, mas afirmamos a nossa convicção de que 
os fundos públicos devem ser usados para fins também públi-
cos. Também advertimos que a ajuda governamental a escolas 
religiosas primárias e secundárias levanta problemas consti-
tucionais e pode comprometer a independência  das escolas 
privadas e/ou comprometer a sua mensagem religiosa.

V. Uma Chamada para a Acção IV. O que Pode Fazer a 
Igreja

À luz desta crise e necessidade urgente de responsabilizar 
o nosso sistema educativo na disponibilização de igualdade 
no acesso a educação secundária para todos os estudantes de 
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todos os antecedentes sociais, solicitamos que as agências lo-
cais, estaduais e federais de educação façam o seguinte:

1.  Comuniquem publicamente os rácios de conclusão e 
de chumbos por sexo, raça e etnia;

2. Chamem a atenção para os cada vez maiores rácios de 
retenção e conclusão da reforma educativa juntamente com 
a distribuição equitativa de recursos financeiros e educativos 
para todos os distritos escolares para que possam providen-
ciar uma educação de qualidade para todos os estudantes.

As igrejas locais e todas as comunidades de fé têm de se 
informar melhor acerca das necessidades das escolas públicas 
nas suas comunidades e no país como um todo. Apenas at-
ravés de informação adequada podemos defender a educação 
pública e a herança democrática que suporta. O conhecimento 
total das nossas tradições religiosas e democráticas ajuda-nos 
a garantir que aqueles eleitos para os conselhos das escolas 
estão bastante comprometidos com a educação pública e 
liberdade religiosa.

Deste modo, solicitamos às igrejas locais, conferên-
cias anuais e agências gerais da Igreja Metodista Unida que 
apoiem a educação pública aoda seguinte forma:

1. Estabelecer e apoiarestabelecendo parcerias com es-
colas públicas locais, tal como criar programas de enriqueci-
mento após as aulas e férias, programas de adopção de escola 
e programas de literacia e leitura; programas de reconheci-
mento de professores, materiais actualizados e aulas de en-
riquecimento parental.

2. Monitorizarmonitorizar esforços de reforma em esco-
las públicas, incluindo a criação de escolas exemplo, de esco-
las dentro de escolas, de total inclusão ou colocação adequada 
de crianças que são diferentes, e de aulas dimensionadas para 
melhor servir todas as crianças;.

3. Solicitar às autoridades locais e estaduais que ofereçam 
currículos e livros escolares que sejam ricos, convidativos e 
incluam as seguintes ideias:

• religião como dimensão essencial no desenvolvimento 
da civilização;

• virtudes básicas de carácter e cívicas tal como a honesti-
dade, veracidade e respeito pela vida e propriedade;

• a função de muitos grupos étnicos, raciais e religiosos 
na história e cultura dos Estados Unidos; e

• educação em saúde de qualidade e adequada à idade.
3. reconhecer os professores pelo trabalho crucial que de-

sempenham com os jovens; e defender os salários adequados 
adaptados à sua função vital na sociedade;

4. incentivar os jovens das nossas congregações a entra-
rem na profissão do ensino;

5. incentivar as bibliotecas escolares a providenciarem 
materiais de qualidade, incluindo de perspectivas religiosas, 
que irão alargar o conhecimento dos estudantes sobre a vida 
humana em todo o mundo;

6. insistir que todos os planos de estudo incluam os mel-
hores livros escolares e ensino a todos os níveis, reconhecendo 
que incentivamos as crianças a ler, imaginar e compreender as 
muitas maravilhas da criação de Deus;

7. incentivar o ensino da religião como uma dimensão 
essencial no desenvolvimento da civilização;

8. incentivar o ensino de virtudes de carácter e cívicas 
básicas tal como a honestidade, veracidade e respeito pela 
vida e propriedade;

9. providenciar classes de parentalidade para enfatizar as 
responsabilidades especiais de famílias a escolas e crianças 
em idade escolar;

10. incentivar a utilização de planos de estudos em todas 
as escolas que reflictam a função de muitos grupos raciais, 
étnicos e religiosos na história e cultura dos Estados Unidos;

4. Rejeitar 11. rejeitar planos de estudo baseados na 
raça ou parciais em termos de género e testes que limitam as 
opções de carreira paraas crianças e jovens.;

12. defender a educação em saúde de qualidade, apropri-
ada à idade e abrangente nas escolas públicas;

13. defender a inclusão de estudantes com capacidades 
diferentes nas nossas salas de aulas, e garantir que os pro-
fessores têm a formação especial necessária para cumprir as 
necessidades destas crianças;

14. apoiar a reforma e inovação em escolas locais para 
melhorar o ensino e aprendizagem a todos os níveis;

5. Defender 15. defender ao nível estadual e localaos 
níveis locais e estaduais financiamento público adequado 
para as escolas e distribuição equitativa de fundos estaduais; e 
apoiar esforços para terminar disparidades educativas injustas 
entre comunidades ricas e pobres.;

16. aprender acerca dos problemas das escolas públicas, 
disponibilizar fóruns de candidatos durante eleições de con-
selhos escolares, e formar os membros da igreja acerca de 
financiar questões de voto e acerca da função histórica das 
igrejas na criação e suporte das escolas públicas;

6. Defender 17. defender uma melhor formação dos pro-
fessores, parae desenvolvimento profissional melhorado para 
professores e administradores., Incentivar os jovens na igreja 
a considerar carreira na educação. e políticas que atribuem 
professores apenas a disciplinas em que estão totalmente 
preparados, a aulas cuja dimensão incentiva a assistência in-
dividualizada e a horários que dão aos professores tempo para 
preparar ou consultar com outros professores, estudantes e 
pais;

18. apoiar reformas de normas escolares e trabalhar nos 
distritos e estados até o país, como um todo, ter padrões ra-
zoáveis e desafiantes, pelos quais avaliar os estudantes e es-
colas;

19. incentiva o desenvolvimento de escolas mais pequenas 
(incluindo “escolas dentro de escolas”) para providenciar um 
ambiente de cuidado;
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20. solicitar ao Congresso dos Estados Unidos que 
promulgue e financie legislação para reparar e modernizar es-
colas e criar novas instalações, como necessário;

7. Defender 21. defender a educação pré-escolar de qual-
idade, universal e precoce para todas as crianças.; e

8. Defender 22. defender a educação pública como um 
direito humano básico; ereduzir a dependência dos distritos 
escolares não dependerem apenas na obtenção de fundos es-
colares e estaduais-rendimentos alternativos, tal como o jogo, 
para apoio financeiro.

ADOPTADA 2000
EMENDADA E READOPTADA 2004
READOPTADA 2008
RESOLUÇÃO nº. 5051, 2008 Livro das Resoluções
RESOLUÇÃO nº. 263, 2004 Livro das Resoluções
RESOLUÇÃO nº. 246, 2000 Livro das Resoluções
Ver Princípios Sociais, ¶ 164 <https://www.umofficial 

resources.com/reader/9781426766213/>E. ¶162C

R5052.

Número da petição: 60207-CA-R5052-G; Beard, Janet -  
Minneapolis, MN, EUA para a Conferência Anual de 
Minnesota.

Readopção da resolução

Resolução de Readopção 5052 - Evolução e Concepção 
Inteligente - sem alterações

Justificação:
Se estamos resolutos em alcançar pessoas novas e mais 

jovens com as boas novas de Jesus Cristo, precisamos encon-
trar maneiras de relacionar a fé a ciência cuidadosamente, 
dando à ciência seu valor enquanto reconhecendo os seus 
limites. Esta resolução incorpora o ideal Wesleyan para unir 
“conhecimento e piedade vital”.

R5061.

Número da petição: 60345-CA-R5061-G; Cape, Kim - 
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral do Ensino Superior e 
Ministério.

Oração e apoio para os Membros e os Veteranos 
das Forças Armadas

Emendar e readoptar a Resolução 5061:
5061. Oração e apoio para os Membros e os Veteranos 

das Forças Armadas
CONSIDERANDO, nossos Princípios Sociais . . .
CONSIDERANDO, a reflectir estes desafios, nossos 

Princípios Sociais declaram que nós “apoiamos e estendemos 
o compromisso da Igreja àquelas pessoas que conscientemente 

se opõem à qualquer guerra, ou uma guerra em particular, e 
que portanto se recusam a servir nas forças armadas ou em 
cooperar com os sistemas de alistamento militar,” e que nós 
“também apoiamos e estendemos o comprometimento da 
Igreja às pessoas que conscientemente escolheram servir as 
forças armadas ou a aceitar o serviço alternativo “ (¶ 164 I, 
20082012 Livro de Disciplina); e 

CONSIDERANDO, homens e mulheres Metodistas 
Unidos...

Portanto, que seja resolvido , que a Conferência Geral da 
Igreja Metodista Unida de 2008 2016...

ADOPTADA 2008
RESOLUÇÃO #5061 2008 Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO #268 2004 Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO #251 2000 Livro de Resoluções
Ver Princípios Sociais, ¶ 164 I.

R5061.

Número de petição: 60540-CA-R5061-G; Hodge, Jeff - 
Syracuse, NY, EUA para a Conferência Anual da Parte Alta 
de Nova Iorque.

Readopção da resolução

Readopção da Resolução 5061 - Oração e ajuda dos 
membros das Forças Armadas e Veteranos - sem alterações.

Justificação:
Em ¶ 510.2(a) do Livro da Disciplina indica “As res-

oluções são expressões oficiais da Igreja Metodista Unida du-
rante oito anos depois da sua adopção, após o que serão con-
sideradas expiradas a menos que sejam readoptadas.” Devido 
a esta afirmação, a Resolução n.º 5061 expiraria em 2016.

A Conferencia General 2008 . . .

R5062.

Número da petição: 60346-CA-R5062; Cape, Kim - 
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral do Ensino Superior e 
Ministério.

Eliminação

Apagar a Resolução 5062 - Serviço Militar Indepen-
dentemente da Orientação Sexual.

Justificação:
A questão da orientação sexual relacionada a quem está 

apto para servir o exército não é mais um assunto para o exér-
cito e esta resolução está desactualizada.
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R5062.  [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60895-CA-R5062-G; Mumme, Michael 
C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Serviço militar independentemente 
da orientação sexual

Readoptar a Resolução 5062 com as seguintes elimi-
nações:

. . .
Os Estados Unidos da América, uma nação cuja con-

strução assenta na igualdade de direitos, nega actualmente aos 
homossexuais assumidos o direito de servirem activamente o 
seu país, forçando homens e mulheres gays, lésbicas, bissex-
uais ou transsexuais a assumir uma postura de “ninguém pre-
cisa de saber” quando se alistam para o serviço militar. Esta 
situação é discriminatória, pouco ética e lamentável, pelo que 
reafirmamosReafirmamos a posição de que a força militar 
dos EUA o serviço militar não deverá excluir indivíduos do  
serviço baseando-se apenas na orientação sexual ou identi-
dade de género.

Justificação:
Face à postura de “ninguém precisa de saber” nas forças 

armadas dos EUA, a reafirmação da Resolução 5062 com es-
tas alterações dirige a nossa instrução de piedade a todos os 
países, indo para além dos Estados Unidos.

R5063.

Número da petição: 60347-CA-R5063-G; Cape, Kim - 
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral do Ensino Superior e 
Ministério.

Readopção da resolução

Readoptar a Resolução 5063 - Alistamento Militar, 
Formação e Serviço - sem alterações.

R5083.

Número da petição: 60412-CA-R5083-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral da Igreja e 
Sociedade.

Direito à privacidade 

Emendar a Resolução 5083
(sob a Segurança Nacional e Privacidade do Governo) 

apagar as primeiras cinco frases no terceiro parágrafo, e sub-
stituir com o seguinte:

Nos Estados Unidos, nós apoiamos o Acto de Liberdade 
de Informação, e incentivamos seu uso abrangente. Apoiamos 
as leis Sunshine que exigem que os negócios do governo não 

sejam conduzidos em segredo. Reconhecemos que as agên-
cias encarregadas da segurança pública e nacional necessitam 
de informações de forma a desempenharem suas funções. 
Acreditamos que quando o governo necessita de informações 
privadas, todas os três poderes do governo devem concordar 
que a necessidade pública necessita compensar o direito priva-
do - o poder legislativo para criar leis adequadas, o poder ex-
ecutivo para identificar as necessidades particulares e o poder 
judiciário para aprová-las. Somo profundamente contra, no 
entanto, às cláusulas dos Estados Unidos do Acto Patriota 
Americano que permite a invasão sem ordem judicial em co-
municações privadas por telefone, correspondência e e-mail, 
e a busca secreta de registos bancários e outros registos. 
Revelações de que as agências de inteligência, a polícia local, 
o Serviço de Receita Fiscal e o exército americano tenham, 
durante anos, desenvolvido um instrumento de espionagem 
doméstica envolvendo a recolha de informações sobre activ-
idades políticas lícitas de milhões de cidadãos representa um 
motivo contínuo de preocupação. Apoiamos as leis em todas 
as nações parecidas ao Acto da Liberdade de Informação dos 
Estados Unidos e a protecção estendida de dados habeas tal 
como existentes nas nações Latino Americanas e nas Filipinas. 
Apoiamos as “leis sunshine”, que exigem que os negócios do 
governos não sejam conduzidos em segredo. Reconhecemos 
que as agências encarregadas da segurança pública e nacional 
necessitam de informações de forma a desempenharem suas 
funções. Acreditamos que quando o governo necessita de in-
formações privadas, deve haver uma comunicação clara entre 
o governo e as pessoas e o acordo por todas as partes envolvi-
das de forma que a necessidade pública por esta informação 
compense o direito privado da privacidade individual. Além 
disso, os governos deveriam obter protecções legais para ga-
rantir a supervisão adequada destes programas.

Somo profundamente contra as invasões sem ordem judi-
cial nas comunicações privadas por telefone, correspondência 
e e-mail, e a busca secreta de registos bancários e outros reg-
istos. Isto inclui as disposições de leis como o Acto Patriota 
dos EUA nos Estados Unidos e leis parecidas nas Filipinas. 

Revelações de que, em muitas nações, as agências de in-
teligência do governo, a polícia local, os serviços fiscais e o 
organizações militares tenham, durante alguns anos, desen-
volvido um instrumento de espionagem doméstica envolven-
do a recolha de informações sobre actividades políticas lícitas 
de milhões de cidadãos representa um motivo contínuo de 
preocupação.

Apagar sob Cobrança, os seguinte do item número dois, 
terceiro ponto:

• trabalhar em legislações  estaduais e federais para

Justificação:
Isto retira material datado, e torna a resolução mais glob-

al em seu âmbito.
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R5086.

Número de petição: 60460-CA-R5086; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Representatividade de voto para os cidadãos do 
Distrito de Columbia

Alterar a Resolução 5086.
Alterar o 2.º parágrafo, terceiro item:
• os Princípios Sociais também estipulam que “a força de 

um sistema político depende da participação total e voluntária 
dos seus cidadãos” (¶ 164B); e

Alterar o 2.º parágrafo, quarto item:
• tem feito parte da tradição prevalente e da história do 

movimento metodista, desde os tempos de Wesley até aos 
nossos dias, apoiar os direitos individuais, consolar os excluí-
dos e advogar a igualdade de todas as pessoas perante Deus 
e a lei; e 

Alterar o 2.º parágrafo, quinto item:
• ao longo de toda a narrativa bíblica, Deus pretende a 

inclusão e a total participação de todas as pessoas na socie-
dade; ao longo das Escrituras está presente a importância da 
total participação de todas as pessoas na vida em sociedade, 
incluindo no Êxodo 18:13-27, em que Jetro indica ao seu 
genro Moisés que escolha “chefes de grupos de mil pessoas, 
de cem, de cinquenta e de dez” (v. 25). Além de aliviar parte 
do fardo de Moisés, esta medida garante que cada pessoa tem 
igual acesso aos seus governantes. De igual modo, em Actos 
6:1-7, aquando da fundação da Igreja do Novo Testamento, 
deu-se um desentendimento sobre a distribuição de alimen-
tos entre viúvas helenistas e viúvas hebreias. Para resolver 
o desentendimento e garantir a ambas as partes igualdade de 
acesso e distribuição, foram escolhidos sete servidores para 
os alimentos distribuídos. Infelizmente, para os actuais resi-
dentes do Distrito de Columbia, não existe igualdade de aces-
so ao governo representativo. 

Justificação:
Expansão das referências bíblicas.

R6021.

Número de petição: 60433-CA-R6021-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Eliminação

Eliminar a Resolução 6021.

Justificação:
Eliminação da resolução devido a uma nova resolução 

abrangente orientada para a erradicação do tráfico sexual e de 
mão-de-obra escrava em todo o mundo.

R6023.

Número de petição: 60434-CA-R6023-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Eliminação

Eliminar a Resolução 6023.

Justificação:
Eliminação da resolução devido a uma nova resolução 

abrangente orientada para a erradicação do tráfico sexual e de 
mão-de-obra escrava em todo o mundo.

R6025.

Número de petição: 60473-CA-R6025-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Globalização e o seu impacto na dignidade  
humana e nos direitos humanos

Eliminar o texto actual e substituir pelo seguinte:
“Que é o homem para que com ele te importes? E o filho 

de Adão para que venhas visitá-lo? / Tu o fizeste um pouco 
menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra” 
(Salmos 8:4-5). 

Os direitos humanos são o que nos torna humanos. São 
os princípios pelos quais criamos o lar sagrado para a digni-
dade humana. “Os direitos humanos são o que a razão pede 
e a consciência ordena”—Kofi Annan, Secretário-Geral das 
Nações Unidas. 

O nosso mundo globalizado
Numa era de globalização, o reconhecimento da digni-

dade humana e a luta para proteger os direitos humanos tor-
naram-se ainda mais complexos e difíceis. Embora os gover-
nos e órgãos internacionais como as Nações Unidas estejam a 
aplicar cada vez mais protecções, também as ameaças sérias e 
violações graves dos direitos humanos estão a aumentar.

O capital financeiro global está cada vez mais integrado e 
a riqueza centralizada nas mãos das elites financeiras e institu-
ições corporativas. A cada dia fica mais difícil exercer direitos 
sociais e económicos, especialmente a erradicação da fome e 
a redução do desemprego. Acresce ao desafio de obter uma 
resolução justa e duradoura para os conflitos o aumento da 
capacidade de organizar e desencadear a violência por parte 
de indivíduos, governos e respectivas forças militares e outras 
entidades, incluindo grupos paramilitares e extremistas. Estes 
grupos nunca tiveram acesso a tecnologias de comunicações 
tão sofisticadas e a instrumentos de guerra tão letais.
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Para acabar com a violência e a guerra e pôr fim à im-
punidade e ao desrespeito pelos direitos humanos e leis hu-
manitárias internacionais, será necessário contar com mais 
do que vontade política e coragem moral. São necessários 
programas e mecanismos concretos para exercer a totalidade 
dos direitos humanos: civis, políticos, sociais, económicos e 
culturais. Devemos propor a paz defendendo as suas mani-
festações concretas na disponibilidade de alimentos nutriti-
vos e água potável, trabalhos decentes e salários sustentáveis, 
saúde, habitação e educação para todos.

A nossa tradição cristã mostra-nos uma alternativa à glo-
balização. É uma “contra-globalização” que permite ao povo 
eleito “prati[car] a justiça, am[ar] a misericórdia e a leal-
dade, e and[ar] humildemente na companhia do [s]eu Deus!” 
(Miqueias 6:8b). O que deve ser globalizado é uma cultura 
pacífica que institua a paz com justiça de formas visíveis e 
tangíveis nas vidas de povos e comunidades. O nosso desafio 
é globalizar um ethos que respeite e proteja a vida humana 
com direitos humanos para que todos “tenham vida, e vida em 
plenitude” (João 10:10b) conforme é vontade de Deus.

Fundamentação bíblica e teológica
O salmista exclama: “Que é o homem para que com ele 

te importes? E o filho de Adão para que venhas visitá-lo? / 
Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de 
glória e de honra” (Salmos 8:4-5). Cada ser humano carrega 
em si a semelhança do nosso justo Deus que nos ama cheio 
de graça: “Deus, portanto, criou os seres humanos à sua im-
agem, à imagem de Deus os criou: macho e fêmea os criou” 
(Génesis 1:27).

A dignidade humana é a base de todos os direitos hu-
manos. É inerente e inata. Não legislamos a dignidade huma-
na; apenas nos é necessário reconhecer e reafirmar que todos 
os seres humanos a trazem consigo. A dignidade humana é a 
imagem de Deus em cada ser humano. A dignidade humana é 
a soma de todos os direitos humanos. 

Protegemos a dignidade humana com direitos humanos. 
Os direitos humanos são o cimento com que se constrói a 
dignidade humana. São indivisíveis e interdependentes. São 
a dádiva de amor de Deus por todos. Enquanto expressão da 
plenitude e totalidade da dignidade humana, os direitos hu-
manos são indivisíveis e interdependentes.

Expressos em afirmações e declarações, tratados e con-
venções, leis e estatutos, os direitos humanos são o produto 
de lutas para reafirmar e cumprir a plenitude e totalidade da 
vida. À medida que os povos e governos aumentam o catálogo 
de direitos reconhecidos e protegidos, mais do que as pro-
tecções, também a nossa aproximação e luta pela dignidade 
humana crescem. Participar na luta pelos direitos humanos 
equivale a aceitar a dádiva de amor de Deus em Jesus Cristo, 
que veio para reafirmar a natureza de todos os povos de Deus 
como indivíduos e como pessoas em comunhão. 

Porém, os direitos humanos não afectam apenas a hu-
manidade. A integridade da Criação de Deus só é possível 
com a afirmação da dignidade de todas as pessoas e da inte-
gridade de toda a ordem ecológica. Não é possível gozar os 
direitos humanos num ambiente de pilhagem e decadência. A 
saúde dos seres humanos está intimamente relacionada com a 
saúde do planeta e de todo o cosmos. 

A dignidade humana é o laço comum que salienta a indi-
vidualidade de cada ser humano ao mesmo tempo que celebra 
a pluralidade e variedade das comunidades a que cada um 
pertence, incluindo as diversas identidades socio-económi-
cas, cívicas, políticas, religiosas, ideológicas, raciais, de 
classe, género e étnicas que cada um representa.

A Igreja Metodista Unida e os direitos humanos
Os Princípios Sociais da Igreja Metodista Unida propor-

cionam um entendimento básico dos direitos e liberdades. 
Estes princípios afirmam não só a soberania de Deus sobre 
toda a Criação como também os deveres e as responsabil-
idades de cada pessoa face ao mundo natural e provedor e 
às comunidades sociais, económicas, políticas e mundiais. 
Na reunião que teve lugar na Primavera de 1998, e por oca-
sião do quinquagésimo aniversário da Declaração Universal 
dos Direitos do Homem, o Conselho dos Bispos apelou aos 
“membros da Igreja Metodista Unida de todo o mundo [para] 
se unirem... na salvaguarda do valor e dignidade dos povos e 
da integridade e santidade de toda a Criação de Deus”. 

“Enquanto Cristãos”, declararam os bispos, “amar simul-
taneamente ao nosso Deus e ao nosso próximo impulsiona os 
imperativos dos direitos humanos. Os direitos humanos per-
mitem-nos exprimir de formas concretas o nosso amor uns 
pelos outros ao garantir que o valor de cada indivíduo é recon-
hecido, preservado e reforçado”. Os direitos humanos são as 
salvaguardas dos povos e das comunidades contra violações 
dos seus direitos e infracções das suas liberdades. Com este 
propósito em mente, a Conferência Geral apelou a todos os 
governos para aceitarem a sua obrigação de respeitar os dire-
itos humanos ao abster-se de práticas de repressão, tortura e 
violência contra qualquer indivíduo e para ratificarem e imple-
mentarem convenções, pactos e protocolos internacionais que 
abordem os direitos humanos no contexto da justiça e paz.

Arenas de trabalho para os direitos humanos
O actual contexto global é cada vez mais complexo, em 

grande medida pelas instituições e agentes que assinalam a 
globalização sem precedentes que estamos a presenciar, se 
não a desenvolver. Ao mesmo tempo que assistimos a mu-
danças rápidas nos processos locais e globais, também obser-
vamos o aumento da participação de organizações de nações 
e cidadãos na condução do estabelecimento de comunidades 
justas, participativas e sustentáveis. Trata-se de comunidades 
que farão prosperar uma cultura de paz e direitos humanos 
como forma de vida. Através do trabalho e da presença de 
organizações não governamentais e outras formações de 
comunidades cívicas, a globalização enfrenta vários tipos 
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de desafios a todos os níveis de governação—local, nacion-
al, regional, global. Os monitores de direitos humanos, eles 
próprios um grupo de defensores ameaçado, engrossaram as 
fileiras da sociedade civil. O seu trabalho deve ser protegido 
e salvaguardado.

Propomos as seguintes arenas de trabalho para os direitos 
humanos aos membros da Igreja Metodista Unida de todo o 
mundo e à atenção de todas as agências gerais, designada-
mente a Junta Geral de Igreja e Sociedade e a Junta Geral dos 
Ministérios Globais da Igreja Metodista Unida.

A. Os direitos e o bem-estar das crianças: receber o Reino 
de Deus como uma criança

“Deixai vir a mim as crianças”, disse Jesus, “não as im-
peçais, pois o Reino dos céus pertence aos que se tornam se-
melhantes a elas” (Mateus 19:14). 

Os Princípios Sociais apoiam vivamente as crianças e os di-
reitos das crianças. Neles se declara: “Outrora consideradas pro-
priedade dos seus pais, as crianças são agora reconhecidas como 
seres humanos de pleno direito, mas relativamente aos quais os 
adultos e a sociedade em geral têm obrigações especiais.  . . . 
Todas as crianças têm o direito a educação de qualidade. . . . 

Além disso, as crianças têm o direito a alimentação, abri-
go, vestuário, cuidados de saúde e bem-estar emocional, tal 
como os adultos, direitos estes que sublinhamos como seus, 
independentemente das acções ou inacções dos respectivos 
pais ou encarregados de educação. Especificamente, as cri-
anças devem ser protegidas contra a exploração e o abuso 
económicos, físicos e sexuais” (¶ 162C). 

A Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações 
Unidas manifesta esta mesma preocupação com todas as cri-
anças do mundo. Os membros da Igreja Metodista Unida cele-
bram a ratificação desta convenção por 195 nações, ao mesmo 
tempo que incitam os Estados Unidos a ratificá-la o quanto an-
tes. A convenção alarga o conceito básico de protecção ao nível 
dos direitos humanos. A convenção afirma que os direitos de-
scritos na Declaração Universal dos Direitos do Homem são di-
reitos que também cabem às crianças. Os direitos das crianças 
são direitos humanos. Os membros da Igreja Metodista Unida 
em todo o mundo devem continuar a exortar os seus governos a 
implementar a convenção e os protocolos relacionados. 

A proliferação e o fácil acesso a armas de pequeno porte 
têm um efeito devastador nas nossas crianças. As crianças 
nunca deverão ter acesso a armas nem a oportunidade de as 
usar. As crianças mortas e feridas por armas de pequeno porte 
são vítimas de uma cultura de violência que nega os direitos 
humanos, desdenha o valor da vida humana e denigre a digni-
dade humana.

É feito um apelo à Igreja Metodista Unida para se juntar 
à campanha internacional de prevenção da proliferação e do 
uso ilegal de armas de pequeno porte. A campanha alerta-nos 
para a necessidade de medidas de emergência destinadas a 
salvar as vidas das crianças nas nossas escolas, em cidades do 
interior e em várias partes do mundo, em especial em países 

e comunidades altamente militarizados e governados por leis 
de segurança nacional.

As crianças em situações de guerra e conflito são um tes-
te ao nosso empenho no futuro. Algo de errado se passa com 
a nossa moral quando se coloca crianças em perigo. Nenhum 
rapaz ou rapariga deve ser enviado para as linhas da frente de 
guerras, batalhas e conflitos. O campo de jogos não deve ser 
substituído pelo palco de guerra. Os jogos de guerra não são 
jogos infantis. Os recreios são para crianças; os campos de 
batalha não. 

É o dever da Igreja Metodista Unida opor-se ao recruta-
mento e à utilização de crianças-soldados. Devemos apoiar o 
apelo da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas 
(Resolução 1999/80) para aumentar o actual limite mínimo 
de idade, definido pelo Artigo 38.º da Convenção sobre os 
Direitos da Criança, do recrutamento em forças armadas ou 
da participação de qualquer indivíduo em conflitos armados 
de 15 para 18 anos. A Conferência Geral da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), através da Convenção 182 
(1999), proíbe o recrutamento forçado ou obrigatório de 
crianças com menos de 18 anos para conflitos armados. A 
OIT recomenda ainda (Recomendação 190) que os governos 
proíbam a utilização, procura ou oferta de uma criança para 
actividades que impliquem o porte ou uso ilegal de armas de 
fogo ou de outro tipo.

O tráfico humano envolve o comércio ilegal de seres hu-
manos para fins que incluem exploração sexual comercial, 
trabalho forçado ou formas de escravatura dos nossos dias. 
As crianças devem ser especialmente protegidas dos males 
resultantes de uma indústria global do sexo em crescimento. 
O recrutamento e tráfico de rapazes e raparigas para trabalho 
infantil, prostituição, escravatura sexual, casamento forçado, 
crianças-soldados e até para tráfico de órgãos são práticas pre-
datórias que devem ser condenadas. Devemos procurar activa-
mente que todos os países ratifiquem a Convenção das Nações 
Unidas contra a Criminalidade Organizada Transnacional, que 
inclui o Protocolo relativo à Prevenção, à Repressão e à Punição 
do Tráfico de Pessoas, em especial de Mulheres e Crianças (ig-
ualmente designado por Protocolo Anti-tráfico).

B. Trabalhadores migrantes: mesmo sem perceber, al-
guns acolheram anjos

“Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, 
nem tomarás como penhor a roupa da viúva” (Deuteronómio 
24:17 BKJA).

“Seja incessante o amor fraternal. / Não vos esqueçais 
de praticar a hospitalidade; pois agindo assim, mesmo sem 
perceber, alguns acolheram anjos” (Hebreus 13:1-2).

Um complexo de factores—conflitos civis, violações dos 
direitos humanos, pobreza extrema, degradação ambiental, 
militarização, perseguição política e planos de desenvolvi-
mento mal orientados—produziu em vários países de todo 
o mundo um número sem precedentes de pessoas em situ-
ações de deslocação forçada e praticada, incluindo migrantes 
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e trabalhadores migrantes em busca de trabalho e segurança 
fora das fronteiras das suas nações. 

Embora a globalização tenha preconizado o movimen-
to rápido de capital transfronteiras, o movimento de tra-
balhadores em busca de trabalho nos países mais ricos tem 
vindo a aumentar consistentemente, tornando-se também 
cada vez mais restrito, protegido, sexualizado e discrimi-
natório segundo raça e género. As corporações transnacionais 
têm-se mudado para países mais pobres, onde a mão-de-obra 
é bastante mais barata e a organização dos trabalhadores é 
fraca, reprimida ou simplesmente proibida.

Colaboradores regionais e internacionais da Churches 
Witnessing With Migrants (Testemunho das Igrejas com os 
Migrantes, CWWM), incluindo a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade, proclamam no seu Artigo de Defesa (datado de 1 
e 2 de Outubro de 2013 e referido adiante) que “o bem-estar, 
a segurança e a sustentabilidade dos migrantes tornam-se tão 
urgentes como a sua luta pela justiça”. A CWWM afirma que 
“(a)s negociações bilaterais e multilaterais centram-se muitas 
vezes na gestão da migração com vista à manutenção da segu-
rança e prosperidade económica dos países de destino. Estas 
condições resultaram em legislação restritiva relativamente à 
migração e imigração, incluindo condições laborais e salari-
ais que estão longe de ser decentes e sustentáveis, violando 
assim os direitos dos migrantes”.

“A gestão da migração para o desenvolvimento perpetua 
desigualdades globais e estruturais e camufla o regime finan-
ceiro, de investimento e comércio internacional injusto estabe-
lecido pelos países avançados. Este regime conduz à destruição 
dos meios de subsistência e compõe a base do desenvolvimento 
insustentável nos países pobres, forçando milhões de membros 
da população activa a procurar oportunidades económicas no 
estrangeiro. As negociações ignoram amplamente séculos de 
exploração e pilhagem colonial e neo-colonial, que remeteram 
os países a fases perpétuas de pobreza extrema a nível interno e 
dependência económica a nível externo.”

Os trabalhadores migrantes continuam a ser discrimina-
dos e abusados, especialmente os que não têm documentos 
nos países anfitriões. As mulheres migrantes estão particular-
mente vulneráveis à exploração, sobretudo quando trabalham 
em ocupações específicas de género que as remetem para 
diversas formas de trabalho sexual, doméstico e não espe-
cializado. Estudos demonstram que a maioria dos migrantes 
se desloca devido à falta de trabalhos nos seus países ou por 
estes pagarem salários extremamente baixos. Embora a glo-
balização tenha gerado mais capital e suscitado uma maior 
produção, os salários dos trabalhadores mantiveram-se baixos 
e abaixo de um nível sustentável, mesmo nos países cujos 
governos prescreveram um ordenado mínimo.

Os direitos dos migrantes são direitos humanos. É trágico 
que os migrantes, cujos direitos já foram violados nos seus 
países de origem, vejam os seus direitos humanos igualmente 
violados nos países de destino. Raramente funciona a seu 
favor invocar a legislação do país anfitrião. Os membros da 
Igreja Metodista Unida deverão exortar os seus governos a 

ratificar e implementar a Convenção Internacional sobre a 
Protecção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes 
e dos Membros das Suas Famílias das Nações Unidas (ig-
ualmente designada por Convenção Internacional sobre 
Migração). Esta Convenção foi concebida para proteger, 
preservar e assegurar os direitos humanos dos trabalhadores 
migrantes e das suas famílias.

Na qualidade de presença e estrutura de escala mundial, 
a Igreja Metodista Unida desempenha um papel importante e 
influente na proliferação dos direitos humanos dos migrantes 
e trabalhadores migrantes, entre os quais se encontram mem-
bros seus, muitos deles colaboradores no seu trabalho de 
missão global. A Igreja mundial tem uma oportunidade espe-
cial no seu trabalho com e entre os migrantes para dar visibili-
dade a uma teologia, missão e estrutura eclesiástica que sejam 
inclusivas e sensíveis aos migrantes.

A Igreja deve defender a justiça, os direitos humanos 
e a hospitalidade em todas as arenas económicas, sociais e 
políticas. Esta defesa prende-se com a abundância da vida e 
da graça de Deus: vivida em plenitude e nunca em escassez. 
Neste sentido, a nossa defesa poderá considerar os seguintes 
aspectos (estas considerações são adoptadas do Artigo de 
Defesa e Afirmações de Estocolmo da Churches Witnessing 
With Migrants [Testemunho das Igrejas com os Migrantes, 
CWWM], uma plataforma internacional para a defesa co-
mum de migrantes, defensores dos migrantes, igrejas e órgãos 
ecuménicos. A Junta Geral de Igreja e Sociedade participa ac-
tivamente na CWWM. A CWWM considera que os migrantes 
são seres humanos, não podendo ser reduzidos a meras merca-
dorias para comércio e troca no mercado global. Afirma que a 
liberdade de movimento dos povos é um direito humano e que a 
migração forçada é uma violação desse direito. Trabalha para a 
justiça de desenvolvimento como estrutura geral de defesa. Os 
pilares da justiça de desenvolvimento—justiça redistributiva, 
justiça económica, justiça social, justiça ambiental e respons-
abilização perante o povo—são co-constitutivos, indivisíveis e 
fazem parte do trabalho de defesa da CWWM. Estes pilares 
têm um carácter simultaneamente global e local):

• o desenvolvimento de um protocolo sobre como os 
migrantes, as organizações de migrantes e as instituições 
eclesiásticas e ecuménicas devem responder às situações ur-
gentes de vida ou morte que as comunidades de migrantes 
enfrentam hoje em dia;

• a criação, com grupos afins, de um relatório-sombra 
colectivo de monitorização da implementação da Convenção 
Internacional sobre Migração para apresentar à Revisão 
Periódica Universal do Conselho de Direitos Humanos e ao 
Comité para Trabalhadores Migrantes das Nações Unidas;

• a continuação da análise colectiva das causas da mi-
gração forçada e do papel das igrejas na procura da justiça de 
desenvolvimento; e a articulação e o impulsionamento de uma 
narrativa alternativa informada por perspectivas baseadas na 
fé e no entendimento de que “os migrantes estão na melhor 
posição para falar sobre as suas esperanças e expectativas e 
sobre como motivar e proteger os seus direitos e interesses”.
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C. Povos indígenas: rumo à auto-determinação
 “Todo ser humano estará livre para se sentar debaixo da 

sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará 
nem ameaçará, porque isto é o que nos assegura Yahweh, o 
SENHOR dos Exércitos!” (Miqueias 4:4).

A globalização ameaça os direitos humanos dos povos 
indígenas, incluindo as suas expectativas de auto-determi-
nação. A exploração e a colonização levaram à rápida apro-
priação das terras e recursos naturais dos povos indígenas e à 
destruição das suas ciências, ideias, artes e culturas.

Os povos indígenas lutam contra a fixação de indústrias 
nas suas terras sagradas. Lutam pela soberania das suas ter-
ras ancestrais face a campanhas sistemáticas de extermínio. 
Enfrentam transferências de população, a relocalização força-
da e a assimilação, muitas vezes por causa dos interesses de 
desenvolvimento agressivos dos grandes empreendimentos. 

Os povos indígenas exigem que respeitem o seu direito à 
sua própria cultura, espiritualidade, língua, tradição, formas 
de organização, modos de pensar e fazer e propriedades in-
telectuais. De facto, será difícil os povos indígenas de todo 
o mundo exercerem os seus direitos humanos fundamentais 
enquanto nações, sociedades e povos distintos se não tiverem 
a possibilidade de controlar os conhecimentos e recursos que 
herdaram dos seus antepassados e residir nos seus domínios 
ancestrais.

A Conferência Geral de 1992 exortou a Igreja Metodista 
Unida a “posicionar-se na vanguarda dos esforços para des-
fazer e reparar as injustiças e os mal-entendidos dos últimos 
500 anos” de colonialismo. Sensibilizou a Igreja para “o 
roubo vergonhoso de terras e outros bens dos nativos e a de-
struição cruel da sua cultura, arte, religião, ambiente e outros 
seres de cujas vidas dependiam”. 

Na Conferência Geral de 2012, a nossa Igreja mundial 
demonstrou o seu compromisso com os povos indígenas at-
ravés de um Acto de arrependimento para consertar as relações 
com os povos indígenas. O seu significado para a Igreja é des- 
crito nos seguintes termos: “O Acto de arrependimento não 
se aplica apenas às comunidades e nações tribais de nativos 
americanos nos Estados Unidos. Engloba as comunidades 
indígenas e entidades tribais/nacionais dos vários países do 
mundo sobre os quais a Igreja Metodista Unida tem espalha-
do o seu manto. Conjuntamente, as semelhanças são reais e 
palpáveis. Reflectem questões de auto-determinação, sober-
ania, integridade cultural e a forma como os povos nativos e 
indígenas acolhem a Igreja Metodista Unida enquanto ver-
dadeiros portadores da Boa Nova, proclamando o Evangelho 
de Jesus Cristo sem qualquer outra aliança”. (Rev. Dr. Thom 
White Wolf Fassett sobre o Acto de arrependimento da Igreja 
Metodista Unida, publicado pelo Gabinete de Unidade Cristã 
e Relações Inter-Religiosas do Conselho dos Bispos).

A intolerância religiosa é uma forma de violação dos di-
reitos humanos cometida contra os povos indígenas de todo 
o mundo. A experiência de relocalização forçada dos Diné 
(Navajo) de Black Mesa no Arizona (EUA) é um exemplo de 
intolerância religiosa. Os Diné consideram que as suas terras 
ancestrais são sagradas. Para eles, perderem as raízes equiv-
ale a serem exterminados enquanto povo. Sob este ponto de 
vista, devemos continuar a apoiar o trabalho e os mandados 
do Relator Especial da ONU sobre a Intolerância Religiosa, 
bem como os do Relator Especial da ONU sobre os Direitos 
dos Povos Indígenas.

As grandes empresas mineiras têm sido responsáveis 
pela destruição dos meios de subsistência, locais sagrados e 
lares ancestrais dos povos indígenas. Os direitos dos povos 
indígenas são direitos humanos. Os povos indígenas opõem-
se à exploração mineira, uma forma de agressão do desen-
volvimento, por destruir as suas terras e recursos e semear o 
caos na unidade e saúde dos seus povos e comunidades. Os 
membros da Igreja Metodista Unida são exortados a apoiar a 
Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 
Indígenas. A UNDRIP, como é frequentemente designada, 
foi adoptada a 7 de Setembro de 2007 pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas com o extraordinário apoio de 143 países. 
Preocupantes, porém, foram as abstenções da Austrália, 
Canadá, Nova Zelândia e Estados Unidos, berços de vários 
povos indígenas. 

Enquanto Igreja mundial, devemos apelar à adopção 
universal deste importante instrumento que o Conselho de 
Direitos Humanos das Nações Unidas proclama como “um 
quadro universal de padrões mínimos para a sobrevivência, 
dignidade, bem-estar e direitos dos povos indígenas do mun-
do”. O Conselho declara o seguinte: “A Declaração aborda 
os direitos individuais e colectivos; a identidade e os direitos 
culturais; os direitos a educação, saúde, emprego, língua e 
outros. Proíbe a discriminação contra povos indígenas e pro-
move a sua participação plena e efectiva em todas as questões 
que lhes dizem respeito. Também assegura o seu direito a 
permanecerem distintos e a procurarem as suas próprias pri-
oridades no desenvolvimento económico, social e cultural. A 
Declaração incentiva explicitamente relações harmoniosas e 
cooperativas entre os Estados e os povos indígenas”.

Os membros da Igreja Metodista Unida devem apoiar o 
Fórum Permanente sobre Questões Indígenas. Estabelecido 
pelo Conselho Económico e Social das Nações Unidas em 
Julho de 2000, este Fórum integrava formalmente os povos in-
dígenas no sistema da ONU e tinha como mandado “abordar 
as questões indígenas relacionadas com o desenvolvimento 
socio-económico, a cultura, o ambiente, a educação, a saúde 
e os direitos humanos”. Continuamos a apoiar a nomeação 
de um Relator Especial sobre as Populações Indígenas sob a 
égide das Nações Unidas. 

A auto-determinação, soberania e espiritualidade dos 
povos indígenas estão no âmago do nosso apoio à respectiva 
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reivindicação histórica das suas culturas, histórias e tradições 
espirituais e dos seus direitos históricos a terras, territórios 
e recursos específicos. O colonialismo corroeu estas reivin-
dicações e extinguiu os seus direitos. O processo de descol-
onização é um assunto inacabado nas Nações Unidas e em 
várias instituições sociais. O papel da religião e da Igreja 
na colonização dos povos e das nações, incluindo as nações 
nativas e os povos indígenas, faz parte deste difícil e dolo-
roso processo de descolonização. Faz parte de um acto de 
arrependimento que respeita verdadeiramente o que os po-
vos indígenas sentem face ao mal que lhes fizeram, de onde 
poderá resultar a restituição e o perdão, e o aspecto e impli-
cações que estes terão.

D. Impunidade: em defesa de um Tribunal Penal 
Internacional

“Não cometerás injustiça no julgamento. Não farás 
acepção de pessoas com relação ao pobre, nem te deixarás 
levar por preferência pelo que tem poder: segundo a justiça 
julgarás o teu próximo” (Levítico 19:15).

É preciso globalizar uma cultura de paz hoje mesmo. A 
cultura dominante de repressão, opressão e exploração não 
tem lugar nesta cultura de paz. Apenas a demanda de uma 
paz justa, onde se inclui a procura de verdade e justiça para 
as vítimas, trará perdão, reconciliação e reparação às muitas 
aldeias, vilas, cidades, nações e regiões do mundo que se en-
contram marcadas por guerra e conflito.

O estabelecimento de um Tribunal Penal Internacional 
(TPI), conforme estipulado num tratado adoptado em 
Roma em Junho de 1998 pela Conferência Diplomática dos 
Plenipotenciários das Nações Unidas para o Estabelecimento 
de um Tribunal Penal Internacional, constitui um passo im-
portante para acabar com a impunidade. Este tribunal, cuja 
carta, designada por Estatuto de Roma, foi adoptada em Julho 
de 1998 e entrou em vigor em Julho de 2002 com a ratificação 
do 60.º país, continua até hoje a julgar casos contra crimes de 
guerra, genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de 
agressão.

Trabalhando em conjunto com a Aliança para um 
Tribunal Penal Internacional (ATPI), os grupos religiosos e 
de fé identificaram vários imperativos morais e éticos para 
a importância do TPI. Estes imperativos continuam a ser 
aplicáveis e urgentes nos nossos dias: “Desejando que a de-
manda de justiça inclua a justiça retributiva, cujo propósito 
é a condenação e o castigo dos infractores, assegurando ao 
mesmo tempo os direitos dos acusados a julgamentos justos; 
a justiça restauradora, cujo propósito é a reparação, resti-
tuição e reabilitação das vítimas; e a justiça redentora, que 
deve ser encarada como a capacitação das comunidades para 
lidarem com as verdades do passado de formas que permitam 
e viabilizem a reconstrução e reconciliação social e o fim dos 
ciclos de violência;

“Reconhecendo que a adjudicação de crimes em 
questões internacionais que tenham transcendido as fronteiras 

nacionais ultrapassam frequentemente o alcance dos sistemas 
de justiça criminal nacionais e que os crimes cujas vítimas 
imediatas tenham ocorrido em contextos nacionais ultrapas-
sam frequentemente a competência ou capacidade dos siste-
mas judiciais nacionais; Observando os princípios básicos de 
justiça para as vítimas de crime e abuso de poder aprovados 
pela Assembleia Geral das Nações Unidas; que se estabeleça 
assim o Tribunal Penal Internacional”. 

Os membros da Igreja Metodista Unida de todo o mun-
do devem exortar todos os governos a assinar e ratificar o 
tratado para o estabelecimento do tribunal. Neste momen-
to, o Estatuto de Roma do TPI conta com pelo menos 123 
signatários. Estes signatários ainda não incluem países 
como os Estados Unidos, Federação Russa, Iémen, Israel, 
Kuwait, Moçambique, República Árabe da Síria, Sudão, 
Ucrânia, Zimbabué e alguns outros que assinaram o estat-
uto mas não o ratificaram. É necessário apoiar o trabalho 
da ATPI e do Grupo de Trabalho de Washington para o 
Tribunal Penal Internacional, que se concentra em conse-
guir que os EUA ratifiquem o tratado. Para tal, os mem-
bros da Igreja Metodista Unida devem preservar e reforçar 
as disposições sem precedentes do Estatuto de Roma que 
apelam ao fim da impunidade em crimes cometidos contra 
mulheres e crianças. 

E. Liberdade religiosa: em defesa da luta contra a intol-
erância

“Porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te liv-
rou da lei do pecado e da morte” (Romanos 8:2 BKJA).

A liberdade religiosa faz parte do panteão de direitos 
humanos. A Declaração Universal dos Direitos do Homem 
estipula o seguinte: “Toda a pessoa tem direito a liberdade de 
pensamento, de consciência, e de religião; este direito implica 
a liberdade de mudar de religião e/ou convicção, assim como 
a liberdade de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou 
em comum, tanto em público como em privado, pelo ensino, 
pela prática, pelo culto e pelos ritos” (Artigo 18.º).

A Igreja Metodista Unida mantém que “a perseguição 
religiosa tem sido comum na história da civilização”, pelo 
que exorta a “políticas e práticas que garantam o direito de 
qualquer grupo religioso de exercer a sua fé isento de re-
strições legais, políticas ou económicas”. A Igreja declara 
ainda que “todas as formas, explícitas e implícitas, de intol-
erância religiosa” devem ser condenadas (Princípios Sociais 
de 2012, ¶ 162B).

A liberdade religiosa continua a ser negada e violada em 
várias partes do mundo. Quase todos os grupos religiosos já 
se debateram com perseguição religiosa, especialmente em 
locais onde uma determinada religião ou convicção é mi-
noritária. A intolerância religiosa, quer em relação às religiões 
estabelecidas, quer às “não tradicionais”, está a crescer tanto 
em democracias novas como estabelecidas. O aumento do ex-
tremismo religioso de todos os tipos e de todas as religiões 
estabelecidas e não tradicionais tem constituído um pretexto 
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conveniente para vários governos em todo o mundo inibirem 
o exercício da liberdade religiosa.

A Igreja Metodista Unida deve continuar a fomentar a co-
operação entre os órgãos espirituais, religiosos e ecuménicos 
com vista a proteger a liberdade e convicção religiosas. Deve 
iniciar diálogos saudáveis com pessoas de diferentes fés e ide-
ologias, incluindo os povos nativos e indígenas, em busca de 
princípios espirituais, sociais e éticos comuns que gerem paz 
e justiça. 

A Igreja Metodista Unida está empenhada em manter os 
padrões mínimos do direito à convicção que se encontram 
contidos nas disposições da Declaração das Nações Unidas 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Intolerância e 
Discriminação Baseadas na Religião ou Convicção. Esta 
declaração enuncia que “a liberdade de religião e convicção 
deverá também contribuir para alcançar os objectivos de paz 
mundial, justiça social e amizade entre os povos e para elim-
inar ideologias ou práticas de colonialismo e discriminação 
racial”. 

Os membros da Igreja Metodista Unida devem exor-
tar os seus governos e incentivar a sociedade civil a iniciar 
diálogos sobre racismo e discriminação e decidir-se a lidar 
em particular com as questões que têm bases religiosas in-
stitucionalizadas. A Igreja Metodista Unida exorta ao apoio 
global da Declaração e Programa de Acção de Durban contra 
o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância 
Conexa. 

F. Paz e pacificação: apoio às Nações Unidas e em defesa 
de uma cultura de paz

“Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas 
entre nações poderosas e distantes. Estas converterão as suas 
espadas em arados, e das suas lanças farão foices. Nenhuma 
nação erguerá a sua espada contra a outra, e não mais apren-
derão a guerrear” (Miqueias 4:3).

“Porquanto, Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um 
só e, derrubando o muro de separação, em seu próprio corpo 
desfez toda a inimizade” (Efésios 2:14 BKJA).

Nesta era de globalização, os ícones da guerra são cada 
vez mais evidentes e o arsenal de máquinas de destruição é 
mais letal do que nunca. As nossas imagens de paz e os instru-
mentos que contribuem para uma paz justa são muitas vezes 
abafados por estes ícones e arsenais.

A resolução de conflitos e o estabelecimento de uma 
paz justa e duradoura derivam de uma prática imparcial e 
libertadora de governação a todos os níveis da vida: local 
e global. A governação justa prospera não com guerras e 
rumores de guerras, mas sim com o avanço de uma ordem 
mundial que proteja os direitos humanos, desenvolva co- 
munidades sustentáveis, fomente uma cultura de paz, ca- 
pacite as pessoas e respectivas associações e promova uma 
democracia imparcial e participativa. É fundamental que 
os direitos humanos sejam o princípio básico de uma paz 
justa e duradoura. A Igreja Metodista Unida deve parti- 

cipar na construção de comunidades que dêem prioridade 
à erradicação da pobreza e à eliminação da fome, ao fim 
das guerras e à resolução de conflitos, à superação da ig-
norância, à cura de doenças e à reparação de inimizades.

As Nações Unidas continuam a ser a instituição inter-
nacional mais importante para alcançar estes objectivos. A 
Igreja Metodista Unida deve continuar a apoiar as Nações 
Unidas (¶ 165D). A nossa participação nas suas diversas ac-
tividades permite-nos contribuir para que se torne uma força 
global responsável e eficaz na construção, reparação e ma-
nutenção da paz, no reconhecimento da dignidade humana e 
na protecção dos direitos humanos.

A decisão de cortar de raiz formas, actos e agentes cres-
centes de extremismo e terrorismo, incluindo a contenção dos 
respectivos impulsionadores e causas, deve situar-se dentro 
dos limites de mecanismos multilaterais e instituições trans 
nacionais liderados pelas Nações Unidas. Os nossos Princípios 
Sociais orientam-nos nesta decisão: “Defendemos a extensão 
e o reforço de tratados e instituições internacionais que prov-
idenciem uma estrutura legítima de resposta à agressão, ao 
terrorismo e ao genocídio” (¶ 165C).

A Igreja Metodista Unida apoia a Agenda de Haia pela 
Paz e Justiça no Século XXI, de cuja definição participou. 
Esta agenda, produzida por uma conferência histórica que 
decorreu em Haia em Maio de 1999, engloba cinquenta áreas 
de estudo que realçam: 1) as causas da guerra e a cultura de 
paz; 2) a legislação e instituições humanitárias e de direitos 
humanos internacionais; 3) a prevenção, resolução e transfor-
mação de conflitos violentos; e 4) o desarmamento e a segu-
rança humana.

A noção da Igreja Metodista Unida de uma cultura de 
paz e da importância da cooperação multilateral no avanço da 
paz, justiça e segurança baseado nos direitos humanos e em 
questões de desenvolvimento sustentável provém do seu apo-
io aos Pilares da Paz no Século XXI, uma declaração políti-
ca de apoio às Nações Unidas para o Conselho Nacional das 
Igrejas de Cristo nos EUA. Os sete pilares declaram que a paz 
assente na justiça exige:

1. o aumento da colaboração e responsabilização política 
entre os governos do sistema das Nações Unidas, entre órgãos 
regionais, governos, autoridades locais, organizações civis e 
estruturas económicas globais em prol do bem comum e de 
igualdade para todos; 

2. o aumento da responsabilização moral, ética e legal a 
todos os níveis por parte de governos, instituições financeiras, 
organizações multilaterais, corporações transnacionais e to-
dos os restantes agentes económicos em prol de uma ordem 
económica justa, participativa e sustentável para o bem-estar 
de todos os povos e de toda a Criação; 
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3. um sistema jurídico internacional abrangente, capaz de 
se adaptar conforme as condições o exijam, a fim de evitar 
e resolver conflitos, proteger direitos, responsabilizar quem 
perturba a paz e viola o direito internacional e proporcionar 
mecanismos de revisão e aplicação justos e eficazes; 

4. a participação de grupos vulneráveis e marginaliza-
dos, em prol da justiça e paz, nos mecanismos com capaci-
dade para rectificar as causas e consequências da injustiça e 
opressão; 

5. o estímulo de uma cultura de paz nos lares, comu-
nidades, instituições religiosas e nações de todo o mundo, 
incluindo o recurso a meios não violentos de resolução de 
conflitos, sistemas apropriados de segurança comum e o fim 
da produção, venda e uso descontrolados de armas à escala 
global; 

6. o respeito pela dignidade inerente a todas as pessoas e 
o reconhecimento, protecção e implementação dos princípios 
da Carta Internacional dos Direitos Humanos de forma que 
as comunidades e os indivíduos possam reivindicar e usufruir 
dos seus direitos universais, indivisíveis e inalienáveis; e 

7. um empenho na sustentabilidade a longo prazo dos 
meios de subsistência e uma reorientação profunda dos 
sistemas económicos e estilos de vida individuais com vista 
a apoiar a justiça ecológica para comunidades humanas em 
harmonia com toda a Criação. 

A Igreja Metodista Unida deve também continuar a 
apoiar a campanha para proibir as minas terrestres, exortan-
do todos os governos a ratificar e implementar o tratado de 
interdição das minas terrestres que proíbe o uso, produção, 
reservas e transferência de minas terrestres anti-pessoais. Este 
tratado apela ainda às partes intervenientes para redobrarem 
os esforços de eliminação de minas terrestres e de assistência 
às vítimas em todo o mundo. 

Os membros da Igreja Metodista Unida devem também 
exortar os seus governos a ratificar o Tratado de Interdição 
Completa de Ensaios Nucleares. A contra-globalização acon-
tece quando proibimos as minas terrestres, abolimos as armas 
nucleares e evitamos que as guerras continuem a proliferar ou 
a ser uma possibilidade. 

G. Direitos económicos, sociais e culturais: que os que 
têm fome sejam saciados

“[A]o dares uma grande ceia, convida os pobres, os defi-
cientes físicos, os mutilados e os que não podem ver” (Lucas 
14:13). 

Deus nosso Senhor ordenou-nos para “prati[car] a justiça, 
am[ar] a misericórdia e a lealdade, e and[ar] humildemente” 
(Miqueias 6:8 BKJA).

A justiça, a bondade e a humildade salientam as 
obrigações da sociedade com os seus indivíduos. No entan-
to, mesmo com a indivisibilidade dos direitos civis, políticos, 
económicos, sociais e culturais, a fome e a pobreza globais 
vêm questionar as nossas prioridades. A nossa atenção é con-
frontada e dirigida para a elevação dos pobres e marginaliza-
dos que se encontram entre nós.

Nesta era de globalização, a pobreza define-se como 

a incapacidade de um ser humano tirar partido das opor-
tunidades globais e de mercado que supostamente estarão a 
emergir e proliferar. Este processo de globalização deifica o 
mercado, mesmo quando este converte o planeta e os seus 
recursos em mercadorias, quando não o faz com as próprias 
pessoas, que se tornam peões da produção económica. O 
nosso valor e dignidade neste processo de globalização são 
medidos pela nossa capacidade de contribuir para os ganhos 
do mercado. 

Todavia, quer se ganhe ou perca nesta era de globalização, 
são os pobres, os marginalizados e os vulneráveis que sofrem 
com os aumentos de preços, as reduções nos apoios governa-
mentais aos programas sociais e ambientais necessários, as 
perturbações dos empreendimentos, a subida dos níveis de 
desemprego e o aumento das violações dos direitos humanos.

A indivisibilidade dos direitos humanos realça a noção 
de que a autonomia é inútil sem alimentos, a justiça é vã sem 
trabalhos e a liberdade é um logro quando as pessoas não 
têm terras para habitar e cultivar. O direito a alimentação e 
o direito a emprego são direitos humanos económicos fun-
damentais. As sociedades tornam-se pacíficas quando as ne-
cessidades de justiça são satisfeitas. Mais do que um sonho, 
a justiça torna-se realidade quando os instrumentos de guerra 
dão lugar a instrumentos de paz. A alimentação e o emprego 
são, também eles, instrumentos de paz. Quem dera que, ao 
fim do dia, nenhuma criança, nenhuma mulher, ninguém se 
deitasse de estômago vazio.

Os membros da Igreja Metodista Unida devem continuar 
a exortar os seus governos a ratificar o Pacto Internacional 
de Direitos Económicos, Sociais e Culturais e a tornar estes 
direitos uma realidade. 

Consideramos hoje que os Objectivos de Desenvolvimento 
do Milénio (ODM), que apoiámos enquanto Igreja, falharam 
em grande medida porque os direitos humanos foram aban-
donados como princípio básico. Os desafios económicos da 
globalização desenfreada, especialmente a recessão económi-
ca generalizada, associados à acção indecisa relativamente às 
alterações climáticas, não ajudaram a alcançar os objectivos 
elevados desta iniciativa para o milénio. A atenção inadequa-
da à desigualdade, discriminação e exclusão de grupos mar-
ginalizados assinou a sentença dos ODM, cujas metas não 
foram totalmente atingidas antes de caducarem em 2015.

Outra oportunidade de visar as causas dos problemas de 
desenvolvimento, sobretudo a pobreza extrema e a fome, se 
apresenta à comunidade mundial através de outra listagem de 
objectivos de desenvolvimento sustentável (ODS), mais uma 
vez negociados sob os auspícios das Nações Unidas. Os di-
reitos humanos, que afirmam na sua essência o valor sagrado 
do ser humano, devem sempre constituir a base de qualquer 
agenda de desenvolvimento em qualquer cronograma, pós-
2015 e subsequentemente. 

O nosso apoio a um novo conjunto de ODS assenta no 
reconhecimento da dignidade humana concedida por Deus 
e na protecção dos direitos humanos. Reconhece a saúde e 
plenitude dos seres humanos tanto quanto a do planeta e do 
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cosmos. Inclui também o reconhecimento dos requisitos da 
justiça de desenvolvimento que lidam com as desigualdades 
históricas derivadas da escravatura e do colonialismo, bem 
como formas modernas de pilhagem e saque derivadas da glo-
balização desenfreada e da degradação histórica do planeta 
Terra.

O Secretário-Geral da ONU, Ban Ki-moon, coloca o desa-
fio ao desenvolvimento sustentável nos seguintes termos: “O 
nosso mundo globalizado pauta-se por um progresso extraor-
dinário a par de graus inaceitáveis e insustentáveis de escas-
sez, medo, discriminação, exploração, injustiça e irrespons-
abilidade ambiental a todos os níveis. No entanto, também 
sabemos que estes problemas não são acidentes da natureza 
ou resultado de fenómenos fora do nosso controlo. Resultam 
de acções e omissões de indivíduos, instituições públicas, do 
sector privado e de outras partes incumbidas de proteger os 
direitos humanos e preservar a dignidade humana”.

Nesta era de globalização, em que o lucro e a acumu-
lação de lucro às custas das necessidades e do bem-estar dos 
mais pobres e vulneráveis e em que a procura desenfreada de 
riqueza e poder espezinharam e negaram os direitos humanos 
dos povos, a paz assente na justiça de Deus trará a verdadei-
ra globalização para sarar as feridas e as marcas de guerras 
e conflitos travados entre povos e nações. A paz assente na 
justiça de Deus ajudará a trazer o perdão e a plenitude a todos 
os povos de Deus e a toda a Criação. A paz assente na justiça 
de Deus proporcionará sustento para o Seu povo e sustentabi-
lidade para a Sua terra. O reino de Deus na terra, tal como nos 
céus, é afinal a verdadeira globalização que devemos almejar 
e procurar alcançar.

ADOPTADA 2000
ALTERADA E READOPTADA 2004
READOPTADA 2008
RESOLUÇÃO N.º 6025, Livro de Resoluções de 2008
RESOLUÇÃO N.º 309, Livro de Resoluções de 2004
RESOLUÇÃO N.º 289, Livro de Resoluções de 2000
Consultar Princípios Sociais, ¶ 165.

Justificação:
A versão reescrita desta resolução com 16 anos dá nova 

ênfase à saúde dos seres humanos e de toda a Criação. Foi 
introduzido texto novo sobre o tráfico humano, a degradação 
ambiental, a migração forçada e global, o acto de arrependi-
mento dirigido às questões dos povos nativos e indígenas e a 
perseguição religiosa, incluindo o extremismo e terrorismo.

R6026.

Número de petição: 60462-CA-R6026-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Readopção da resolução

Readoptar a Resolução 6026.

R6029.

Número de petição: 60435-CA-R6029-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Eliminação

Eliminar Resolução 6029 após a adopção da versão revis-
ta da Resolução 6134, Do apoio às Nações Unidas.

Justificação:
A questão abordada na Resolução 6029 foi incluída como 

uma nova secção numa versão reescrita da Resolução 6134, 
uma admoestação a pessoal da ONU, especialmente entre as 
forças de manutenção da paz, combinada com a defesa da 
profissionalização desse pessoal. 

R6030.

Número da petição: 60413-CA-R6030; Henry-Crowe, Susan 
- Washington, DC,  EUA para a Junta Geral da Igreja e 
Sociedade.

Orientações para viagens responsáveis

Emendar a resolução 6030 
6030. Orientações para viagens responsáveis
Apagar a segunda frase no primeiro parágrafo:
A indústria de viagens e turismo tem se tornado um dos 

sectores de grande e acelerado crescimento na economia glob-
al. As receitas anuais só perdem para a indústria de armamen-
tos e, de acordo com as Nações Unidas, os rendimentos com o 
turismo devem triplicar nos próximos 20 anos. O impacto das 
viagens e do turismo nas economias locais, nas comunidades 
desfavorecidas, nas mulheres e crianças, pessoas indígenas e 
no meio-ambiente tem se tornado uma questão grave e exige 
uma reflexão profunda pelas pessoas de fé sobre o nosso pa-
pel como participantes nestas actividades.

Emendar o sétimo parágrafo, segunda frase:
Viajar não é tirar férias de nossa fé. Da mesma forma 

que somos chamados a expressar nossa hospitalidade ao dar 
boas-vindas à um estranho, somos também chamados a obe-
decer no amor e na justiça com nosso vizinhos quando os 
visitamos, seja perto ou longe. Quando a viajar para uma ter-
ra estranhaterras desconhecidas, os viajantes devem compor-
tar-se com reverência e respeito pelas pessoas, sua cultura e 
terras onde vivem. 

Emendar o nono parágrafo:
As viagens e o turismo explorador tem influência tam-

bém nas mulheres e nas crianças que tornam-se vítimas do 
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comércio ou do tráfico sexual, da prostituição infantil e/ou da 
pornografia. são traficadas pelo sexo dentro de suas próprias 
comunidades ou através de promessas enganosas de oportuni-
dades económicas em outros países para serem somente trafi-
cadas como trabalhadoras domésticas em hotéis ou vendidas 
por sexo.

Emendar o décimo segundo parágrafo, segunda frase:
O desenvolvimento do turismo sustentável na indústria de 

viagens deveria incluir os seguintes princípios  orientações:
Emendar o décimo terceiro parágrafo, segundo ponto:
• Os produtos/souvenirs comprados durante a viagem 

produzidos localmente a utilizar materiais sustentáveis (p.ex. 
nenhuma espécie de plantas ou animais em ameaçados)? 

Justificação:
A petição actualiza a linguagem relacionada ao tráfico 

humano e busca ser colocada junto com as orientações no Liv-
ro de Resoluções.

R6042.

Número de petição: 60436-CA-R6042-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Eliminação

Eliminar a Resolução 6042 após a adopção da alteração 
proposta dos Princípios Sociais ¶ 164.A relativa a bloqueios 
e embargos.

Justificação:
Recomenda-se a eliminação da Resolução 6042 a favor 

de um Princípio Social que aborde uma posição da Conferên-
cia Geral válida para 25 anos contrária a bloqueios ou embar-
gos de alimentos e medicamentos. Esta adição do Princípio 
Social é introduzida como uma alteração do ¶ 164.A.

R6043.

Número de petição: 60474-CA-R6043-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Directrizes para a imposição de sanções

Eliminar o texto actual e substituir pelo seguinte:
A parábola do bom samaritano convida-nos a ver o 

carácter fundamental do amor de Deus como incondicional 
e transversal. Confrontados com a morte e situações em que 
se lida com a morte, o auxílio e o socorro são os bastiões de 
uma resposta cristã. Nesta parábola, o próximo em cuidados e 
o bom vizinho não tinham qualquer relação de amizade. Eram 
estranhos e inimigos históricos um do outro. Todavia, em 
tempos de necessidade, a compaixão supera essas questões, 
sendo os cuidados providenciados através do pedido do bom 

vizinho ao hospedeiro: “Cuida deste homem, e, se alguma 
despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando vol-
tar” (Lucas 10:35 BKJA). Esta provisão de cuidados não foi 
condicionada por tribo, classe, parentesco, sexo, religião, raça 
ou estatuto económico ou político. A instrução de Jesus foi 
simples, mas peremptória: “Vai e procede tu de maneira sem-
elhante” (Lucas 10:37 BKJA). Assim as nossas preces façam 
eco das do salmista: “Até quando dareis sentenças injustas, 
favorecendo os ímpios? / Sede juízes para o desvalido e órfão, 
fazei justiça ao mísero e ao indigente; / libertai o fraco e o po-
bre, livrai-os das garras dos ímpios!” (Salmos 82:2-4 BKJA).

Enquanto ferramentas políticas e económicas de pressão 
e influência, as sanções podem desempenhar um papel críti-
co na mitigação e deterioração de conflitos. É neste sentido 
que as sanções são por vezes encaradas como uma alternativa 
mais tolerável à guerra, mas em circunstância alguma deverão 
impedir a possibilidade de as populações terem acesso ade-
quado a alimentos, água e medicamentos.

No entanto, independentemente da forma assumida, as 
sanções impõem condições à extensão do apoio e socorro 
humanitários, pelo que não cumprem o imperativo evangéli-
co do amor incondicional. Tendo em conta as limitações das 
sanções, devemos fornecer directrizes para a sua imposição e 
implementação para que possamos recordar-nos da compaix-
ão que deve reger sempre as nossas acções.

Um estudo do Serviço e Testemunho Mundial da Igreja 
(Church World Service and Witness, CWSW) de 2006 define 
as sanções como “um menu de medidas diplomáticas, de co-
municação e económicas possíveis que são utilizadas pelos 
governos, órgãos intergovernamentais e entidades não gover-
namentais para forçar mudanças nas políticas e nos compor-
tamentos (regra geral, mas não exclusivamente, da parte de 
um governo).” O estudo acrescenta: “As sanções abrangem 
uma grande variedade de medidas, desde moratórias para 
contactos diplomáticos a embargos comerciais. Os boicotes 
por parte dos consumidores e programas de desinvestimen-
to são medidas relacionadas”. (Consultar o relatório: http://
www.ncccusa.org/98ga/sancpol.html, 2006-04-23.)

O estudo do CWSW aponta que “as sanções podem ser 
limitadas e direccionadas, como no caso de boicotes desporti-
vos ou restrições a viagens aéreas, ou podem ser abrangentes, 
como no caso de embargos comerciais. As sanções podem 
ser unilaterais (envolvendo um governo em concreto) ou mul-
tilaterais (envolvendo mais do que um)”. O termo sanção é 
mais frequentemente associado a medidas económicas des-
tinadas a inflingir prejuízos económicos e deste modo forçar 
um governo ou outra entidade a mudar os seus comportamen-
tos e políticas. A utilização eficaz de sanções assenta na von-
tade política do impositor e mede-se pelos efeitos positivos 
das sanções nos resultados pretendidos. 

No cerne do carácter conflituoso das sanções está a 
preocupação com os possíveis efeitos adversos que estas pos-
sam ter nos segmentos mais vulneráveis da população, além 
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do esforço acrescido em economias que já enfrentam dificul-
dades nos países em vias de desenvolvimento. Como tal, a 
utilização cautelosa das sanções nasce de um dilema ético e 
moral fundamental em que se visa proteger os inocentes e 
os civis em situações de calamidade, conflito e emergência. 
Os países e as entidades que imponham sanções de qualquer 
tipo devem sempre providenciar a protecção dos afligidos 
e inocentes através do exercício básico e descomprometido 
dos direitos humanos internacionais e das leis humanitárias. 
Devemos garantir o direito à protecção da vida humana, os 
direitos humanos e as liberdades civis; as sanções não de-
verão ser impostas às custas dos mais vulneráveis. Por con-
seguinte, a comunidade cristã deve insistir para que toda e 
qualquer sanção disponha de isenções humanitárias com 
vista à prestação de cuidados—onde se incluem alimentos, 
medicamentos, materiais e equipamentos médicos, materiais 
escolares básicos e matérias-primas agrícolas—para aqueles 
que se encontram em necessidade em caso de calamidade, 
conflito e emergência.

As isenções humanitárias em caso de sanções são incor-
poradas no conceito de responsabilidade pela protecção. A 
responsabilidade pela protecção define-se como uma norma 
humanitária e de segurança internacional que apela à comu-
nidade internacional para proteger os civis inocentes e não 
combatentes confrontados com crimes de guerra, genocí-
dio, limpezas étnicas e outros crimes contra a humanidade. 
Reconhecemos que a misericórdia de Deus não se manifesta 
quando se está a sofrer, mas sim no ponto em que as pessoas 
ainda têm a capacidade de agir, um estado prévio em que são 
capazes de decidir e prover às suas próprias necessidades, 
bem como às dos seus filhos e entes queridos. 

Portanto, a responsabilidade pela protecção nasce de 
uma falha na prevenção. A responsabilidade pela prevenção 
apela-nos a lidar com as causas de conflito interno e outras 
crises que colocam populações marginalizadas em risco. 
Devemos começar a fomentar uma ética de prevenção—adi-
cional e anterior à protecção—para garantir que as pessoas 
vivem “em regiões pacíficas, em moradas seguras, em lug-
ares tranquilos de paz e repouso”, com a certeza de que a paz 
é fruto da justiça e imparcialidade (Isaías 32:16-18 BKJA). 
(Consultar a publicação do Conselho Mundial de Igrejas intit-
ulada The Responsibility to Protect: Ethical and Theological 
Reflections, 2005. Consultar também www.responsibilityto-
protect.org e o Relatório da Comissão Internacional sobre 
Intervenção e Soberania Estatal de Dezembro de 2001 intitu-
lado The Responsibility to Protect.)

O estudo do CWSW sobre a eficácia das sanções como 
alternativa à guerra termina com recomendações que incluem 
o estabelecimento de critérios de decisão relativamente à im-
posição de sanções baseados nas seguintes directrizes:

• As sanções devem fazer parte de uma estratégia mais 
ampla de estabelecimento da paz e constituir uma alternativa 
à guerra. 

• As sanções deverão ser adoptadas apenas em casos de 
violação flagrante e persistente da lei internacional.

• As sanções devem ter uma finalidade claramente defin-
ida. 

• As sanções têm maior legitimidade e autoridade mor-
al quando validadas por uma autoridade multilateral compe-
tente. 

• O bem alcançado não deve ser superado pelo mal ante-
cipado. 

• Deve existir uma perspectiva razoável de que seja al-
cançada a finalidade indicada para as sanções de viabilizar a 
mudança política.

• As sanções só são eficazes na medida em que são apli-
cadas de forma consistente e abrangente.

• Devem igualmente existir critérios operacionais para a 
imposição de sanções:

• As sanções devem ser o mais precisamente possível di-
reccionadas aos órgãos e líderes mais responsáveis pela vio-
lação. A ajuda humanitária deverá ser disponibilizada à pop-
ulação geral. 

• O progresso e os efeitos das sanções deverão ser contin-
uamente monitorizados por um órgão de supervisão multilat-
eral independente e imparcial.

• Os agentes responsáveis pela aplicação deverão estar 
preparados para lidar com as carências e necessidades das 
vítimas no país sancionado e em países terceiros afectados.

• Deverá manter-se uma comunicação aberta com os lí-
deres governamentais e grupos cívicos do país sancionado.

É feito um apelo aos membros da Igreja Metodista Unida 
para que: 

• solicitem que todos os governos empreguem e subscre-
vam os indicadores actualmente disponíveis para avaliar os 
potenciais impactos humanitários antes de imporem sanções 
e para monitorizar os impactos depois de implementadas as 
sanções; especialmente os desenvolvidas por instituições 
multilaterais como as Nações Unidas;

• solicitem que todos os governos procurem elaborar 
uma lista de excepções humanitárias nos casos em que não 
exista um precedente previamente desenvolvido pelas Nações 
Unidades e outras instituições multilaterais e incorporem es-
sas isenções em todo e qualquer regime de sanções;

• apelem a uma monitorização sistemática das sanções 
por parte de observadores especialistas independentes; 

• apelem à obrigatoriedade regular de consenso antes 
de as Nações Unidas imporem e/ou darem continuidade a 
sanções do Conselho de Segurança;

• garantam, nos nossos esforços de defesa, que as sanções 
e os embargos cumprem os requisitos das leis internacionais 
de direitos humanos e humanitárias disponíveis, incluindo o 
disposto no Estatuto do Tribunal Penal Internacional; 

• se empenhem para que os seus esforços de apoio hu-
manitário enquanto membros da Igreja Metodista Unida, es-
pecialmente através da Comissão Metodista Unida de Auxílio, 
sejam envidados com noção da eficácia limitada de sanções 
e ferramentas de aplicação semelhantes na concretização das 
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respectivas metas políticas indicadas, ao mesmo tempo que 
fomentam e implementam uma ética de protecção e, mais im-
portante ainda, de prevenção a fim de preservar a dignidade e 
os direitos humanos dos mais vulneráveis; e

• apelem à Junta Geral de Igreja e Sociedade para defend-
er políticas em palcos nacionais e internacionais que incor-
porem o entendimento das sanções e respectivas implicações 
que está contido nesta resolução.

Justificação:
Esta versão reescrita recorda-nos das limitações das 

sanções com base na afirmação teológica de que o amor de 
Deus é incondicional e transversal. A versão reescrita convida 
os membros da IMU a praticarem uma ética de protecção e 
prevenção, além de apresentar o conceito humanitário de re-
sponsabilidade pela protecção lado a lado com a compreensão 
ecuménica da responsabilidade pela prevenção.

R6066.

Número de petição: 60475-CA-R6066-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Testes atómicos nas Ilhas Marshall: um legado

Eliminar o texto actual e substituir pelo seguinte:
CONSIDERANDO QUE, no Antigo Testamento, o 

Senhor disse a Moisés o seguinte: “Fala aos filhos de Israel: 
Se um homem ou mulher cometer algum dos pecados pelos 
quais se ofende a Yahweh, essa pessoa será sumariamente 
considerada culpada. Confessará o pecado cometido e restitu-
irá o valor correspondente ao que é devedor, acrescido de um 
quinto. Restituirá àquele a quem prejudicou” (Números 5:5-
7). E no Novo Testamento, Zaqueu tomou a palavra e disse 
ao Senhor: “Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou 
doando aos pobres; e se de alguém extorqui alguma coisa, 
devolverei quatro vezes mais!” (Lucas 19:8);

CONSIDERANDO QUE evidências de relatórios des-
confidencializados do governo dos EUA e estudos revelam 
que muitos mais habitantes das Ilhas Marshall foram ex-
postos à precipitação dos 67 testes atómicos e nucleares dos 
EUA, detonados entre 1946 e 1962, do que os negociadores 
norte-americanos admitiram quando o pacote de compen-
sações do pacto foi negociado no início dos anos 1980;

CONSIDERANDO QUE o governo das Ilhas Marshall 
indicou que as informações sobre a saúde da sua população 
exposta à radiação de testes atómicos e nucleares dos Estados 
Unidos nesse território requerem uma compensação e ex-
pansão dos cuidados médicos mais justas do que o fundo fi-
duciário de 150 milhões de USD providenciado no Pacto de 
Livre Associação;

CONSIDERANDO QUE os documentos desconfiden-
cializados revelam que os Estados Unidos tinham conheci-
mento da potência antecipada da explosão da “Castle Bravo”, 
a qual, com 15 megatoneladas, era 1000 vezes mais potente 
do que a bomba largada em Hiroshima, no Japão, em 1945 
(consultar o artigo da Newsweek “Marshall Islands Nuclear 
Lawsuit Reopens Old Wounds”);

CONSIDERANDO QUE muitas questões têm sido sus-
citadas quanto à exactidão da investigação médica realizada 
pelos laboratórios do governo dos EUA nos habitantes das 
Ilhas Marshall que foram expostos à precipitação dos testes 
atómicos e nucleares;

CONSIDERANDO QUE, embora o governo dos EUA 
tenha providenciado compensação na íntegra aos cidadãos 
norte-americanos residentes nos estados do Nevada, Utah e 
Arizona, na direção do vento do local de testes no Nevada, nem 
um dos mais de 2000 habitantes das Ilhas Marshall, a quem 
o Tribunal de Reivindicações Nucleares concedeu o direito a 
indemnização, recebeu 100 porcento das suas compensações;

CONSIDERANDO QUE o governo dos EUA providen-
ciou compensação na íntegra aos cidadãos norte-americanos 
residentes numa área significativamente maior do que as Ilhas 
Marshall, apesar de a tonelagem total de testes dos EUA nas 
Ilhas Marshall ter sido quase 100 vezes superior à resultante 
dos testes no local de testes do Nevada;

CONSIDERANDO QUE mais de um terço do número 
total de destinatários do direito a indemnização por testes nu-
cleares nas Ilhas Marshall morreu antes de receber a compen-
sação na íntegra; 

CONSIDERANDO QUE os documentos revelam agora 
que as populações de Ailuk e outros atóis e ilhas próximos 
foram expostas a quantidades perigosas de radiação, porém, 
não foram evacuadas propositadamente apesar de infor-
mações de que o vento dominante afastaria a precipitação 
para uma série de ilhas desabitadas;

CONSIDERANDO QUE os habitantes das Ilhas Marshall 
estão a tomar cada vez mais consciência de que os ilhéus não 
foram evacuados por estarem provavelmente a ser usados 
como “cobaias” em estudos de radiação;

CONSIDERANDO QUE o teste com a bomba de hi-
drogénio “Castle Bravo” no Atol de Bikini a 1 de Março de 
1954 foi detonado apesar de os relatórios meteorológicos do 
dia anterior indicarem ventos na direção leste, rumo aos atóis 
desabitados de Rongelap, Utrik, Ailuk e outros;

CONSIDERANDO QUE os representantes do governo 
dos EUA enganaram a população do Atol de Bikini dizen-
do-lhes que a sua ilha seria utilizada “em benefício da hu-
manidade” e evocando outras parábolas cristãs;

CONSIDERANDO QUE os testes atómicos e a precipi-
tação nuclear causaram elevados índices de cancro, anomalias 
genéticas, queimaduras por radiação e distúrbios da tiróide 
entre as populações das Ilhas Marshall e que muitos não rece-
beram direito a compensação por lesões pessoais; 

CONSIDERANDO QUE, embora os impactos adversos 
e negativos para a saúde da “Castle Bravo” e de outras bombas 
nucleares tenham grande relevância, é fundamental consider-
ar a destruição do bem-estar cultural, ambiental e emocional 
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das populações das Ilhas Marshall, incluindo a relocalização 
forçada e as terras tornadas inabitáveis;

CONSIDERANDO QUE o governo dos EUA ainda não 
se desculpou perante o povo das Ilhas Marshall pela morte 
dos seus cidadãos e pelos estragos causados na sua terra-mãe, 
águas e população;

CONSIDERANDO QUE as disposições económicas de 
um Pacto de Livre Associação implementado em 1986 cadu-
caram em 2001 e proibiam os habitantes das Ilhas Marshall 
de “procurar recurso futuro nos tribunais dos EUA” (consul-
tar o artigo da Newsweek supramencionado);

CONSIDERANDO QUE o fundo fiduciário de 150 mil-
hões de USD providenciado num Pacto de Livre Associação 
com as Ilhas Marshall é lamentavelmente inadequado, e não 
a justa compensação pelos prejuízos de saúde e mortes cau-
sados pelos testes nucleares dos EUA entre a população, bem 
como pela perda de utilidade de 20 atóis e ilhas isoladas dev-
ido à contaminação por radiação;

CONSIDERANDO QUE o financiamento dos EUA des-
tinado a programas de vigilância médica e tratamento é inad-
equado para responder às necessidades da população exposta 
nas Ilhas Marshall;

CONSIDERANDO QUE a República das Ilhas 
Marshall apresentou uma série de ações judiciais no Tribunal 
Internacional de Justiça a 24 de Abril de 2014 contra os 
Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a Rússia, a China, 
a Índia, o Paquistão, Israel e a Coreia do Norte, alegando que 
estas potências nucleares violaram as respectivas obrigações 
de desarmamento nuclear ao abrigo do Tratado de Não 
Proliferação (TNP) e da legislação internacional habitual-
mente aplicável a todos os estados (consultar a declaração da 
Comissão de Advogados para a Política Nuclear de Novembro 
de 2014, The Marshall Islands’ Nuclear Zero Cases in the 
World Court: Background and Current Status); e

CONSIDERANDO QUE apenas “três dos nove estados 
que possuem arsenais nucleares—o Reino Unido, a Índia e 
o Paquistão—aceitaram a jurisdição obrigatória do Tribunal 
quando o estado contrário fez o mesmo, como fizeram as 
Ilhas Marshall”;

Fica, portanto, resolvido  o apelo desta Conferência Geral 
à Igreja Metodista Unida, através da Junta Geral de Igreja e 
Sociedade e da Junta Geral dos Ministérios Globais, para co-
laborar proximamente com a população das Ilhas Marshall e 
os nossos parceiros ecuménicos no sentido de obter um pedi-
do de desculpas oficial e o total recurso, incluindo todo o fi-
nanciamento necessário, por parte do governo dos EUA, bem 
como para exortar o governo dos EUA a aceitar a jurisdição 
obrigatória do Tribunal de Justiça Internacional e a cumprir 
as suas obrigações nos termos do Tratado de Não Proliferação 
Nuclear com vista ao desarmamento e à concretização da ces-
sação da corrida às armas nucleares; e

Fica ainda resolvido que sejam enviadas cópias des-
ta resolução ao Procurador-Geral dos EUA, Secretário do 
Departamento de Energia, Secretário de Defesa, Secretário 
de Estado, com cópias para a Embaixada da República das 
Ilhas Marshall em Washington, D.C., e para o povo das Ilhas 
Marshall.

ADOPTADA 2000
READOPTADA 2008
RESOLUÇÃO N.º 6050, Livro de Resoluções de 2008
RESOLUÇÃO N.º 288, Livro de Resoluções de 2004
RESOLUÇÃO N.º 267, Livro de Resoluções de 2000
Ver Princípios Sociais, ¶ 165B.

Justificação:
Esta versão reescrita inclui novos dados e baseia-se nas in-

formações de uma variedade de fontes sobre as Ilhas Marshall.

R6072.

Número de petição: 60871-CA-R6072-G; Galvan, Elias - 
EUA para os Metodistas Associados em Representação da 
Causa dos Americanos Hispânicos/Latinos.

Fronteira Estados Unidos-México

 A fronteira Estados Unidos-México é uma área de 
3218,60 quilómetros em que dinâmicasas dinâmicas socio-
económicas socioeconómicas negativas entre duas culturas 
interactivas tiveram têm um impacto negativo um impacto 
negativo na qualidade de vida das populações adjacentes. Esta 
situação adversa foi exacerbada por políticas internas e inter-
nacionais adoptadas pelos governos dos EUA e do México.

 A região fronteiriça é caracterizada pelo seguinte:
• domínio político por uma minoria de famílias ricas e 

poderosas;
• disparidade económica drástica entre os segmentos da 

população;
• deterioração constante das condições de saúde, particu-

larmente das que afectam os pobres;
• elevada incidência de crime, tráfico de drogas e de hu-

manos para a exploração de crianças e adultos; e
• elevadas taxas de desemprego e subemprego; eEstas 

condições precárias também afectam o influxo constante de 
milhares de refugiados e pessoas sem documentos que vão 
para os Estados Unidos à procura de um porto seguro ou mel-
hores condições económicas; estas situações de dor e sofri-
mento que afectam milhões de mulheres, crianças e homens 
que residem em ambos os lados da fronteira. O impacto des-
tas dinâmicas atinge bem o interior de ambos os países.

• aumento da militarização da fronteira que aliena mais os 
EUA e o México, separando famílias e resultando em mortes 
trágicas de pessoas.

 Confrontados com este sofrimento humano na região 
fronteiriça dos Estados Unidos-México, reconhecemos que a 
visão “de um novo céu e uma nova terra” (Apocalipse 21) 
será apenas uma ilusão enquanto “pelo menos um destes” 
(Mateus 25) continue a sofrer.

 Estamos particularmente preocupados com as seguintes 
condições:
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1. Ambientais:
a. utilização indiscriminada constante de pesticidas no 

crescimento e colheita de produtos agrícolas, um problema 
em ambos os lados da fronteira; bem como a exportação de 
pesticidas proibidos ou restritos através da fronteira;

b. contaminação da água causada pela descarga de resídu-
os tóxicos industriais de empresas e pela irrigação de substân-
cias venenosas para o Rio Grande, Colorado e outros rios; e

c. poluição crescente do ar em ambos os lados da fron-
teira.

2. Saúde:
a. elevada taxa de defeitos congénitos e outros problemas 

de saúde entre os trabalhadores industriais, muito dos quais 
não receberam equipamento apropriado nem foram informa-
dos dos perigos dos materiais tóxicos a que estiveram expos-
tos;

b. elevada incidência de disenteria, tuberculose e hep-
atite, especialmente em crianças nas Colonias (áreas rurais 
não incorporadas), causada pela inexistência de instalações 
de tratamento de águas adequadas e escassez de alimentos e 
água potável;

c. número crescente de casas e favelas lotadas e insegu-
ras, sem saneamento e outro serviços básicos, devido à inex-
istência de alojamentos adequados e acessíveis para os tra-
balhadores; e

d. falta de acesso a serviços de saúde, educação e serviços 
sociais, já sobrecarregados pelo volume da necessidade, per-
petuando o ciclo de pobreza e desumanização.

3. Económicas:
a. os salários são mantidos baixos ao reprimir os direitos 

de negociação dos trabalhadores, o que coloca a região fron-
teiriça abaixo da média dos níveis salariais médios industriais 
mexicanos, apesar de as Maquiladoras continuarem a ser uma 
grande fonte de rendimento para a região da fronteira mexi-
cana;

b. inexistência de estratégias de desenvolvimento 
económico e industrial a longo prazo, tornando as economias 
dos Estados Unidos. e do México mais dependentes de cor-
recções económicas rápidas, tais como as Maquiladoras, cul-
turas de rendimentos rápidos, turismo e serviços que podem 
ajudar de modo temporário e superficial, ignorando as neces-
sidades das gerações actuais e futuras;

c. acordos comerciais (como o Acordo Norte-Americano 
para o Comércio Livre (North American Free Trade 
Agreement) que agravam as dependências económicas exis-
tentes e promovem a exploração de recursos humanos e natu-
rais; e

d. baixo nível de escolaridade da região, elevada incidên-
cia de iliteracia, elevada taxa de abandono escolar e disponibi-
lidade e influxo de drogas, aspectos que têm um maior impac-
to na população de baixos rendimentos que vive na fronteira.

4. Direitos humanos e civis:
a. elevada ansiedade dos americanos, que vêem os 

imigrantes como estrangeiros indesejados que ameaçam a se-
gurança social, política e económica dos EUA;

b. estratégias adoptadas pelas agências e grupos governa-
mentais dos EUA para perseguir, intimidar e reprimir a entra-
da de estrangeiros legais no território dos EUA; e

c. administração ineficiente da justiça; insensibilidade 
cultural dos agentes de patrulha da fronteira; elevada incidên-
cia do uso ilegal de força e violação constante dos direitos 
humanos e civis das pessoas detidas ou deportadas. Estas 
situações criam uma atmosfera de tensão e desconfiança que 
contribui para a polarização entre os residentes do México e 
dos EUA e as pessoas de passagem.

d. exportação de armas e outros armamentos que acabam 
nas mãos de cartéis de drogas, o que agrava mais ainda o nível 
de violência na região fronteiriça.

 Estas condições precárias afectam o influxo constan-
te de milhares de refugiados e pessoas sem documentos que 
vêm para os Estados Unidos à procura de um porto de abrigo 
ou de melhores condições económicas. Adicionalmente, es-
tas situações despoletam dor e sofrimento em milhares de de 
crianças, mulheresmulheres, crianças e homens residentes em 
ambos os lados da fronteira. O impacto destas dinâmicas atinge 
bem o interior de ambos os países. Enquanto cristãos e mem-
bros da Igreja Metodista Unida, expressamos a nossa tristeza 
e indignação com este sofrimento humano e aceitamos a re-
sponsabilidade de utilizar os nossos recursos para a eliminação 
das causas profundas que estão na base deste trágico problema 
humano. Somos movidos por Deus, através de Cristo, a amar 
o próximo e a fazer o que for necessário para promover a cura 
no meio do sofrimento e a restaurar a plenitude daqueles cujas 
vidas são abaladas pela injustiça e opressão.

 Por conseguinte, recomendamos e apelamentos aos gov-
ernos do México e dos EUA a:

• desenvolverem políticas nacionais e internacionais 
que promovam uma maior paridade económica entre os dois 
países, como parte integral de qualquer acordo comercial;

• desenvolverem acordos binacionais e multilaterais que 
visem melhorar a qualidade de vida; salvaguardar os direitos 
sobre a água e prevenir a contaminação do ar, da água e da 
terra de ambos os lados da fronteira;

• desenvolverem mecanismos vinculativos e aplicáveis no 
que diz respeito ao seguinte: direitos humanos e do trabalho; 
agricultura, incluindo trabalhadores agrícolas; normas ambi-
entais e normas de saúde e segurança para ambos os países e 
em quaisquer acordos que celebrem;

• desenvolverem e apoiarem políticas nacionais e inter-
nacionais, como a Convenção da ONU sobre a Protecção dos 
Direitos de todos os Migrantes e Membros das Respectivas 
Famílias, que facilita a migração e imigração de pessoas at-
ravés da fronteira, respeitando os seus direitos e aspirações; e

• encontrarem formas alternativas e criativas de reduzir a 
dívida estrangeira do México.; e

• trabalharem para a desmilitarização da fronteira.
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 Recomendamos ainda que a Junta Geral da Igreja e 
Sociedade, com igrejas no México, nos Estados Unidos e 
no Canadá, procure formas de estabelecer parcerias relativa-
mente ao comércio justo, direitos humanos e do trabalho, e 
quanto a questões agrícolas e ambientais.

ADOPTADA 1992
ALTERADA E READOPTADA 1996
ALTERADA E READOPTADA 2000
ALTERADA e READOPTADA 2004
READOPTADA 2008
READOPTADA 2012
RESOLUÇÃO N.º 6072, 2012 Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO N.º 6052, 2008 Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO N.º 302, 2004 Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO N.º 282, 2000 Livro de Resoluções
See Princípios Sociais, ¶ 165.

R6091.

Número da petição: 60695-CA-R6091-G; Tsay, Andy - EUA 
para Formosan Caucus.

A segurança, a estabilidade e a soberania de Tai-
wan (República da China)

A segurança, a estabilidade e a autodeterminação sober-
ania

 de Taiwan, desde 1624 . . .
 Com sua Lei Anti-Secessão (2005), a da República 

Popular da China (RPC) ameaçou destruir a democracia e 
os direitos humanos, duramente conquistados pelo povo de 
Taiwan com mais de   800 1500 mísseis balísticos de curta 
distância se os Taiwaneses exercitem a autodeterminação e 
declarem a independência;

 A RPC também . . .
 Em 27 de fevereiro de 2006 . . . e prometeu tratar da 

ameaça da acção militar pela RPC;
 Em março de 2014, meio milhão de pessoas de Taiwan, 

liderados pelos jovens, expressaram sua grande preocupação 
através amplamente divulgado “Movimento Girassol” em 
oposição ao serviço KMT proposto o pacto comercial com 
Pequim; 

 Com a liderança dos Metodistas Unidos Taiwaneses . . .
 Seja, por conseguinte, decidido que a Conferência Geral 

da Igreja Metodista Unida de 2008 2016 . . .
 Seja também decidido, que a Igreja Metodista Unida . . . 

e as Nações Unidas o direito dos Taiwaneses à estabilidade, 
segurança e autodeterminação soberania do estatuto próprio 
de Taiwan na família das nações.

R6092.

Número da petição: 60694-CA-R6092-G; Tsay, Andy - EUA 
para Formosan Caucus.

Apoio à Taiwan

“Apoio à Taiwan”
 A história humana é uma de migração e lutas para a au-

todeterminação, mas muitas vezes frustrada por intervenções 
não solicitadas de nações nos assuntos de outras nações. A 
Igreja Metodista Unida continua a se posicionar, inequivo-
camente, contra tais intervenções. Esta é também a historia 
do povo de Taiwan, em sua luta pela autodeterminação como 
um estado independente que chama por nossa solidariedade 
e acção.

 Taiwan é um estado ilha com dois vinte e três milhões de 
pessoas, a consistir em taiwaneses autóctones, chineses e uma 
mistura de ambos.

 Após mais de 400 anos de domínio colonial holandês, 
pelos chineses e pelos japoneses, o povo de Taiwan hoje pos-
sui uma forma mais estável de governo democrático, uma 
economia próspera assim como uma identidade nacional e 
cultura vibrantes.

 Chamamos, portanto, os Metodistas Unidos em todo o 
mundo para levantarem-se em solidariedade com o povo de 
Taiwan à medida que eles afirmam seus direitos humanos e 
seus direitos à autodeterminação. A autodeterminação per-
mitirá ao povo de Taiwan determinar livremente o seu destino 
político e alcançar suas aspirações democráticas, sem a in-
fluência ou domínio de poderes estrangeiros, incluindo os da 
República Popular da China. 

 Além disso, os Metodistas Unidos apoiam os esforços do 
povo de Taiwan para a paz justa e duradoura, fronteiras segu-
ras e estáveis, e o desenvolvimento e a cooperação sustentável 
entre as nações e os povos do mundo. Isto exige ter Taiwan 
como um membro contribuinte das Nações Unidas.

 À luz da compreensão história dos Metodistas Unidos 
sobre a autodeterminação, e sua compreensão actual de “Uma 
Política Chinesa” do nosso governo, que não é aceito pela 
maioria do povo de Taiwan, nós, portanto, chamamos a lid-
erança do Conselho de Bispos, com a ajuda da Junta Geral 
dos Ministérios Globais e a Junta Geral da Igreja e Sociedade 
e suas redes de conferência anual, incluindo a Federação 
Nacional dos Metodistas Unidos da Ásia e América, para in-
formar e educar a igreja sobre a história, a experiência, as 
lutas e a esperança do povo de Taiwan em um estado inde-
pendente. 

R6102.

Número de petição: 60876-CA-R6102-G; Galvan, Elias - 
EUA para os Metodistas Associados em Representação da 
Causa dos Americanos Hispânicos/Latinos.

Violência contra crianças na América Latina e 
nas Caraíbas

CONSIDERANDO QUE milhões de crianças na América 
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Latina e nas Caraíbas lutam diariamente para sobreviver no 
meio da violência que as força a sair das suas casas, cidades e 
país à procura de segurança e melhores condições de vida; e

CONSIDERANDO QUE as causas profundas da mi-
gração e da imigração são: 

• a violência do conflito armado
• a violência de recursos escassos retirados das necessi-

dades educacionais e de saúde das crianças para apoiar orça-
mentos militares anormalmente elevados; 

• a violência de pobreza associada à enorme sobrecarga 
da dívida externa de cada nação da região concentração de 
riqueza numa percentagem muito pequena da população; taxa 
de desemprego elevada e inexistência de oportunidades edu-
cativas acessíveis;

• a violência da fome; 
• a cultura de violência que permeia a televisão e outros 

meios de comunicação;
• inexistência de instalações médicas acessíveis à pop-

ulação geral, resultando numa taxa de mortalidade infantil 
elevada;

• violência criada pelo crime organizado envolvido no 
tráfico de drogas ilegais para os EUA;

• violência causada por gangues (maras) infiltrada por 
cartéis de droga que recrutam crianças a partir dos oito anos 
de idade nas Honduras, El Salvador e noutros países. 

• violência doméstica generalizada;
• violência ecológica que está a destruir e a poluir o mun-

do natural e todos os seres vivos;
• a violência do impacto do VIH-SIDA, que tem a se-

gunda incidência mais elevada no mundo e em muitas nações 
caribenhas, destruindo a vida das crianças logo à nascença;

• a violência de uma taxa de mortalidade muito elevada.
 Seja, por conseguinte, decidido que a Comissão Geral 

sobre Religião e Raça aprove a petição MARCHA na 
Conferência Geral de 20042016 a fim de estabelecer um 
programa especial para resolver, incentive as Mulheres 
Metodistas Unidas (UMW), a Junta Geral dos Ministérios 
Globais (JGMG), a Junta Geral de Igreja e Sociedade (JGIS), 
a Junta Geral de Educação Superior e ministério (JGESM) 
e a Junta Geral do Discipulado (JGD) a desenvolverem pro-
gramas, em cooperação com as igrejas membros do CIEMAL, 
para resolver a grave crise das crianças que lutam para sobre-
viver num cenário de violência e pobreza;comunicando esta 
preocupação a 

Fica assim decidido que o Conselho dos Bispos o pe-
dido seja submetido à Junta Geral dos Ministérios Globais 
(JGMG) e o Conselho Geral de Finanças e Administração 
(CGFA) para apoiar para a implementação de um programa  
destes programas.

ADOPTADA 2004
READOPTADA 2008
READOPTADA 2012

RESOLUÇÃO N.º 6102, 2012 Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO N.º 6071, 2008 Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO N.º 324, 2004 Livro de Resoluções
Ver Princípios Sociais, ¶¶ 162C, 164A e 165.

R6111.

Número da petição: 60757-CA-R6111-G; Loeser, John - 
Wilson, NY, EUA para o Conselho de Administração IMU 
Exley.

Eliminação

Eliminar a resolução 6111.

Justificação:
1) As pessoas da Igreja Metodista Unida somos chama-

dos a seguir as instruções de John Wesley em não fazer mal 
algum a qualquer pessoa ou nação; e fazer o bem de todo 
tipo de bondade, conforme formos capazes, à todas as pessoas 
(2012 Livro de Disciplina ¶ 102, p. 52).

2) Afirmamos John Wesley . . .

R6111.

Número da petição: 60758-CA-R6111-G; Cook, Donna - 
Evansville, IN, EUA. 1 Petição similar

Oposição a assentamentos israelitas em terras 
palestinianas

Emendar a resolução #6111: Oposição a assentamentos 
israelitas em terras palestinianas conforme a seguir:

. . .
Seja ainda resolvido, que apelamos à todos os governos 

ao governo dos EUA para acabar com toda a ajuda militar 
para a região e, segundo, para redistribuir a grande quantidade 
de ajuda agora dada a Israel e ao Egipto; para apoiar  para ter 
cuidado e considerar o bem-estar de todos ao tomar qualquer 
decisão com relação à ajuda militar. Estamos preocupados 
com o papel negativo do Irão em financiar as actividades 
militares na região. Reconhecemos e celebramos o papel 
do sistema de defesa de Israel “Cúpula de Ferro”, apoiado 
pela ajuda militar dos EUA, em salvar vidas judaicas, cristãs 
e muçulmanas dos foguetes lançados indiscriminadamente 
pelos militantes Palestinianos (Mark Tran, “Iron Dome: 
Israel's 'Game-Changing' Missile Shield,” Guardian, 9 de  
julho de 2014, disponível em http://www.theguardian.com 
/world/2014/jul/09/iron-dome-gaza-israel-air-defence-mis 
sile; Cf. Dan Rather, “How Israel's Iron Dome Is Also Saving 
Palestinian Lives,” Huffington Post, 22 de janeiro de 2014, 
disponível em http://www.huffingtonpost.com/dan-rather/isra 
el-iron-dome_b_2526720.html). Apelamos à todas as nações 
que podem, independentemente de suas lealdades políticas 
para apoiar os esforços de desenvolvimento económico das 
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organizações não governamentais em toda a região, incluindo 
instituições religiosas, grupos de direitos humanos, sindicatos 
e grupos profissionais no seio das comunidades palestinianas.

A Igreja Metodista Unida solicita que todos os governos, 
especialmente os Estados Unidos da América para, em con-
junto com as Nações Unidas e outras nações, apelar ao Estado 
de Israel para: 

1. pôr fim à confiscação das terras palestinianas e da água 
por qualquer razão; 

2. pôr fim à construção de novos ou à expansão de assen-
tamentos e estradas de contorno já existentes nos territórios 
ocupados, incluindo Jerusalém Oriental; 

3. levantar os bloqueios e toques de recolher em todas as 
cidades palestinianas efectuando uma completa retirada das 
forças militares israelitas para a Linha Verde (a linha de ces-
sar fogo de 1948 entre Israel e a Cisjordânia); 

4. desmantelar esse segmento do muro de separação con-
struído desde maio de 2002 que não está a ser construído na 
Linha Verde, mas em terra palestiniana, que está a separar os 
palestinianos das suas terras e os agricultores dos seus campos.

Apelamos também à Autoridade Palestina e a todos os lí-
deres religiosos palestinianos que continuem a condenar pub-
licamente a violência contra civis israelitas e a utilizar actos 
de desobediência não violentos para resistir à ocupação e aos 
assentamentos ilegaispara publicamente condenar a violên-
cia contra Israelitas, para afirmar o direito de Israel de existir 
entre fronteiras seguras, para proteger os direitos iguais dos 
Judeus, Cristãos e outras minorias que vivem ou se deslocam 
em suas jurisprudências, e a usarem métodos não violentos. 

. . .

Justificação:
É simplesmente ignorante, e sugere uma falta de preocu-

pação pelas vidas salvas de vários foguetes, para somente 
condenar amplamente “todas” as ajudas militares dos EUA 
para Israel e o Egipto. A Cúpula de Ferro é um sistema de ar-
mamento de defesa. A consistência moral exige que peçamos 
o melhor dos líderes do Irão e da Palestina. 

R6113.

Número da petição: 60415-CA-R6113-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral da Igreja e 
Sociedade.

Dizer “não” à violência no conflito no Médio 
Oriente

Readoptar a Resolução 6113 com o título emendado: 
Dizer não à violência no Médio Orienteno conflito 

Palestino-IsraelitaMédio Oriente

Justificação:
Mudar o nome de forma mais precisa reflecte o conteúdo 

da resolução e o conflito das duas partes principais.

R6113.

Número de petição: 60860-CA-R6113-G; Joyner, Alexander -  
Parksley, VA, EUA. 1 Petição similar

Dizer “não” à violência no conflito no Médio 
Oriente

Substituir a Resolução 6113 “Dizer “não” à violência no 
conflito no Médio Oriente” por “Uso de justiça reparadora na 
pacificação em Israel/Palestina”

 CONSIDERANDO QUE a “justiça” na Bíblia é repa-
radora, uma vez que Deus procura a cura nas relações, trans-
forma a alienação em comunidade, acolhe os infractores na 
família de Deus e abençoa todas as pessoas na Terra e Jesus 
oferece respostas reconciliadoras aos que cometem erros no 
Novo Testamento; e

 CONSIDERANDO QUE a Igreja Metodista Unida de-
fende a paz e justiça no conflito israelo-palestiniano e recon-
hece que uma parte significativa das populações israelita e 
palestiniana viveu eventos traumáticos de ameaça à vida, in-
cluindo anos de sofrimento sob ocupação e anos de guerra e 
terrorismo, e que os israelitas e os palestinianos foram am-
bos, em momentos diferentes, vítimas e agressores e ambas as 
populações sofreram elevados níveis de trauma e stress devi-
do à situação política não resolvida (para informações adicio-
nais acerca do trauma, consultar os artigos citados abaixo); e 

  CONSIDERANDO QUE um trauma não resolvido tem 
um impacto profundo nos indivíduos, comunidades e nações, 
perpetuando e prolongando frequentemente o mesmo conflito 
que causou o trauma em primeiro lugar, fazendo a resolução 
parecer impossível ao minar a confiança que tem de ser esta-
belecida para que as negociações de uma solução duradoura, 
justa e pacífica sejam bem-sucedidas; e

  CONSIDERANDO QUE a justiça restauradora funciona 
de modo a reconhecer danos, restabelecer a confiança, honrar 
a dignidade e integrar todas as pessoas que sofreram devido 
ao conflito, e como a justiça restauradora é uma abordagem 
de transformação de conflitos e reposição da paz que pode ser 
muito útil na criação de confiança entre as partes envolvidas 
num conflito prolongado, o diálogo da justiça restauradora é 
especialmente apropriado no conflito israelo-palestiniano, no 
qual ambas as partes se vêem como vítimas e vêem o outro 
como o agressor/infractor; e 

 CONSIDERANDO QUE o diálogo da justiça repara-
dora convida as partes a reunirem-se num ambiente seguro e 
estruturado, para que o diálogo inclua as vítimas e os agres-
sores/infractores e um mediador/coach a fim de apresentar 
os acontecimentos, identificar o impacto e criar algum en-
tendimento comum, incluindo frequentemente chegar a um 
acordo de como qualquer dano resultante poderá ser repa-
rado. Por exemplo, o Dr. Howard Zehr, professor de justiça 
reparadora no Center for Justice and Peace Building, Eastern 
Mennonite University, Harrisonburg, Virgínia, descreve 
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uma dramatização no Reino Unido realizada por alunos do 
ensino secundário e o respectivo Director. Na primeira dra-
matização, uma luta entre duas raparigas é resolvida tradi-
cionalmente com o director na sua secretária a interrogar as 
raparigas e a pronunciar a decisão. No segundo exemplo, 
um processo circular de justiça reparadora incluiu o director 
e as raparigas a dialogarem com a ajuda de um facilitador. 
Cada uma das partes contou o seu lado da história, incluindo 
os sentimentos de dano e injustiça, ajudando cada uma das 
partes a reconhecer a sua responsabilidade no conflito. Foi  
encontrada uma solução que reconheceu os danos mútuos, 
bem como a responsabilidade partilhada, e as raparigas em 
disputa ficaram amigas (http://www.wiscomp.org/pp-v1 
/Howard_Zehr_Paper.pdf). A justiça reparadora não humil-
ha nem pune e procura uma solução pacífica, reconhecendo 
todas as injustiças e procurando gestos apropriados de arre-
pendimento e reconciliação; e 

 CONSIDERANDO QUE a justiça reparadora promove a 
paz e cria possibilidades para se darem alguns passos na di-
recção da reconciliação no conflito israelo-palestiniano, recon-
hecendo simultaneamente que ambas as partes estão a sofrer, 
estão traumatizadas e culpam-se mutuamente. Através da par-
tilha de narrativas pessoais e nacionais, a articulação mútua de 
necessidades e aceitação mútua de responsabilidade, os pro-
cessos de justiça reparadora podem, em última instância, criar 
empatia pelo “outro” e oportunidades de geração de confiança, 
resolução do conflito e recuperação do trauma. Tendo isto em 
consideração, a Igreja tem o dever de praticar a justiça repara-
dora nas suas próprias fileiras e de invocar a nossa sociedade e 
todas as nações a mover-se na mesma direcção. 

<http://bjp.rcpsych.org/content/195/5/427.long> -”Analysis 
of trauma exposure, symptomatology and functioning in Jewish 
Israeli and Palestinian adolescents,” Br J Psychiatry. 2009 Nov.

<http://www.healingresources.info/article_ross1.htm> - 
The Trauma Vortex in Action Again in the Middle East”

<http://www.worldaffairsjournal.org/blog/alan-johnson 
/hamas-rockets-traumatize-israeli-children> -“Hamas Rockets 
Traumatize Israeli Children,” 25 de Julho de 2014, 

<http://www.irinnews.org/report/92527/israel-opt-israe 
li-communities-traumatized-by-gaza-rockets> -“ISRAEL-
OPT: Israeli communities traumatized by Gaza rockets,” 20 
de Abril de 2011,

<http://america.aljazeera.com/articles/2014/8/1/
health-gaza-children.html> -“Gaza’s kids affected psycho-
logically, physically by lifetime of violence,” 31 de Julho de 
2014

Seja, por conseguinte, decidido que a Conferência Geral 
de 2016 deverá invocar a Junta Geral da Igreja e &Sociedade, 
em cooperação com a JustPeace para: 

1. Aprovar estratégias que irão envolver os israelitas e os 
palestinianos num esforço para saberem mais sobre as suas 

experiências de vida actuais e passadas e compreenderem os 
seus medos, aspirações e esperanças; e 

2. Comprometer-se a erguer vozes nas comunidades pal-
estiniana e israelita, especialmente vozes de vítimas de vi-
olência e injustiça, a fim de procurar paz com justiça através 
de respostas reparadoras aos conflitos; e 

3. Procurar activamente formas de restabelecer relações 
apropriadas e promover a reconciliação entre israelitas e pal-
estinianos, através do diálogo de justiça reparadora e projec-
tos de cooperação mútua; e 

4. Incentivar todos os membros da Igreja Metodista Unida 
a pôr em prática mecanismos de justiça reparadora para alca-
nçar paz e justiça entre palestinianos e israelitas; e

5. Comprometer-se a apoiar os esforços dos EUA e es-
forços internacionais para estabelecer uma diplomacia séria 
e eficaz, a fim de promover uma justiça reparadora e cooper-
ação entre todas as partes do conflito, resultando na criação 
de uma solução sustentável que acaba com a ocupação e esta-
belece um estado palestiniano viável em paz com Israel.

Justificação:
A justiça reparadora tem de fazer parte de qualquer solução 

pacífica justa e duradoura entre israelitas e palestinianos devido 
à profunda falta de confiança causada por anos de ocupação e 
violência que dificulta a resolução do conflito. A presente res-
olução convida a Igreja a pôr esta disciplina em prática.

R6118.

Número de petição: 60478-CA-R6118-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Filipinas: governação democrática, direitos hu-
manos e o processo de paz

Eliminar o texto actual e substituir pelo seguinte, incluin-
do a fusão da resolução 6119:

Filipinas: governação democrática, direitos humanos e o 
processo de paz

“Assim a justiça retrocede e a sabedoria fica longe, por-
quanto a verdade tombou na praça, e a honestidade não con-
segue mais entrar na cidade. Não mais se encontra a retidão 
em parte alguma e quem se aparta do mal é vítima de roubo e 
violência. O SENHOR observou tudo isso e indignou-se com 
a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se 
de que ninguém tivesse coragem de intervir e fazer o que é 
certo” (Isaías 59:14-16).

“Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e ape-
drejas os que te são enviados! Quantas vezes Eu quis reunir os 
teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo 
das suas asas, mas vós não o aceitastes!” (Mateus 23:37)

“Uma injustiça não só afecta as pessoas contra as quais a 
injustiça é cometida, mas ameaça cada um de nós e a vida que 
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partilhamos como uma sociedade ordenada. É um imperativo 
cristão estarmos atentos na defesa dos direitos de todas as 
pessoas em qualquer circunstância. Muito antes de os direitos 
humanos serem formulados na lei, foram inscritos no ser de 
cada pessoa, pois fomos criados à verdadeira imagem de Deus. 
Para que os direitos humanos tenham significado, necessitam 
de ser atentamente defendidos; quando possível, a dignidade 
das pessoas a quem são recusados direitos necessita de ser 
restaurada e os responsáveis pelas violações, sejam estados 
ou indivíduos, necessitam de ser responsabilizados. Na nossa 
sociedade Filipina, assistimos à institucionalização de uma 
cultura de impunidade, onde as pessoas que violam os direit-
os humanos de outros são capazes de escapar à investigação e 
acusação” (Rev. a partir de Rex R. B. Reyes, Secretário Geral,  
Conselho Nacional de Igrejas nas Filipinas).

A nossa preocupação: Intensificar a impunidade entre a 
militarização crescente nas Filipinas

A Igreja Metodista Unida continua a estar alarmada e 
preocupada com as violações imutáveis e flagrantes dos di-
reitos humanos nas Filipinas. Essas violações que ocorrem 
no âmbito do enquadramento permanente da doutrina militar 
e luta contra a insurreição dos EUA, assumem a forma de 
mortes extra-judiciais, execuções sumárias, raptos, tortura, 
detenções políticas arbitrárias e prolongadas e desapareci-
mentos forçados. Desde o início do mandato do Presidente 
das Filipinas, Benigno Aquino III, as vítimas de violações dos 
direitos humanos incluem mais de 226 mortes extra-judiciais 
e 26 desaparecimentos forçados, 693 presos e detidos ilegal-
mente e 491 prisioneiros políticos (Relatório KARAPATAN, 
Dezembro de 2014).

As Filipinas continuam a colaborar oficialmente no com-
bate ao terrorismo penalizado pelos Estados Unidos, subordi-
nando-se voluntariamente aos interesses do militarismo dos 
EUA. As Filipinas adoptaram o Programa de luta contra a 
insurreição dos EUA de 2009 como o seu modelo para a luta 
contra a insurreição, uma metodologia notavelmente depre-
ciativa dos direitos humanos. As críticas dirigidas às Forças 
Armadas das Filipinas acerca do seu horrível registo de dire-
itos humanos desde 2007 foram defendidas pelo estabeleci-
mento da defesa no âmbito do enquadramento da luta contra a 
insurreição. Esse enquadramento é inerentemente defeituoso 
e fundamentalmente hostil à procura genuína da paz e pro-
tecção dos direitos humanos.

Muito alarmante e perturbador é a abordagem cada vez 
mais militarizada dos governos das Filipinas e dos EUA per-
ante o desenvolvimento económico e crises humanitárias nas 
Filipinas. Esta abordagem segue o anúncio dos planos de 
2012 por parte do Departamento da Defesa dos EUA para 
“se articularem para a Ásia” (Consulte http://www.defense 
.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf). Esta articu-
lação para a Ásia anuncia a estratégia do Pentágono para mu-
darem, pelo menos, 60 por cento das suas forças militares para 
a Ásia-Pacífico, incluindo as Filipinas. É a aposta dos EUA 

para proteger e expandir o mercado e interesses militares dos 
Estados Unidos na região. Este enfoque da política militar, de 
defesa e estrangeira na Ásia beneficia o avanço de parcerias de 
comércio livre e acordos na Ásia. Mais significativo devido às 
suas características perturbadoras é a Parceira Trans-Pacífico, 
denominadas de Acordo TPP (https://ustr.gov/tpp and http://
en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership. acedido no 
dia 2 de Fevereiro de 2015). Este acordo de parceria é mod-
elado após o Acordo de Comércio Livre Norte-Americano 
(NAFTA, North American Free Trade Agreement), que dev-
astou as economias do México e América Central, accionando 
um aumento exponencial na migração de pessoas que fugiram 
da pobreza e violência. Esta estratégia económica neo-liber-
al procura abrir adicionalmente os mercados nas Filipinas e 
na Ásia, tornando, finalmente, as economias frágeis da região 
ainda mais vulneráveis a intrusão e domínio por parte de cor-
porações multinacionais estrangeiras.

O quadro da Igreja Metodista Unida e Testemunho 
Ecuménico nas Filipinas

Existe uma oposição expressa da comunidade ecuméni-
ca nas Filipinas ao TPP. Numa declaração datada de 24 
de Agosto de 2014, o Conselho Nacional de Igrejas nas 
Filipinas (NCCP) indicou: “A tentativa do Presidente em re-
abrir a questão da alteração da Carta está relacionada com a 
influência exercida pelo governo dos EUA, grandes corpo-
rações e alguns países desenvolvidos na região para prepa-
rar o caminho para a entrada das Filipinas num acordo de 
'comércio livre' massivo denominado Parceria Trans-Pacífico 
(TPP). As negociações do acordo TPP, que foram um pon-
to de discussão central durante a vista recente do Presidente 
dos EUA, [Barack] Obama, foram envoltas num manto de 
secretismo.

O TPP ameaça elevar o estatuto legal de grandes corporação 
para uma igualdade efectiva com nações soberanas e debilitar os 
direitos soberanos das nações participantes em estabelecer os 
seus próprios regimes regulamentares financeiros e de normas 
de produtos. As Filipinas estão actualmente nos bastidores das 
negociações do TPP, pois a nossa Constituição actual não está 
em conformidade com os requisitos do TPP. A Constituição é 
uma protecção básica da nossa soberania nacional e é inapropri-
ado qualquer outro país, mesmo quando actua nos bastidores, 
exercer pressão para uma mudança constitucional.”

A intimidação e violência encontraram a oposição dos ci-
dadãos filipinos às imposições económicas por parte de pode-
res estrangeiros, como o TTP, e a violação dos seus direitos hu-
manos, especialmente os direitos humanos de pessoas nativas, 
agricultores e cultivadores em áreas rurais. Documentou-se que 
as forças militares e paramilitares filipinas, exércitos particu-
lares e grupos de vigilantes de senhores da guerra e grandes 
latifundiários e corporações multinacionais estavam a actuar 
em conspiração (<http://www.hrw.org/asia/-philippines>). 

Ao abrigo dos termos do Acordo de Forças Visitantes 
(VFA, Visiting Forces Agreement) de 1999 entre os EUA e 

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   249 2/24/16   10:49 AM



250  DCA Edição Avançada

as Filipinas, desde 2006, mais de 600 forças de operações 
especiais americanas estiverem em “rotação permanen-
te” em áreas ricas em recursos na ilha do sul de Mindanao. 
Exercícios de treino conjuntos envolvendo vários milhares de 
pessoal militar dos EUA e das Filipinas são realizados dúzias 
de vezes todos os anos no espaço aéreo, em terra e em águas 
das Filipinas. Esses exercícios destinam-se a servir não só de 
um lembrete não muito subtil da força militar que suporta os 
interesses comerciais dos EUA e militares das Filipinas na 
região. 

Quando o Tufão Haiyan, o tufão mais forte na história 
a atingir a terra, atacou as Filipinas em 2013, a enormidade 
de destruição de vidas humanas, infra-estruturas e proprie-
dade foi colossal. Mais de 6.000 pessoas foram confirmadas 
mortas, quase quatro milhões de pessoas foram desalojadas e 
1600 foram declaradas desaparecidas. A resposta imediata do 
governo dos EUA foi enviar suporte militar para as Filipinas. 
A “articulação para a Ásia-Pacífico” dos EUA significou en-
viar embarcações, armas e soldados, em forte contraste aos 
outros países que forneceram profissionais médicos, engen-
heiros, ajuda humanitária e alimentos. 

Esta abordagem militarizada e securitizada à ajuda hu-
manitária foi cimentada num novo acordo denominado 
Acordo de cooperação na defesa reforçada (EDCA, Enhanced 
Defense Cooperation Agreement), que foi assinado pelos 
EUA e pelas Filipinas apenas cinco meses após o Tufão 
Haiyan. Tal como o Acordo de Forças Visitantes (VFA) e 
numerosos acordos de estatuto de forças e suporte logístico 
mútuo antes do mesmo, celebrados entre os EUA e outros es-
tados posteriormente, o EDCA também é um acordo de aces-
so. Concede aos EUA a capacidade e flexibilidade de colocar 
o seu material de guerra, Forças de Operações Especiais e 
forças para lidar com assuntos “domésticos”, como o suporte 
logístico, administração e justiça militar. O objectivo é com-
bater a guerra assimétrica contra qualquer pessoa: governos, 
“estados malfeitores” e também activistas. Os activistas que 
se opõem aos interesses económicos e de segurança dos EUA 
são levianamente rotulados de terroristas.

O EDCA também protege os interesses das corporações 
de petróleo, mineração, agricomércio, banca e tecnologia que 
dependem do serviço militar dos EUA para proteger os inves-
timentos e operações dos EIA em território estrangeiro. Essa 
protecção estende-se às águas e espaço aéreo que servem de 
vias de envio de comodidades globais, mesmo quando essas 
protecções contribuíram para a destruição nas Filipinas do 
sustento e das propriedades de mais e 13.000 pessoas e o de-
salojamento de quase 50.000 pessoas durante a presidência de 
Benigno Aquino III.

O Presidente aposentado do Supremo Tribunal das 
Filipinas, o Exmo. Reynato Puno, que foi o primeiro metodista 
unido filipino a ocupar este cargo superior, disse num discurso 
inicial universitário: “Um resultado visível da luta para aca-
bar com o terrorismo é seguir atalhos judiciais e estes atalhos 

judiciais reduzem sempre o âmbito dos direitos humanos. . . . 
Este atalhos procuraram o cenário dos direitos nas Filipinas. . . 
. O agravamento de mortes extra-judiciais nas Filipinas atraiu o 
olhar rigoroso dos defensores dos direitos humanos. . . . As suas 
descobertas iniciais não complementam o nosso compromisso 
constitucional para proteger os direitos humanos. . . . Se po-
demos aprender alguma lição da história dos direitos humanos, 
é que nenhum outro senão estes direitos não podem ser obliter-
ados por bombas, mas nenhum pode ser preservado apenas por 
balas. O terrorismo é um problema militar/policial, mas a sua 
derradeira solução encontra-se para além das armas das nossas 
forças armadas. . . . A apatia dos que podem marcar a diferença 
é o motivo para as violações dos direitos humanos continuarem 
a prosperar. O pior inimigo dos direitos humanos não é os não 
crentes, mas sim os que ficam a assistir e que não levantam um 
dedo apesar das suas violações”. 

A política do clientelismo, uma economia controlada por 
oligarquias, e um espaço estreito para o discurso económico e 
organização de queixas contra forças políticas e económicas 
potentes caracterizam a situação filipina da actualidade. Esta 
situação resultou no testemunho profético e inequívoco por 
parte dos líderes metodistas unidos e membros no país, aval-
iando-a como uma resposta moral. Ao conversar com a lider-
ança dos oficiais governamentais das Filipinas sobre a forma 
como desembolsam e utilizam os seus fundos dos cofres pú-
blicos, os bispos metodistas unidos das Filipinas e os líderes 
do Conselho da Igreja e Sociedade da Conferência Central 
das Filipinas avaliaram o seguinte: 

“O nosso país foi governado por uma oligarquia de 
grandes empresários e latifundiários que influenciam efecti-
vamente todas as divisões governamentais e obtiveram êxito 
na preservação do seu interesse egoísta à custa do interesse 
global das pessoas. A acumulação de riqueza imoral perseg-
ue os calcanhares dos antigos pastores/decisores que ig-
noram o seu rebanho. . . . O protesto presente contra o PDAF 
[Priority Development Assistance Fund] (Fundo de assistên-
cia para o desenvolvimento  prioritário) e DAP [Disbursement 
Acceleration Program] (Programa de aceleração de desemb-
olso) diz respeito à usurpação do dinheiro das pessoas, en-
quanto se desfazem de qualquer responsabilidade, especial-
mente em relação aos pobres agricultores e depois mudam 
essa carga para os que criam os recursos. Os impostos e outras 
receitas são todos geridos e manipulados pela aliança funesta 
de elites políticas e económicas para seu próprio benefício e 
para negligência do rebanho faminto que estão privados dess-
es recursos” (Afirmação da Conferência central das Filipinas; 
Os Filipinos merecem líderes servidores e uma governação 
justa!).

A situação dos direitos humanos é terrível
Muitos grupos internacionais, como órgãos religiosos, 

organizações não governamentais, governos estrangeiros e 
organizações intergovernamentais, como as Nações Unidas, 
pressionaram o governo das Filipinas a fazerem mais para 
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pararem com as várias formas perturbadoras de violações 
dos direitos humanos nas Filipinas, incentivando o gover-
no a cumprir as suas obrigações legislativas constitucionais 
e internacionais. Estas violações dos direitos humanos con-
tinuam inalteradas e a escalar com impunidade. Os apelos 
para pararem com as mesmas estão incluídos em relatórios 
detalhados, credíveis e justificados de várias fontes. Esses 
relatórios foram emitidos pelo Relator especial das Nações 
Unidas sobre execuções extra-judiciais, sumárias ou arbi-
trárias; Departamento de Estado dos EUA, em particular o 
seu relatório nacional sobre práticas de direitos humanos, 
desde 2007 até ao presente; Amnistia Internacional; Human 
Rights Watch; Human Rights First; e a Comissão de direitos 
humanos Asiática.

As Forças Armadas das Filipinas (AFP), as unidades 
paramilitares sob o seu controlo e a Polícia Nacional das 
Filipinas (PNP) continuam a estar implicadas em EJK, desa-
parecimentos forçados, tortura e aprisionamento e detenção 
ilegais. Cento e noventa das 226 vítimas de EJK eram activ-
istas camponeses e povos indígenas. A focalização nestas 
populações revela a victimização das pessoas que resistem 
activamente a exploração económica, monopolização de 
terrenos e desalojamento forçado. (Muitos EJK foram real-
izados com impunidade através do método muito familiar e 
visível envolvendo dois homens numa mota com matrículas 
escondidas ou ausentes, com as caras tapadas, a conduzirem 
e dispararem na direcção da vítima ou vítimas com uma 
arma e depois acelerando e afastando-se, evitando a identi-
ficação e prisão.)

O Relatório de direitos humanos de 2013 do Departamento 
de Estado dos EUA indica, “Os problemas de direitos hu-
manos mais significativos [continuam] a ser as mortes extra- 
judiciais por forças de segurança; um sistema de justiça crim-
inal disfuncional notável devido a uma fraca cooperação entre 
a polícia e os investigadores, algumas acusações e atrasos de-
morados nos procedimentos; e corrupção oficial generalizada 
e abuso do poder”.

Em 2013, de Janeiro a Outubro, o Gabinete de 
Ombudsman, uma agência independente nas Filipinas re-
sponsável por investigar e instaurar acusações de abuso 
público e impropriedade, recebeu 306 casos envolvendo 
funcionários militares e de aplicação da lei acusados de com-
eterem abusos de direitos humanos. Estes casos incluíram 
mortes, lesões, detenção ilegal e tortura. Muitos dos casos 
foram movidos contra funcionários militares e policiais de 
nível baixo. A partir de Outubro de 2014, 302 casos foram en-
cerrados devido a insuficiência de provas e oito estão a ser in-
vestigados. Não existem acusações registadas de funcionários 
ou militares de nível elevado. 

Muitas das vítimas de violações de direitos humanos são 
elas próprias defensoras dos direitos humanos e também líde-
res laborais, líderes camponeses, ambientalistas, jornalistas e 
outros que combatem o suborno e a corrupção e para alcançar 

a paz e justiça. São frequentemente vilipendiados como “in-
imigos do estado” pela polícia e estabelecimentos militares, 
rotulados como apoiantes de uma luta armada longa de 45 
anos realizada pela Frente Democrática Nacional das Filipinas 
(NDFP, National Democratic Front of the Philippines) e pelo 
seu grupo armado, o Novo Exército Popular (New Peoples 
Army) A sua difamação foi usada por forças paramilitares sob 
o controlo da política e militares como um tipo de autorização 
para prender, até mesmo matar, estes cidadãos comuns e seus 
líderes comunitários.

O assédio por parte das forças militares e paramilitares é 
excessivo entre o povo indígena que se está a proteger contra 
o desalojamento das suas terras ancestrais. Os desalojamentos 
forçados ocorreram devido à crescente operação de empresas 
de mineração extractivas que surgiram em várias partes do 
país, mas principalmente em terras de povos indígenas. Uma 
audiência sobre a morte de quatro membros da tribo B’laan 
em Mindanao, que protestaram contra a grande mina de cobre 
e ouro de Tampakan que estava a ser proposta e desenvolvida 
pela Sagittarius Mines Inc., revelou que a empresa mineira 
tinha homens armados paramilitares na sua folha de paga-
mentos sob o comando nominal das AFP.

No caso das tribos de Monobo do Sul de Mindanao, as 
unidades paramilitares armadas operam nas suas comuni-
dades indígenas e opõem-se contra as suas próprias tribos que 
se opõem ao abate de árvores, mineração e outros projectos 
financiados pelo estrangeiro de grande escala, como centrais 
de energia hidroelétrica que invadem as suas terras ancestrais. 

Assediar, paralisar a movimentação de alimentos, ra-
cionalizar os alimentos e estabelecer horas de recolher 
obrigatório são apenas alguns dos casos de abuso que come-
tem para forçar estes povos indígenas à submissão. 

Os que ousam resistir são ameaçados e muitos deles 
eventualmente tornaram-se vítimas de mortes extra-judiciais. 
Nas situações nas quais as comunidades totais protestaram a 
invasão, foram realizadas massivas operações militares, cau-
sando o desalojamento de aldeias inteiras, como a evacuação 
de 118 famílias de Talaingod-Manobos em 2014. A educação 
escolar das crianças indígenas é comprometida, até mesmo 
interrompida, nestas situações. Uma campanha para poupar 
as escolas do combate e declaras as escolas como zonas de 
paz é de extrema importância (Esta área de Mindanao onde 
os Manobos têm as suas terras ancestrais foi visitada cinco 
vezes entre 2010 e 2014 por um grupo organizado sob os 
auspícios do Grupo de Trabalho das Filipinas da Conferência 
Anual da Califórnia-Pacífico e anfitrião líder nas Fiipinas 
por Panalipdan-Sul de Mindanao, uma vasta aliança de am-
bientalistas e organizações de pessoas com uma forte defesa 
dos direitos humanos, e Área Episcopal de Davao da Igreja 
Metodista Unida). 

Persistência nas negociações da paz 
Os últimos 46 anos foram marcados por duas confli-

tos armados travados separadamente contra o Governo das 
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Filipinas (GPH) pela Frente Democrática Nacional das 
Filipinas (NDFP) e Frente Moro de Libertação Islâmica 
(FMLI). Através do processo de negociações da paz, o GHP e 
o FMLI celebraram um acordo para concluir formalmente as 
suas hostilidades armadas. As duas partes assinaram o Acordo 
global em Bangsamoro em 2014. Os diálogos de paz entre o 
GHP e NDFP continuam paralisados.

O clamor pela paz com justiça do povo Filipino é um 
desejo fervoroso. O Conselho Nacional de Igrejas nas 
Filipinas (NCCP) apelou a “. . . negociações com princípios 
para abordar os problemas, descobrir e lidar com as causas de 
origem do conflito”. O NCCP analisou, “A negociação da paz 
é uma forma para alcançar uma paz justa e duradoura”, indi-
cando que “é uma forma de terminar com o conflito armado 
que tirou a vida de milhares de Filipinos, tanto combatentes 
como não combatentes.

As negociações da paz destinadas a pavimentar decisiva-
mente o caminho para uma paz justa, sustentável e duradoura 
devem ser retomadas e levadas a cabo. Deverão focar-se na 
resolução das condições que provocaram os últimos 46 anos 
de conflito armado nas Filipinas. Resolver este conflito de 
longa data, incluindo terminar com o programa de luta contra 
a insurreição das AFP que foi acusado com tantas violações 
cometidas aos direitos humanos, é vital para alcançar uma 
paz duradoura e sustentável e começar um regime sólido de 
direitos humanos e dignidade humana.

Construir a paz exige construir a confiança. Entre 2002 
e 2003, os EUA fizeram um acordo com o GPH no qual de-
pois de o GPH se juntar à “Coalition of the Willing” para 
invadir o Iraque, os EUA adicionariam o Partido Comunista 
das Filipinas - Novo Exército Popular (CPP-NPA) à lis-
ta de Organizações Terroristas Estrangeiras (FTO), mes-
mo que o CPP-NPA não se integre na definição de FTO do 
Departamento de Estado. 

A listagem do CPP-NPA foi um factor contributivo sig-
nificativo para o ambiente degradado para concluir um acordo 
de paz com este grupo insurgente. Ainda assim, 27 anos de 
negociações esporádicas, mas persistentes, produziram mais 
de 10 acordos de paz significativos destinados a abordar as 
causas de origem vagarosas da crise nas Filipinas.

O apelo para a paz com justiça é um apelo internacional e 
a resolução da crise nas Filipinas deve envolver a comunidade 
internacional. O apoio do Governo da Noruega na ajuda como 
intermédio nas negociações da paz entre o PGH e o NDFP é 
extremamente meritório.

Chegou o tempo certo e o momento é urgente. Tanto o 
GPH como o NDFP devem continuar a implementar com de-
terminação e em boa-fé os acordos que já negociaram entre 
eles. Entre estes acordos existe a Declaração conjunta de Haia 
de 1992, o Acordo conjunto sobre a segurança e garantias de 
imunidade (JASIG, Joint Agreement on Safety and Immunity 
Guarantees, 1995) e o Acordo Global sobre o Respeito dos 
Direitos Humanos e do Direito Humanitário Internacional 
(CARHRIHL, 1998).

Existem desafios palpáveis para o processo da paz. Foram 
apresentadas milhares de queixas contra as AFP e PNP pela 
violação do JASIG e CARHRIHL. Os diálogos de paz são 
descarrilados devido à detenção de consultores de negociação 
da paz da NDFP registados sob falsas acusações. Isto são os 
EJK, desaparecimentos e detenção ilegal e tortura de simpati-
zantes do NPA. Estes actos governamentais prejudicam o pro-
cesso da paz e têm de ser parados custe o que custar.

O êxito observado nas reuniões em Dezembro de 2014 
das equipas especiais do GPH e NDFP para discutirem a con-
formidade com acordos anteriores, juntamente com a liber-
tação de prisioneiros de guerra por parte da NDFP é um bom 
augúrio para a retomada das conversas sobre a paz. A retoma-
da demonstra a prontidão entre várias partes para entrarem na 
mesa de negociações para tomarem mais medidas no proces-
so da paz. As negociações da paz devem ser retomadas assim 
que possível.

O povo Filipino merece a nossa solidariedade e acção
Damos as boas-vindas à publicação de “Let the Stones 

Cry Out: An Ecumenical Report on Human Rights in 
the Philippines and a Call to Action” (Deixem as pedras 
chorar: um relatório ecuménico sobre os direitos humanos 
nas Filipinas e apelo à acção) publicado pela comunidade 
ecuménica e não governamental nas Filipinas, liderada pelo 
Conselho Nacional de Igrejas nas Filipinas, cuja produção e 
distribuição foram lideradas e suportadas por algumas agên-
cias gerais da Igreja Metodista Unida.

Partilhamos com a comunidade ecuménica nas Filipinas, 
a perspectiva apresentada e a força da questão suscitada 
no prefácio do relatório ecuménico: “Existe algo de errado 
quando os membros do clero e missionários leigos estão a 
ser silenciados quando estão profundamente envolvidos 
em missões que abordam as preocupações das suas circun-
scrições - e da sociedade Filipina no geral. Existe algo de er-
rado quando os membros da igreja e instituições da fé são 
mortos, desaparecem ou são detidos enquanto exercem a sua 
vocação para trazer a justiça para mais próximo dos pobres, 
para lutar pelos seus direitos e defender a paz numa socie-
dade que é despedaçada pelos conflitos armados alimentados 
por problemas estruturais. De maior preocupação é que os 
ataques de grande dimensão e sistemáticos destes peregrinos 
da paz e servos de Deus estão a forçar as suas instituições a 
um choque inevitável com o Estado”.

Emitimos esta declaração não só para suportar o relatório 
ecuménico das Filipinas e a direcção na qual o seu apelo à 
acção aponta. Emitimos esta declaração porque a luta pelos 
direitos humanos nas Filipinas encontra-se num ponto em que 
a nossa solidariedade e acompanhamento, tal como expressá-
mos de tantas formas e tantas vezes no passado, são cruciais e 
ainda mais necessários na actualidade. 

Comprometemo-nos a agir através de resolução e expe-
dição

As comunidades da fé e cidadãos das Filipinas continuam 
a abordar a situação nas Filipinas. Os conselhos gerais e as 
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agências da Igreja Metodista Unida abordaram a situação dos 
direitos humanos nas Filipinas numa série de formas e locais, 
incluindo o fornecimento ao Grupo de Trabalho das Filipinas 
(PWG) do Fórum da Ásia-Pacífico de executivos ecuménicos 
e da igreja dos EUA e Canadá, que ajudaram a produzir o 
relatório de direitos humanos ecuménico e suportaram a itin-
eração no Canadá, EUA e Europa de uma delegação ecuméni-
ca Filipina denominada “Ecumenical Voice for Human Rights 
and Peace in the Philippines” (Voz ecuménica pelos direitos 
humanos e paz nas Filipinas). Esta voz ecuménica informou 
os membros da Câmara dos Representantes dos EUA e teste-
munhou numa audiência do Senado dos EUA no dia 14 de 
Março de 2007. Esta voz ecuménica submeteu vários relatóri-
os e abordou as sessões do Conselho de Direitos Humanos 
das Nações Unidas em Genebra, envolvendo esta órgão de di-
reitos humanos global na sua Revisão periódica universal das 
Filipinas. Desde então, esta voz ecuménica expandiu os seus 
membros e a sua voz é cada vez mais ouvida e a sua perspec-
tiva é cada vez mais procurada nas Filipinas e no estrangeiro.

A nossa denominação também ajudou a garantir re-
uniões com o Departamento de Estado dos EUA e princi-
pais gabinetes do Congresso para suscitar preocupações 
sobre a situação dos direitos humanos nas Filipinas. A nos-
sa denominação, através de uma série dos seus conselhos 
e agências, também acompanhou a delegação ecuménica a 
submeter o relatório ecuménico a uma série de gabinetes rel-
acionados com a ONU em Genebra, Suíça, especialmente o 
Conselho de Direitos Humanos da ONU, o Gabinete do Alto 
Comissário para os Direitos Humanos da ONU e Relatores 
especiais da ONU para os Povos Indígenas e relativamente à 
promoção e protecção dos direitos humanos durante o com-
bate ao terrorismo.

Outras conferências anuais nos Estados Unidos, como 
Califórnia-Nevada, Noroeste do Pacífico, Sudoeste Desértico, 
Califórnia-Pacífico e Norte do Illinois, também abordaram 
estas questões, incluindo a realização de procura de factos, 
solidariedade e viagens missionárias às Filipinas. Em todas 
estas visitas, os líderes da igreja das Filipinas e os clérigos 
mostraram-lhes a situação aterrorizante dos direitos humanos 
e, por sua vez, os visitantes deram voz à sua preocupação jun-
to de funcionários governamentais e militares e expressaram 
a sua solidariedade com os líderes da igreja e comunidade. 

Comprometemo-nos a trabalhar nas seguintes acções:
Também submetemos esta declaração aos gabinetes gov-

ernamentais e inter-governamentais para transmitir o nosso 
apelo ao governo das Filipinas para pararem imediatamente 
com as detenções ilegais e prolongadas; pararem as mortes, 
desaparecimentos, tortura, desalojamento forçado; e pararem 
todas as outras formas de violações dos direitos humanos.

Também apelamos ao governo das Filipinas que tomem 
medidas efectivas para aplicar a justiça aos membros das 
suas forças de segurança e seus agentes para os quais ex-
istem provas credíveis de violações de direitos humanos, para 

cumprirem as suas obrigações ao abrigo das leis internacio-
nais de direitos humanos e humanitárias, para rescindirem 
os políticas de segurança nacional que não fazem qualquer 
distinção entre combatentes e não combatentes, para realizar 
eleições livres e justas e investigarem quaisquer alegações de 
fraude eleitoral.

Apelamos ao governo das Filipinas que pare com a práti-
ca de listar os defensores da paz e dos direitos humanos nas 
suas listas de observação dos indivíduos impedidos de entrar 
ou abandonar as Filipinas e eliminar o registo dos nomes já 
listados.

Apelamos a outros governos, mas especialmente aos 
governos dos Estados Unidos da América, União Europeia, 
Associação de Nações do Sudeste Asiático e parceiros 
comerciais e de ajuda ao desenvolvimento significativos, 
como o Japão, para analisarem estas violações dos direitos 
humanos e pressionarem o governo das Filipinas a pararem 
com as mesmas. Para tal, também suportamos transferências 
no Congresso dos EUA apelando uma revisão da ajuda ao 
desenvolvimento oficial e acordos comerciais e económicos 
para examinar se exacerbam ou não violações dos direitos 
humanos.

Suportamos o apelo para exigir ao Departamento da 
Defesa dos Estados Unidos apresentar relatórios de Avaliação 
do Impacto Ambiental (AIA), incluindo impactos sociais, 
com todas as colocações de recursos ou militares dos EUA 
nas Filipinas, para prevenir danos ambientais, bem como a 
resolução dos danos ambientais causados pelas actividades 
militares dos EUA.

Apelamos especialmente que quaisquer apropriações 
militares e assistência ao desenvolvimento oficial do governo 
Filipino seja, retidas a não ser que o governo Filipino demon-
stre a adesão rigorosa com as leis e  normas internacionais de 
direitos humanos e boa governação, e suporte dessa forma o 
desenvolvimento e utilização de pontos de referência que irão 
orientar e medir a adesão às mesmas do governo Filipino.

Uma vez que os direitos humanos prosperam em 
condições democráticas, justas e pacíficas, apelamos desta 
forma a retomada e envolvimento total dos diálogos sobre a 
paz por parte do governo, sem pré-condições, com todos os 
grupos rebeldes das Filipinas. Com a conclusão bem-suce-
dida das negociações, os problemas civis, políticas, sociais, 
económicos e culturais que assolam as Filipinas podem, ainda 
assim, resultar numa paz justa e duradoura.

Apelamos às Nações Unidas e às suas agências que 
continuem a investigar as violações dos direitos humanos 
nas Filipinas e a oferecerem ajuda ao governo Filipino para 
cumprirem as suas obrigações internacionais, incluindo a não 
interferência, empoderamento e criação de capacidades de 
organizações não governamentais no seu trabalho de moni-
torização da conformidade e promoção dos direitos humanos 
do governo das Filipinas.

Apelamos a conclusão de acordos militares entre os EUA 
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e as Filipinas que dão prioridade aos lucros e não às pessoas 
e fomentam condições que instigam a cultura de impunidade 
nas Filipinas.

Por último, apelamos aos nossos conselhos gerais, agên-
cias, conferências anuais e igrejas locais nos EUA e através da 
ligação global, incluindo a Associação Nacional dos Metodistas 
Unidos Filipino-Americanos, a trabalharem com as conferên-
cias anuais das Filipinas, órgãos ecuménicos e organizações 
não governamentais em acordos conjuntos para abordar a situ-
ação de paz e dos direitos humanos nas Filipinas.

Enfoque no prémio: Verdade, justiça e paz
O Relatório mundial de 2015 da Human Rights Watch 

(HRW) apelou ao Presidente das Filipinas Aquino a “tomar 
acções decisivas contra a tortura e mortes extra-judiciais por 
parte da polícia e outras forças de segurança do estado”. No 
seu ensaio introdutório desse relatório, o Director Executivo 
da HRW Kenneth Roth, incitou os “governos a reconhecer-
em que os direitos humanos podem oferecer um guia moral 
efectivo em alturas turbulentas e que a violação dos direitos 
pode dar origem a, ou agravar graves desafios de segurança. 
Os ganhos a curto prazo do enfraquecimentos dos valores 
centrais da liberdade e não discriminação raramente valem a 
pena em termos do prémio a longo prazo” (Comunicado de 
imprensa da Human Rights Watch, “Filipinas: acabar com a 
tortura policial e as mortes,” Manila, 29 de Janeiro de 2015).

Devemos manter-nos focados no prémio mesmo enquan-
to lutamos pelo reconhecimento da dignidade humana de 
cada um e lutamos pelos direitos humanos de cada pessoa.

“Eis, portanto, o que deveis fazer: Falai a verdade cada 
um com o seu próximo; julgai com sabedoria e paz nos tri-
bunais. e ninguém trame em seu intimo o mal contra o próx-
imo, tampouco ame o juramento falso nem a mentira; por-
quanto Eu rejeito todas essas malignidades! Declara Yahweh. 
(Zacarias 8:16-17).

ADOPTADA 2008
Resolução n.º 6078, 2008 Livro de Resoluções
Ver Princípios Sociais, ¶ 165A, B, D.

Justificação:
Esta versão reescrita actualiza as informações sobre o 

processo da paz e função dos metodistas unidos e da comuni-
dade ecuménica na sua promoção. A versão reescrita inclui a 
Resolução 6119, cuja eliminação é recomendada. O Conselho 
da Igreja e Sociedade da Conferência Central das Filipinas e 
algumas conferências anuais dos EUA com ministros nas e 
com as Filipinas participaram.

R6119.

Número de petição: 60437-CA-R6119-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Eliminação

Eliminar a Resolução 6119 após a revisão da Resolução 
6118, Direitos humanos nas Filipinas. 

Justificação:
Recomenda-se a eliminação da Resolução 6119 a favor 

da fusão com uma Resolução 6118 reescrita relativa a Filipi-
nas: governação democrática, direitos humanos e o processo 
de paz.

R6129.

Número de petição: 60477-CA-R6129-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

A Igreja Metodista Unida e a paz

Eliminar o texto actual e substituir pelo seguinte, incor-
porando as partes da Resolução 6146 (proposta para elimi-
nação) e Resolução 6159 (proposta para caducar):

O direito habitará no deserto e a justiça viverá no campo 
fértil. O fruto da justiça será a paz; e a obra da justiça propor-
cionará tranquilidade e segurança eternas. O meu povo viverá 
em regiões pacíficas, em moradas seguras, em lugares tran-
quilos de paz e repouso (Isaías 32:16-18).

Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez 
um; e, derrubando a parede de separação que estava no meio, 
na sua carne desfez a inimizade” (Efésios 2:14 BKJA). 

Cristo é a nossa paz. É o Príncipe da Paz (Isaías 9:6). 
No entanto, sabemos que a paz de Cristo, a paz que excede 
todo o entendimento, nem sempre tem governado as nossas 
vidas e balançado as nossas acções como povos, instituições 
ou nações. Não temos seguido sempre a vontade de Deus para 
a paz quando lutámos muitas guerras e travámos muitos con-
flitos que têm pautado a nossa história humana. Não temos 
sempre procurado o conselho de Cristo, cujas palavras nos 
asseguram a justiça e a paz, compaixão e perdão, e sim, a 
salvação e libertação, mesmo na nossa rebeldia e meios não 
pacíficos. 

A Bíblia faz justiça da companheira inseparável da paz 
(Isaías 32:17; Tiago 3:18). Ambos apontam para relações cor-
rectas e sustentáveis   na sociedade humana, a vitalidade das 
nossas conexões com a terra, o bem-estar e integridade da 
criação. Conceber a paz para além da justiça é comprometer 
a esperança de que a justiça e a paz se beijem (Salmo 85:10). 
Quando a justiça e a paz faltam, precisamos de reformar os 
nossos caminhos. 

A paz é a vontade de Deus e esta deve ser feita. Os ver-
dadeiros discípulos de Cristo devem trabalhar pela paz: con-
struí-la e não apenas mantê-la; vivê-la e não apenas desejá-la. 
Se Cristo é a nossa paz, a paz deve ser imperativa. No final, a 
guerra e o conflito não irão triunfar sobre o Príncipe da Paz. 

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   254 2/24/16   10:49 AM



Igreja e Sociedade Comité 1 255

Mesmo o povo de Deus, no entanto, nem sempre vê e 
reconhece a paz de Cristo e a justiça de Deus. Como os pro-
fetas têm feito, o povo de Deus deve ser lembrado e alertado 
para a sua conivência com a destruição e com a injustiça e não 
a paz. A Igreja Metodista Unida, cujo compromisso com a 
paz está enraizado na sua obediência ao Príncipe da Paz, deve 
reconhecer as coisas que promovem a paz. 

O Conselho dos Bispos afirmou em 2009 que o povo de 
Deus “tem negligenciado os pobres, poluído o ar e a nossa 
água e encheu as nossas comunidades de instrumentos de 
guerra. Virámos as costas a Deus e uns aos outros. Obstruindo 
a vontade de Deus, temos contribuído para a pobreza e 
doenças pandémicas, para a degradação ambiental e para a 
proliferação de armas e violência” (“O Apelo do Conselho 
dos Bispos da Igreja Metodista Unida para a Esperança e 
Acção para a boa criação de Deus”, 2009). 

O apelo dos bispos foi antecedido por uma afirmação de 
que a criação de Deus está em crise e que a nossa negligência, 
egoísmo e orgulho têm fomentado um trio de “ameaças à vida 
e à esperança.” A gravidade dessas ameaças levaram os bispos 
a apelar a uma resposta global para que os Metodistas Unidos 
e as “pessoas de boa vontade” se ofereçam como instrumen-
tos do Espírito renovador de Deus no mundo. 

“Deus chama-nos e prepara-nos para responder”, afirma-
ram os bispos. Lembraram-nos da oferta de redenção de Deus 
para toda a criação e reconciliação com todas as coisas”, seja 
na terra ou no céu” (Colossenses 1:20 BKJA). Os bispos fizer-
am-nos reconhecer mais uma vez que o Espírito de Deus está 
sempre e em toda a parte no trabalho de combate à pobreza 
mundial, restaurando a saúde, renovando a criação e concil-
iando os povos.  

A oração colectiva dos bispos é que Deus vai aceitar e 
usar as nossas vidas e recursos que dedicámos a um novo 
ministério de justiça, paz e esperança para superar a pobreza 
e doenças, degradação ambiental e a proliferação de armas 
e violência.  O apelo dos bispos em 2009 para a esperança e 
acção construídas com base no seu documento de 2004, “Em 
busca de segurança.” O documento de 2004 afirma que “o 
desejo de segurança é um sentimento que todos os seres hu-
manos compartilham uns com os outros. ... O caminho para 
a verdadeira paz e segurança é a reconciliação. Não iremos 
alcançar a reconciliação plena entre todos os povos antes da 
consumação final de Deus, porque as forças do mal e da de-
struição ainda estão a trabalhar nos corações dos seres hu-
manos e nos seus relacionamentos. Mas somos chamados a 
ser construtores de paz e ministros da reconciliação até que 
o nosso Senhor venha” (Grupo de Trabalho do Conselho dos 
Bispos relativamente à Segurança e Protecção, 2004).

O apelo de 2009 para a esperança e acção também lem-
brou o documento de estudo dos bispos de 1986, “Em def-
esa da Criação: A Crise Nuclear e uma Paz justa.” O docu-
mento de 2009 descrito “Em Defesa da Criação” como “uma 
mensagem urgente para todos os Metodistas Unidos e para a 

Igreja em geral sobre a crescente ameaça de guerra nuclear 
e da extinção da vida no planeta através de um 'inverno nu-
clear'.” Os bispos reafirmaram que a crise nuclear ameaça 'o 
planeta Terra em si', que a corrida de armas 'destrói milhões 
de vidas em guerras convencionais, violência repressiva e po-
breza em massa', e que a 'corrida de armas é uma questão de 
justiça social, não só uma problema de guerra e de paz.'”

 “A paz não é simplesmente a ausência de guerra, um 
impasse nuclear ou a combinação de cessar-fogos perturba-
dores. Trata-se da emergente realidade dinâmica imaginada 
pelos profetas, onde lanças e espadas dão lugar a instrumen-
tos de paz (Isaías 2:1-4), onde antagonistas históricos habi-
tam juntos na confiança (Isaías 11:4-11) e onde a virtude e 
a justiça prevalecerão. Não haverá paz com justiça até que 
a vida altruísta e informada seja estruturada em processos 
políticos e acordos internacionais” (Apelo episcopal para a 
Paz e para o Auto-desenvolvimento de pessoas).

A missão de Jesus Cristo e a sua igreja é a de servir to-
dos os povos, independentemente do seu governo, ideologia, 
local de residência ou condição social. Certamente, o bem- 
estar da humanidade é mais importante aos olhos de Deus 
do que o poder ou mesmo a existência de qualquer Estado. 
Consequentemente, a Igreja é chamada a olhar para além das 
fronteiras humanas da nação, raça, classe, sexo, ideologia 
política ou teoria económica e a proclamar as exigências da 
justiça social que é essencial para a paz. 

A procura da paz é um desejo universal. É uma oração 
fervorosa de todas as religiões. É a peregrinação que a co-
munidade ecuménica continua a realizar. Na 10.ª assembleia 
do Conselho Mundial de Igrejas realizada em Busan, na 
Coreia, os líderes cristãos afirmou na sua “Declaração rel-
ativa ao caminho para a paz”: “Os que procuram uma paz 
justa procuram o bem comum. No caminho apenas da paz, 
diferentes disciplinas encontram uma base comum, as visões 
do mundo rivais assistem a cursos de acção complementar-
es e a fé de uma pessoa permanece em solidariedade consis-
tente com a de outra. A justiça social confronta o privilégio, 
a justiça económica confronta a riqueza, a justiça ecológica 
confronta o consumo e a justiça política confronta o próprio 
poder. A misericórdia, o perdão e a reconciliação tornam-se 
experiências partilhadas pelo público. O espírito, vocação e 
processo da paz são transformados.”

As seguintes são áreas interrelacionais que devem ser 
tratadas simultaneamente na nossa procura de uma paz dura-
doura numa comunidade mundial.

I. Desarmamento
“Naquele dia firmarei um pacto com todos os animais sil-

vestres, com as aves do céu e com os animais que rastejam 
pelo chão! Arco, espada e tudo que diz respeito à guerra, eu os 
abolirei da face da terra, a fim de que todas as pessoas tenham 
o direito de viver em paz” (Oséias 2:18 BKJA). 

A corrida das armas continua. “Depois de muitas décadas 
e milhões de dólares, não estamos mais seguros ou pacíficos 
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no nosso mundo com um maior número de nações no 'clube 
nuclear'”, disse o Conselho dos Bispos.

Embora o número exacto da reserva combinada mundial 
de armas nucleares não seja conhecido, todas as instituições 
respeitáveis que monitorizam e comunicam esses número 
concordam que continuam a encontrar-se a níveis inaceitavel-
mente altos. (Consulte o “World Nuclear Stockpile Report,” 
(Relatório de reserva nuclear mundial), actualizado em 28 
de Agosto de 2014. Ploughshares Fund. http://www.plough 
shares.org/world-nuclear-stockpile-relatório, acedido a 12 
de Janeiro de 2015. Consulte também “Worldwide Nuclear 
Arsenals,” (Arsenais nucleares mundiais) Ficha de dados 
da Union of Concerned Scientists, http://www.ucsusa.org 
/sites/default/files/legacy/assets/documents/nwgs/Wordwide-
Nuclear-Arsenals-Fact-Sheet.pdf, acedido em 12 de Janeiro 
de 2015. Consulte “Nuclear Weapons: Who Has What at a 
Glance: Fact Sheets and Briefs,” (Armas nucleares: quem tem 
o quê de relance: fichas de factos e relatórios) (http://www 
.armscontrol.org/print/2566, acedido a 12 de Janeiro de 2015.)

O comércio ilícito de armas pequenas, armas leves e 
munições continua a ser um flagelo mundial, mesmo após a 
entrada em vigor do Tratado de Comércio de Armas em 14 
de Dezembro de 2014. Com dados menos fiáveis em com-
paração com as armas nucleares, as pequenas armas continu-
am a ser um flagelo mundial, de acordo com o Gabinete das 
Nações Unidas para os Assuntos de Desarmamento (http://
www.un.org/disarmament/convarms/salw/, acedido a 12 de 
Janeiro de 2015). 

Se houver qualquer preocupação na comunidade interna-
cional, onde o direito internacional se cruza com a ética e a 
moral, é a legalidade da ameaça ou uso de armas nucleares. 
Numa opinião de consultadoria solicitada pela Assembleia 
Geral da ONU em 1996, o Tribunal Internacional de Justiça 
(TIJ) decidiu que: “A ameaça ou uso de armas nucleares 
seria geralmente contrária às regras do direito internacio-
nal aplicáveis em conflitos armados e, em particular, aos 
princípios e regras do direito humanitário. . . . Existe uma 
obrigação de prosseguir de boa fé e chegar a uma conclusão 
das negociações com vista ao desarmamento nuclear em todos 
os seus aspectos sob controlo internacional rigoroso e eficaz.”

Apesar da decisão do TIJ, continuam a ser gastos biliões 
de dólares em pesquisa, desenvolvimento, manutenção e im-
plantação de armas nucleares. O direito internacional proíbe 
a utilização armas químicas e biológicas, incluindo minas ter-
restres e munições cluster, por serem excessivamente cruéis 
e indiscriminadas. Isto foi comprovado em Hiroshima e 
Nagasaki, e mesmo assim as armas nucleares continuam fora 
desta classificação.

No entanto, o perigo de um holocausto nuclear perman-
ece enquanto as nações mantiverem armas nucleares. Muito 
mais pessoas serão mutiladas e mortas, enquanto armas de 
pequeno porte são fáceis de adquirir e estão prontamente dis-
poníveis para uso em brigas domésticas, brigas de rua, ou em 
guerras e zonas de conflito.

As guerras e rumores de guerras não são exclusivos do 
nosso tempo. O que é novo é a sofisticação com que são tra-
vadas. Tecnologias de alta precisão existem lado a lado com 

armas convencionais. Por exemplo, os drones e outros siste-
mas de armas robóticas são desenvolvidos progressivamente 
e cada vez mais utilizados. A sua utilização para seleccionar 
e atacar os alvos sem intervenção humana quando operam em 
modo totalmente autónomo deve ser banida. Estes instrumen-
tos de destruição quebram a fragilidade da paz. Estes instru-
mentos não estão apenas sob o controlo das nações. Estão 
também nas mãos de actores não estatais, tornando assim 
possível uma utilização não regulamentada, indiscriminada e 
imprevisível. A sua utilização está subordinada à decisão de 
um Deus cuja conceção diz respeito a um mundo de relações 
pacíficas, cuidadosas e amorosas. 

As despesas actuais com armas estão a distorcer as 
prioridades do orçamento nacional. Devido ao receio do 
desemprego, o desejo de lucros e contribuições para o 
equilíbrio nacional de pagamentos, a indústria bélica gera 
grande poder político. As nações produtoras de armas 
procuram criar mercados e, em seguida, disputam entre 
si para serem campeões entre os mercadores de armas do 
mundo. Devemos defender a reatribuição de orçamentos 
militares nacionais para fins que sejam humanitários e 
sustentáveis e promover uma construção da paz para os 
civis e transformação de conflitos.

O desarmamento diz respeito aos gastos militares e é 
possível e sustentável quando o seu financiamento nos orça-
mentos nacionais não ofusca nem subfinancia as necessidades 
sociais e o bem-estar dos povos. O desarmamento significa-
tivo irá acontecer quando os países como os Estados Unidos, 
China, Rússia, Arábia Saudita, França, Japão, Reino Unido, 
Alemanha, Índia e o Brasil, que lideram o mundo em gas-
tos militares (de acordo com o relatório de 2013 do Instituto 
de Investigação Stockholm International Peace), começarem 
a redireccionar o seu orçamento militar para fins pacíficos e 
sustentáveis. 

Os orçamentos nacionais são documentos morais. São 
uma prova de prioridades nacionais. Pode ser que tais orça-
mentos sejam investidos em prioridades que dão vida e sus-
tentam a vida; na verdade, em coisas que promovem a paz.

Apoiamos iniciativas que se movem na direcção do de-
sarmamento em todo o mundo. Isto exige uma reorganização 
radical das prioridades juntamente com um sistema eficaz de 
pacificação, manutenção e construção da paz internacional. 
A igreja deve sempre manter essa meta perante os povos e 
os governos. Em particular, apoiamos a abolição das armas 
nucleares. 

A alimentação, saúde, serviços sociais, emprego e ed-
ucação são vitais para o bem-estar das nações. No entanto, 
a grande prioridade dada pelos governos para a “defesa” 
ameaça constantemente a sua disponibilidade. Milhões mor-
rem de fome e o desenvolvimento estagna. Repetidamente, as 
tensões regionais crescem, os conflitos surgem e forças ex-
ternas intervêm para promover ou proteger os seus interess-
es sem levar em conta o direito internacional ou dos direitos 
humanos. 

A posição histórica dos nossos bispos permanece a mes-
ma: “Dizemos um “NÃO” claro e incondicional à guerra nu-
clear e a qualquer utilização de armas nucleares. Concluímos 

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   256 2/24/16   10:49 AM



Igreja e Sociedade Comité 1 257

que a dissuasão nuclear é uma posição que não pode receber 
a bênção da Igreja” (Em Defesa da Criação).

Afirmamos a posição profética dos nossos bispos que dis-
seram na sua declaração Em defesa da Criação: “Dizemos um 
“NÃO” claro e incondicional à guerra nuclear e a qualquer 
utilização de armas nucleares. Concluímos que a dissuasão 
nuclear é uma posição que não pode receber a bênção da 
Igreja”.

Assim, rejeitamos a posse de armas nucleares como uma 
base permanente para garantir e manter a paz. A posse não 
pode mais ser tolerada até mesmo como um expediente tem-
porário. Apelamos a todas as nações que possuem armas nu-
cleares que renunciem a estes instrumentos vis de destruição 
em massa e que se movam rapidamente para desmantelar to-
das as ogivas nucleares e veículos de entrega. Como primeiro 
passo, apoiamos todos os movimentos para banir a política 
de “primeiro ataque” de toda a doutrina da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte (NATO).

Apoiamos o Tratado de Proibição Total de Ensaios 
Nucleares e o Tratado de Não Proliferação Nuclear. Apelamos 
a todas as nações que assinem e confirmem estes tratados im-
portantes e que cumpram as suas disposições. Estes fazem 
parte de um regime de tratados de não proliferação nuclear 
sob a alçada das Nações Unidas. A ratificação do Tratado de 
Novo início pelos Estados Unidos e Rússia em 2010 é um 
acto na direcção da redução para metade dos lança-mísseis 
nucleares estratégicos. É, no entanto, apenas um começo. 
Ainda precisam de ser assinados muitos mais acordos, não só 
por estas duas potências, mas também por outros Estados nu-
cleares e não nucleares. Além da proliferação nuclear em si, 
a ameaça do terrorismo nuclear deve informar o movimento 
para o desarmamento global. 

A dissuasão vem de controlos internacionais sobre mate-
riais usados   para fazer bombas. Apoiamos o conceito de zonas 
livres de armas nucleares, onde os governos e povos de uma 
região específica se juntam para erradicar as armas nucleares 
da sua área, seja por tratado ou através de uma declaração. 

Como povo cristão comprometido com a liderança, 
justiça e paz, opomo-nos e condenamos o uso do Pacífico 
para o desenvolvimento, testes, armazenamento e transporte 
de armas nucleares e sistemas de entrega e disposição dos 
resíduos radioactivos. Afirmamos, ainda, o direito de todos os 
povos indígenas a controlarem a sua saúde e bem-estar. 

O desarmamento lida não só com armas não convencio-
nais, tais como armas nucleares, como também com armas 
convencionais, armas de fogo, em especial as pequenas e 
armas leves. A este respeito, devemos apoiar a revisão con-
tínua da implementação do Programa de Acção da ONU para 
Prevenir, Combater e Erradicar o Comércio Ilícito de Armas 
de Pequeno Porte e Leves em Todos os Seus Aspectos.

O acordo avança o objectivo de tornar o Médio Oriente 
uma zona livre de armas nucleares e de outras armas de de-
struição em massa. Devemos ajudar a diminuir o valor político 

e militar de armas nucleares prevalente em doutrinas de segu-
rança. A abordagem humanitária é crucial para entender as 
armas nucleares como instrumentos cruéis, desumanos de 
assassinato em massa e destruição ambiental. A verdadeira 
segurança coloca a segurança humana sobre qualquer outra 
consideração de segurança nacional.  

A opinião pública mundial condena justamente a uti-
lização de armas química e biológicas. Os governos devem re-
nunciar à produção e utilização dessas armas particularmente 
desumanas como parte da sua política nacional. Apoiamos a 
aplicação universal da Convenção de Armas Químicas e da 
Convenção de Armas Biológicas. 

Apoiamos os esforços do tratado para proibir o comércio, 
desenvolvimento e uso de armas que são desumanas, exces-
sivamente prejudiciais e têm efeitos indiscriminados. Essas 
armas incluem minas, armadilhas, armas com fragmentos não 
detectáveis  , armas incendiárias, bombas sujas, bombas de 
fragmentação e armas laser que causam cegueira.

Juntamo-nos aos líderes religiosos, físicos, veteranos, ac-
tivistas humanitários, ambientalistas e defensores dos direitos 
humanos para apelar aos governos que assinem e confirmem 
a Convenção sobre a Proibição do Uso, Armazenamento, 
Produção e Transferência de Minas Antipessoais e sobre a 
sua Destruição, também denominada o Tratado de Ottawa, ou 
simplesmente o Tratado de Proibição de Minas.

As minas terrestres antipessoais são uma ameaça cres-
cente à comunidade humana e ao ambiente; matam ou mutil-
am milhares de pessoas todas as semanas, provocam um sof-
rimento incalculável e mortes em principalmente inocentes 
e civis indefesos, especialmente crianças, obstruem o desen-
volvimento económico e a reconstrução, inibem a repatriação 
dos refugiados e pessoas internamente desalojadas e têm out-
ras consequências graves durante anos após a sua colocação. 
Os Estados Unidos, Rússia e a China estão entre os 34 países 
que não são signatários do Tratado de Proibição de Minas. 
Recusam-se a interromper a produção de minas terrestres an-
tipessoais.

Desde 2008, a Conferência geral condenou a utilização 
de bombas de fragmentação. Reiteramos este apelo, incenti-
vando todos os governos a pararem com a sua produção, uti-
lização, transferência e reserva. As bombas de fragmentação 
são frequentemente espalhadas em áreas vastas. Tal como as 
minas terrestres, continuam a ser uma ameaça letal para todas 
as pessoas que se encontram na área durante décadas. O seu 
pequeno tamanho e formas curiosas tornam-nas particular-
mente atractivas para crianças, que constituem uma grande 
proporção de fatalidades. As bombas de fragmentação matam 
e lesionam as pessoas. A ameaça quase perpétua de explosão 
impede que as pessoas utilizem em segurança as suas terras 
para utilizações sustentáveis e produtivas, incluindo agríco-
las Esta situação dificulta e torna mais desafiante reconstruir 
as vidas e as comunidades após um conflito. Por isso, apela-
mos a todos os países que assinem, adiram e ratifiquem a 
Convenção sobre as Munições de Fragmentação, que fornece 
um quadro legal e regulamentar para abordar as consequên-
cias humanitárias e lesões inaceitáveis para os civis, causados 
por munições de fragmentação. 
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Estamos também preocupados com o uso de armas desu-
manas por policiais civis ou militares. A utilização crescente 
de armas de grau militar e munições e tácticas militares por 
parte da polícia civil é perturbadora. A militarização dos de-
partamentos policiais não é um bom augúrio para relações 
éticas e harmonia doméstica. 

Balas de ponta oca (“dum-dum”) ou outras balas projec- 
tadas para mutilar não são aceitáveis   para o uso de armas por 
forças civis ou militares. Apoiamos medidas que declaram 
ilegal a utilização de tais armas a todos os níveis. 

O progresso no desarmamento deve ser monitorizado 
para que as declarações de desarmamento sejam verdadeira-
mente acompanhadas por acções. Apoiamos cinco critérios a 
utilizar na avaliação do progresso de desarmamento:

1. Verificação—Uma declaração unilateral de um estado 
que não possua armas nucleares deve ser confirmada por fon-
tes altamente confiáveis   e por meios objectivos; 

2. Irreversibilidade—A confiança no cumprimento cresce 
se os controlos forem suficientes para tornar extremamente 
difícil, senão impossível, para um estado abandonar um com-
promisso de desarmamento e criar ou construir um arsenal 
nuclear; 

3. Transparência—É essencial ter dados concretos sobre 
a dimensão dos arsenais nucleares e progressos concretos so-
bre a sua eliminação; 

4. Universalidade—Qualquer acordo para alcançar o de-
sarmamento nuclear global deve ser totalmente “global” no 
âmbito geográfico, sem excepções, e 

5. Juridicamente vinculativo—A comunidade mundial 
espera que os compromissos para com o desarmamento sejam 
juridicamente vinculativos.

Afirmamos os movimentos das pessoas em direcção à 
abolição das ferramentas de guerra. Os governos não devem 
impedir o debate público sobre esta questão de preocupação 
universal.

As Organizações Não Governamentais (ONG) desem-
penham funções importantes na campanha para o desarma-
mento global. A sua presença e defesa em cada Conferência 
de Revisão do TNPN, bem como nas conferências da ONU 
que lidam com armas de pequeno porte e leves é crucial. As 
ONG que trabalham com o direito humanitário internacional, 
a protecção dos direitos humanos e justiça ambiental devem 
trabalhar em conjunto para formar uma base sólida para uma 
convenção universal e abrangente sobre armas nucleares. A 
convenção iria declarar ilegal e banir o desenvolvimento, a 
posse, utilização e ameaça de utilização de armas nucleares.

Para implementar o nosso compromisso com o desarma-
mento, apelamos à Igreja Metodista Unida um ministério de 
justiça e construção da paz. Em particular, apelamos à Junta 
Geral dos Ministérios Globais, organizações não governa-
mentais e todos os governos que aumentem os recursos para 
a eliminação de minas humanitária, programas de sensibi-
lização sobre minas e aumento dos recursos para a reabili-
tação e assistência das vítimas de minas terrestres. Também 
apelamos à Junta Geral de Igreja e Sociedade que defenda 
a assinatura e ratificação de todos os tratados e convenções 
relacionados com o desarmamento aqui citados.

II. Cooperação multilateral entre as nações para a democ-
racia, liberdade e paz

“Aparta-te do mal, e pratica o bem; busca a paz e em-
penha-te por conquistá-la” (Salmo 34:14 BKJA).

Milhões de pessoas ainda vivem sob o regime opressivo 
e sob várias formas de exploração. Outros milhões vivem em 
condições deploráveis   de discriminação racial, sexual, religiosa 
e de classe. Em muitos países, muitas pessoas, incluindo cris-
tãos, estão a sofrer repressão, prisão e tortura por causa dos 
seus esforços para falar a verdade para quem está no poder.

A acção pelos governos para incentivar a libertação e 
justiça económica é essencial. Tal acção deve ser apoiada 
por uma acção paralela por parte dos cidadãos e instituições 
privadas, incluindo as igrejas, se as medidas pacíficas forem 
bem sucedidas. A menos que a opressão e negação de direitos 
humanos básicos terminem, a violência numa escala crescen-
te continuará a entrar em erupção em muitos países, poden-
do-se espalhar por todo o mundo. O número de mortos em 
tais conflitos humanos é enorme, pois resultam numa nova 
opressão e mais desumanização. Estamos preocupados com 
as áreas onde a opressão e a discriminação ocorrem. 

Nós, como metodistas unidos, devemos criar as 
condições para a paz através do desenvolvimento de confi-
ança entre povos e governos. Opomo-nos inalteravelmente 
àqueles que instigam o ódio de um grupo para outro. Os 
governos ou facções políticas não devem usar as diferenças 
religiosas, de classe, raciais ou outras diferenças como mei-
os para atingir fins políticos hediondos. Esta preocupação 
estende-se a todas as situações onde os interesses externos, 
comerciais, industriais e militares estão relacionados com 
as oligarquias nacionais que resistem à justiça e libertação 
para as massas de pessoas. É essencial que os governos 
que apoiam ou toleram essas actividades alterarem as suas 
políticas para permitir que as pessoas instaurem uma verda-
deira auto-determinação.

A democracia prospera sob um Estado de Direito fun-
dado nos direitos humanos e liberdades fundamentais. A 
Cimeira Mundial da Assembleia Geral da ONU de 2005 re-
afirmou a democracia como “um valor universal baseado na 
vontade livremente expressa das pessoas para determinar os 
seus sistemas políticos, económicos, sociais e culturais e a 
sua plena participação em todos os aspectos das suas vidas.” 
O Fundo da ONU para a Democracia foi criado nesta Cimeira. 
A grande maioria do fundo é destinado a organizações lo-
cais cujos projectos visam fortalecer a voz da sociedade civil, 
promover os direitos humanos e incentivar a participação de 
todos os grupos nos processos democráticos. Os Metodistas 
Unidos devem promover este fundo e ajudar os grupos de 
base a aceder ao mesmo. 

As fraudes e corrupção corroem a credibilidade dos 
governos. (Consulte ¶ 163L). A transparência e respons-
abilidade são os pilares de um sistema democrático e são 
verificações sobre fraudes e corrupção. Grande parte da 
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raiva hoje ventilada contra os governos decorre de fraudes 
e corrupção e de fraude económica e exploração. A 
Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção deve 
ser suportada. Esta lei internacional lida com a promoção 
da prevenção, criminalização, execução de leis, cooper-
ação internacional, recuperação de activos, assistência 
técnica e trocas de informação. Também inclui mecanis-
mos para a implementação contra a corrupção. 

A paz e a harmonia social são bastantes reforçadas quan-
do os povos e as nações cooperam para abordar as questões 
globais relativamente a justiça económica e ambiental, paz e 
segurança e dignidade humana e direitos humanos. Abordar 
estas questões de uma forma que incentive todos os po-
vos e nações a aplicarem processos justos, participativos e 
democráticos é a marca de referência do direito internacio-
nal e cooperação, que são os pilares do multilateralismo. 
(Consulte a Resolução n.º 6133, 2012 Livro de Resoluções). 
A Organização das Nações Unidas é o principal local para a 
cooperação multilateral e continua a ser o melhor instrumen-
to na actualidade para procurar estes mecanismos e quadros. 
Consultar Princípios Sociais, ¶165D).

III. Comércio mundial, justiça económica e desenvolvi-
mento sustentável

“Todo ser humano estará livre para sentar-se debaixo da 
sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará 
nem ameaçará, porque isto é o que nos assegura Yahweh, o 
SENHOR dos Exércitos!” (Miqueias 4:4 BKJA).

O fosso entre países ricos e pobres continua a aumen-
tar. Quando os excedentes de alguns surgem, em parte por 
causa da privação contínua de outros, os direitos humanos 
são negados. Esta crescente desigualdade existe nas nos-
sas próprias comunidades e em todas as nossas nações. 
A globalização exacerbou estas desigualdades quando os 
recursos abundantes não são partilhados de forma igual 
e utilizados de forma sustentável. Os esforços passados   
para aliviar estas condições falharam. Com demasiada fre-
quência, estes esforços foram limitados pela nossa própria 
falta de vontade de actuar com a postura de amabilidade 
e atitude ética de partilha em abundância em vez da sua 
escassez. Por vezes, os esforços foram frustrados por in-
teresses privados e governos que se esforçam por proteger 
os ricos e poderosos. 

O debate está a crescer sobre o porquê de o Produto 
Interno Bruto (PIB), como medida de sucesso económico, 
não está a representar o bem-estar nacional, mesmo quando 
os dois estão cada vez mais interligado. O desenvolvimen-
to económico é fortemente dependente do investimento no 
desenvolvimento da capacidade humana. Para os defensores, 
a mudança deve passar simplesmente por medir a produção 
económica e medir o bem-estar das pessoas. Tal mudança 
move-se na direcção de um futuro mais justo, sustentável 
(Centro de Estudos de Parceria, “O Estado da Sociedade: 
Medir o sucesso económico e Bem-Estar Humano”, 2010).

Para eliminar as desigualdades no controlo e distribuição 
dos frutos da boa terra de Deus, que são os bens comuns da 

humanidade, somos chamados a participar na procura de es-
truturas e relações económicas internacionais mais justas e 
equitativas. Pretendemos uma sociedade que garanta a todas 
as pessoas e nações a oportunidade de alcançar o seu poten-
cial máximo. 

O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que 
se centra nas pessoas, com base nos direitos humanos e ori-
entado em torno da justiça. Tal como o conceito de justiça no 
desenvolvimento que deve definir o nosso apoio do desen-
volvimento sustentável e serve de quadro para suportar, bem 
como criticar as agendas de desenvolvimento desenvolvidas 
nas Nações Unidas e noutras arenas internacionais. De acordo 
com a Campanha para os objectivos das pessoas relativamente 
ao desenvolvimento sustentável (consulte http://peoplesgoals.
org/), a justiça no desenvolvimento é um “quadro de desen-
volvimento em transformação que se destina a reduzir as 
desigualdades de riqueza, poder e recursos entre os países, 
entre os ricos e os pobres e entre os homens e as mulheres. A 
justiça no desenvolvimento coloca as pessoas, principalmente 
os pobres e marginalizados, na linha da frente e no centro do 
desenvolvimento. É um paradigma para o desenvolvimento 
que mantém as pessoas como os principais agentes e objec-
tos de mudança. A justiça no desenvolvimento suporta que o 
desenvolvimento irá, e deverá, ser concebido e adaptado em 
resposta às aspirações das pessoas e seus recursos disponíveis 
e não é imposto por tecnocratas e os denominados peritos de 
alto nível para sempre e para todas as pessoas.”

Trabalhando para esse fim, acreditamos que estes passos 
são necessários:

1. Conceber, desenvolver e estruturar sistemas económi-
cos destinados para lidarem com as necessidades dos povos 
do mundo e com a procura crescente dos recursos naturais 
limitados. Tais sistemas devem considerar os efeitos debili-
tantes das mudanças climáticas no nosso sistema ecológico e 
a sua capacidade de responder à crescente procura de desen-
volvimento e pela população. 

2. Implementar medidas para libertar os povos e as 
nações da dependência de acordos financeiros que os colocam 
num cativeiro económico. A este respeito, apoiamos a criação 
de um Conselho Económico Global. Este conselho foi uma 
das recomendações da Comissão de Peritos do Presidente 
da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre as reformas 
do sistema monetário e financeiro internacional. Tal consel-
ho, quando criado, tornar-se-ia o principal fórum no âmbi-
to das Nações Unidas para a definição da agenda de política 
económica e financeira mundial.

3. Desenvolver políticas e práticas que estabeleçam 
preços justos e evitem flutuações prejudiciais nos preços para 
a troca de bens e matérias-primas, bem como matérias-pri-
mas raras. As políticas devem ser desenvolvidas e apoiadas 
para impedir a manipulação e comercialização de bens e 
matérias-primas raras para usos ilegais e não regulamentados, 
incluindo os designados “minerais de conflito” utilizados no 
financiamento de guerras e conflitos. 
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4. As agências de desenvolvimento e instituições finan-
ceiras internacionais devem operar com uma grande transpar-
ência, responsabilização e participação democrática. Devem 
estar livres do domínio de economias industrializadas ao abri-
go da égide do Grupo de 8 ou Grupo de 20 países. O con-
trolo de instalações monetárias internacionais deve ser mais 
equitativamente partilhado por todas as nações, incluindo os 
mais necessitados e menos poderosos. Apoiamos os esforços 
para tornar as instituições Bretton Woods, nomeadamente o 
Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial e outras 
instituições financeiras internacionais mais representativas, 
transparentes e democráticas, inclusive sendo responsáveis 
no âmbito das Nações Unidas.

5. Os recursos do leito do mar, o espaço, no subsolo ex-
terior e aqueles fora da jurisdição nacional são o património 
da humanidade e devem ser aceites por todas as nações como 
parte dos recursos comuns globais. A sua utilização e pro-
tecção devem ser regidas por acordos que afirmam o princípio 
de património comum. Suportamos os esforços da ONU para 
desenvolver direito internacional para reger o mar através da 
Convenção sobre o Direito do Mar e garantir que os recursos 
comuns do mundo serão utilizados de forma cooperativa e 
igual para o bem-estar da humanidade. 

6. Apelamos às comissões e organismos apropriados da 
Igreja Metodista Unida para continuarem e expandirem os es-
forços para trazer a paz e justiça em acção cooperativa e mul-
tilateral entre os povos e governos de todos os países. Deve 
encorajar-se a realização de programas de apoio multilaterais, 
em vez de bilaterais, para organismos seculares e religiosos. 
Devem ser concebidos para responder ao crescente desejo dos 
países “em desenvolvimento” de se tornarem auto-suficientes 
e sustentáveis. 

7. As nações que possuem menos poder militar e económi-
co do que outras devem ser protegidas através de acordos in-
ternacionais de perda de controlo dos seus próprios recursos 
e meios de produção, quer para empresas transnacionais quer 
para outros governos.

Estas políticas internacionais não vão reduzir o fosso en-
tre ricos e pobres dentro dos países a menos que os pobres 
privados dos seus direitos estejam habilitados para assumir o 
controlo dos seus próprios destinos políticos e económicos. O 
princípio internacionalmente aceite de consentimento livre e 
prévio é uma grande medida a ser adoptadas. 

A turbulência política e económica em muitos países em 
desenvolvimento tem sido promovida e utilizada por outras 
potências como uma desculpa para intervir por meio de activ-
idades subversivas ou força militar em prol dos seus próprios 
interesses nacionais. Condenamos esta versão do imperialis-
mo, que muitas vezes passa como responsabilidade interna-
cional. O conceito e prática de responsabilidade para proteger 
(R2P) e uma responsabilidade da contraparte em evolução 
na prevenção são medidas paralelas que merecem a nossa 
atenção e apelo para a coexistência harmoniosa dos poços e 

nações que se esforçam por prevenir guerras e terminarem 
com os conflitos.

IV. Investigação da paz, educação e acção
“Ah! Se tu compreendesses neste dia, sim, tu também, o 

que traz a paz! No entanto agora isto está encoberto aos teus 
olhos” (Lucas 19:42 BKJA).

A Conferência Geral de 1960 estabeleceu o estudo de 
referência “The Christian Faith and War in the Nuclear Age” 
(A fé cristã e a guerra na idade nuclear). Esse estudo afirmou, 
“A Igreja cristã e o indivíduo devem aceitar responsabilidade 
pela criação de um clima de opinião no qual as mudanças 
criativas podem ocorrer.” Designou o trabalho para estas al-
ternativas criativas “o nosso campo de missão ao vivermos 
como discípulos do Príncipe da Paz.” 

O estudo “In Search of Security” (Procurar protecção) 
elaborado pelo Grupo de Trabalho do Conselho dos Bispos 
sobre a Segurança e Protecção em Junho de 2004, afirmou: 
“O medo faz com que acumulemos armas e utilizemos mui-
tos dos nossos recursos para o objectivo de dissuadir o nosso 
suposto inimigo. Paradoxalmente, é a tentação especial dos 
fortes e ricos para exagerar desta maneira. Isto bloqueia recur-
sos que poderiam ser utilizados com muito mais criatividade 
para o desenvolvimento e justiça social em todo o mundo.”

Viver da paz prospera num clima de compreensão mútua, 
tolerância e reconhecimento da dignidade inerente e auto-real-
ização de cada ser humano, na verdade, de cada filho de Deus. 
A paz, segurança e direitos humanos ajudam a concretizar o 
desenvolvimento sustentável e a justiça social no mundo.

Para que a verdadeira paz e segurança se enraíze na 
vida das pessoas e nas relações das nações, nós apelamos à 
Igreja Metodista Unida, especialmente aqueles envolvidos na 
aprendizagem informal e formal do ensino primário ao ensi-
no superior, à luz dos seus ensinamentos históricos e do seu 
compromisso para com a paz, direitos humanos e auto-desen-
volvimento dos povos, para: 

1. Procurarem o desenvolvimento de instituições educa-
cionais e desenvolvimento de programas e currículos dedica-
dos à aprendizagem e vivência da paz e dos direitos humanos; 

2. Desenvolverem alternativas para as vocações que tra-
balhem para a paz e apoiem indivíduos no seu caminho; 

3. Explorarem e aplicarem formas de resolver as dif-
erenças nacionais e internacionais que afirmam a realização 
humana e tolerância em vez de exploração e violência;

4. Afirmarem e empregarem métodos que construam 
confiança e segurança entre os povos e países, incluindo a 
formação para a compreensão multicultural e valorização das 
diferenças, rejeitando toda a promoção do ódio e da descon-
fiança;

5. Continuarem a desenvolver e a implementar a busca 
da paz por meio de experiências educacionais, incluindo a 
imersão e programas de intercâmbio educacional, aulas da 
escola da igreja, as escolas da missão cristã, e outras configu-
rações em toda a igreja; 
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6. Encorajarem as igrejas locais e membros a tomarem 
medidas que promovam a paz e para agirem em conjunto com 
outros povos e grupos de boa vontade para a realização de um 
mundo justo; e

7. Desenvolverem estudos e materiais de acção que in-
corporem a compreensão e a prática de acções de paz que 
mantêm a paz através do direito e da ordem, acções de paz 
que servem para a paz nas relações pessoais, institucionais e 
sociais e infra-estruturas de construção da paz que promovam 
valores que protejam a paz e façam justiça.

8. Recomendar para estudo os seguintes documentos in-
ternacionais que geram a paz e justiça, incluindo a harmonia 
religiosa e cultural: “Promoção de diálogo inter-religioso” 
(Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, dora-
vante RES. AG ONU, 59/23), “Promoção de um entendimen-
to religioso e cultural, harmonia e cooperação” (RES. AG 
ONU 59/142), “Agenda global para o diálogo entre as civi-
lizações” (RES. AG ONU 56/6), “Década internacional para 
uma cultura de paz e não violência para as crianças do mun-
do” (RES. AG ONU 53/25), “Dia internacional da paz” (RES. 
AG ONU 55/282), “Programa de acção sobre uma cultura de 
paz” (RES. AG ONU 53/243 B), relatório do Director-Geral 
da UNESCO para a 59.ª Sessão da Assembleia Geral da ONU 
“Promoção de um entendimento religioso e cultural, harmo-
nia e cooperação” (RES. AG ONU 58/128), e a Agenda de 
Haia para a justiça e paz e sua campanha global de educação 
sobre a paz. 

Justificação:
A versão reescrita incorpora as Resoluções 6151, 6152 

e 6146 a caducar; reforça as bases bíblicas e teológicas para 
a paz; actualiza as informações sobre o desarmamento e o 
multilateralismo; introduz novo texto sobre a governação 
democrática, desenvolvimento sustentável e harmonia reli-
giosa e cultural; e elimina toda a secção sobre a ONU que é 
reintroduzida na versão reescrita da Resolução 6134.

R6133.

Número de petição: 60438-CA-R6133-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Eliminação

Eliminar a Resolução 6133 após a revisão das Resoluções 
6025 e 6129.

Justificação:
Recomenda-se a eliminação da Resolução 6133 com 

base na incorporação da sua essência na Resolução 6134, que 
foi reescrita como “As Nações Unidas e o multilateralismo”. 

Uma secção sobre multilateralismo é igualmente reforçada na 
Resolução 6129, que aborda questões relativas à paz.

R6135.

Número de petição: 60472-CA-R6135-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Coreia: paz, justiça e reunificação

Eliminar o texto actual e substituir pelo seguinte:
“Porquanto, Ele é a nossa paz. De ambos os povos fez um 

só e, derrubando o muro de separação, em seu próprio corpo 
desfez toda a inimizade” (Efésios 2:14 BKJA).

O nosso empenho de fé na paz e reconciliação
Na 10.ª Assembleia Geral do Conselho Mundial de 

Igrejas, que teve lugar em Busan, na Coreia do Sul, em finais 
de 2013, os delegados declararam o seguinte, que também 
poderia servir como declaração de fé do nosso empenho na 
paz e reconciliação:

“Enquanto entidade global de crentes em Jesus Cristo, 
confessamos os nossos pecados por termos sucumbido às 
potências e principados do mundo nas suas guerras e con-
flitos militares repletos de ódio e inimizade, armados com 
arsenais nucleares e armas de destruição maciça que visam 
a humanidade e a Criação de Deus. Também lamentamos a 
nossa incapacidade para reconhecer adequadamente o sof-
rimento prolongado do povo coreano, fruto da disputa de 
potências externas pela expansão colonial e hegemonia mil-
itar. Juntamo-nos, deste modo, aos cristãos da Coreia na sua 
confissão de fé em Jesus Cristo, que veio a este mundo como 
a nossa Paz (Efésios 2:13-19); que sofreu, morreu na Cruz, 
foi enterrado e ressuscitou para reconciliar a humanidade com 
Deus, para superar divisões e conflitos e para libertar todos os 
povos e torná-los um só (Actos 10:36-40); que, como nosso 
Messias, trará um novo Céu e uma nova Terra (Apocalipse 
21-22). Com esta confissão, juntamo-nos em firme empenho 
aos cristãos da Coreia, do Norte como do Sul, especialmente 
nas acções fiéis das igrejas coreanas para trabalhar no sentido 
da paz, regeneração, reconciliação e reunificação do seu povo 
e da sua terra” (Declaração do CMI sobre a paz e reunificação 
da Península Coreana).

A tragédia da divisão e a urgência da paz
Os cristãos da Coreia pronunciaram-se sobre a urgência 

da reunificação da sua nação. Aquando da celebração dos cem 
anos do Metodismo Coreano em 1985, a Igreja Metodista 
Coreana, na sua Declaração do Centenário, proclamou: 

“Confrontados que somos com os quarenta anos de 
trágica divisão da Península Coreana, exprimimos o nos-
so anseio de ver unificada a nação de qualquer forma 
possível por meios pacíficos dentro da maior brevidade. 
Para tal, é necessário estabelecer uma estrutura política 
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democrática assente na liberdade e nos direitos humanos, 
visão que deve ser concretizada trabalhando no sentido de 
instituir uma sociedade justa construída para o bem dos ci-
dadãos. Como tal, rejeitamos qualquer forma de ditadura. 
Deplorando a longa história da nossa nação cuja realidade 
tem sido o sacrifício da vida política do nosso país, e ag-
ora com um sentido definitivo de auto-determinação na-
cional que rejeita qualquer domínio das super-potências, 
repudiamos qualquer forma de guerra ou de tirar vidas e 
empenhamos toda a força da Igreja Metodista Coreana na 
reunificação pacífica do nosso país”.

Para a nação da Coreia, dividida há mais de sessenta 
e seis anos, há muito que a justiça, a paz e a reconciliação 
são tragicamente esperadas. Em 1945, logo após o fim da 
Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos propuseram e 
a União Soviética concordou com a divisão da Coreia, a qual 
resultou na Guerra da Coreia, com mais de 3 milhões de vidas 
perdidas e milhões de famílias separadas. A tragédia do povo 
coreano continuou porque a Guerra da Coreia não acabou 
com um tratado de paz. Em vez disso, foi assinado o Tratado 
de Armistício em 1953, deixando a Península Coreana em 
estado de guerra e tensão por mais de sessenta anos. Esta 
situação resultou na separação de famílias, muitas das quais 
nunca mais voltaram a ver-se. 

A inimizade entre as super-potências foi representa-
da pela tragédia coreana de guerra e morte, ditadura e mil-
itarização, separação de um povo em duas forças hostis e 
famílias divididas sem qualquer contacto entre si. Todos os 
membros do corpo de Cristo têm a responsabilidade de apoiar 
o povo coreano nas suas tentativas de construção da democ-
racia, redução da tensão, criação de confiança na Península 
Coreana, reparação das divisões e reunificação do seu país. A 
ameaça à paz permanece crítica com o quinto e sexto maiores 
exércitos do mundo face a face de ambos os lados da Zona 
Desmilitarizada.

Esforços de reconciliação Norte-Sul
O povo coreano, a norte e a sul, tem expressado de 

várias formas a sua forte vontade de reunificação. Desde 
1984, têm ocorrido contactos e conversações oficiais sobre 
questões económicas e humanitárias entre a República da 
Coreia (RC, também conhecida como Coreia do Sul) e a 
República Popular Democrática da Coreia (RPDC, também 
conhecida como Coreia do Norte). A ajuda de emergência 
por parte da RPDC e RC na sequência de inundações dev-
astadoras no sul e de inundações e seca no norte foi mutua-
mente oferecida e aceite.

A primeira troca de visitas promovida pelos governos 
entre membros de famílias divididas aconteceu em 1985. 
Milhares de coreanos na diáspora puderam visitar os seus 
familiares na RPDC. Os cristãos de norte e sul reuniram-se 
em 1986 em Glion, na Suíça, como parte de um processo 
ecuménico para a paz e reunificação da Coreia liderado pelo 
Conselho Mundial de Igrejas. Em 1987, ambos os lados 

apresentaram propostas para reduzir as tensões militares na 
península.

Em Junho de 2000, teve lugar uma cimeira sem prece-
dente histórico entre os líderes da Coreia do Norte e Sul em 
Pyongyang, na RPDC. O Presidente da RC Kim Dae Jung e o 
Secretário-Geral da RPDC Kim Jong Il, comprometeram-se a 
trabalhar para a reunificação coreana. Desde a cimeira, ambas 
as Coreias têm tido diversos intercâmbios, tais como reuniões 
de famílias separadas, conversações a nível ministerial e out-
ros intercâmbios económicos, sociais, culturais e desportivos, 
incluindo o restabelecimento de ligações ferroviárias e ro-
doviárias que atravessam a Zona Desmilitarizada.

As duas Coreias marcharam juntas na cerimónia de aber-
tura dos Jogos Olímpicos de 2004 em Sydney, na Austrália, 
ostentando a bandeira da unificação coreana. Em 2007, o fa-
lecido Presidente Roh Moo Hyun exortou o Presidente dos 
EUA George W. Bush a terminar a Guerra da Coreia ao as-
sinar um tratado de paz com a Coreia do Norte. Na segunda 
cimeira entre os líderes da Coreia do Norte e Sul, o Presidente 
Roh e o Secretário-Geral Kim Jong Il comprometeram-se a 
resolver as disputas no Mar Ocidental (Mar Amarelo) em tor-
no da Linha do Limite do Norte.

A relação entre os Estados Unidos e a RPDC, porém, de-
teriorou-se devido a questões relacionadas com a retirada des-
ta do tratado de não proliferação nuclear, a violação da RPDC 
do Acordo Estrutural de 1994 e as ameaças dos Estados 
Unidos de ataques preventivos à Coreia do Norte. 

Em 1991, o Acordo de Reconciliação, Não Agressão, 
Intercâmbios e Cooperação foi adoptado pela República da 
Coreia e a RPDC, e em 1992, ambos os países assinaram 
uma declaração conjunta relativamente à desnuclearização da 
Península Coreana. Em 1994, os Estados Unidos e a RPDC 
assinaram o Acordo Estrutural, cujo objectivo “era o congela-
mento e a substituição do programa doméstico de centrais nu-
cleares da Coreia do Norte . . . e a normalização passo a passo 
das relações entre os EUA e a RPDC” (http://en.wikipedia.
org/wiki/Agreed_Framework, acesso a 1 de Fev. de 2015). 
O acordo estipulava que seriam disponibilizados à RPDC 
fundos provenientes dos Estados Unidos, Japão e RC para a 
construção de dois reactores elétricos a água natural. Além 
disso, os EUA concordaram em fornecer anualmente 500.000 
toneladas de combustível pesado à RPDC. Em troca, a RPDC 
concordou em renunciar a continuar com a acumulação de 
barras de combustível, que poderiam ser utilizadas para pro-
duzir bombas atómicas.

Ao longo do tempo, os mandados do Acordo foram viola-
dos por ambas as partes. É de todo o interesse que os Estados 
Unidos e a RPDC, através de negociações directas, refor-
mulem ou actualizem o Acordo de 1994 de forma a englo-
bar todos os assuntos vitais de interesse para ambos os lados, 
incluindo as questões de proliferação nuclear da RPDC e o 
reconhecimento por parte dos EUA da soberania e segurança 
da RPDC.
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O Acordo Estrutural permanece um elemento estabiliza-
dor importante nas relações EUA-RPDC. É uma das princi-
pais ferramentas de compromisso através das quais a RPDC 
recorre a incentivos em vez de ameaças para construir a coop-
eração entre Coreias e entre regiões. 

Papel histórico da comunidade ecuménica na paz da 
Península Coreana

Em 1986, como resultado de consultas na Coreia do Norte 
e Sul com representantes cristãos e do governo, o Conselho 
Nacional das Igrejas de Cristo nos EUA (CNICEUA) adop-
tou uma importante declaração política sobre a “Paz e a re-
unificação da Coreia”. Os representantes da Igreja Metodista 
Unida participaram plenamente no desenvolvimento desta 
declaração, em consultas sobre paz e reunificação e numa 
delegação ecuménica oficial para a Coreia do Norte e Sul no 
Verão de 1987.

A Assembleia de 2013 do CMI adoptou a “Declaração 
sobre a paz e a reunificação da Península Coreana”, instan-
do as igrejas a “apelar a todos os intervenientes na região a 
participar num processo criativo para a construção da paz na 
Península Coreana ao suspender todos os exercícios militares 
na península, cessar a intervenção estrangeira, retirar tropas 
estrangeiras e reduzir o capital investido em operações mil-
itares”. A declaração apelava aos parceiros ecuménicos para 
agirem como pacificadores e construtores de pontes entre as 
duas Coreias e o mundo e a embarcarem numa campanha uni-
versal por um Tratado de Paz que substituísse o Armistício 
de 1953, pondo um ponto final no estado de guerra e abrindo 
caminho à paz e reconciliação.

Numa consulta ecuménica internacional realizada em 
Maio de 2013, os grupos metodistas unidos, incluindo a 
Comissão da Associação Nacional Coreano-Americana 
Metodista Unida para a Reunificação e Reconciliação Coreana 
e o Conselho Nacional de Igrejas da Coreia, produziram o 
“Apelo à paz e reconciliação na Península Coreana”, onde se 
declarava em parte o seguinte: “Há demasiado tempo que o 
povo coreano tem estado dividido e tem sofrido com políticas 
de risco, o muro ideológico e o flagelo do militarismo. 

O Acordo de Armistício de 1953 apenas suspendeu tem-
porariamente a guerra, que reclamou 4 milhões de vidas e di-
vidiu 10 milhões de famílias. Este estado permanente de guer-
ra na Península Coreana contribui significativamente para a 
tensão e instabilidade, tanto a nível regional como global, e 
contradiz o espírito da Resolução das Nações Unidas 39/11, 
que reconhece o direito dos povos à paz. Nós, cristãos de 
diferentes confissões unidos na causa comum da paz, esta-
mos profundamente preocupados com a tensão crescente na 
Península Coreana em torno dos testes nucleares recentes 
na Coreia do Norte e exercícios militares conjuntos dos 
EUA-Coreia do Sul. Juntamo-nos ao povo coreano, tanto na 
Coreia do Norte como do Sul, no anseio pela reconciliação, 
reunificação e paz sustentável. A substituição do Acordo de 
Armistício por um Tratado de Paz é e deverá ser o primeiro 

passo para estabelecer uma paz duradoura e sustentável na 
Península Coreana”.

Plano actual e acções realizadas por agências e conclaves 
da IMU

A Comissão de Reunificação das Igrejas Metodistas 
Unidas Coreanas, em estreita colaboração com outras agên-
cias e Igrejas Metodistas Unidas e a comunidade ecuméni-
ca, iniciou em 2013 um projecto de quatro anos intitulado 
Movimento para a Paz na Coreia em resposta a “Um apelo 
à marcha de paz”, uma petição adoptada pela Conferência 
Geral de 2012 (Livro de Resoluções, n.º 6130):

Para sensibilizar para a paz e reconciliação na Península 
Coreana;

Para criar um movimento de defesa ecuménica com a in-
tenção de substituir o Armistício de 1953 por um tratado de 
paz;

Para construir uma coligação de pacificadores entre as ig-
rejas dos EUA, bem como as igrejas da Península Coreana; e

Para preparar os líderes e igrejas cristãos para o trabalho 
de reconciliação e paz na Península Coreana e no mundo,

Com estes objectivos em mente, a Comissão e a respecti-
va coligação desenvolveram um plano de quatro anos:

Uma campanha de petições por um tratado de paz na 
Península Coreana que acabe oficialmente com a Guerra da 
Coreia, um esforço ecuménico a realizar entre Maio de 2013 
e Maio de 2016.

A Conferência para a Paz na Coreia: em Maio de 
2013, este evento contou com mais de 120 participantes 
dos EUA e da Coreia do Sul, incluindo representantes do 
CNI Coreia.

A Marcha de Defesa da Paz na Coreia: em Julho de 2014 
em Washington, D.C., contou com 300 participantes de todos 
os EUA. 

Visitas de paz à Coreia do Norte e Sul no Verão e Outono 
de 2015. 

Uma Conferência para a Paz e Reconciliação destinada a 
adolescentes e jovens adultos cristãos em 2015.

Acções recomendadas
A fim de apoiar o povo coreano, e em cooperação com gru-

pos cristãos parceiros, recomenda-se que a Igreja Metodista 
Unida, os seus membros, as igrejas locais, as conferências 
anuais e as agências empreendam as seguintes acções através 
de intercessão, educação, sensibilização do público e apoio a 
programas que fomentem a justiça, paz e reconciliação:

1. Participar em orações de penitência e apresentar pe-
tições juntamente com o povo coreano e com cristãos do norte 
e sul, marcados e devastados pela divisão da sua nação e an-
siosos pela reunião, e estabelecer relações de trabalho, colab-
oração e apoio com a Igreja Metodista Coreana, o Conselho 
Nacional de Igrejas da Coreia (RC) e a Federação Cristã 
Coreana (RPDC) para obter a paz e reconciliação.

2. Recomendar para estudo e acção a “Declaração sobre a 
paz e a reunificação da Península Coreana” adoptada pela 10.ª 
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Assembleia do CMI, que apelava às igrejas para se empenha-
rem, entre outras, nas seguintes medidas:

a) Trabalhar com os nossos governos para exigirem ao 
Conselho de Segurança da ONU que inicie novos esforços 
de paz em toda a Península Coreana e que levante as sanções 
económicas e financeiras existentes impostas à República 
Popular Democrática da Coreia;

b) Embarcar numa campanha universal por um tratado de 
paz que substitua o Acordo de Armistício de 1953, pondo um 
ponto final no estado de guerra;

c) Apelar a todas as potências estrangeiras na região a 
participar num processo criativo para a construção da paz na 
Península Coreana ao suspender todos os exercícios militares 
na península, cessar as respectivas intervenções e reduzir o 
capital investido em operações militares;

d) Garantir a eliminação total, verificável e irreversível de 
todas as armas e centrais nucleares no nordeste asiático, to-
mando medidas para estabelecer um mundo livre de ameaças 
nucleares e, simultaneamente, aderindo ao consenso inter-
nacional emergente de uma proibição humanitária de armas 
nucleares em todas as regiões do globo para que a vida deixe 
de ser ameaçada por perigos nucleares em qualquer ponto do 
planeta;

e) Exortar os governos da Coreia do Norte e Sul a restitu-
ir a comunidade humana com justiça e dignidade, superando 
a injustiça e o confronto, e a regenerar esta comunidade li-
dando urgentemente com a questão humanitária das famílias 
separadas, estabelecendo um processo sustentável que permi-
ta confirmar o paradeiro de familiares e trocar livremente car-
tas e visitas e oferecendo o apoio de agências internacionais 
quando necessário; e

f) Trabalhar com os governos da República Popular 
Democrática da Coreia e da República da Coreia ao prov-
idenciar cooperação internacional para manter uma Zona 
verdadeiramente Desmilitarizada e transformá-la numa 
zona de paz. (http://www.oikoumene.org/en/resources/docu 
ments/assembly/2013-busan/adopted-documents-statements 
/peace-and-reunification-of-the-korean-peninsula).

3. Participar numa campanha mundial por um Tratado de 
Paz que substitua o Acordo de Armistício de 1953.

4. Exortar todos os governos que mantenham relações 
com a RC, a RPDC ou ambas a exercerem a sua influência 
para fomentar a mediação, o intercâmbio, a paz e a reunifi-
cação.

5. Exortar todos os governos envolvidos a um compro-
misso sincero com as seguintes directivas políticas a fim de 
apoiar os esforços coreanos para a paz e reunificação:

a. A reunificação pacífica da Coreia deverá ser uma meta 
política formal dos EUA.

b. Deverá ser assinado um tratado de paz entre as nações 
envolvidas destinado a eliminar a ameaça de guerra, esta-
belecer uma paz duradoura e minimizar a tensão na Península 
Coreana. O tratado de paz, em substituição do tratado de 

armistício existente, deverá basear-se nas condições de 
um pacto de não agressão entre a República da Coreia e a 
República Popular Democrática da Coreia, com a plena par-
ticipação dos Estados Unidos e da República Popular da 
China, além de outros países relacionados. 

c. Deverão ser incentivados contactos entre a RC e a 
RPDC. 

d. Deverão ser melhorados os contactos diplomáticos e 
humanos bilaterais entre os Estados Unidos e a RPDC. 

e. Os EUA deverão negociar com vista a acabar com a 
guerra e obter um acordo de paz abrangente na Coreia.

6. Incentivar a continuação do apoio humanitário à RPDC 
através de agências como o Programa Mundial de Alimentação 
(PMA) da ONU. Este apoio é direccionado aos indivíduos que 
se encontram em maior risco e é monitorizado com atenção. O 
PMA tem desenvolvido relações de trabalho produtivas com 
os seus congéneres na RPDC e continua a lutar por um acesso 
mais aberto ao processo de distribuição de alimentos.

7. Aumentar a comunicação, o diálogo e o intercâmbio das 
delegações (com representantes ecuménicos e da igreja) com 
a RC e a RPDC. As delegações políticas, económicas, sociais 
e religiosas são uma grande prioridade junto dos líderes da 
RPDC, pois proporcionam uma gestão intermédia local com 
experiência fora do seu país e uma perspectiva mais ampla 
relativamente à situação dentro e fora da Península Coreana. 
As delegações da RPDC também podem ser associadas a del-
egações de intercâmbio para a RPDC, o que permite a pessoas 
de todo o mundo ver e compreender o país, partilhar ideias e 
ter um contacto pessoal com os povos coreanos. 

8. Defender a eliminação de sanções económicas contra a 
RPDC. As sanções limitam a participação da RPDC na econo-
mia regional e global. A eliminação das sanções também facili-
tará o investimento estrangeiro na melhoria da infra-estrutura de 
produção da RPDC. Devido a barreiras económicas e legais, o 
desenvolvimento do investimento estrangeiro será um processo 
difícil e de longo prazo, mesmo sem sanções. A eliminação das 
sanções é uma grande prioridade junto dos líderes da RPDC. 

9. Continuar a reformular ou actualizar políticas em 
conformidade com o Acordo Estrutural, cujo elemento mais 
positivo consiste nas relações EUA-RPDC, ao fornecer com-
bustível pesado e apoiar o financiamento por parte da RC e do 
Japão para os reactores a água natural da Organização para o 
Desenvolvimento Energético da Península Coreana (KEDO).

10. Incentivar a formulação de políticas consistentes, 
bipartidárias e de longo alcance relativamente à Coreia do 
Norte e Sul por parte dos governos de todo o mundo, mas em 
especial dos EUA, China, Rússia, Japão e União Europeia. 
As políticas que envolvam eficazmente os governos da RC e 
RPDC e promovam a mudança e a moderação têm maiores 
probabilidades de resolver a actual crise e fazer com que cada 
uma das partes, incluindo a RPDC, estabeleça relações em 
conformidade com as normas e mecanismos internacionais 
acordados. 
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11. Exortar as Nações Unidas a analisar a situação dos re-
fugiados norte-coreanos resultante de necessidades políticas e 
económicas, dado que milhares de norte-coreanos estão a at-
ravessar a fronteira em busca de asilo nos países vizinhos. As 
Nações Unidas deverão declará-los como refugiados, ajudá-
los na sua demanda de asilo e prestar ajuda humanitária. 

12. Exortar à continuação da ajuda humanitária à Coreia 
do Norte, apelando ao mesmo tempo ao governo norte-core-
ano para trabalhar com as Nações Unidas no sentido de re-
speitar todos os princípios internacionalmente acordados de 
direitos humanos e legislação humanitária, princípios que de-
vem orientar todas as partes na questão da resolução da crise 
na Península Coreana.

Em sendo possível concretizar estas abordagens, e a maio-
ria depende de decisões políticas do governo dos EUA, contin-
uam a não existir garantias de que a crise possa ser resolvida. 
Todavia, é bastante claro que uma política norte-americana de 
isolamento, sanções e acumulação de efectivos militares con-
tra a RPDC estimulará esta a apoiar-se mais nos seus recursos 
militares, mesmo que às custas das vidas da sua população, 
e poderá resultar noutra guerra catastrófica na Península 
Coreana. A participação continuada, a negociação firme e um 
cultivo atento de relações de cooperação com as organizações 
da RPDC apropriadas constituem a única oportunidade real 
para uma resolução positiva do impasse coreano.

ADOPTADA 1988
ALTERADA e READOPTADA 2000
ALTERADA E READOPTADA 2004
READOPTADA 2008
RESOLUÇÃO n.º 6100, Livro de Resoluções de 2008
RESOLUÇÃO n.º 328, Livro de Resoluções de 2004
RESOLUÇÃO n.º 309, Livro de Resoluções de 2000
Ver Princípios Sociais, ¶ 165B, C.

Justificação:
A versão reescrita desta resolução com duas décadas in-

corpora texto de declarações recentes da igreja e ecuménicas, 
incluindo da Conferência Ecuménica de Paz para a Coreia re-
alizada em Atlanta, nos EUA (Maio de 2013), e a Assembleia 
do CMI realizado em Busan, na Coreia (Novembro de 2013). 
A esta versão reescrita juntaram-se activamente vários grupos 
e líderes da Igreja Metodista Unida Coreano-Americana.

R6136.

Número da petição: 60349-CA-R6136-G; Cape, Kim 
- Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Eliminação

Eliminar a Resolução 6136 - Oração pelo Pessoal Militar 
e pela Paz no Iraque.

Justificação:
A guerra no Iraque foi oficialmente finalizada e esta res-

olução já não é relevante.

R6143.

Número de petição: 60439-CA-R6143-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Eliminação

Eliminar a Resolução 6143; questão abrangida na 
Resolução 6144.

Justificação:
Propõe-se a eliminação desta resolução a favor da incor-

poração da sua essência na versão alterada proposta da Res-
olução 6144.

R6144.

Número de petição: 60416-CA-R6144-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Respeito das pessoas em Okinawa

Alterar a Resolução 6144 
Alterar título: Redução do pessoal militar dos EUA em 

OkinawaRespeito das pessoas em Okinawa
Inserir dois novos parágrafos no início:
Porventura Deus não fará plena justiça aos seus escolhi-

dos, que a Ele clamam de dia e de noite, ainda que lhes pareça 
demorado em atendê-los? (Lucas 18:7)

Este grito de desespero pode ser encontrado na voz das 
pessoas de Okinawa, no Japão. Nas eleições de Novembro de 
2014, os residentes de Okinawa reafirmaram a sua exigência 
de que a base militar dos EUA em Okinawa fosse fechada. O 
governador eleito candidatou-se ao cargo para fechar a base e 
opor-se a uma nova base ao largo da costa de Henoko.

Inserir uma nova frase no final do quinto parágrafo actual
Os residentes de Okinawa que vivem próximo das bases 

tornam-se nos principais alvos desta violência, onde as mul-
heres e as crianças são especialmente vulneráveis. 

Eliminar o parágrafo seis actual
A violação de uma aluna na escola elementar no dia 4 de 

Setembro de 1995 por três militares americanos e a violação 
de outra rapariga no dia 29 de Junho de 2001 não são casos 
extraordinários. Essa violência estrutural é inerente na “pre-
sença forçada de bases militares e forças armadas que cria 
um ambiente para a ocorrência desses incidentes” (Distrito 
de Okinawa, 8 de Julho de 2001, Declaração em protesto 
com o incidente de violação). Os residentes de Okinawa que 
vivem próximo das bases tornam-se nos principais alvos desta 
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violência, onde as mulheres e as crianças são especialmente 
vulneráveis.

Eliminar a primeira frase no parágrafo sete actual
Esta última violação é apenas a centelha que acende a 

fúria dos cidadãos de Okinawa em relação a este e outros 
crimes do passado perpetuados pelos militares dos EUA. 

Alterar o parágrafo nove actual
Tendo em conta o supracitado, esta resolução solicita à 

Conferência Geral da Igreja Metodista Unida que continue a 
juntar-se aos cristãos de Okinawa para insistir nos seguintes 
quatro apelos aos governos dos Estados Unidos e Japão:

Justificação:
A emenda propõe um novo título e introduz três parágra-

fos novos referentes à decisão dos cidadãos de Okinawa para 
fechar as bases militares dos EUA nesse local e outra vulner-
abilidade saliente relativamente à violência das mulheres e 
crianças em e próximo destas instalações dos EUA. Esta res-
olução incorpora a essência da Resolução 6143 recomendada 
para eliminação.

R6145.

Número de petição: 60440-CA-R6145-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Eliminação

Eliminar a Resolução 6145. 

Justificação:
Eliminação da resolução devido a uma nova resolução 

abrangente orientada para a erradicação da violência sexual e 
de género em todo o mundo.

R6146.

Número de petição: 60441-CA-R6146-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Eliminação

Eliminar a Resolução 6146; incluída na revisão da 
Resolução 6129, A Igreja Metodista Unida e a paz.

Justificação:
Recomenda-se a eliminação da Resolução 6146, uma vez 

que a sua essência está incluída na versão reescrita da Res-
olução 6129 relativa à IMU e à paz.

R6148.

Número de petição: 60537-CA-R6148; Hodge, Jeff - 
Syracuse, NY, EUA para a Conferência Anual da Parte Alta 
de Nova Iorque.

Readopção da resolução

Readopção da Resolução 6148 - Oposição à tortura - sem 
alterações

Justificação:
A Conferência Geral de 2008, na Resolução n.º 6120 

6148 [reimpressa como o n.º 6148 no Livro de Resoluções de 
2012] diz que “Entre os direitos humanos mais significativos 
existe o direito à segurança da pessoa, que inclui o direito de 
não ser torturado.” Em ¶ 510.2(a) do Livro da Disciplina

R6150.

Número de petição: 60417-CA-R6150-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Crimes contra a humanidade, genocídio e crimes 
de guerra

Alterar a Resolução 6150
Alterar o sexto parágrafo, terceira e quarta frases:
Como e quem irá determinar . . . A Cimeira Mundial de 

2005 nas Nações Unidas acordou uma série de acções como 
desafios globais, incluindo um conceito emergente desde 
2001, a Responsabilidade internacionalA Responsabilidade 
internacional para Proteger os estados, que é a “aceitação 
clara e inequívoca por parte de todos os governos da respons-
abilidade internacional colectiva para proteger as populações 
do genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica e crimes con-
tra a humanidade. 

Eliminar a quarta frase no no parágrafo 17: 
Em 2005, o Conselho Mundial de Igrejas . . . Vinte e cin-

co países onde existe uma Igreja Metodista Unida ratificaram 
o Estatuto de Roma no qual o tribunal se encontra antes da 
entrada em vigor em Julho de 2002. Cento e quatro estados 
ratificaram a partir de Janeiro de 2007.

Eliminar a segunda frase no parágrafo 18: 
Por conseguinte, a Igreja Metodista Unida . . . os meto-

distas unidos são incentivados a continuar a participar na 
Década para superar a violência do Conselho Mundial de 
Igrejas (WCC): Igrejas que procuram a reconciliação e a paz 
2001-2010 e mobilização mundial de igrejas para a paz do 
Conselho, que irá culminar com uma Convocação da paz 
ecuménica internacional em Maio de 2011.

Alterar o parágrafo 19:
A Igreja Metodista Unida deve incentivarA Conferência 

Geral incentiva  os metodistas unidos a orarem, a reuni-
rem-se em grupos de estudo para aprender sobre os efeitos 
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degradantes que os crimes de guerra, crimes contra a hu-
manidade e genocídio têm sobre as vítimas, os infractores e 
os que observam em silêncio. Os metodistas unidos devem 
iniciar acções contra a impunidade associadas a violações de 
direito humanitário internacional ao, entre outros, realizar 
campanhas em todas as nações para ratificar o Estatuto de 
Roma, especialmente nos países nos quais existem metodistas 
unidos como nos EUA, Rússia e Ucrânia, República Checa, 
República da Macedónia, Filipinas, Costa do Marfim, Argélia, 
Angola, Moçambique, Sudão e Zimbabué, que apenas assina-
ram o estatuto (a Macedónia não assinou nem ratificou).

Alterar o sub-parágrafo e): 
e) suportar as organizações que trabalham para os direitos 

humanos e estar atento e crítico a novos incluindo o Conselho 
de Direitos Humanos das Nações Unidas à medida que desen-
volve as suas novas estruturas e procedimentos.

Justificação:
As alterações removem o material desactualizado e re-

força o apelo para suportar o Conselho de Direitos Humanos 
das Nações Unidas.

R6151.

Número de petição: 60442-CA-R6151-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Eliminação

Eliminar a Resolução 6151 por caducidade; questão 
abrangida na versão reescrita da Resolução 6129, A Igreja 
Metodista Unida e a paz.

Justificação:
Deixar-se-á caducar a Resolução 6151, uma vez que a 

sua essência está incluída na versão reescrita da Resolução 
6129 relativa à IMU e à paz. 

R6152.

Número de petição: 60443-CA-R6152-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Eliminação

Eliminar a Resolução 6152 por caducidade; questões 
abordadas na versão reescrita da Resolução 6129, A IMU e 
a paz.

Justificação:
Deixar-se-á caducar a Resolução 6152, uma vez que a 

sua essência está incluída na versão reescrita da Resolução 
6129 relativa à IMU e à paz.

R9999.

Número de petição: 60176-CA-R9999-G; Oduor, Ralph R.R. -  
Lawrence, MA, EUA pela Conferência Anual de Nova 
Inglaterra.

Acabar a “Guerra às Drogas”

 O nosso Livro de Disciplina do Metodismo Unido en-
carrega-nos de procurar a justiça reparadora e não punitiva. 
Especificamente, ele diz que no amor de Cristo, que veio para 
salvar aqueles que estão perdidos e vulneráveis, instamos a 
criação de um sistema genuinamente novo para o cuidado e 
reparação das vítimas, infractores, oficiais de justiça criminal 
e da comunidade como um todo. A justiça reparadora surge 
da autoridade bíblica, o que chama a atenção para a relação 
correcta com Deus, consigo próprio e com a comunidade. 
Quando essas relações são violadas ou interrompidas por um 
crime, criam-se as oportunidades para fazer as coisas bem 
feitas. (BOD ¶ 164, H)

Para esse efeito, oferecemos a seguinte solução como um 
apelo à chamada “Guerra às Drogas”.

CONSIDERANDO QUE: A política pública de proi-
bição de certos narcóticos e substâncias psicoactivas, algu-
mas vezes denominadas de “Guerra às Drogas”, falhou em 
atingir o objectivo de eliminar, ou mesmo reduzir, o abuso de 
substâncias e;

CONSIDERANDO QUE: Tem havido um grande núme-
ro de consequências negativas não intencionais como resulta-
do desta política pública fracassada e;

CONSIDERANDO QUE: Uma das consequências é uma 
enorme e violenta iniciativa criminal que surgiu e tomou o 
mercado clandestino de tráfico destas substâncias proibidas e;

CONSIDERANDO QUE: Muitas vidas foram perdidas 
em resultado da violência que sempre acompanha esta inicia-
tiva criminal, incluindo cidadãos inocentes e oficiais e; 

CONSIDERANDO QUE: Muitas mais vidas foram per-
didas devido à overdose pois não há força ou regulação, pure-
za ou alteração na produção de drogas ilícitas e;

CONSIDERANDO QUE: Nosso sistema de justiça tem-
se degradado intensamente devido à sobrecarga causada por 
casos de proibição e;

CONSIDERANDO QUE: As nossas penitenciárias estão 
superlotadas com pessoas, muitas das quais não violentas, 
acusadas de violação de leis proibitivas e;

CONSIDERANDO QUE: Muitos dos nossos cidadãos 
agora sofrem de sérias doenças, contraídas através do uso de 
agulhas insalubres, que agora ameaçam a nossa população em 
geral e;

CONSIDERANDO QUE: Para as pessoas de cor, a 
“Guerra às Drogas” foi inquestionavelmente a política social 
mais devastadora e disfuncional desde a escravidão e;

CONSIDERANDO QUE: Grandes quantias do tesouro 
nacional são gastas nesta política pública falhada e;

CONSIDERANDO QUE: Outros países, como Portugal 
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e Suíça, reduziram drasticamente a quantidade de mortes, 
doenças, crime e toxicodependência, utilizando outros mei-
os que não a proibição para abordar o problema do abuso de 
substâncias e;

CONSIDERANDO QUE: A missão primordial do nosso 
sistema penal é prevenir a violência contra os nossos cidadãos 
e a sua propriedade, e garantir sua segurança, 

Portanto, fica deliberado que a Conferência Geral da 
Igreja Metodista Unida apoia a procura de outros meios, 
que não a proibição, na abordagem do problema do abuso de 
substâncias, e está convencida em apoiar a missão da organi-
zação de educação internacional LEAP - Law Enforcement 
Against Prohibition (Aplicação da Lei Contra a Proibição) 
para reduzir a multiplicidade de consequências prejudiciais 
involuntárias resultantes da luta na guerra às drogas e para 
diminuir a incidência de mortes, doenças, crime, e toxicode-
pendência ao acabar com a proibição das drogas. 

R9999.

Número de petição: 60177-CA-R9999-G; Oduor, Ralph R.R. 
- Lawrence, MA, EUA pela Conferência Anual de Nova 
Inglaterra.

Fazer Cumprir o Tratado de Não Proliferação

Como um povo que concebe o mundo como a própria 
obra de Deus e que se reconhece como os guardiões da beleza 
e maravilha do planeta; que entende a nossa unidade com toda 
a ordem criada, oferecemos a seguinte resolução:

CONSIDERANDO QUE, décadas depois da queda do 
muro de Berlim, os Estados Unidos ainda mantêm milhares 
de ogivas nucleares activas com centenas de mísseis em alerta 
máximo, assim como a Rússia, Índia, Paquistão, França, Grã-
Bretanha, Israel, Coreia do Norte e China;

CONSIDERANDO QUE o lançamento intencional, ou 
não intencional, de qualquer dessas armas mataria dezenas 
de milhões de civis nas suas cidades-alvo e arriscar dezenas 
de milhões de vítimas norte-americanas devido à resposta. 
Os EUA já perderam 11 bombas nucleares que nunca foram 
recuperadas em lançamentos acidentais (Fonte: “50 Facts 
About U.S. Nuclear Weapons” Brookings Institute, 1998);

CONSIDERANDO QUE os Estados Unidos não as-
sinaram o Tratado de Não Proliferação Nuclear, de 1969, 
pedindo para Estados nucleares (na época, Rússia, França, 
Grã-Bretanha e China) iniciarem um desarmamento nuclear 
completo. Em vez disso, os EUA estão a embarcar num pro-
grama de modernização para atualizar as ogivas e construir 
novos submarinos, bombardeiros e sistemas de distribuição, 
com custo estimado de US$ 1 bilião nos próximos 30 anos, 
cerca de US$ 10.000 por família;

CONSIDERANDO QUE esta despesa excessiva desvia 
dinheiro de programas habitacionais, educacionais, infra-es-
truturas rodoviárias, ambiente e programas de saúde;

CONSIDERANDO QUE os Estados Unidos e a Rússia 
possuem 93% das 16 300 armas nucleares do mundo. As 
outras estão na posse da China, França, Reino Unido, Israel, 
Paquistão, Índia, Coreia do Norte (Fonte: “Worldwide de-
ployments of nuclear weapons, 2014,” Bulletin of the Atomic 
Scientists, August 2014);

CONSIDERANDO QUE, a China e a Rússia são os 
2º e 3º gastadores militares, mas as suas despesas militares 
combinadas é menor que metade da dos EUA (Fonte: “SIPRI 
Military Expenditure Database,” Stockholm International 
Peace Research Institute); 

CONSIDERANDO QUE os EUA gastam US$ 1 em di-
plomacia para cada US$ 16 gastos nas forças armadas (Fonte: 
“Fiscal Year 2015 Budget of the U.S. Government,” Office of 
Management and Budget, U.S. Government Printing Office, 
2014);

CONSIDERANDO que os EUA são o único país com 
armas nucleares com as mesmas implantadas em solo es-
trangeiro (Fonte: “Worldwide deployment of nuclear weap-
ons,” Bulletin of the Atomic Scientists, August 2014);

CONSIDERANDO QUE os nossos Princípios Sociais de 
Metodistas Unidos (¶ 165.c) afirmam que “deve ser condena-
da a produção, a posse ou o uso de armas nucleares”. 

Por isso, fica deliberado que cada conferência anual da 
Igreja Metodista Unida solicitará ao Presidente Obama que siga 
o compromisso vinculativo do Tratado de Não Proliferação, de 
se comprometer em negociações internacionais para a elimi-
nação de todas as armas nucleares, um compromisso reafirma-
do pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos; e 

Fica também deliberado que cada conferência anual da 
Igreja Metodista Unida condena o novo programa Complexo 
Nuclear, exorta o Congresso a interrompê-lo e dedicar US$ 
1 bilião em poupanças resultantes ao longo de 30 anos para 
dar prioridade às necessidades humanas, incluindo o meio 
ambiente, habitação acessível, transportes públicos, saúde e 
educação; e 

Fica também deliberado, que cada conferência anual 
da Igreja Metodista Unida incita o Presidente Obama a ti-
rar as armas nucleares norte-americanas do alerta imediato 
e adoptar uma política incondicional de “Não Utilização em 
Primeiro Lugar”, as quais ele está habilitado a fazer sem 
acção do Congresso, e para adoptar uma política formal de 
nunca atingir qualquer cidade para a devastação nuclear; e 

Fica também deliberado que cópias desta resolução, 
representando todos os membros da Igreja Metodista Unida, 
serão enviadas para os nossos representantes no Congresso 
dos EUA, para os nossos Senadores norte-americanos e para 
o Presidente dos Estados Unidos.

R9999.

Número da petição: 60217-CA-R9999-G; Ryder, Jack E. -  
LaGrange Park, IL, EUA para a Conferência Anual de 
Illinois do Norte. 1 Petição similar
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Abolição das Armas Nucleares

Novas resoluções conforme a seguir:
1. Pedimos a cada congregação da Igreja Metodista Unida 

para reflectir sobre os perigos das armas nucleares, para estu-
das os possíveis recursos, assim como orar e defender anual-
mente a favor da abolição das armas nucleares. 

2. Pedimos à todas as partes do Tratado de Não 
Proliferação Nuclear (TNP) para desenvolverem imediata-
mente um cronograma para banir e eliminar todas as armas 
nucleares. 

3. Pedimos a todas as nações a possuírem armas nucle-
ares e que não tenham assinado o TNP para assina-lo e imple-
mentarem-no imediatamente.

4. Pedimos aos Estados Unidos e a Rússia para liderarem 
o caminho para um mundo livre de armas nucleares. 

 Pedimos aos presidentes dos EUA e da Rússia para en-
comendarem estudos sobre os benefícios económicos e de 
segurança na redução do número de armas nucleares de para 
mil e depois quinhentos nos próximos dez anos, e para zerar 
as bombas nucleares em vinte anos. 

Justificação:
Trinta anos depois do Conselho dos Bispos Metodistas 

Unidos ter escrito Em Defesa da Criação - A Crise Nuclear 
e uma Paz justa; a carta pastoral de 1986 ainda é relevante.

 “Escrevemos em defesa da criação. Fazemos isso pois a 
criação em si está sob ataque. Ar e água, . . . 

R9999.

Número de Petição: 60231-CA-R9999-G; McKinney, Sarah 
E.H. - Summerfield, NC, USA para o Gabinete da Unidade 
Cristã e Relações Inter-religiosas - Conselho dos Bispos.

Os Vizinhos Muçulmanos

Adicionar uma nova Resolução: 
Os Vizinhos Muçulmanos
Os Cristãos são chamados a iniciar e promover melhores 

relações entre os Cristãos e Muçulmanos com base na com-
preensão informada, valorização crítica e perspectiva equili-
brada das crenças básicas uns dos outros.

O Contexto Histórico
Os Metodistas Unidos, procurando serem vizinhos fiéis e 

testemunhas de outros membros da família humana, reconhe-
cem com respeito as pessoas da religião do Islão.

Os Cristãos e Muçulmanos reconhecem raízes comuns, 
juntamente com Judeus, na fé de Abraão, Sara e Hagar. 
Enquanto membros de uma das religiões monoteístas do 
mundo, os Muçulmanos oram e servem o único deus com 
devoção disciplinada. Os Cristãos e Muçulmanos acreditam 
que Deus tende para a humanidade em justiça e misericórdia. 
Com base neste lugar comum, celebramos onde os Cristãos 

e Muçulmanos estão a trabalhar em conjunto para tornar a 
justiça de Deus uma realidade para todos. As duas fés, por 
vezes, compreendem de forma diferente as formas particu-
lares nas quais Deus lida com o humanos, mas concordam 
que a resposta humana adequada para o Senhor é uma vida 
de obediência humilde, incluindo arrependimento, fé e boas 
acções. Os Muçulmanos acreditam que o Corão define os 
princípios para a conduta correcta e uma vida harmoniosa em 
sociedade. Os seguintes versos do Corão mostram que estes 
princípios são similares àqueles encontrados nas Escrituras 
Cristãs:

Ó crentes, sejam testemunhas de Deus com justiça. Não 
deixem o ódio de uma pessoa fazer com que hajam injusta-
mente. Sejam justos, pois a justiça é como piedade (5:8).

Adorem apenas Deus; sejam bons para os pais e família, 
para órfãos e pobres; falem carinhosamente uns com os ou- 
tros (92:83).

Não misturem a verdade com a falsidade, nem escondam 
conscientemente a verdade (2:42).

Ó crentes, cumpri as vossas obrigações (5:1).
Perdoem e façam o bem; afastem-se do insensato (7:199).
Poderá ser que Deus trará amizade entre vós e aqueles 

que pensam ser vossos inimigos (60:7).
A Necessidade de Compreensão
Os Metodistas Unidos vivem em conjunto com os 

Muçulmanos em muitos países do mundo e numa varie-
dade de ambientes sociais. De facto, nos Estados Unidos da 
América, os Muçulmanos fazem parte de uma das comuni-
dades religiosas que mais cresce. Em locais por todo o mun-
do, os Muçulmanos podem constituir a maioria da população 
e em outros locais, os Cristãos podem ser a maioria. À medida 
que os crentes das duas religiões vivem as suas vidas na mes-
ma área, são habitualmente afectados pelos padrões de antag-
onismo religioso herdado da história passada de disputas e 
mal entendidos entre as duas.

Adicionalmente, os Muçulmanos e Cristãos experien-
ciam vários graus de discriminação política e social, depen-
dendo das circunstâncias particulares de cada país. Em certas 
áreas de tensão, os crentes nas duas fés são envolvidos em 
lutas por direitos económicos, políticos e humanos.

Acreditamos que iniciativas mantidas e sempre renova-
das de debate aberto e partilha de preocupações em contextos 
inter-fé contribuem para se conseguir justiça social.

Através desta declaração, expressamos solidariedade 
com aqueles de outra religião que sofrem opressão e discrim-
inação.

Através desta declaração, damos um passo para termos 
relações mais acolhedoras e cooperativas e encorajar relações 
de diálogo.

Documentos Metodistas Unidos Básicos
A. Chamados para serem Vizinhos
Uma base bíblica clara para debate em contextos inter-fé 

é definida nas Orientações para Relações Inter-religiosas:
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Numa conversação com um advogado (Lucas 10:25), 
Jesus relembrou-o que o seu vizinho, aquele a quem deve-
ria demonstrar amor e compaixão, incluía um estranho, um 
Samaritano. Hoje, o chamamento de Cristo para fazermos o 
bem ao próximo (Lucas 10:27) inclui o “estrangeiro” de ou- 
tras fés. Não foram só os eventos históricos que nos aprox-
imaram. A fé Cristã move-nos a amar o próximo de outras 
fés e procurar viver em relações de contacto e mutuamente 
benéficas, na comunidade com eles.

B. A Comunidade Social
Nos nossos Princípios Sociais Metodistas, afirmamos 

todas as pessoas como igualmente valiosas aos olhos de 
Deus e determinam que trabalhemos face a sociedades nas 
quais o valor de cada pessoa é reconhecido, mantido e for-
talecido.

A perseguição religiosa foi comum na história da civili-
zação. Solicitamos políticas que garantam o direito de todos 
os grupos religiosos a exercer a sua fé livre de limitações 
legais, políticas ou económicas. Em particular, condena-
mos atitudes anti-Semitas, anti-Muçulmanas e anti-Cris-
tãs e práticas abertas e dissimuladas, sendo especialmente 
sensível à sua expressão no estereótipo dos meios de comu-
nicação social.

C. A Nossa Tarefa Teológica
Nas nossas Normas Doutrinárias Metodistas Unidas, a 

nossa relação com os crentes de outras fés do mundo encon-
tra-se no contexto do nosso compromisso ecuménico. Somos 
encorajados a realizar encontros inter-fé e explorações entre 
Cristãos e crentes de outras fés do mundo. A Escritura solicita 
que sejamos vizinhos e testemunhos de todas as pessoas. Tais 
encontros requerem que reflictamos a nossa fé e procuremos 
obter orientação do nosso testemunho entre vizinhos de ou- 
tras fés.

Quando os Cristãos entram em tal diálogo, fazem-no 
conscientemente como se procurassem viver como um povo, 
sob Deus que é o Criador de toda a humanidade, Aquele “que 
está acima de todos e em todos” (Efésios 4:6).

Esta compreensão teológica leva-nos a um diálogo 
em particular, um em que reflectimos criticamente a nossa 
tradição Cristã, obtemos apreciação precisa das tradições 
de outros, e comunicamos com amor e generosidade de es-
pírito à medida que procuramos “elevar tais relações para 
o nível mais elevado possível de amizade humana e com-
preensão”.

Debates Cristãos-Muçulmanos
O compromisso a longo prazo da Igreja Metodista Unida 

face à justiça social, questões teológicas e a relações justas e 
abertas coloca especial responsabilidade nos seus membros 
para desenvolver debates entre Cristãos e Muçulmanos. O 
mútuo respeito requer que a igreja reconheça e afirme que, 
apesar dos indivíduos se moverem de uma religião para outra, 

não realizamos diálogo inter-fé formal com intenção de con-
verter a comunidade Muçulmana para o Cristianismo. Apesar 
de o movimento ainda ser pequeno, existe cada vez mais evi-
dência de que os Cristãos e Muçulmanos se estão a aproximar 
para testemunhar a sua fé e reconhecer o poder de Deus nas 
suas vidas, identificar problemas que desafiam todos ao nível 
teológico e moral mais profundo, e a tentar compreender mel-
hor os factores complexos que determinam as decisões cruci-
ais a serem tomadas por governos em todo o mundo.

Através de tais interacções, os Cristãos e Muçulmanos 
estão a compreender que trabalhar para uma melhor troca de 
informação e para melhores formas de cooperar na resolução 
de problemas mútuos leva à descoberta e crescimento, adicio-
nando à profundidade e compreensão de cada tradição.

Se observarmos os eventos no mundo de hoje e avali-
armos o movimento Islâmico como apenas reaccionário e 
ameaçador, iremos limitar o avanço da justiça e paz e nin-
guém ganhará ou contribuirá para a compreensão mútua.

Se desenvolvermos amizades com Muçulmanos enquan-
to membros da comunidade humana de quem e com quem te-
mos muito a aprender, iremos aumentar o nosso respeito pelo 
Islão como uma forma de vida que chama os seus milhões de 
seguidores para os ideais morais mais elevados e satisfaz as 
suas aspirações espirituais mais profundas. 

Após o 11 de Setembro de 2001, a Igreja Metodista 
Unida explorou intencionalmente o que significa estar em 
relação com a comunidade Muçulmana. A Igreja Metodista 
Unida está solidária com os Muçulmanos nas lutas pelos dire-
itos económicos, políticos e humanos.

Declaração de Acção
As congregações locais e agências Metodistas Unidas 

são encorajadas a desenvolver relações contínuas com 
Muçulmanos e as suas organizações. É solicitado que iniciem 
conversações, programas e diálogos levando à criação do 
Islão e Cristianismo, e apreciação dos seus dons particulares, 
ao descobrir diferenças e coisas em comum; e procurar áreas 
de cooperação mútua. Também são levados a trocar infor-
mação e a debaterem formas de cooperar quando lidam com 
problemas e preocupações comuns.

Recomendações
Solicitamos aos Conselho dos Bispos que apoiem, par-

ticipem e ajudem os Metodistas Unidos a implementar esta 
resolução.

Solicitamos à Junta Geral de Ministérios Globais, e 
particularmente à sua Divisão de Mulheres, que promo-
va um programa de relações contínuas com as mulheres 
Muçulmanas, procurando áreas de preocupação comuns 
sobre como viver eticamente, moralmente de forma re-
sponsável no mundo de hoje e a unir-se em juntas comuns 
para a paz e justiça.
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Solicitamos à Junta Geral da Igreja e Sociedade que 
trabalhe com Muçulmanos nas actividades concebidas para 
atingir objectivos políticos, sociais, económicos e ecológicos 
comuns.

Solicitamos que a Junta Geral de Ministérios Globais e 
a Junta Geral da Igreja e Sociedade desenvolvam programas 
de defesa em nome dos direitos da liberdade e minoritários, 
particularmente em relação a nações que estão a experienciar 
crise no conflito Cristão-Muçulmano, onde as minorias reli-
giosas são assediadas ou perseguidas. 

Recomendamos que o Gabinete de Unidade Cristã e 
Relações Inter-religiosas, à medida que inicia e realiza diálo-
gos com representantes do Islão, permaneça ciente das imper-
ativas evangelistas do evangelho e o mandato do evangelho 
para procurar justiça para aqueles que são oprimidos.

Recomendamos que as Comunicações Metodistas 
Unidas, através da sua Divisão de Meios de Comunicação 
Públicos e Serviço de Notícias, monitorize e chame à atenção 
sobre a discriminação contra Muçulmanos em meios de co-
municação religiosos e seculares.

Solicitamos aos membros Metodistas Unidos, igrejas lo-
cais e agências que tomem as seguintes medidas específicas:

1. Estudem o Islão, usando a resolução “Chamados para 
sermos Vizinhos e Testemunhas: Orientações para Relações 
Inter-religiosas”, esta resolução e outros recursos, os quais o 
Gabinete de Unidade Cristã e Relações Inter-religiosas possa 
recomendar.

2. Iniciar diálogo com Muçulmanos, utilizando como 
nosso guia a resolução da Conferência Geral de 2016 com 
o título “Chamados para sermos Vizinhos e Testemunhas, 
Orientações para Relações Inter-religiosas”, e modelos de 
diálogo desenvolvidos pelo Gabinete de Unidade Cristã e 
Relações Inter-religiosas. O diálogo irá lidar com problemas 
teológicos e justiça, relacionados com os contextos particu-
lares onde os diálogos ocorrem. 

3. Desenvolver consciência das preocupações de popu-
lações Muçulmanas particulares através de implementação 
de outras Resoluções aplicáveis da Conferência Geral no 
Livro de Resoluções 2000, tais como “Preconceito contra 
Muçulmanos e Árabes dos EUA”.

4. Promover compreensão entre Cristãos e Muçulmanos 
em comunidades locais ao:

• realizar visitas a mesquitas locais;
• desenvolver e participar em trocas culturais com 

Muçulmanos;
• convidar Muçulmanos para ocasiões sociais;
• procurar participação Muçulmana em conselhos in-

ter-fé e oração inter-fé;
• enviar mensagens de boas-vindas e boa vontade a 

Muçulmanos por ocasião dos seus festivais religiosos;
• encorajar as autoridades de escolas, hospitais, prisões, 

fábricas e locais de negócio e governo a respeitarem as carac-
terísticas da vida Muçulmana;

 • manter a dignidade de indivíduos, famílias e comuni-
dades; e

 • procurar corrigir situações em que os Muçulmanos en-
contrem mal entendidos, preconceito, estereótipos ou mesmo 
hostilidade no bairro ou populações quando desejam expres-
sar a sua fé no dia-a-dia.

ADOPTADA 1992
EMENDADA E READOPTADA 2004
RESOLUÇÃO nº. 315, 2004 Livro das Resoluções
RESOLUÇÃO nº. 299, 2000 Livro de Resoluções 
Ver Princípios Sociais, ¶ 165A, B e C.

Justificação:
A resolução nº. 6061 no Livro de Resoluções 2008 expir-

ou em 2012. Foi revista para submissão na Conferência Geral 
de 2016.

R9999.

Número de Petição: 60261-CA-R9999-G; Olson, Harriett 
Jane - New York, NY, USA para Mulheres Metodistas 
Unidas. 1 Petição similar

Saúde Ambiental

Saúde Ambiental
Deus deu-nos uma terra boa e completa. Temos de 

cuidar do que está à nossa volta para que a vida possa 
florescer. Temos de viver de forma que reconheça a inter-
dependência dos seres humanos não só entre si, mas com 
o mundo à nossa volta, as montanhas e os lírios, os pardais 
e os pinheiros, os quais todos falam da natureza de Deus. 
—Como disse Jesus, “Olhem que se estes se calarem, até 
as pedras hão-de gritar” (Lucas 19:40), ou “considerem 
os lírios” (Lucas 12:27) ou os pardais  (Mateus 10:31), 
pois nos contam do amor de Deus. Os salmistas elogiam 
o mundo natural pois a natureza revela o amor, justiça e 
fidelidade de Deus. Não só estamos dependentes e inter-
dependentes dos ecossistemas à nossa volta, mas também 
reconhecemos o mundo natural como um local onde o tra-
balho de fé e amor do Criador podem ser vistos.

Desde o início da industrialização e globalização, per-
demos o nosso sentido de interdependência com o mundo 
natural. Apesar de alguns de nós irmos às praias, florestas 
e lagos para descansar e fazer uma pausa, esquecemo-nos 
que tudo à nossa volta é composto pelo mundo natural: as 
casas em que vivemos, a comida que comemos, a tecnolo-
gia que utilizamos, o ar que respiramos e a água que bebe-
mos. O fabrico destes produtos que tornaram as nossas 
vidas o que são hoje, são criados ao usar o mundo natural, 
trabalhar com químicos e produzir o que usamos na vida 
diária—Quase tudo aquilo que é fabricado usa químicos. 
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Alguns desses químicos provaram ser prejudiciais para a 
nossa saúde. Quando estes químicos e produtos derivados 
dos químicos chegam aos rios e riachos, terra e ar, são 
criadas as toxinas.—Aqueles que trabalham mais perto da 
extracção e produção, estão habitualmente expostos a tox-
inas a níveis perigosos. Magoamo-nos, ficamos doentes 
e a nossa qualidade de vida diminui. Esta dor necessita 
de atenção e cura de modo a termos a qualidade de vida 
saudável que Deus pretende.

O acordo de Deus com a humanidade afirma que Deus 
está envolvido na cura dos indivíduos (Provérbios 3:7-8) e 
inclui o mandato de proteger a comunidade dos perigos 
que ameaçam a saúde e segurança das pessoas. No início 
do Metodismo, John Wesley providenciou medicamentos e 
tratamentos médicos sem custos para os pobres de Londres e 
Bristol. Adicionalmente a farmácias gratuitas em Inglaterra, 
Wesley enfatizou a prevenção da doença. Em Primitive 
Physick, Wesley escreveu sobre a importância da nutrição 
e higiene, bem como o tratamento dos doentes. O primeiro 
Credo Social adoptado pela Conferência Geral de 1908 da 
Igreja Episcopal Metodista, declarou que os trabalhadores 
têm de estar protegidos “de maquinarias perigosas, doenças 
ocupacionais, ferimentos e morte”, e que as condições de 
trabalho têm de ser reguladas para salvaguardar a saúde físi-
ca e moral da comunidade. Actualmente, a igreja é chamada 
para declarar que a saúde de todos os indivíduos faz parte da 
saúde comunitária, incluindo condições de trabalho seguras 
e saudáveis. A igreja tem a responsabilidade de pronunciar 
claramente as implicações da lei de Deus de amor pela saúde 
humana. Onde a vida humana e saúde estejam em risco, o 
ganho económico não pode ocorrer. 

Desde os dias de Wesley, o rápido crescimento da uti-
lização dos químicos na nossa extracção, protecção, agricul-
tura e ciclos de desperdício industrializados alteraram signifi-
cativamente os nossos ambientes. Em zonas industrializadas, 
os derrames químicos e perigosas partículas aéreas existem 
na forma concentrada com significativos impactos na saúde 
nas comunidades que vivem e trabalham mais próximo.—Em 
todo o mundo, a extracção industrial, produção e desper-
dícios ocorrem mais perto das populações que já experienci-
am desigualdades económicas e injustiça.—Em áreas rurais, 
os pesticidas agrícolas e fertilizantes químicos prejudicam 
desproporcionalmente não só os trabalhadores agrícolas em 
grandes quintas mas pequenos agricultores que trabalham 
principalmente com ferramentas manuais.—Aqueles que 
vivem a jusante ou perto de onde os químicos foram aplicados 
também estão em risco.—A Convenção de Roterdão foi cri-
ada para que o problema dos químicos perigosos conhecidos 
não pudessem ser tratados internacionalmente sem conheci-
mento prévio do país receptor.

De acordo com as Nações Unidas, existem cerca de 70 
000 químicos conhecidos, e aproximadamente 1500 quími-
cos novos chegam ao mercado todos os anos.—Apesar das 

convenções de Basel, Estocolmo e Roterdão procurarem reg-
ular os químicos mais perigosos, na realidade, existe pouco 
conhecimento sobre quase todos os 70 000 químicos e os seus 
efeitos na saúde humana.—Cerca de quarenta químicos são 
regulados relativamente ao comércio internacional. A doença 
ocorre habitualmente anos após a exposição e é difícil criar 
associações. 

A investigação toxicológica sugere que certos químicos, 
como a dioxina, mercúrio, bifenilos policlorados (PCB) ou 
outros poluentes orgânicos persistentes (POP) que são usa-
dos na produção ou eliminados como produtos derivados do 
fabrico e/ou práticas agrícolas, podem ser associados ao can-
cro, aberrações reprodutivas, distúrbio de desenvolvimento, 
sangue e problemas de crescimento muscular, doenças do 
fígado e rins, obesidade, distúrbios hormonais e questões 
comportamentais.—Muitos destes químicos são habitual-
mente trans-geracionais, onde a exposição pode ser numa 
geração mas os efeitos dessa exposição são transmitidos para 
filhos e netos.—As toxinas também passam para o ambiente 
a partir de produtos do dia-a-dia, incluindo produtos de bele-
za, produtos de limpeza domésticos, fármacos, retardador de 
chama, recipientes de alimentos e bebidas, pesticidas, far-
macêuticos para humanos e animais e efluentes industriais. 
—Quando estes produtos do dia-a-dia são deitados fora, em 
lixeiras ou esgotos, entram nas fontes de água.—Mesmo em 
regiões do mundo onde existem estações de tratamento de 
água, as toxinas ainda estão presentes. 

Saúde Reprodutiva, Materna e Infantil
De acordo com o Programa de Desenvolvimento das 

Nações Unidas (UNDP), existem três tipos de químicos que 
afectam os homens e mulheres de formas diferentes: (1) 
químicos desreguladores endócrinos; (2) químicos que são 
persistentes (o que significa que permanecem muito tempo 
no ambiente), bio acumulativos (o que significa que acu-
mulam na cadeia alimentar) e toxinas; e (3) metais pesados 
(tais como mercúrio, chumbo e cádmio). (Em www.undp 
.org/content/dam/aplaws/publication/en/publications 
/environment-energy/www-ee-library/chemicals-manage 
ment/chemicals-and-gender/2011%20Chemical&Gender.
pdf <http://www.undp.org/content/dam/aplaws/publication 
/en/publications/environment-energy/www-ee-library/
chemicals-management/chemicals-and-gender/2011%20
Chemical&Gender.pdf>)

Os desreguladores endócrinos são químicos que in-
terrompem a actividade hormonal. Estes químicos, que 
incluem POP, são habitualmente bio acumulativos. Apesar 
de os homens serem afectados, as mulheres parecem es-
tar particularmente vulneráveis às toxinas químicas. Isto 
pode ser devido à maior percentagem de gordura corpo-
ral além das suas rápidas alterações fisiológicas durante 
a gravidez, lactação e menopausa. Adicionalmente, a ex-
posição das mulheres aos químicos tóxicos pode ser trans-
mitida através da placenta ao feto em desenvolvimento. As 
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crianças também parecem ser mais vulneráveis às toxinas 
no ambiente. O seu crescimento rápido e elevada ingestão 
parecem ser o motivo.

Os POP são amplamente usados em produtos devido à 
sua grande semi-vida e a sua estabilidade. Agora são usados 
quase em todo o lado. São de particular preocupação devido 
à sua capacidade de afectar o sistema endócrino e imune, o 
fígado, capacidades cognitivas e o sistema reprodutivo (in-
cluindo o baixo peso à nascença). Também estão associados 
ao cancro.

Os metais pesados usados em grande volume em proces-
sos industriais, mineração ou tinta são muito tóxicos. Afectam 
os órgãos reprodutivos, rins, cérebro, ossos e função cardio-
vascular. O mercúrio e chumbo são os mais preocupantes na 
comunidade internacional pois são conhecidos por provocar 
malformações congénitas e crianças de baixo peso. 

Em 2013, o Congresso Americano de Obstetras e 
Ginecologistas emitiu um parecer que solicitava uma menor 
exposição aos agentes ambientais, citando provas que mostram 
exposição pré-concepcional e pré-natal a certas toxinas, 
químicos e pesticidas que podem levar a várias consequências 
de saúde reprodutiva, incluindo maior risco de cancro infan-
til, esterilidade e infertilidade e interferência com os estágios 
de desenvolvimento da função reprodutiva. (Em: http://www.
acog.org/Resources-And-Publications/Committee-Opinions 
/Committee-on-Health-Care-for-Underserved-Women 
/Exposure-to-Toxic-Environmental-Agents)

Adicionalmente, os químicos perigosos no nosso ambi-
ente multiplicam-se e interagem de formas que afectam de-
sproporcionalmente as populações vulneráveis e de poucos 
recursos. Quando os pobres e de poucos recursos vivem em 
zonas de sacrifício, ou estão perto de incineradoras ou ater-
ros de lixo, ou são trabalhadores agrícolas ou agricultores de 
subsistência, os perigos dos químicos evidentes nos produ-
tos diários multiplicam-se e provocam efeitos adversos, tais 
como doenças debilitantes, doenças infantis e desenvolvimen-
to anormal do cérebro, hormonas e crescimento. Isto afec-
ta desproporcionalmente as mulheres e as considerações da 
política devem compreender a função das mulheres enquanto 
cuidadoras. As futuras políticas também devem compreender 
que o impacto desproporcional das famílias e comunidades 
quando os familiares ficam doentes e são mal servidos pe-
los cuidados de saúde. Os prestadores de cuidados de saúde 
que trabalham em áreas de baixos rendimentos —e especial-
mente aqueles que trabalham em saúde reprodutiva, infantil e 
crianças—têm de ser formados sobre estas toxinas nos seus 
bairros e o riscos associados. E a igreja tem de fazer parte 
desta educação.

Nos Estados Unidos, o National Institute of Environmental 
Health Sciences (NIEHS) afirma que o ambiente pode ter um 
papel em até 85 por cento de todas as doenças e que a ex-
posição aos químicos pode ter um grande impacto no cresci-
mento humano e desenvolvimento. Alguns destes químicos, 

juntamente com outros poluentes, podem mesmo ter um im-
pacto duradouro num feto em desenvolvimento, os efeitos dos 
quais podem persistir na idade adulta e ciclo reprodutivo.

Existem muitos químicos do dia-a-dia e exposição que 
são identificados pelo UNDP ou as convenções de Basel, 
Estocolmo e Roterdão como associados a vários distúrbi-
os médicos, comportamentais ou reprodutivos. Alguns dos 
efeitos da exposição podem manifestar-se enquanto crianças, 
enquanto alguns outros emergem durante a idade adulta.

• Poluição atmosférica: Pode contribuir para atrasos cog-
nitivos, ansiedade, depressão e problemas de atenção.

• Arsénio: Leva a taxas mais elevadas de cancro no fíga-
do, pulmão e rins e está associado a maiores taxas de mortal-
idade de cancro do fígado e pele.

• Dioxinas: Maior taxa de infecções dos ouvidos e inci-
dentes de varicela e podem levar a problemas de desenvolvi-
mento.

• Desreguladores endócrinos (bisfenol A [BPA], pesti-
cidas e ftalatos): Maior agressão em crianças, aparecimento 
precoce da puberdade, alterações no desenvolvimento das 
glândulas mamárias, diminuição da testosterona e produção 
de esperma, maior risco de cancro da mama, problemas de 
desenvolvimento genital e mais tecido mamário em rapazes 
pré-adolescentes. 

• Retardador de Chamas: Os estudos mostraram cresci-
mento de tumores cancerosos em contextos de laboratório e 
podem alterar hormonas que são essenciais para o desenvolvi-
mento reprodutivo e neurológico.

• Chumbo: Maior risco de hipertensão, doenças cardio-
vasculares, diabetes, esquizofrenia e alterações neuro-degen-
erativas mais tarde na vida.

• Mães fumadoras: Resulta em baixo peso à nascença, 
bem como maior risco de obesidade infantil.

• Mercúrio: A exposição antes do nascimento pode levar 
a desregulações no desenvolvimento neuro-comportamental 
e cognitivo. 

A saúde pública e segurança estão dependentes da pre-
venção eficaz e protecção activa antes de a doença e ferimen-
tos ocorrerem. Para cumprir o mandamento de Deus de amar 
o próximo como a nós mesmos, devemos apoiar acções que 
protejam a saúde de cada um e preserve a saúde da comuni-
dade. Para este efeito, declaramos:

1. Cada indivíduo tem o direito a um ambiente seguro 
e saudável não afectado por uma natureza poluída, um local 
de trabalho perigoso, uma comunidade insalubre, produtos 
domésticos perigosos, fármacos não seguros e alimentos con-
taminados. Este direito humano tem de se sobrepor a consid-
erações de análise de custos, investimento de capital e retorno 
financeiro. Não é concebível que alguém lucre ou baseie as 
suas vidas em produtos que levam a doenças, invalidez ou 
morte de si próprios ou outros. 
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2. Os perigos de saúde pública com base na falta de uti-
lização consciente de químicos devem ser evitados de modo 
a evitar as consequências individuais e comunitárias sérias de 
ferimentos, doenças e morte, incluindo invalidez, dor física, 
angústia mental, perda de potencial humano, stress familiar 
e a utilização de recursos médicos escassos para a geração 
actual ou futura. 

3. Temos de investir nas correlações entre preocupações 
ambientais e centros de cancro, defeitos genéticos, problemas 
de saúde reprodutiva, doenças do fígado e rins, distúrbios san-
guíneos e doenças mentais. Esta investigação tem de incluir 
dados e análise específicos do género que resultam em políti-
ca pública. 

4. Os riscos de saúde pública de desenvolvimento tec-
nológico e desperdício têm de ser bem investigados e aber-
tamente avaliados antes de serem introduzidas novas tecno-
logias na casa, local de trabalho, comunidade e no ambiente. 
Os consumidores e trabalhadores têm o direito a saber que 
tecnologias e substâncias são usadas no local de trabalho, em 
alimentos e outros produtos e têm de conhecer as consequên-
cias de saúde dos mesmos. 

5. A preservação e protecção da vida humana contra 
perigos públicos e ambientais é uma responsabilidade fun-
damental do governo que tem de ser mantida por suporte pú-
blico activo e fundos públicos adequados. Todos os níveis do 
governo têm de aplicar leis de saúde e segurança públicas e 
ambientais. 

6. Os cuidados de saúde preventivos devem ser ensinados 
em instituições educacionais a pessoas em todos os grupos 
etários a todos os níveis da sociedade. Os profissionais de 
cuidados de saúde em todos os níveis da medicina e saúde 
pública, e aqueles em campos relacionados, devem ser en-
corajados a praticar medicina preventiva, implementar estraté-
gias de saúde comunitária preventiva e ajudar os pacientes na 
adopção de estilos de vida saudáveis. Devem ser implemen-
tados programas que educam e informam os consumidores e 
trabalhadores sobre os perigos físicos, químicos, biológicos e 
radiológicos dos produtos, serviços, condições de trabalho e 
contaminantes ambientais. 

7. O direito a um local de trabalho saudável e seguro é um 
direito fundamental. Os funcionários têm de assumir respons-
abilidade por eliminar perigos nos seus locais de trabalho que 
provoquem morte, ferimentos e doenças. Os empregadores 
devem trabalhar em conjunto com os seus funcionários e usar 
organizações para conseguir este objectivo. 

A igreja solicita aos governos que criem políticas que 
protejam os seres humanos de produtos e derivados de produ-
tos ambientalmente tóxicos:

1. Os derivados, produtos e/ou desperdícios de quaisquer 
bens de consumo devem ser seguros para as comunidades, 
famílias e indivíduos que vivem ou trabalham perto de lo-
cais de extracção, produção e descarga. A indústria tem de ser 
responsabilizada pelas suas contribuições para a degradação 

ambiental em qualquer ponto do mundo, e as protecções am-
bientais têm de ser colocadas em vigor através de governos 
nacionais e acordos de comércio industrial. 

2. O financiamento deve estar disponível para a inves-
tigação da extracção, produção, consumo, produtos e pro-
cedimentos de descarga mais seguros possível. O incentivos 
fiscais, penalizações e regulamentos ambientais têm de ser 
criados para proteger pessoas e não o lucro. 

3. O ónus da prova de que um determinado método de 
fabrico ou agrícola é inofensivo deve ser das corporações que 
estão a beneficiar economicamente com o produto. A elimi-
nação segura dos produtos deve ser vista como parte do custo 
de produção.

4. Os consumidores têm o direito de conhecer e este di-
reito tem de ser respeitado e protegido pelo governo. Os con-
sumidores têm de saber o que está nos seus alimentos, loções 
para o cabelo e pele, cosméticos, mobília, materiais de con-
strução, edifícios e mobiliário, bem como nos seus relvados 
e produtos de jardim. Muitos dos químicos mais perigosos 
ainda estão presentes em produtos para pintar o cabelo, ma-
quilhagem, alimentos e água. A transparência tem de ser 
obrigatória para a utilização de químicos nos processos de 
fabrico. 

5. Como os impactos da utilização e descontinuação das 
toxinas químicas ocorrem em trabalhadores e comunidades, 
têm de ser implementadas redes de segurança económicas e 
de saúde.  

As acções da igreja têm de ser as seguintes: 
1. As igrejas podem tornar-se locais de educação Cristã 

que ensinam sobre os produtos que compramos e os seus 
perigos inerentes. É importante que a igreja providencie in-
formação sobre os químicos que encontramos, de modo que 
aqueles que compramos sejam tão seguros quanto possível e 
a nossa eliminação dos mesmos seja menos prejudicial para 
o ambiente.

2. A Igreja Metodista Unida tem de providenciar a se-
gurança e saúde de pessoas nos seus espaços de reunião e 
locais de trabalho; e à medida que actualizam esta disposição 
temos de nos tornar educadores e defensores da saúde pública 
e ambiental na comunidade, como indicado pelas declarações 
acima. Enquanto igreja, temos a responsabilidade de garantir 
que os espaços que estamos a criar para as nossas crianças 
e famílias dentro da igreja tenham sido avaliados, incluindo 
avaliar produtos de limpeza, químicos para a relva, carpetes, 
tinta e mobiliário, e até mesmo a comida que servimos. 

3. A igreja tem de se educar sobre as iniciativas de saúde 
pública e defender aqueles que lidam concretamente com os 
impactos de saúde desproporcionais da nossa actual econo-
mias de extracção, fabrico, agrícola e de desperdício sobre as 
pessoas, comunidades e nações empobrecidas.
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R9999.

Número de Petição: 60262-CA-R9999-G; Olson, Harriett 
Jane - New York, NY, USA para as Mulheres Metodistas 
Unidas. 1 Petição similar  

Princípios para uma Extracção e  
Produção Justas e Sustentáveis

Princípios para uma Extracção e Produção Justas e 
Sustentáveis

John Wesley proclamou os seguintes princípios orienta-
dores como o principal para uma acção de fé: Não magoar. 
Fazer todo o bem possível. -Obedecer aos regulamentos de 
Deus.

Os cientistas confirmaram que a forma industrializada de 
desenvolvimento económico com uma base significativa de 
extracção industrial, produção e desperdício não só é nociva 
para muitas ecologias locais, e aqueles que dependem delas, 
mas também é nociva para o clima de que os humanos depen-
dem. As instalações de extracção, produção e desperdício in-
dustriais comprometem o ar, o solo e a água. Devido a isso, a 
saúde e bem-estar das comunidades circundantes estão com-
prometidos. Ainda assim, as comunidades que são prejudica-
das pela extracção, produção industrial e desperdício estão 
muitas vezes sob perigo e as forças de segurança militar guar-
dam frequentemente as indústrias daqueles que protestam por 
ressarcimento justo.

Devido à extracção, produção e desperdício industrial, as 
vidas de algumas pessoas são destruídas enquanto outros lu-
cram. Isto é nocivo e não é nem sustentável nem justo.

Estes quatro princípios orientadores e questões podem for-
mar a estrutura do trabalho de defesa da comunidade local como 
pessoas de fé na tradição Wesleyana. Eles podem providenciar 
uma estrutura com princípios os quais são utilizados para a defe-
sa quando as indústrias procuram estabelecer-se ou expandir-se 
em comunidades locais. Podem ser uma via para o desenvolvi-
mento que procura ser justo, sustentável e responsável nas suas 
práticas de extracção, produção e desperdício.

1. Em primeiro lugar, não magoa:
A produção extractora ou indústria de desperdícios vai 

ou já proíbe eficazmente práticas que resultam em exposição 
tóxica, degradação ambiental e ou violações de direitos hu-
manos?

2. Erradicar as causas-raiz da pobreza:
A produção extractora ou indústria de desperdícios vai 

ou já aumenta as capacidades, escolhas, segurança e poder 
necessário dos povos mais pobres para o pleno usufruto dos 
seus direitos humanos?

3. Pessoas como detentores de direitos:
A produção extractora ou indústria de desperdícios vai 

ou já garante os direitos das pessoas em participar, incluindo 
o acesso transparente a informação, liberdade de expressão e 
reunião, auto-determinação e solução efectiva por danos com-
etidos? 

4. Sustentabilidade:
A produção extractora ou indústria de desperdícios vai ou 

já protegeu devidamente o solo, água e ar pelos direitos das 
gerações futuras e do nosso planeta?

Estes quatro princípios orientadores e questões devem 
ser colocados pela igreja de qualquer instalação de produção 
extractora ou de desperdício e regulamentos de utilização do 
solo ou utilização da água em qualquer cidade ou nação.

R9999.

Número de petição: 60444-CA-R9999-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Um apelo ao civismo no discurso público

Adoptar nova resolução.
Não poucas vezes, o discurso público sobre temas políti-

cos e sociais tem descambado para a má educação, ataques pes-
soais, diabolização de grupos vulneráveis e uma desumanização 
generalizada em relação aos outros que tem conduzido a actos 
de violência contra indivíduos e grupos. Declarações inflama-
das, muitas vezes proferidas no calor do debate, não originaram 
mais do que uma deterioração sistemática do civismo, imped-
indo além do mais soluções possíveis para as questões com-
plexas que a nossa igreja e o nosso mundo enfrentam. Como 
afirmou o Conselho dos Bispos na sua declaração “Estimada 
comunidade” (5 de Novembro de 2010), uma retórica de ódio 
e a escalada da violência “diminuem a vida das vítimas, dos in-
fractores e de toda a comunidade. São, em último caso, ataques 
à santidade da vida dada por Deus”. 

Lamentavelmente, também se encontraram estes padrões 
de discurso público entre a comunidade de crentes, até mes-
mo entre Metodistas Unidos. Nunca fraquejando no seu em-
penho para com a verdade e a honestidade, Jesus criou um 
modelo de amor paciente e acolhedor, mesmo para aqueles 
que tão veementemente de si discordavam. O apóstolo S. 
Paulo lembrou aos Coríntios divididos que “também o corpo 
[de Cristo] não é constituído de apenas um membro, mas de 
muitos” (Coríntios I, 12:14) e que o seu maior chamamento é 
amar (Coríntios I, 13). As acusações falsas ou os ataques pes-
soais dos Seus detractores não impediram nem dissuadiram 
Jesus de proclamar e viver o amor incondicional de Deus pelo 
mundo. Fiel a esta missão, o Seu amor transformou o mundo. 

Neste apelo à moderação da retórica inflamada entre 
políticos e comentadores nos meios de informação, nós, en-
quanto cristãos, devemos usar de respeito no nosso discur-
so civilizado uns com os outros, pois seremos reconhecidos 
como discípulos de Jesus através do nosso amor uns pelos 
outros (João 13:35). É-nos feito um apelo para exibir um 
“perfeito amor [que] lança fora todo o medo” (João I, 4:18). 

Deve ser posto um fim ao discurso público que desu-
maniza os outros, especialmente os grupos mais vulneráveis. 
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Acusações infundadas, denúncias enganadoras e ataques pes-
soais não têm lugar entre os chefes da igreja ou da sociedade. 
Embora as posições de liderança exijam grande responsabil-
idade, a responsabilização sem exortação é como a instrução 
sem empatia: repressiva. 

O nosso apelo profético aos nossos líderes eleitos para 
afastarem a retórica desumanizante deve igualmente ser vivi-
do na comunidade de Cristo se esta tiver qualquer pretensão a 
ser autêntica e levada a sério pelo resto da sociedade. O nosso 
amor uns pelos outros deve ser edificado, e não destruído. 
A prevalência da violência e de uma linguagem de ódio tão 
evidentes na sociedade podem ser eficazmente abordadas por 
uma comunidade de crentes empenhada em proclamar e em 
viver o amor incondicional de Deus pelo mundo. Deixemos 
que todo o mundo se transforme, começando pela casa de 
Deus. 

R9999.

Número de petição: 60445-CA-R9999-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Um apelo a práticas de empréstimo fiéis

Nova resolução
Fundamentação bíblica e teológica
A Bíblia é consistente no seu testemunho de que Deus dese-

ja que os seres humanos vivam juntos em verdadeira comuni-
dade: numa economia de abundância em que os vizinhos amam 
e cuidam uns dos outros e ninguém vive em escassez. Deus 
criou o Homem para habitar a boa terra, na qual Deus proveu 
amplamente às necessidades de todas as criaturas (Génesis 1). 
Na aliança de Sinai, Deus ordenou ao povo de Israel que se 
abstivesse da usura e que cuidasse dos mais vulneráveis (Êxodo 
22:25, Deuteronómio 26:12). Isaías, Amós, Miqueias e outros 
profetas advertiram o povo de Israel para honrar a Deus ao 
procurar a justiça para os pobres. Jesus Cristo ensinou os seus 
seguidores a tratar os outros como gostariam de ser tratados 
(Mateus 7:12) e advertiu contra a medição da abundância da 
vida pelas posses (Lucas 12:15). A primeira comunidade cristã 
viveu com “tudo em comum” (Actos 2:44).

Nas Regras Gerais, John Wesley advertiu os metodistas 
para não praticarem o mal através de comportamentos ganan-
ciosos ou auto-indulgentes, incluindo “dar ou apropriar-se de 
coisas através da usura” e “pedir emprestado sem a probabi-
lidade de pagar ou apropriar-se de bens sem a probabilidade 
de os pagar” (Livro de Disciplina Metodista Unida, ¶ 103). 

Questões actuais
A economia global dos nossos dias baseia-se no crédito 

em torno de indivíduos, empresas e instituições que trocam 
bens e serviços com a promessa de pagamento futuro. Este 
mercado de crédito tem melhorado a eficiência e trouxe muitos 

benefícios para o consumidor. Porém, este mercado também 
tem dado origem a práticas abusivas e predatórias que desa-
fiam a consciência dos cristãos. Entre as nossas preocupações 
mais prementes estão as práticas financeiras e os modelos de 
negócios contemporâneos que envolvem as pessoas em ciclos 
de dívida. Estas práticas são exacerbadas por mutuantes que 
empregam tácticas para se isentarem da regulação bancária e 
das leis de usura tradicionais. 

Estas práticas incluem: 
• Operações que lucram com a cobrança de taxas de 

juro exorbitantes, muitas vezes disfarçando os custos como 
“taxas” em vez de “juros”, isentando-se assim da supervisão 
financeira e extraindo efectivamente taxas de retorno muito 
elevadas às custas do devedor;  

• Taxas bancárias e de agências de crédito que envolvem 
os consumidores em planos de penalização onde se cobra 
um equivalente em taxas de juro de até 1000 porcento por 
“serviços”; e 

• Planos nos quais os consumidores são incluídos sem o 
seu conhecimento ou consentimento. Além disso, os consum-
idores são sobrecarregados com taxas de transferência ocul-
tas, taxas por atrasos inapropriadamente elevadas e taxas de 
juros de aumento súbito.

Acordos contratuais intrincados e as práticas de market-
ing de cartões de crédito demonstram falta de transparência e 
clareza acerca do seu preço total, taxas e alterações aos ter-
mos de acordo.

A nossa história de preocupação com os pobres apela-nos 
a estarmos atentos a estes sistemas bancários alternativos, que 
são muitas vezes a forma que as pessoas que vivem mais perto 
das margens económicas encontram para ocupar um espaço 
de participação na nossa economia. Apelamos às nossas con-
gregações para investigarem a situação actual nas suas comu-
nidades, estados e nações. Apelamos às nossas congregações 
que exijam que os nossos sistemas sejam regulados de forma 
a não beneficiar os ricos às custas dos pobres, a beneficiar am-
bas as partes envolvidas na transacção e a ter integridade na 
medida em que se caracterizam pela sua honestidade, trans-
parência, igualdade de acesso e igual poder para iniciar ou 
concluir a transacção. Defendemos o estabelecimento de leis 
de falência que proporcionem uma oportunidade real de saí-
da de uma dívida debilitante e que permitam a indivíduos ou 
famílias recuperarem a estabilidade financeira.

Apelamos aos membros da Igreja Metodista Unida, igre-
jas, instituições e agências para cumprirem e defenderem os 
seguintes princípios fiéis:

• Promover a honestidade, clareza, transparência e impar-
cialidade. Todas as partes devem ter a mesma oportunidade de 
compreender e negociar um contrato. Devem ser eliminadas 
as retribuições e taxas que desvirtuam os incentivos do mu-
tuante e do corretor de forma a lidarem de forma justa com 
os clientes. 

• Proibir taxas de juro exorbitantes. Devem impor-se lim-
ites máximos de usura para evitar empréstimos abusivos. 

• Responsabilizar os mutuantes por financiarem apenas 
fundos que os devedores possam pagar, dentro do que é ra-
zoável. 
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• Estabelecer a igualdade de crédito em todas as comu-
nidades. Devem acabar as práticas que prejudicam particular-
mente as comunidades de cor e com menos recursos.

• Limitar as penalizações e os modelos de negócios base-
ados em taxas que dependem dos gastos excessivos e do en-
dividamento recorrente do consumidor. As penalizações pelo 
pagamento precoce de dívidas devem ser eliminadas. 

• Exigir que os juros e taxas cobrados num empréstimo 
sejam razoáveis e proporcionais aos serviços prestados.

Justificação:
Esta petição é uma resposta a práticas financeiras abusi-

vas e predatórias e fornece princípios fiéis para educação e 
defesa.

R9999.

Número de petição: 60446-CA-R9999-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Um apelo a estruturas fiscais justas

Adicionar nova resolução ao Livro de Resoluções con-
forme se segue:

Fundamentação bíblica e teológica
A Lei de Moisés manifesta a expectativa de Deus de 

que a sociedade cuide dos seus membros mais vulneráveis 
ao abster-se de os explorar e ao prover às suas necessidades 
básicas. O profeta Amós recorda as expectativas de Deus à 
comunidade da aliança e repreende-a por oprimir, enganar e 
até esmagar os pobres e necessitados (Amós 2:6-8; 4:1 e 8:4-
6). Amós dá voz à exigência de Deus relativamente a uma 
tributação justa e equitativa quando denuncia: “considerando 
que esmagais o pobre e necessitado, / e exigis dele tributo 
de trigo, / embora tenhais edificado casas de pedras lavradas 
. . . / Porquanto Eu conheço[-vos] que afligis o justo, / aceit-
ais suborno / e negais o direito e a justiça aos necessitados” 
(Amós 5:11-12). 

Na igreja antiga, todos os participantes traziam oferendas 
à comunidade no entendimento de que tudo deveria ser partil-
hado conforme as necessidades de cada um (Actos 4:32-25). 
Embora se tratasse de um comportamento voluntário que não 
foi globalmente implementado à medida que o Cristianismo 
se expandiu, o princípio/valor permanece válido para a noção 
cristã de vida em comunidade.

No mundo actual, reconhecemos e sublinhamos o pa-
pel vital que os governos desempenham na ordenação da 
sociedade e em permitir-nos concretizar em conjunto o que 
nenhum de nós conseguiria isoladamente. As leis fiscais 
permitem-nos assumir os nossos valores judaico-cristãos 
no sentido de providenciar igual oportunidade para todos 
e cuidar dos pobres. São necessárias para proporcionar re-
ceitas adequadas que sustentem o nosso empenho partilha-
do numa sociedade justa, incluindo a manutenção de uma 
rede de segurança de serviços e oportunidades para os mais 

carenciados. (Consultar o trabalho da leiga membro da Igreja 
Metodista Unida Susan Pace Hamill, professora de Direito 
da Universidade do Alabama.) A tributação permite-nos cri-
ar sistemas que impedem que as nossas sociedades sucum-
bam ao pecado tentador da cobiça. Infelizmente, as actuais 
estruturas fiscais têm muitas vezes perpetuado em vez de 
resolver injustiças económicas e não têm conseguido pro-
porcionar receitas suficientes para as necessidades de saúde, 
segurança, educação e bem-estar das nossas comunidades. A 
investigação económica recente associa as forças de mercado 
não reguladas ao aumento da desigualdade, o que vem jus-
tificar intervenções fiscais por parte dos governos para dis-
tribuir mais equitativamente os lucros económicos (Thomas 
Picketty, Capital in the 21st Century).

Questões actuais:
O fosso entre ricos e pobres continua a aumentar em todo 

o mundo. As oitenta e cinco pessoas mais ricas do mundo con-
trolam tanta riqueza quanto a metade mais pobre do mundo 
(fonte: Oxfam). Como afirma a nossa Litania Companheira 
para o Credo Social: “Deus chora com as massas de esfomea-
dos, despreza a crescente disparidade entre ricos e pobres . . . 
e nós devemos fazer o mesmo”.

Os desafios ao estabelecimento de sistemas fiscais jus-
tos são globais. Embora algumas nações disponham de re-
des de segurança social mais robustas, financiadas através de 
sistemas fiscais mais equitativos, por todo o lado as forças 
do poder e privilégio procuram mudar as estruturas em seu 
benefício, muitas vezes às custas dos nossos irmãos e irmãs 
mais pobres e vulneráveis. Na nossa economia mundial, é 
demasiado frequente os indivíduos e corporações mais ricos 
terem a possibilidade de evitar a responsabilidade social dos 
impostos ao encontrarem isenções na lei fiscal local ou ao 
recorrerem aos regulamentos fiscais de diversas nações. 

Dada a clara injustiça de muitas estruturas fiscais e a dis-
paridade crescente entre ricos e pobres, afirmamos a necessi-
dade de reformar estas estruturas fiscais. Os nossos Princípios 
Sociais declaram o nosso apoio a “esforços que revejam as es-
truturas fiscais e eliminem programas de apoio governamen-
tal que beneficiem actualmente os ricos às custas de outras 
pessoas” (¶ 163).

Princípios para a reforma fiscal: 
A Igreja Metodista Unida apela a alterações aos actuais 

sistemas fiscais no sentido de melhor incorporar os seguintes 
princípios fiéis:

Proteger os pobres e vulneráveis: todas as decisões fiscais 
devem ser avaliadas conforme o seu impacto em crianças, 
famílias com menos recursos, idosos, pessoas com deficiên-
cias e outras populações vulneráveis. Os impostos deverão 
aplicar-se a uma actividade de mercado que implique custos a 
outrem ou a um bem público (por exemplo, ar puro). Devem 
ser aplicados impostos adicionais a produtos prejudiciais, tais 
como tabaco, álcool e armas. 

Comunidade: os sistemas deverão reforçar e sustentar os 
valores da nossa vida em comum. O bem-estar de qualquer 
nação depende que todos os seus membros a isso se prestem. 
Os sistemas fiscais e de receitas permitem aos governos prov-
er às necessidades do bem comum, não devendo privilegiar 
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a riqueza obtida através do investimento em detrimento da 
riqueza obtida com o trabalho.

Justiça: cada governo deverá garantir que tanto os encar-
gos como os benefícios da vida comum de uma nação são 
partilhados de forma equitativa e proporcional entre os seus 
cidadãos. A legislação deverá resolver as desigualdades e não 
institucionalizá-las. 

Apelamos a um tratado global que impeça a evasão fiscal 
transnacional. 

Justificação:
Esta petição aborda questões relacionadas com uma trib-

utação justa e a disparidade crescente entre receitas e riqueza. 
A resolução proposta descreve os princípios fiéis de orien-
tação dos esforços de defesa de uma reforma fiscal.

R9999.

Número de petição: 60447-CA-R9999-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Cuidar das vítimas de crime

Nova resolução 
Na parábola do bom samaritano (Lucas 10:25-37), Jesus 

ilustra ao seu público a importância de se cuidar de quem foi 
vítima de crime. A forma como o samaritano cuida do homem 
que foi roubado, espancado e abandonado quase morto é es-
pecífica quanto às áreas de necessidade e ternamente genero-
sa. É o próprio samaritano quem enfaixa as feridas da vítima, 
nelas derrama o seu vinho e óleo para as sarar, partilha do seu 
animal para que o ferido possa chegar à hospedaria, fica com 
este e deste cuida toda a noite, pagando ao hospedeiro todas 
as despesas do homem ferido e prometendo regressar. Jesus 
define o próximo como a misericórdia com que o samaritano 
agraciou este homem. Para que nos nossos dias sejamos bons 
com o próximo, devemos seguir este exemplo. Também nós 
devemos cuidar das vítimas de crime. 

São muitas as vítimas de crime. As vítimas e as suas 
famílias sentem choque e desesperança. Além da perda fi-
nanceira, existe um trauma espiritual e emocional e, muitas 
vezes, falta de apoio e orientação. Muitas vítimas se sentem 
frustradas porque é frequente parecer que não existe forma de 
se fazerem ouvir. As suas feridas não são saradas, e nem sem-
pre as vítimas são avisadas dos processos legais. As vítimas 
devem ter mais voz no sistema de justiça criminal. 

A Igreja Metodista Unida acredita na regeneração através 
dos ministérios de justiça reparadora. Conforme indicado no 
Livro de Disciplina, “a justiça reparadora surge da autoridade 
bíblica, que chama a atenção para a relação correcta com Deus, 
consigo próprio e com a comunidade. Quando essas relações 
são violadas ou afectadas por um crime, criam-se oportuni-
dades de corrigir a situação”. O acto de restituição às pessoas 

vitimizadas está no cerne da justiça reparadora. Os juízes e 
outros oficiais de justiça criminal deverão ter este aspecto em 
consideração para ajudarem as vítimas de crime a serem tão 
ressarcidas do ponto de vista financeiro quanto possível. 

A fim de efectivamente concretizarem o apelo de Jesus 
para cuidar do próximo que seja vítima de crime, existem 
formas estratégicas de as congregações Metodistas Unidas 
agirem, entre elas:

• orações das congregações para que as vítimas de crime 
e suas famílias possam sarar;

• assistência em funerais; 
• grupos congregacionais designados para cuidar da víti-

ma de crime;
• apoio e recurso a grupos de defesa de vítimas de crime 

e participação nos mesmos;
• reencaminhamento para conselheiros individuais e gru-

pos de apoio a vítimas de crime, além de fornecimento de 
espaços para as reuniões dos grupos de apoio;

• ajuda às vítimas para que compreendam como funciona 
o sistema de justiça criminal; 

• transporte de e para o tribunal; 
• assistência infantil para crianças pequenas enquanto a 

vítima está no tribunal;
• disponibilização de bons redactores para ajudar a vítima 

a redigir a sua declaração de impacto; e
• assistência financeira para ajudar as vítimas que tenham 

sofrido perdas financeiras ou perdas devidas a períodos de 
ausência do trabalho.

As congregações podem sensibilizar para os direitos das 
vítimas de crime. As vítimas de crime deverão saber que estes 
direitos incluem: 

• o direito de participar e ser ouvido em todas as fases do 
processo de justiça criminal;  

• o direito de ser tratado com dignidade, compaixão e re-
speito pelos oficiais de justiça criminal e da igreja; 

• o direito de ser notificado sobre as disposições do caso 
criminal; 

• o direito de ter acesso a informações passíveis de divul-
gação sobre o caso; e

• o direito de exigir compensação, o que inclui compen-
sação estatal à vítima, restituição pelos tribunais e autoridades 
de liberdade condicional e indemnizações na justiça civil por 
danos provocados.

Por conseguinte, a Igreja Metodista Unida apela a que:
• as congregações recebam e cuidem das vítimas de crime 

identificando os líderes e recursos necessários, quer dentro da 
congregação, quer na comunidade local; 

• os pastores e as congregações estudem os fundamen-
tos bíblicos da justiça reparadora e debatam como poderia a 
sua igreja empenhar-se em ministérios de justiça reparado-
ra. Os recursos para este estudo incluem as obras Changing 
Lenses: A New Focus for Crime and Justice de Howard Zehr, 
Ambassadors of Reconciliation: New Testament Reflections 
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on Restorative Justice and Peacemaking de Elaine Enns e 
Ched Myers, Restorative Justice: Moving Beyond Punishment 
de Peggy Hutchison e Harmon Wray, Redeeming the 
Wounded de B. Bruce Cook e Criminal Justice: Retribution 
vs. Restoration? de Eleanor Hannon Judah e o Rev. Michael 
Bryant; e

• a Junta Geral de Igreja e Sociedade defenda o reconhe-
cimento das necessidades e dos direitos das vítimas de crime.

Justificação:
As resoluções actuais não abordam a necessidade de 

cuidar das vítimas de crime.

R9999.

Número de petição: 60448-CA-R9999-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Cuidar da Criação:  
Um apelo à intendência e justiça

Combinar as Resoluções 1026, 1023, 1027, 1030 e 4059. 
Após a adopção desta nova resolução, eliminar as Resoluções 
1023, 1027, 1030 e 4059.

O nosso apelo à intendência e justiça
A nossa aliança com Deus apela-nos à intendência, pro-

tecção e defesa da Criação divina. O salmo proclama: “Do 
SENHOR é a terra e tudo o que nela existe” (Salmos 24:1), 
reafirmando a nossa obrigação de cuidar da Criação como 
guardiões da obra de Deus (Génesis 1:28). Cabe-nos gozar 
e louvar a Deus pela abundância e diversidade da Criação 
(Salmos 148), bem como honrar a aliança que Ele estabeleceu 
com todos os seres vivos (Génesis 9:9). 

A história do jardim do Éden (Génesis 2) revela a in-
ter-relação plena e harmoniosa da Criação, tendo a humani-
dade sido concebida para se relacionar com Deus, entre si e 
com o resto da ordem criada. A Sua visão da paz convida toda 
a Criação a conhecer a plenitude e a harmonia, e as boas novas 
que somos chamados a proclamar incluem a promessa de que 
Jesus Cristo veio para redimir toda a Criação (Colossenses 
1:15-20).

A violação da integridade da nossa relação com a Criação 
é um pecado. A nossa inaptidão para servirmos de fiéis 
guardiões da Criação tem consequências locais e globais. A 
nossa incapacidade para partilhar a abundância que Deus nos 
confiou deu origem a crises ecológicas e pobreza extrema. Os 
nossos padrões de consumo desenfreado e desenvolvimento 
insustentável deixaram a sua marca na Criação e estão a au-
mentar a desigualdade de oportunidades em todo o mundo.

Confrontados com a crise maciça de deterioração da 
Criação divina e respondendo ao apelo de um ministério de 
reconciliação entre Deus, o Homem e a Criação, pedimos 

a Deus perdão e comprometemo-nos com uma nova forma 
de estar que integre a justiça ambiental, económica e social. 
Enquanto membros da Igreja Metodista Unida, é-nos feito um 
apelo para participarmos na reparação da Criação de Deus 
através de actos de justiça pessoal, social e cívica. Ao proc-
lamar e dar o mote para um novo estilo de vida assente na 
intendência e justiça, trabalhamos para o dia em que todos os 
filhos de Deus respeitarão e partilharão a bondade da Criação.

A nossa tradição e testemunho metodistas
John Wesley pregou uma visão holística da salvação que 

incluía a redenção do mundo criado com a criação de um 
novo céu e uma nova terra.

No sermão “A nova Criação” (n.º 64), Wesley fala com 
imaginação de como serão o novo céu e a nova terra, partindo 
das promessas das escrituras de um fim para a morte e o sofri-
mento (Apocalipse 21:1-7), um fim para as actuais catástrofes 
ambientais como tempestades, poluição aquática e sofrimen-
to dos animais. Tudo isto faz parte da promessa de Deus de 
uma “redenção suprema” do pecado. “E como corolário, ex-
istirá uma união profunda, íntima e ininterrupta com Deus; 
uma comunhão constante com o Pai e Seu Filho, Jesus Cristo, 
através do Espírito; um usufruto contínuo da Trindade e de 
todas as criaturas Nele contidas!” 

Os primeiros metodistas trabalharam para concretizar 
esta visão desejada ao lidarem com questões ambientais tais 
como esgotos a céu aberto, água não potável, cidades sem 
planeamento e ar saturado de fumo. Em resposta à escassez 
e imundície em minas e engenhos, os metodistas defenderam 
um maior conhecimento das noções de saúde básica. O de-
clínio substancial da taxa de mortalidade em Inglaterra entre 
1700 e 1801 coincide com este trabalho.

A visão escatológica de Wesley da redenção de toda a 
Criação levou-o a respeitar e cuidar do mundo criado no mo-
mento presente. “Podem incentivar-nos a imitar Aquele cuja 
misericórdia se estende a todas as Suas obras. Podem amo-
lecer os nossos corações relativamente às criaturas menores, 
sabendo que o Senhor com elas se preocupa. Pode alargar 
os nosso corações para conterem essas pobres criaturas, re-
flectindo a noção de que, por mais ignóbeis que pareçam aos 
nossos olhos, nenhuma foi esquecida pelos do Pai nosso que 
está no céu.... Portanto, habituemo-nos a antecipar, para além 
do presente cenário de submissão, os tempos felizes em que 
serão redimidas com a liberdade de filhos de Deus” (Sermão 
n.º 60, A grande redenção).

A nossa visão 
Acreditamos que o ar puro é um direito básico e uma 

necessidade de todos os seres vivos. A poluição do ar coloca 
em risco a saúde das nossas comunidades e ameaça alterar o 
clima para sempre. A fim de garantir que as gerações futuras 
herdam um legado de ar puro:

Defendemos a adopção e aplicação rigorosa de normas 
adequadas para o controlo de poluentes do ar tanto no interior 
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como no exterior. Estas normas devem ser desenvolvidas no 
sentido de proteger as populações vulneráveis, incluindo cri-
anças e idosos. Defendemos medidas que proíbam fumar e o 
aprovisionamento de ventilação adequada em instalações in-
teriores, bem como normas ambiciosas para limitar emissões 
nocivas de fontes estacionárias e não estacionárias.

Apoiamos esforços que protejam a nossa atmosfera par-
tilhada ao reduzir as emissões que contribuem para o buraco 
na camada de ozono, a chuva ácida e as alterações climáticas. 
Através de estruturas bilaterais e internacionais, defendemos 
a ratificação e aplicação de acordos para reduzir as emissões 
nocivas, com particular ênfase e responsabilização dos países 
mais desenvolvidos e emissores históricos.

Acreditamos que a água é uma bênção sagrada de Deus. 
Acreditamos ainda que a água é um direito humano básico e 
não uma mercadoria a ser comercializada com fins lucrativos. 
De forma a garantir que a água permanece pura e disponível 
para todos:

Apoiamos o direito dos povos nativos a serem os pri-
meiros a utilizar as águas das suas terras.

Defendemos a gestão integrada e sustentável para reduzir 
ou eliminar os factores que contribuem para a água de quan-
tidade limitada e de pior qualidade. Apelamos a medidas para 
preservar as fontes de águas subterrâneas e solucionar o es-
coamento de água poluída que ameaça a qualidade e segu-
rança da água, bem como à aplicação efectiva das leis contra 
a poluição ilegal. 

Apoiamos o direito que o público tem de saber que a água 
é segura para beber, nadar e pescar e a divulgação de quais-
quer poluentes libertados pelas indústrias e municípios.

Cabe-nos cuidar da terra de Deus e de todas as criatu-
ras da Criação como fiéis guardiões, com um empenho em 
preservar a sua bondade e diversidade para as gerações fu-
turas.

Incentivamos práticas económicas e agrícolas que con-
servem e promovam a melhoria dos recursos da terra, a pro-
dução de alimentos saudáveis e a preservação de um ambiente 
limpo.

Apelamos aos governos para apoiarem a gestão cuidado-
sa das terras agrícolas, a protecção das florestas e a preser-
vação da biodiversidade da fauna e flora. Apoiamos esforços 
nacionais e internacionais para proteger espécies ameaçadas 
e habitats em perigo.

Acreditamos que os recursos naturais, fora do controlo 
das diferentes nações, desde os genes que compõem a vida 
ao ar e espaço sideral, são o património comum de toda a 
humanidade, pelo que devem ser desenvolvidos e preservados 
para o benefício de todos, e não só de alguns, tanto para o pre-
sente como para as gerações vindouras. Acreditamos que toda 
a terra de Deus tem um valor inerente e que a nossa utilização 
destes preciosos bens, incluindo os recursos energéticos, deve 
equilibrar as necessidades do desenvolvimento humano com 
as necessidades da Criação não humana e das gerações futu-
ras.

Apoiamos o conceito de património comum, que garante 

que as pessoas têm direito a uma quantidade suficiente dos 
recursos do universo para proverem à sua saúde e bem-estar.

Apoiamos políticas que incentivem a conservação de en-
ergia e uma transição para fontes de energia mais limpas e 
renováveis. Defendemos políticas energéticas justas e susten- 
táveis que dêem prioridade às necessidades dos indivíduos e 
comunidades com menos recursos.

Defendemos normas ambientais equivalentes entre os 
países que celebrem acordos comerciais para que a Criação e 
as comunidades não sejam sacrificadas em nome do “comér-
cio livre”.

Opomo-nos à utilização da Criação como meio de 
guerra ou opressão económica e exortamos à abolição de 
armas químicas, biológicas e nucleares e à limpeza de lo-
cais contaminados com os subprodutos residuais da mili-
tarização.

Incentivamos medidas para minimizar a utilização de 
substâncias tóxicas e perigosas e reforçar políticas relativas 
ao direito de informação para que indivíduos e comunidades 
possam compreender as ameaças da poluição, e apoiamos 
políticas que responsabilizem os poluidores pelos custos da 
limpeza e os impactos para a saúde.

Reconhecemos o estado de constante imperfeição dos 
nossos conhecimentos sobre os impactos das novas tecnolo-
gias e exortamos a que estas sejam desenvolvidas da forma 
mais consistente com o plano de plenitude de Deus para toda 
a Criação.

O nosso compromisso 
A Igreja Metodista Unida compreende a sua responsabil-

idade pela resolução dos desafios enfrentados pela Criação de 
Deus, bem como a sua cumplicidade nestes. Exortamos todos 
os membros da Igreja Metodista Unida, comunidades de fé 
locais, agências e instituições a examinarem os seus papéis de 
guardiões da Criação e a estudarem, discutirem e trabalharem 
para implementar esta resolução. 

Especificamente, a Igreja Metodista Unida:
Designa todos os anos um domingo, de preferência o do-

mingo mais próximo do Dia da Terra ou do Dia Mundial do 
Ambiente, como um Festival da Criação de Deus, incorporan-
do no culto e no estudo a importância de cuidar da Criação.

Promove um estilo de vida ambientalmente são e atento 
ao consumo numa cultura que incentiva o consumo excessivo 
e o desperdício.

Empenha-se na redução, reutilização e reciclagem de 
bens e na utilização de papel reciclado e “processado sem 
cloro” por parte das juntas, agências e editoras da Igreja 
Metodista Unida.

Incentiva todas as instituições a realizarem auditorias 
energéticas, melhorarem a eficiência energética e utilizarem 
fontes de energia limpas e renováveis, quando disponíveis.

Além disso, apelamos ao seguinte: 
Conselho dos Bispos: 
Comunicar à denominação a urgência de reduzir o nosso 

impacto individual e corporativo na Criação de Deus.
Dar à Igreja o mote para um “ministério de testemunho” 
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ao praticar a “plenitude social e ambiental” conforme 
recomendado em “A Criação renovada de Deus: apelo à espe-
rança e à acção”.

Apoiar os esforços das conferências anuais no sentido de 
formar equipas de membros da Igreja Metodista Unida em-
penhados em cuidar da Criação.

Mesa Conexional:
Solicitar que cada relatório trimestral à Conferência Geral 

inclua uma avaliação dos esforços para cuidar da Criação e 
dos passos dados pelo órgão responsável pelo relatório para 
integrar práticas ambientalmente sustentáveis no respectivo 
ministério.

Comissão da Conferência Geral:
Solicitar que as reuniões da Conferência Geral dêem o 

mote para práticas sustentáveis e reportar os esforços para re-
duzir o desperdício e o consumo.

Junta Geral de Igreja e Sociedade (JGIS):
Desenvolver recursos que sublinhem as oportunidades de 

participação pessoal e sensibilização por parte de indivíduos, 
igrejas locais, conferências anuais e a Igreja em geral para 
compreender e responder ao nosso apelo para nos tornarmos 
guardiões da Criação de Deus.

Organizar equipas de membros da Igreja Metodista 
Unida para participar em acções concretas, incluindo de sen-
sibilização, destinadas a resolver os desafios à Criação iden-
tificados a nível local.

Junta Geral do Discipulado (JGD):
Desenvolver currículos e programas para todas as idades, 

em consulta com a JGIS, JGMG e MMU, que enfatizem a 
responsabilidade ecológica como elemento fundamental do 
discipulado.

Junta Geral dos Ministérios Globais (JGMG):
Juntar-se à JGIS, às Mulheres Metodistas Unidas (MMU) 

e a outras agências para trabalhar com parceiros de missão 
no sentido de participar no diálogo contínuo global sobre 
sustentabilidade através da Comissão de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas. 

Explorar e implementar formas tangíveis de incorporar o 
cuidado da Criação na missão, nos ministérios, em programas 
de formação, operações e na administração da JGMG.

Junta Geral de Educação Superior e Ministério (JGESM):
Incluir na educação e formação do clero uma maior con-

sciência da crise ecológica global.
Comunicações Metodistas Unidas (ComMU):
Produzir programas que salientem a responsabilidade 

cristã para com o futuro da Criação e incluir modelos de 
envolvimento da Igreja Metodista Unida no cuidado com a 
Criação.

Conselho Geral de Finanças e Administração (CGFA):
Ajudar a denominação no seu esforço de ser ecologica-

mente responsável na utilização dos seus recursos através da 
recolha de estatísticas sobre a utilização de energia, água, 
papel, esforços de aprovisionamento local, minimização de 
agentes tóxicos e práticas de reciclagem das igrejas locais e 
das agências gerais para monitorizar o progresso da denomi-
nação nestes aspectos da intendência.

Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde (JGPBS): 
Desenvolver directrizes de investimento, em consulta 

com as agências, para avaliar os seus títulos em conformi-
dade com elevados padrões de responsabilidade ambiental, 
conforme demonstrado pela adopção de um código de condu-
ta ambiental e de uma prática de transparência nos relatórios 
ambientais públicos. 

Mulheres Metodistas Unidas (MMU):
Desenvolver iniciativas educativas, missionárias  

e políticas em torno da justiça climática e saúde ambien-
tal e dos respectivos impactos nas mulheres, crianças e 
jovens.

Comunidades de fé locais:
Desenvolver programas para incorporar as questões de 

justiça ecológica no seu trabalho de evangelização, questões 
sociais, actividades missionárias, intendência, tutela e culto.

Justificação:
Esta resolução procura actualizar e combinar cinco res-

oluções existentes (1023, 1026, 1027, 1030 e 4059) numa 
única resolução base sobre cuidado da Criação que sirva de 
declaração de fundamentação teológica, aplicação ao actual 
desafio enfrentado pela Criação e um apelo à acção dos mem-
bros da Igreja Metodista Unida.

R9999.

Número de petição: 60449-CA-R9999-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Alterações climáticas e a Igreja

Adicionar nova resolução ao Livro de Resoluções, elim-
inar a Resolução n.º 1031, Resolução sobre o Aquecimento 
Global, após a aprovação desta nova resolução:

O mundo natural é uma terna dádiva de Deus, seu Criador 
e provedor, cujo cuidado confiou na totalidade a todos os po-
vos para Sua glória e para o bem de toda a vida na terra, tanto 
no presente como para as gerações vindouras. A nossa im-
agem à semelhança de Deus (Génesis 1:27) reflecte-se nas 
nossas capacidades, responsabilidades e integridade. Com o 
poder do Espírito Santo, é-nos feito um apelo ao diálogo e à 
aliança enquanto servos de Deus para viver e servir o bem da 
Criação. 

Devemos confessar que, por negligência, egoísmo e 
orgulho, virámos as costas às nossas responsabilidades. 
E todavia, a obra de redenção e reparação de Cristo pela 
Sua morte e ressurreição abrange toda a Criação. Mesmo 
confrontados com a destruição e a calamidade, acredita-
mos que a visão de Deus para o mundo é de paz e pleni-
tude e que Deus nos oferece um futuro cheio de esperança 
(Jeremias 29:11). Esta visão tem um presente e um futuro 
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na promessa de um novo céu e uma nova terra (Apocalipse 
21:1-8). 

Uma manifestação da nossa negligência, egoísmo e or-
gulho é a pecaminosa falta de respeito pela Criação que deu 
origem à injustiça das alterações climáticas. As alterações 
climáticas induzidas pelo Homem são causadas pela emissão 
de CO2 e outros gases de estufa, cuja responsabilidade cabe às 
principais potências mundiais. Estas potências, que têm bene-
ficiado do desenvolvimento à base de combustíveis fósseis, são 
devidamente responsáveis pela rápida redução das emissões e 
pelo apoio às economias menos ricas na sua demanda por um 
desenvolvimento sustentável e resistente ao clima.

A menos que mudemos a nossa forma de agir, a tem-
peratura global média no final do século XXI subirá 4 graus 
Celsius, resultando em aumento do nível das águas do mar, 
derretimento das calotas glaciares, clima extremo, secas e in-
undações. O Programa Mundial de Alimentação das Nações 
Unidas estima que as alterações climáticas coloquem 20 por-
cento mais pessoas em risco de fome até 2050. 

Com vista a perpetuarem as suas condutas poluidoras e 
do alto das suas posições de conforto e privilégio, os líderes 
de algumas nações desenvolvidas continuam a debater a “real-
idade” de um clima em mutação. Enquanto Igreja, assistimos 
em primeira mão às consequências das perturbações climáti-
cas nas nossas comunidades e nas vidas daqueles com quem 
Cristo nos pede para comungar em ministério. Reconhecendo 
a nossa cumplicidade e responsabilidade, procuramos traçar 
um novo caminho assente na justiça económica e ecológica. 
Encaramos a justiça climática não só como uma questão am-
biental ou económica, mas como uma questão ética e espiritu-
al profunda que a Igreja deve abordar de forma a garantir vida 
abundante para os nossos filhos e as gerações futuras.

Ao passo que continuamos a apelar a uma liderança au-
daz e a defender políticas assentes na justiça e sustentabili-
dade, entendemos que Deus está a exigir respostas de cada 
um de nós e que, enquanto denominação, não podemos es-
perar transformar o mundo enquanto não mudarmos a nossa 
forma de estar nele. 

Por conseguinte, apelamos aos membros da Igreja 
Metodista Unida para que:

Estudem a carta pastoral do Conselho dos Bispos intit-
ulada “A Criação renovada de Deus: apelo à esperança e à 
acção”. O clero e os leigos deverão utilizar a carta e os recur-
sos anexos para pregar e ensinar a cuidar da Criação como 
parte do nosso discipulado; 

Explorem piamente mudanças no estilo de vida enquan-
to indivíduos e comunidades de fé que reduzam as emissões 
de gases de estufa e promovam um futuro mais ecológico e 
saudável; 

Apoiem as comunidades afectadas pelas alterações 
climáticas, bem como as actualmente dependentes da pro-
dução e extracção de combustíveis fósseis na sua transição 
para uma nova economia energética; 

Desafiem todas as instituições e organizações metodis-
tas unidas e igrejas locais a incorporar a sustentabilidade 

climática na concepção de instalações através da redução da 
utilização de combustíveis fósseis e a reduzir a pegada de car-
bono das reuniões; 

Utilizem os recursos disponibilizados pela Junta Geral 
de Igreja e Sociedade, Junta Geral dos Ministérios Globais, 
Junta Geral do Discipulado e Mulheres Metodistas Unidas 
para apoiar as acções climáticas localmente apropriadas;

Defendam políticas nacionais que transfiram recursos, 
incluindo subsídios, do desenvolvimento à base de emissões 
elevadas de dióxido de carbono para fontes energéticas alter-
nativas e mais limpas;

Defendam um acordo justo, ambicioso e vinculativo que 
aborde as alterações climáticas assente em compromissos na-
cionalmente apropriados com vista à atenuação e à adaptação.

Justificação:
Definida por vozes de toda a igreja global, esta nova res-

olução designa as questões espirituais e éticas apresentadas 
pelas alterações climáticas e incentiva a acções pessoais, in-
stitucionais e cívicas apropriadas a nível local por parte da 
Igreja e seus membros.

R9999.

Número de petição: 60450-CA-R9999-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja 
e Sociedade. Wild, Randy - Fort Worth, TX, EUA para a 
Conferencia Anual de Central Texas.

Erradicação da escravatura moderna

Nova resolução para substituir a Resolução 6021, A 
Igreja apoia os esforços globais para acabar com a escravatu-
ra, e a Resolução 6023, Abolição do tráfico sexual.

“Ai daquele que constrói o seu palácio usando de cor-
rupção e meios ilícitos; que força o seu próximo a trabalhar 
sem qualquer retribuição, tampouco lhe paga o salário” 
(Jeremias 22:13).

“No entanto, os que ambicionam ficar ricos caem em ten-
tação, em armadilhas e em muitas vontades loucas e nocivas, 
que atolam muitas pessoas na ruína e na completa desgraça. 
Porquanto, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males; e por 
causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormen-
taram no meio de muitos sofrimentos” (Timóteo I 6:9-10).

Embora o comércio escravo transatlântico—africanos 
raptados e levados para trabalhar como escravos nos Estados 
Unidos, na América Latina e nas Caraíbas—tenha sido abo-
lido por volta de 1807 (Ngwe, Job Elom e O. Oko Elechi. 
(2012). Human Trafficking: Modern Day Slavery in the 21st 
Century. African Journal of Criminology and Justice Studies: 
AJCJS, Vol. 6, N.ºs 1 e 2), a escravatura moderna tornou-se 
o empreendimento criminoso transnacional que mais rapid-
amente cresceu, com receitas ilegais estimadas de 150 mil 
milhões de dólares (EUA) por ano e escravizando 21 milhões 
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de pessoas em todo o mundo (Organização Internacional do 
Trabalho, www.ilo.org <http://www.ilo.org>). “[A] escrava-
tura moderna é essencialmente composta por três aspectos se-
gundo Craig et al (2007), nomeadamente o facto de implicar 
(1) uma exploração económica acentuada; (2) a ausência de 
qualquer estrutura de direitos humanos; e (3) a manutenção 
do controlo de uma pessoa sobre outra através da perspectiva 
ou realidade de violência” (p. 12) (Ngwe, Job Elom e O. Oko 
Elechi. (2012). Human Trafficking: Modern Day Slavery in 
the 21st Century. African Journal of Criminology and Justice 
Studies: AJCJS, Vol.6, N.ºs 1 e 2.)

A escravatura assume diversas formas, incluindo a “es-
cravatura hereditária” (escravos e filhos de escravos herdados 
como propriedade pelos descendentes dos proprietários) prati- 
cada em alguns países africanos como o Mali e a Mauritânia, 
“o trabalho forçado, a servidão, a escravidão por dívida, a es-
cravatura sexual, o trabalho infantil e a participação forçada 
em conflitos armados”, conforme indicado por Craig et al 
(2007). A escravatura perseverou apesar de desprezada pelas 
. . . sociedades por causa do papel fundamental do trabalho 
como factor de produção. Alguns governos participaram ac-
tiva ou tacitamente na exploração do trabalho de outros po-
vos (ou mesmo do trabalho dos seus próprios cidadãos) para 
benefícios económicos (Ngwe, Job Elom e O. Oko Elechi. 
(2012). Human Trafficking: Modern Day Slavery in the 21st 
Century. African Journal of Criminology and Justice Studies: 
AJCJS, Vol.6, N.ºs 1 e 2).

Devido à globalização da comunicação, do câmbio de 
moeda, da migração e do comércio, o tráfico humano tor-
nou-se o meio predominante de escravizar pessoas. As Nações 
Unidas definem o tráfico como “o recrutamento, transporte, 
transferência, albergamento ou receptação de pessoas através 
de ameaça, uso de força ou outras formas de coacção, rapto, 
fraude, engano, abuso de poder ou de uma posição de vulner-
abilidade, concessão ou recepção de pagamentos para obter 
o consentimento do controlo de uma pessoa sobre outra com 
a finalidade da exploração. No mínimo, a exploração inclui a 
exploração da prostituição de outras pessoas ou outras formas 
de exploração sexual, trabalho ou serviços forçados, escrava-
tura ou práticas semelhantes, servidão . . .” 

A abolição da escravatura moderna é um desafio, entre 
outros, porque “[o] traficante não tem um perfil consistente. 
Os traficantes incluem uma grande variedade de operadores 
criminosos, incluindo indivíduos, famílias ou pequenos 
negócios, redes criminosas descentralizadas e sindicatos 
criminosos internacionais organizados” (Projecto Polaris, 
www.polarisproject.org <http://www.polarisproject.org>). 
Além disso, o tráfico apresenta baixo risco e um lucro elevado 
porque as vítimas estão isoladas e são frequentemente con-
sideradas “dispensáveis” (Stop the Traffik UK, www.stopthet 
raffik.org <http://www.stopthetraffik.org>). Estima-se que 
95 porcento das vítimas de tráfico sejam sujeitas a violência 
física e/ou sexual enquanto são traficadas (The Health Risks 

and Consequences of Trafficking in Women and Adolescents. 
(2003). London School of Hygiene & Tropical Medicine). 

Um relatório do Instituto Australiano de Criminologia 
referia denúncias de migrantes chinesas que, sob o controlo 
de traficantes, eram violadas com os seus familiares a ouvi-
rem pelo telefone a fim de convencer as famílias a pagar dívi-
das (The Health Risks and Consequences of Trafficking in 
Women and Adolescents. (2003). London School of Hygiene 
& Tropical Medicine). 

As indústrias onde se encontra o tráfico de pessoas in-
cluem: agricultura, jardinagem, silvicultura, trabalho à jorna, 
mineração, construção, fabrico, confecção de vestuário, ar-
mazenagem, processamento, carnes/mariscos, pesca, conser-
vas, trabalho doméstico, hotelaria, turismo, entretenimento, 
restaurantes e bares, feiras populares, salões de manicure, 
salões de massagens, clubes de striptease, pornografia, prosti-
tuição, bordéis, vendas porta a porta/vendedores de rua, lim-
peza após calamidades e crianças-soldados. 

A maioria dos países de origem do tráfico situa-se nos con-
tinentes africano ou asiático, sendo o destino frequente países 
da Europa e América do Norte. A colonização e a economia 
cada vez mais globalizada são os dois principais factores de 
promoção do tráfico humano. À medida que se removeram 
grupos substanciais de pessoas das suas terras para o cultivo 
e a exploração mineira, os centros urbanos tornaram-se so-
brepovoados, o desemprego aumentou e a pobreza prolifer-
ou. Os indivíduos deixaram de conseguir sustentar-se, porque 
as políticas económicas e comerciais que permitiam que as 
matérias-primas e os recursos saíssem de África, da América 
Latina e da Ásia não permitiam às pessoas dessas terras des-
locarem-se juntamente com os recursos. Esta transferência de 
riqueza continua a desestabilizar governos, tal como as guerras 
que procuram restituir a liderança a povos indígenas e as lutas 
entre tribos ou facções pelo controlo de recursos naturais lu-
crativos. A ruptura das economias e as limitações orçamentais 
resultantes muitas vezes inibem a aplicação de leis nacionais e 
internacionais anti-tráfico e podem originar a corrupção de no-
vos governos e entidades de aplicação da lei, que lucram com o 
dinheiro ganho através de iniciativas de tráfico. 

O ministério de Jesus centrou-se em estar junto dos in-
divíduos mais vulneráveis. Os motivos pelos quais crianças e 
adultos caem nas malhas dos traficantes prendem-se com níveis 
individuais, culturais, institucionais e governamentais. Existe 
um fosso significativo na distribuição da riqueza entre as áreas 
urbanas e rurais que cria uma vontade profunda de fugir da 
pobreza. Relações interpessoais abusivas e um tratamento 
injusto, práticas e normas culturais, políticas institucionais e 
práticas de negócios nacionais e transnacionais continuam a 
negar o valor sagrado das mulheres e raparigas e a perpetuar 
a desigualdade de género, resultando numa percentagem de-
sproporcional de mulheres e crianças que vivem em condições 
de pobreza em todo o mundo. O Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento indica que, em vários locais, as 
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mulheres não têm acesso a trabalho pago e/ou à possibilidade 
de obter um empréstimo; ou seja, as mulheres compõem 50 
porcento da população mundial, mas detêm apenas 1 porcento 
da riqueza mundial. Pais e filhos, frequentemente iludidos por 
promessas de educação, cidadania num país mais próspero ou 
amor, enviam os seus filhos ou partem com os traficantes igno-
rando a exploração e o abuso que aguardam uns e outros. Esta 
disparidade na riqueza e nas oportunidades reflecte-se nas per-
centagens de mulheres (70 porcento) e crianças (50 porcento) 
que são vítimas de tráfico. O tráfico humano é particularmente 
perigoso para crianças em zonas de calamidade. Eva Biaudet, 
da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, de-
clarou: “Quando existem catástrofes—quando o estado falha, 
quando não existem sistemas—as crianças apresentam o risco 
extremo não só de abandono . . . como também de abuso e 
exploração. É um lugar privilegiado para os traficantes quando 
o estado falha” (Humantrafficking.org, www.humantrafficking 
.org <http://www.humantrafficking.org>).

De acordo com o Projecto Polaris, “O tráfico humano é 
uma economia tipo a de mercado que assenta nos princípios 
de oferta e procura. Prospera devido a condições que per-
mitem gerar lucros elevados com baixos riscos”. Foram rati-
ficadas convenções internacionais e aprovadas leis nacionais 
por vários países em todo o mundo. A legislação fornece as 
ferramentas necessárias para os governos, as entidades de 
aplicação da lei e as organizações não governamentais aler-
tarem para o tráfico, condenarem traficantes e exigirem aos 
governos que garantam o socorro e a reabilitação dos sobre-
viventes de tráfico. Estas iniciativas centram-se sobretudo em 
reduzir o lado da oferta desta equação económica. As pessoas 
de fé devem liderar os esforços para diminuir a procura de 
mão-de-obra barata, bens e serviços que fomentem a escra-
vatura moderna. 

O ministério de Jesus reconhece o valor sagrado de cada 
indivíduo e contesta directamente a exploração e o abuso de 
pessoas. Em João 10:10, Jesus afirma: “Eu vim para que as 
ovelhas tenham vida, e vida em plenitude”. John Wesley, 
o fundador do Metodismo, condenou a escravatura como 
sendo errada e incompatível com os ensinamentos de Cristo 
em várias circunstâncias, incluindo num tratado intitulado 
“Reflexões sobre a escravatura” e num sermão, “A finali-
dade do dinheiro”. Como a todos, é prometida a mulheres e 
raparigas a vida abundante oferecida por Cristo. Demasiadas 
vezes, sobreviventes de tráfico relatam experiências como a 
que se segue:

“Constança” foi traficada do Médio Oriente para os 
Estados Unidos por um familiar que a manteve como empre-
gada doméstica. Sobrevivente de mutilação genital feminina, 
foi física, sexual e emocionalmente abusada pelo seu empre-
gador. Quando finalmente conseguiu escapar e encontrar aju-
da junto de um prestador de serviços, vomitava sangue, sof-
ria de dores de cabeça diárias e dores intensas no estômago. 
Eventualmente, a sua dor pélvica foi atenuada com a utilização 

de contraceptivos hormonais (Relatório do Departamento de 
Estado dos EUA sobre o tráfico de pessoas [2012]). 

As pessoas de fé devem trabalhar para mudar atitudes, 
crenças, políticas e práticas em todos os níveis da socie-
dade que desumanizem e promovam a exploração e o abu-
so de mulheres e raparigas. “As mulheres com igualdade 
de direitos têm mais educação, são mais saudáveis e têm 
maior acesso a terras, empregos e recursos financeiros” 
(Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 
Género e redução da pobreza, www.undp.org <http://
www.undp.org>). 

Os Princípios Sociais da Igreja Metodista Unida 
declaram: “[O]s consumidores devem exercer o seu poder 
económico para incentivar o fabrico de bens que sejam 
necessários e benéficos para a humanidade . . . ,” e apelar 
aos “[c]onsumidores [para que] evitem comprar produ-
tos fabricados em condições em que os trabalhadores se-
jam explorados segundo a sua idade, género ou estatuto 
económico” (¶ 163D). Através da parceria da Comissão 
Metodista Unida de Auxílio com a Equal Exchange, os in-
divíduos e as entidades metodistas unidas têm a possibili-
dade de comprar chocolate, cacau, café, chá e outros bens 
de comércio justo, garantindo que a produção destes não 
implicou trabalho escravo. A pressão económica e defesa 
por parte de membros da Igreja Metodista Unida e de pes-
soas de fé levou algumas importantes empresas de choc-
olate a comprometer-se em eliminar o trabalho infantil 
escravo das suas cadeias de abastecimento nos próximos 
anos. Este é um passo importante, todavia, existem muitas 
mais indústrias que necessitam de erradicar o trabalho es-
cravo das respectivas práticas de negócios. Por exemplo, 
“Crianças dos quatro aos 14 anos são sujeitas a trabalho 
escravo, trabalhando até 18 horas por dia para tecer ta-
petes destinados a mercados de exportação como os EUA 
e a Europa” (Relatório do Departamento de Estado dos 
EUA sobre o tráfico de pessoas [2012]).

De forma a erradicar a escravatura moderna, apelamos 
aos membros da Igreja Metodista Unida, às igrejas locais, a 
ministérios de campus, faculdades e universidades, seminári-
os, conferências anuais, comissões e agências gerais e ao 
Conselho dos Bispos para: 

1. reafirmar os direitos humanos e a dignidade de todas as 
pessoas em deslocação, sublinhando o direito à liberdade de 
movimento e resistindo a violações e inibições desses direitos 
através da migração forçada, incluindo o tráfico de pessoas; 

2. defender políticas económicas e comerciais que faci-
litem o desenvolvimento de trabalhos acessíveis a todos os 
sectores das sociedades, com salários que permitam a todas 
as pessoas prosperar conforme a vontade de Deus;

3. advogar activamente esforços anti-escravatura ao apre-
sentar petições às Nações Unidas e aos órgãos legislativos de 
todos os países nos quais a Igreja Metodista Unida disponha 
de uma estrutura eclesiástica organizada no sentido de exigir 
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a libertação de todos os indivíduos sujeitos a formas moder-
nas de escravatura e servidão;

4. apresentar petições às Nações Unidas e aos governos 
de todo o mundo para abolir a escravatura através de opções 
não militares tais como negociações conducentes a acordos 
com obrigações vinculativas e sanções corolárias;

5. incentivar a resolução rápida de confrontos civis e con-
flitos armados e encetar respostas coordenadas para mitigar 
calamidades de forma a evitar que as crianças caiam nas mal-
has dos traficantes;

6. apoiar oficialmente campanhas de desinvestimento de 
capital/fundos de investimento com vista a instar as pessoas 
a retirar o financiamento a organizações e corporações cujas 
acções lucrem com a escravatura e para ela contribuam; 

7. criar ambientes que sejam modelos de comunidades 
seguras, saudáveis e isentas de violência de forma a criar cri-
anças que não aceitem a violência como norma;

8. implementar ministérios de crianças que reforcem a 
auto-estima e forneçam oportunidades educativas e económi-
cas para mulheres e crianças especialmente vulneráveis a traf-
icantes;

9. construir uma nova geração de líderes do sexo mascu-
lino em toda a Igreja que dêem o mote para uma masculini-
dade emocionalmente saudável e não violenta, agindo como 
elementos positivos de mudança na sociedade;

10. sensibilizar pastores, líderes leigos, crianças e 
famílias, professores, prestadores de cuidados de saúde e 
assistentes sociais para as promessas fraudulentas dos trafi-
cantes e a exploração e o abuso resultantes;

11. defender a existência de leis e fundos locais, region-
ais, nacionais e internacionais que garantam às vítimas de 
tráfico o acesso a serviços que lhes permitam recuperar do 
trauma, incluindo aconselhamento, cuidados de saúde repro-
dutiva, educação/formação profissional, serviços jurídicos e 
abrigo;

12. empenhar-se em interromper a procura de escravos 
ao comprar produtos de comércio justo, incluindo café, chá, 
chocolate, T-shirts, equipamento desportivo e outros bens 
para actividades pessoais e relacionadas com o ministério; e 

13. exigir que as corporações eliminem a exploração de 
mão-de-obra nas suas práticas de negócios e utilizem a sua 
influência para erradicar todas as formas de escravatura das 
respectivas cadeias de abastecimento.

Tal como exorta a Embaixadora dos Assuntos Globais 
das Mulheres em 2009-2013 Melanne Verveer no docu-
mentário “Not My Life”: “[S]e lidarmos com as necessidades 
das mulheres a fim de terem acesso à educação, estarem livres 
de violência, serem participantes económicos, o nosso mundo 
será melhor para todos”.

Justificação:
Trata-se de uma resolução abrangente sobre o tráfico hu-

mano que substituirá duas resoluções prestes a caducar: 6021, 
A Igreja apoia os esforços globais para acabar com a escrava-
tura, e 6023, Abolição do tráfico sexual.

R9999.

Número de petição: 60452-CA-R9999-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade. 1 Petição similar

O nosso apelo para acabar com  
a violência armada 

Nova resolução para substituir a Resolução n.º 3426, 
Violência armada, e a Resolução n.º 5011, A Igreja é uma 
zona livre de armas

O apelo de Jesus aos seus seguidores para serem pacifica-
dores (Mateus 5:9) prende-se com a relação íntima com Deus, 
ecoando os Seus sonhos de paz para toda a Criação, conforme 
relatado em Miqueias 4:1-4: 

“Então, nos últimos dias acontecerá que o monte do 
Templo do SENHOR será estabelecido como o principal en-
tre todos os montes da terra e se elevará sobre as montanhas. e 
os povos irão a ele. / E muitas nações chegarão, exclamando: 
“Vinde, subamos ao monte de Yahweh à Casa do Deus de 
Jacó, a fim de que nos ensine os seus caminhos, e para que 
andemos sob as suas orientações; porquanto de Sião, virá a 
Torá, Lei, e a Palavra de Yahweh, o SENHOR, de Jerusalém. 
/ Ele julgará entre muitos povos e resolverá contendas entre 
nações poderosas e distantes. Estas converterão as suas espa-
das em arados, e das suas lanças farão foices. Nenhuma nação 
erguerá a sua espada contra a outra, e não mais aprenderão a 
guerrear. / Todo o ser humano estará livre para se sentar de-
baixo da sua videira e debaixo da sua figueira, e ninguém o 
incomodará nem ameaçará, porque isto é o que nos assegura 
Yahweh, o SENHOR dos Exércitos!” (BKJA).

O sonho profético de Miqueias aponta para uma altura 
em que todos os povos se apresentarão à presença de Deus “a 
fim de que nos ensine os seus caminhos, e para que andemos 
sob as suas orientações” (4:2). Miqueias descreve Deus como 
o juiz supremo, diante do qual as nações se apresentarão na 
vontade de viver em paz, sem violência nem derramamento 
de sangue. 

A impressionante imagética do sonho de Miqueias está 
na transformação das armas em instrumentos agrícolas que 
ocorre após os ditames serem transmitidos às nações. A trans-
formação só ficará completa quando as nações participarem 
na sua própria transformação. O trabalho investido na criação 
das armas corresponderá ao esforço humano necessário para as 
transformar em instrumentos pacíficos. Deus não suprime ou 
esconde as armas das nações, nem as transforma sem o esforço 
humano. O texto indica que as próprias nações “converterão as 
suas espadas em arados, e das suas lanças farão foices”.

A violência é, de muitas formas, alimentada pelo medo 
e pela auto-preservação. Os arados e as foices podem ser uti-
lizados como armas. No entanto, na visão de Miqueias, a ver-
dadeira paz e segurança são concedidas por Deus a todos os 
povos depois da transformação das armas de violência: “Todo 
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o ser humano estará livre para se sentar debaixo da sua videi-
ra e debaixo da sua figueira, e ninguém o incomodará nem 
ameaçará”. Além das armas, também a cultura sofrerá uma 
transformação: as nações “não mais aprenderão a guerrear”. 

Quer aconteça nas cidades do nordeste da Nigéria, 
num subúrbio dos Estados Unidos, nas ruas da Austrália ou 
num escritório em França, a violência armada tornou-se um 
fenómeno assustador demasiado recorrente. Mais do que nun-
ca, precisamos que a visão de Miqueias se torne realidade. 

As armas de pequeno porte incluem espingardas de as-
salto, submetralhadoras, metralhadoras de mão, lança-grana-
das, canhões anti-aéreos portáteis e canhões anti-tanque, en-
tre outras (Inquérito sobre armas de pequeno porte, <http://
www.smallarmssurvey.org/weapons-and-markets/definitions 
.html>). As nações assombradas pela violência com armas de 
pequeno porte enfrentam os maiores obstáculos na altura de 
providenciar assistência social aos que mais precisam (Ibid.). 
A violência armada contribui para o crime, tráfico humano, 
tráfico de drogas, violência de género, conflitos étnicos e ra-
ciais, desigualdades económicas sistémicas, desemprego per-
sistente e abusos dos direitos humanos, entre outras maleitas 
sociais (Inquérito sobre armas de pequeno porte, http://www 
.smallarmssurvey.org/armed-violence/social-and-econom 
ic-costs/impact-on-development.html). Em muitos países, as 
armas de pequeno porte são o principal obstáculo à protecção 
alimentar.

Um passo crucial para restringir esta violência à escala 
internacional é o Tratado sobre o Comércio de Armas aprova-
do pelas Nações Unidas em 2013. O seu objectivo é evitar que 
sejam comercializadas armas em situações já de si perigosas. 
O tratado não regulamenta o comércio de armas de pequeno 
porte dentro das nações. Ao adoptarem o tratado, as 118 
nações que o assinaram e as 31 nações que já o ratificaram 
proclamam que a violência armada é um problema univer-
sal que devasta vidas e cria uma tremenda instabilidade nas 
nações e em regiões inteiras do mundo (<http://disarmament 
.un.org/treaties/t/att/deposit/asc>).

A violência armada também afecta grandemente as 
famílias e os indivíduos. Uma das formas de violência arma-
da que maior relevo assume é o suicídio. Em todo o mundo, 
ocorre cerca de um milhão de suicídios por ano, o que total-
iza mais de 3000 por dia (Organização Mundial de Saúde, 
Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio, 
http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide/suici 
deprevent/en/. O Dia Mundial da Prevenção do Suicídio é 
10 de Setembro; http://www.iasp.info/wspd). Embora nem 
todos os suicídios envolvam armas de fogo, o acesso às 
mesmas torna o suicídio mais viável para quem o tenta. De 
facto, as armas de fogo são o método de suicídio mais co-
mum nos países onde é normal tê-las em residências privadas 
(Organização Mundial de Saúde, <http://www.who.int/bulle-
tin/volumes/86/9/07-043489/en/>).

Quando os incidentes de violência doméstica envolvem 
armas de fogo, os resultados são frequentemente fatais. “A 
conjugação da desigualdade de género, da tolerância e aceit-
ação cultural da violência contra as mulheres e de noções 
comuns de masculinidade que estimulam a posse de armas 

de fogo (que podem ser sustentadas tanto por homens como 
por mulheres) cria um clima que coloca as mulheres em risco 
de violência com recurso a armas de fogo por parte do par-
ceiro” (Inquérito sobre armas de pequeno porte, <http://www 
.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2013/en 
/Small-Arms-Survey-2013-Chapter-2-summary-EN.pdf>). 
Um estudo nos EUA sobre tiroteios em massa ocorridos entre 
Janeiro de 2009 e Janeiro de 2013 revelou que 57 porcento 
dos incidentes envolveram o homicídio de um familiar ou de 
um actual ou anterior parceiro do homicida (<https://s3.am 
azonaws.com/s3.mayorsagainstillegalguns.org/images/analy 
sis-of-recent-mass-shootings.pdf>).

Enquanto seguidores de Jesus, a quem é feito o apelo de 
tornar realidade o sonho de Deus de paz conforme descrito por 
Miqueias, devemos lidar com a epidemia de violência armada 
para que “nos ensine os seus caminhos, e para que andemos 
sob suas orientações”. Como tal, apelamos aos membros da 
Igreja Metodista Unida para lidarem piamente com a violên-
cia armada nos seus contextos locais. Algumas das formas de 
prevenção da violência armada incluem as seguintes:

1. As congregações devem tornar a prevenção da violên-
cia armada uma parte habitual das conversas e dos momentos 
de oração. É necessário reflectir sobre a violência armada do 
ponto de vista do culto e teológico, pelo que incentivamos as 
Igrejas Metodistas Unidas a contextualizarem teologicamente 
as conversas utilizando recursos como “Kingdom Dreams, 
Violent Realities: Reflections on Gun Violence from Micah 
4:1-4” (Sonhos do Reino, realidades violentas: reflexões so-
bre a violência armada segundo Miqueias 4:1-4), produzido 
pela Junta Geral de Igreja e Sociedade. 

2. As congregações devem auxiliar os indivíduos afec- 
tados pela violência armada através de oração, cuidados pas-
torais, criação de espaços e incentivo aos sobreviventes para 
partilharem as suas histórias, apoio financeiro e identificação 
de outros recursos nas suas comunidades para acompanhar as 
vítimas de violência armada e respectivas famílias no proces-
so de luto e recuperação.

3. Os membros da Igreja Metodista Unida que possuam 
armas de caça ou de colecção devem guardá-las de forma se-
gura e protegida e ensinar a importância das práticas de segu-
rança com armas. 

4. As congregações metodistas unidas que não tenham 
sido afectadas pela violência armada devem formar parce-
rias ecuménicas e interconfessionais com comunidades de fé 
que tenham sofrido violência armada com vista a apoiá-las e 
aprender com as suas experiências. 

5. As congregações metodistas unidas devem liderar ou 
aderir a encontros ecuménicos ou interconfessionais para 
oração pública nos locais onde tenha ocorrido violência ar-
mada e associar-se a agências de aplicação da lei para ajudar 
a prevenir a violência armada. 

6. As congregações metodistas unidas devem associar-se 
a agências locais de aplicação da lei e grupos comunitários 
para identificar comerciantes de armas cujas práticas comer-
ciais contornem as leis sobre venda e posse de armas, incen-
tivar o total cumprimento da lei e trabalhar com grupos como 
o Heeding God’s Call, que organiza campanhas de fé para 
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incentivar os comerciantes de armas a obter a total conformi-
dade com as normas e leis apropriadas.

7. As congregações metodistas unidas devem exibir sinal-
ização a proibir o porte de armas dentro da propriedade da 
Igreja.

8. As congregações metodistas unidas devem defender, a 
nível local e nacional, leis que previnam ou reduzam a violên-
cia armada. Alguma dessas medidas incluem:

• Verificação universal de antecedentes criminais aquan-
do de qualquer compra de armas.

• Ratificação do Tratado sobre o Comércio de Armas.
• Confirmação de que as armas são vendidas através de 

comerciantes com licenciamento.
• Proibição de compra de armas durante um período de 

tempo fixo para todos os indivíduos condenados por crimes 
violentos.

• Proibição de compra de armas para todos os indivíduos 
com providências cautelares por ameaça de violência. 

• Proibição de compra de armas para indivíduos com 
doença mental grave, que constituam um perigo para si mes-
mos e as suas comunidades.

• Garantia de maior acesso a serviços para quem sofre de 
doença mental.

• Estabelecimento de uma idade mínima de 21 anos para 
a compra ou posse de arma.

• Interdição de armas e carregadores de munições de 
grande capacidade concebidos para disparar vários tiros de 
cada vez que se prime o gatilho.

• Promoção de novas tecnologias para ajudar as agências 
de aplicação da lei a detectar armas utilizadas em crimes e 
promover a segurança pública.

Justificação:
Adição de texto teológico.

R9999.

Número de petição: 60463-CA-R9999-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade. 1 Petição similar

Justiça criminal 

Nova Resolução Justiça criminal após a aprovação da 
eliminação das Resoluções 5031 (Igualdade de justiça), 5032 
(Abuso do júri), 5033 (Justiça com jovens), 5035 (Oposição 
à pena de morte).

A visão bíblica do sistema de justiça criminal deverá car-
acterizar-se pela acessibilidade (Deuteronómio 1:17; 16:18), 
imparcialidade (Êxodo 23:1-3), honestidade (Êxodo 23:7), 
integridade (Êxodo 23:6, 8) e igualdade para todos indepen-
dentemente do estatuto (Levítico 19:15). Deus exorta o povo 
eleito a procurar “única e exclusivamente o justo direito” 
(Deuteronómio 16:20).

É num ponto mais adiantado na narrativa do povo eleito, 
quando a justiça foi corrompida pela cobiça e a auto-indul-
gência, que Deus prescreve medidas correctivas, conforme 
descrito por profetas como Isaías e Amós. Quando a justiça 
é distorcida, Deus pretende que se defenda a causa da viúva 
e do órfão, os mais vulneráveis à injustiça dos abastados e 
poderosos (Isaías 1:17). Quando se cometem injustiças con-
tra os pobres e marginalizados, impede-se que a verdadeira 
justiça, tal como é aqui descrita, seja exercida e o povo eleito 
afasta-se de Deus (Amós 5:7, 10-13, 21-24). Deus é justo, 
pelo que aqueles que O seguem também devem sê-lo. 

O sistema judicial que reflecte a vontade de Deus para o 
mundo é aquele que é reparador e restaurador. Os indivídu-
os que foram vítimas de crime e as comunidades em que se 
inserem necessitam de reparação. A reparação pode surgir à 
medida que são restauradas a segurança e a protecção e que 
são reatados os laços quebrados de inter-ajuda e partilha de 
experiências. Os indivíduos que cometem crimes devem ser 
responsabilizados ressarcindo aqueles a quem causaram sof-
rimento, devendo ser-lhes dada a oportunidade de retomar o 
seu devido lugar na sociedade e na comunidade. 

Uma vez que os crimes estão tantas vezes associados 
à falta de acesso a recursos, conseguir esse acesso é uma 
parte essencial desse retorno. Enquanto membros da Igreja 
Metodista Unida, “apoiamos medidas destinadas a eliminar 
as condições sociais que conduzem ao crime e incentivamos 
uma interacção positiva contínua entre os agentes de aplicação 
da lei e os membros da comunidade em geral” (¶ 164H). 

Antes de mais, um sistema judicial deve prender-se com 
a humanização, dado que a justiça de Deus funciona sempre 
com vista a ocasionar a reconciliação. Os sistemas baseados 
na retribuição não geram senão violência e isolamento. Com 
efeito, “não é com punições que alcançamos uma sociedade 
saudável” (Laura Magnani e Harmon Wray, Beyond Prisons: 
A New Interfaith Paradigm for Our Failed Prison System. 
Minneapolis, MN: Fortress Press [p. 5]).

Os sistemas judiciais retributivos criam barreiras à con-
cretização da visão de justiça restauradora porque estão 
contaminados por preconceitos étnicos e raciais explícitos 
e implícitos, punem crianças com a mesma severidade que 
adultos e sustentam um sistema bipartido que serve os abas-
tados e subjuga quem não tem recursos. De facto, a maioria 
dos sistemas judiciais não procura a reparação e restauração 
para quem foi afectado pelo crime nem para quem o com-
ete. Existem demasiados entraves sociais e políticos no nosso 
caminho para alcançar a igualdade de justiça e segurança para 
todos os filhos de Deus, nomeadamente: 

• Percepções do público mal informadas e preconceituo-
sas relativamente a minorias étnicas e raciais que justificam 
políticas excessivamente punitivas; 

• Sistemas de saúde pública inadequados que negligenci-
am doenças mentais graves e o tratamento de dependências;
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• Assistência e segurança social limitadas para vítimas de 
crime, crianças que vivem em pobreza e com pais presos;

• Sistemas judiciais cujo sucesso se mede pelo aumen-
to dos números de detenções, condenações e penas de prisão 
efectivas e não pela garantia de uma justiça imparcial;

• Políticas públicas ultrapassadas que equiparam a re-
dução do crime apenas ao aumento das penas de prisão efec-
tivas e ao prolongamento das sentenças, além de apoiarem de 
forma inadequada programas de reabilitação; e 

• Representação legal inferior ou inexistente para réus 
sem meios financeiros para contratar advogados. 

Prevenção do crime e processos penais
As comunidades assoladas por elevadas taxas de crime 

violento e não violento requerem a atenção da Igreja e do 
governo para ultrapassar o sofrimento. Estas comunidades 
são muitas vezes desproporcionalmente pobres, excluídas e 
habitadas por populações de minorias étnicas e raciais. Por 
vezes, as vítimas também cometeram crimes, estando-lhes 
interditos os serviços de apoio. A Igreja acredita que todas 
as pessoas têm um valor sagrado, incluindo as que cometem 
crimes e as que são por eles afectadas, e merecem a nossa 
atenção e apoio para limitar recaídas e o ciclo inter-geracional 
do crime.

A discriminação étnica e racial nunca é uma ferramen-
ta aceitável de aplicação da lei. A polícia e os procuradores 
públicos devem dispor de formação para evitar cair nesse 
erro, ainda que inconscientemente. É necessário prestar espe-
cial atenção aquando da selecção de indivíduos para funções 
de agentes de polícia, procuradores públicos e funcionários 
de justiça. Devem tratar-se de indivíduos com bom-senso, 
critérios sólidos e temperamento adequado. 

Além disso, os contactos da polícia com indivíduos que 
violem a lei nem sempre devem terminar em detenções. Em de-
terminadas circunstâncias, o reencaminhamento para serviços 
de saúde mental ou tratamento, albergues para sem-abrigo ou 
o contacto com um encarregado de educação no caso de uma 
criança são estratégias mais eficazes de combater o compor-
tamento criminoso, reduzir os custos do sistema de justiça 
criminal e evitar um registo de detenções estigmatizante. 

Estes tipos de práticas de justiça restauradora deverão ser 
utilizados na comunidade como primeira resposta ao compor-
tamento criminoso.

Os jovens com menos de dezoito anos que cometam um 
delito não deverão ser adjudicados ao sistema de justiça crim-
inal para adultos. Será mais apropriado um programa especial 
de reencaminhamento e/ou um sistema judicial centrado em 
soluções familiares para resolver o comportamento dos jov-
ens. 

Quando é necessária a detenção de adultos, os réus de-
verão ter acesso a representação legal apropriada, mesmo 
nos casos em que esta esteja fora das suas possibilidades. Os 
procuradores públicos e o sistema judicial deverão exercer 
um escrutínio rigoroso ao determinar se existem provas sufi-
cientes para condenar um réu. As decisões acerca da culpa ou 
inocência são idealmente tomadas por um júri de pares num 

tribunal de justiça. Todo os julgamentos e as sentenças dos 
condenados ao abrigo da lei penal devem ter lugar numa sala 
de audiências públicas. 

A Igreja Metodista Unida exorta à aplicação das se-
guintes recomendações na área de prevenção do crime e pro-
cessos penais:

Os departamentos de polícia deverão estabelecer publi-
camente padrões de conduta policial e políticas de promoção 
que integrem formação em manutenção da paz, protecção da 
vida, outras funções de serviço e aplicação da lei. Estes pa-
drões devem incluir limites para o recurso a força letal;

A composição das agências de polícia deverá reflectir as 
comunidades que servem, incluindo residência geográfica, 
diversidade racial, étnica, de género, orientação sexual, etc.;

As agências de aplicação da lei deverão ser responsabili-
zadas pelas comunidades que servem. Incentivamos as igrejas 
a coordenarem eventos junto destas agências que permitam 
um diálogo aberto com a comunidade e comunicar em segu-
rança preocupações e reclamações às autoridades no sentido 
de garantir uma cultura de confiança e transparência; 

A compensação justa e adequada deverá ser facultada 
a polícias, defensores públicos, procuradores e outros fun-
cionários de justiça e aplicação da lei enquanto importantes 
funcionários públicos;

Deverá ser ministrada formação a juízes de tribunais de 
menores e penais relativamente à utilização de sanções sem 
pena de prisão efectiva sempre que o delito não envolva vi-
olência persistente;

As igrejas locais deverão ser incentivadas a preparar 
painéis de monitorização dos tribunais a fim de observar 
as operações e os processos judiciais. Estes painéis podem 
perfeitamente adoptar o papel de defensores do tribunal ou 
de sensibilização em prol de pessoas acusadas e/ou vítimas 
de crime. Podem adoptar outros procedimentos apropriados 
no interesse da justiça restauradora, incluindo o escrutínio 
rigoroso de negociação de sentenças e/ou evidências de im-
posição desigual de sentenças;

Devem ser desenvolvidos procedimentos de seleção do 
júri apropriados que garantam a representação mais inclusiva 
possível, incluindo representantes da classe sócio-económica 
e do grupo étnico dos réus e das vítimas de crime; e

Todos os tribunais deverão adoptar: (a) disposições rápi-
das em julgamentos; e (b) um pressuposto de que uma pessoa 
acusada de crime deverá ser libertada sob termo de identidade 
e residência, excepto se se determinar, com base em provas, 
que isso não será suficiente para garantir razoavelmente a fu-
tura comparência ou representa um risco de prejuízo físico 
iminente para terceiros. A fiança pecuniária deverá ser uti-
lizada em último recurso. Uma fiança pecuniária pode cri-
ar um encargo indevido para indivíduos acusados de crimes 
que disponham de meios financeiros limitados, resultando 
em períodos de detenção pré-julgamento desnecessariamente 
prolongados.
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Direito e sanções penais
Os indivíduos condenados por delitos penais deverão ser 

alvo de sanções proporcionais ao prejuízo causado. Em casos 
que impliquem um impacto limitado para a vítima ou não 
envolvam violência, o mais apropriado é oferecer oportuni-
dades para corrigir o delito dentro de uma estrutura de justiça 
restauradora e fora do sistema de justiça criminal. As decisões 
sobre sanções devem permitir a consideração de uma série de 
factores nas circunstâncias de um caso, incluindo, entre ou- 
tros, a idade, capacidade intelectual, saúde física e mental, an-
tecedentes de comportamentos criminosos e/ou vitimização 
do réu. Inversamente, a raça, etnia, religião, estado civil, afil-
iação política, orientação sexual ou estatuto económico de um 
réu não devem ser considerados nas decisões sobre sentenças. 

A criminalização de condições ou comportamentos pes-
soais perpetua a disparidade racial injusta, a discriminação entre 
classes e a estigmatização e desperdiça os recursos necessári-
os para outros fins. Como tal, a Igreja apoia a revogação de 
leis que criminalizem condições ou comportamentos pessoais. 
Entre os exemplos encontram-se a mendicidade, indigência, 
dependência de jogo, embriaguez em público, consumo de 
drogas, prostituição e manifestação de orientação sexual real 
ou percebida ou actividade sexual consensual. Além disso, os 
indivíduos forçados ou coagidos a comportamentos criminosos 
não deverão ser criminalizados. A Igreja também se opõe a sen-
tenças extremas, incluindo a pena de morte e prisão perpétua 
sem direito a liberdade condicional, particularmente para in-
divíduos com menos de dezoito anos. Estas sentenças extremas 
são inerentemente cruéis e excluem qualquer oportunidade de 
redenção ou reabilitação entre quem comete crimes.

Os códigos penais deverão prescrever para consideração 
dos tribunais aquando do pronunciamento de sentenças uma 
série de opções de penalização que destaquem a utilização 
de sanções comunitárias sem pena de prisão efectiva quan-
do tal for consistente com a protecção da comunidade. Além 
disso, são mais apropriadas sentenças determinadas por tri-
bunais que considerem as circunstâncias únicas de cada caso 
do que sentenças obrigatórias prescritas por legisladores que 
não estão familiarizados ou relacionados com as nuances dos 
processos penais específicos. 

Os juízes e júris que pronunciam as sanções deverão apre-
sentar ao tribunal declarações (a que o público possa aceder) 
a explicar os motivos para terem escolhido uma determinada 
sanção para um réu. Ao ponderar multas, estas devem ser ad-
equadas à magnitude do crime e às possibilidades financeiras 
do réu. 

Deverão ser incentivados programas de compensação 
regulamentados pelo governo para o reembolso de perdas fi-
nanceiras incorridas pelas vítimas de crime, sobretudo como 
alternativa a pena de prisão efectiva.

Condições de reclusão
Mais de 10 milhões de pessoas se encontram presas em 

estabelecimentos prisionais em todo o mundo, de acordo com 

dados compilados em 2013. A Igreja preocupa-se com a saúde 
e o bem-estar de todos os detidos e reclusos. Os reclusos em 
estabelecimentos prisionais, independentemente da duração 
da sua estadia obrigatória, têm direitos humanos básicos que 
devem ser protegidos pelos administradores e funcionários pú-
blicos. Todas as instalações de reclusão devem proporcionar:

Condições de vida seguras e higiénicas, o que inclui uma 
tolerância zero (em política e na prática) quanto à violência, 
incluindo a violência sexual, cometida por funcionários ou 
outros reclusos, e uma interdição do regime de solitária, ex-
cepto em situações extraordinárias em que a segurança de um 
ou mais indivíduos esteja em causa, em cujo caso deverá ter a 
menor duração possível;

• Serviços de tratamento médico e cuidados de saúde 
mental que cumpram os padrões comunitários;

• Alimentação nutritiva;
• Oportunidades de emprego remunerado, educação, laz-

er e outros programas de reabilitação;
• Sistemas de reclamação justos e eficazes;
• Acesso regular a familiares, amigos, clérigos, represen-

tação legal e meios de comunicação. 
Abandono da reclusão
Os ex-reclusos de regresso às comunidades a que perten-

ciam requerem um apoio especial durante a sua transição. As 
comunidades beneficiam se os ex-reclusos forem bem-suce-
didos na sua reintegração e não retomarem comportamentos 
criminosos. As famílias também poderão necessitar de ajuda 
nos preparativos para dar as boas-vindas aos seus entes queri-
dos, sobretudo no caso de crianças que sintam desproporcio-
nalmente o peso da ausência dos pais. A Igreja tem um papel 
importante a desempenhar no processo de reinserção, deven-
do utilizar os respectivos recursos para assegurar transições 
bem-sucedidas para os ex-reclusos e as famílias e bairros aos 
quais retornam. 

A discriminação de pessoas com antecedentes criminais 
não deve ser tolerada. Os estereótipos sobre ex-reclusos po-
dem resultar em desemprego e indigência devido a uma von-
tade de excluir pessoas com antecedentes criminais de esta-
belecimentos comerciais e habitação. Deverão ser revogadas 
as leis que proíbem licenças profissionais a pessoas com an-
tecedentes criminais, independentemente da relevância des- 
ses antecedentes para o cargo. Além disso, os indivíduos que 
não tornem a cometer novos delitos após um breve período de 
tempo merecem uma oportunidade de extinção ou eliminação 
permanente do registo criminal. Por outro lado, deverão aca-
bar as leis que excluam quaisquer pessoas com antecedentes 
criminais dos benefícios e direitos normais de cidadania, in-
cluindo subsídios públicos de rendimento e habitação, em-
préstimos para estudantes e direitos de voto.

As Igrejas Metodistas Unidas são incentivadas a con-
struir relações com os cidadãos que retornam às suas co-
munidades e congregações. A Healing Communities é uma 
estrutura de ministério destinada à mobilização dos recursos 
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congregacionais existentes por parte das congregações meto-
distas unidas com vista ao ministério junto das famílias dos 
indivíduos afectados pelo crime e o sistema de justiça crim-
inal. Ao fomentar relações recíprocas e eliminar o estigma e 
a vergonha dentro das congregações, a Healing Communities 
vem demonstrar que a boa teologia é uma acção missionária 
empenhada. A Healing Communities participa no ministério 
junto dos indivíduos directamente afectados pelo sistema de 
justiça criminal e respectivas famílias e mobiliza as congre-
gações para se unirem na defesa da “criação de um sistema 
verdadeiramente novo” (¶ 164H). 

Apelamos à Junta Geral de Igreja e Sociedade para mobi-
lizar as Igrejas Metodistas Unidas no sentido de defenderem 
legislação que elimine o racismo e classismo no sistema de 
justiça criminal, garanta a igualdade, transparência e justiça e 
proteja os direitos humanos de todos os adultos e crianças ao: 

• promover a igualdade e transparência nos tribunais at-
ravés da instituição de representação legal de qualidade equi-
parada, independentemente das possibilidades financeiras, e 
de escrutínio público das decisões relativas a acusações, con-
denações e sentenças penais; 

• reavaliar as directrizes para penas de prisão efectiva e 
reduzir as sentenças de prisão de pessoas culpadas de crimes 
não violentos, bem como eliminar sentenças extremas, no-
meadamente a pena de morte e prisão perpétua sem direito a 
liberdade condicional; 

• assegurar o financiamento público adequado para apoiar 
a prevenção do crime, incluindo medidas de combate à pobre-
za, sistemas de educação pública robustos e acesso universal a 
cuidados médicos e de saúde mental, serviços para vítimas de 
crime, serviços para reclusos e ex-reclusos e respectivas famílias;

• proteger as crianças da severidade do sistema de justiça 
criminal adulto e garantir que a punição de jovens considera 
plenamente a ciência do desenvolvimento cerebral dos jovens 
e a sua capacidade ainda imatura para controlar impulsos e 
tomar decisões;

• criar leis que proíbam a discriminação de pessoas com 
antecedentes criminais; e

• restituir os direitos de voto de pessoas com antecedentes 
criminais.

Justificação:
A nova Resolução Justiça criminal contém funda-

mentação bíblica e teológica sólida e apresenta um tratado 
abrangente que inclui outras quatro Resoluções eventual-
mente a eliminar: Igualdade de justiça, Abuso do júri, Justiça 
com jovens e Oposição à pena de morte.

R9999.

Número de petição: 60534-CA-R9999; Howe, Margaret -  
New Paltz, NY, EUA para a Conferência Anual de Nova 
Iorque.

O racismo e o encarceramento em massa de pes-
soas de cor

CONSIDERANDO QUE, os Estados Unidos pren-
dem mais dos seus cidadãos do que qualquer outro país no 
mundo (Pew Trusts, “One in 100: Behind Bars in America 
2008,” http://www.pewtrusts.org/~/media/legacy/uploaded 
files/wwwpewtrustsorg/reports/sentencing_and_corrections 
/onein100pdf.pdf). Embora os EUA constituam 5% da pop-
ulação global total, são responsáveis por uns surpreendentes 
25% da população prisional do mundo (Suzanne M. Kirchoff, 
“Economic Impacts of Prison Growth” (Impactos económi-
cos do crescimento prisional), Serviço de investigação con-
gressional, 13 de Abril de 2010, http://www.fas.org/sgp 
/crs/misc/R41177.pdf; Departamento da Justiça dos EUA, 
Gabinete de estatística de justiça, http://www.bjs.gov/index 
.cfm?ty=tp&tid=132. Divisão do Censo dos EUA) e

CONSIDERANDO QUE, a população prisional dos 
EUA não representa a população da nação como um todo. Por 
exemplo, enquanto os homens afro-americanos constituem 
apenas 13,2% da população dos EUA (Divisão do Censo dos 
EUA, 2013, <http://quickfacts.census.gov/qfd/states/00000 
.html>), constituem até 37% dos que estão na prisão (E. Ann 
Carson, “Prisoners in 2013,” (Prisioneiros em 2013) Boletim 
da BJS, Gabinete de estatística de justiça do Departamento 
da Justiça dos Estados Unidos. Setembro de 2014, http://
www.bjs.gov/content/pub/pdf/p13.pdf, Divisão do Censo dos 
EUA). Quase 3% dos homens negros e todas as idades foram 
presos em 2013, em comparação com 0,5% dos homens cau-
casianos (E. Ann Carson, http://www.bjs.gov/content/pub 
/pdf/p13.pdf); por isso, a matemática simples indica-nos que 
um homem afro-americano tem seis (6) vezes mais probabili-
dade de ser preso do que um homem caucasiano. Embora um 
em 30 homens entre os 20 e os 34 anos de idade esteja atrás 
das grades, para os homens negros nessa faixa etária, o valor 
é um em nove (The Pew Trusts, “One in 100: Behind Bars 
in America 2008,” http://www.pewtrusts.org/~/media/legacy 
/uploadedfiles/wwwpewtrustsorg/reports/sentencing_and_
corrections/onein100pdf.pdf. ) A taxa de prisão para as mul-
heres negras é duas vezes a taxa das mulheres caucasianas. 
(E. Ann Carson, <http://www.bjs.gov/content/pub/pdf/p13 
.pdf>). Tal como Adam Gopnik destacou numa publicação de 
30 de Janeiro de 2012 do The New Yorker:

O encarceramento em massa numa escala quase sem 
precedentes na história humana é um facto fundamental da 
actualidade do nosso país, talvez o facto fundamental, uma 
vez que a escravidão foi o facto fundamental de 1850. Na 
realidade, existem mais homens negros envolvidos no sistema 
de justiça criminal—na prisão, em prisão preventiva ou liber-
dade condicional—do que havia na escravidão nessa altura. 
No geral, existem agora mais pessoas em “supervisão cor-
reccional” na América—mais de seis milhões- do que havia 
no Arquipélago de Gulag a mando de Estaline na sua época. 
(“The Caging of America,” Adam Gopnik, Revista The New 
Yorker, 30 de Janeiro de 2012, http://www.newyorker.com 
/magazine/2012/01/30/the-caging-of-america.)
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Os hispânicos constituem 17% da população geral dos 
EUA, mas 22% da população prisional dos EUA (Divisão 
do Censo dos EUA, http://quickfacts.census.gov/qfd 
/states/00000.html; E. Ann Carson, <http://www.bjs.gov/con 
tent/pub/pdf/p13.pdf>). Um em cada 106 homens caucasia-
nos com 18 ou mais anos de idade está preso. Um em cada 
36 homens hispânicos com 18 ou mais anos de idade está 
preso. Um em cada 15 homens negros com 18 ou mais anos 
de idade está preso (The Pew Trusts, “One in 100: Behind 
Bars in America 2008,” http://www.pewtrusts.org/~/media 
/legacy/uploadedfiles/wwwpewtrustsorg/reports/sentenc 
ing_and_corrections/onein100pdf.pdf). A taxa de prisão 
dos Nativos Americanos é 38% superior à taxa nacional. Os 
agentes de aplicação da lei prendem os Nativos Americanos 
e os Nativos do Alasca duas vezes a taxa da população geral 
dos EUA por crimes violentos e relativos a propriedade. Em 
média, os Nativos Americanos recebem sentenças mais lon-
gas do que os não Nativos Americanos pelos crimes. Também 
tendem a servir períodos de tempo mais longos na prisão nas 
suas sentenças do que os não Nativos Americanos (The Death 
Penalty Information Center, <http://www.deathpenaltyinfo 
.org/native-americans-and-death-penalty>), e

Fundamentação bíblica e teológica
CONSIDERANDO QUE, quando Jesus regressou a 

Nazaré próximo do início do seu ministério, ele leu o perga-
minho do profeta Isaías:

O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu 
para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para 
proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação 
da vista aos cegos; para restituir a liberdade aos oprimidos 
(Lucas 4:18), e

CONSIDERANDO QUE, o profeta Isaías em conformi-
dade disse:

Ai daqueles que promulgam leis iníquas, e todos que 
elaboram decretos opressores, a fim de privar os pobres dos 
seus direitos e evitar que os oprimidos do meu povo tenham 
pleno acesso à justiça, . . . (Isaías 10:1-2a), e

CONSIDERANDO QUE, o apóstolo Paulo escreveu na 
sua Primeira Carta aos Coríntios:

Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e 
possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ain-
da que muitos, constituem um só organismo, assim também 
ocorre em relação a Cristo. Pois todos fomos batizados por 
um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, 
quer gregos, quer escravos, quer livres; e a todos nós foi dado 
beber de um único Espírito. Porque também o corpo não é 
constituído de apenas um membro, mas de muitos. . . . Deus 
estruturou o corpo atribuindo maior honra aos membros. . . 
a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos 
os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Desse 
modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com 
ele. . . . (1 Coríntios 12: 12-26), e

CONSIDERANDO QUE, enquanto cristãos que reivin-
dicam os ensinos do Testamento Hebraico e Cristão, os 
Profetas e os Evangelhos, somos responsáveis por falar e ac-
tuar de modo profético quando as leis da terra não são justas 
ou equitativas para todas as comunidades, e

CONSIDERANDO QUE, enquanto cristãos somos re-
sponsáveis por proclamar transmitir para os prisioneiros e 
libertar os oprimidos . . . ; e

CONSIDERANDO QUE, o nosso sistema de encarcera-
mento em massa de pessoas de cor representa um sistema de 
decretos perversos e leis prejudiciais que privam a necessi-
dade dos seus direitos e roubam os pobres . . . da justiça . . . ; 

Fica, portanto, resolvido, que a Conferência Geral de 
2016 da Igreja Metodista Unida identifique e reconheça o 
encarceramento em massa das pessoas de cor nos Estados 
Unidos como uma crise dos direitos humanos e civil interna-
cional a uma escala massiva, e

Fica ainda resolvido que a Conferência Geral de 2016 da 
Igreja Metodista Unida reafirme o seu compromisso em falar 
e actuar de forma profética para desmantelar o complexo in-
dustrial prisional crescente nos Estados Unidos, e

Fica ainda resolvido, para mudar esta maré de racismo 
institucional pelo encarceramento em massa nos Estados 
Unidos, que o Comité de Ministérios da Justiça Restaurativa 
da Igreja Metodista Unida (Resolução n.º 5034, Plano da 
missão para os ministérios da justiça restaurativa, 2012 
Livro de Resoluções) trabalhe para desenvolver e implemen-
tar planos para desmantelar as leis injustas e opressivas que 
resultam no encarceramento em massa das pessoas de cor da 
seguinte forma:

• Que a Junta Geral de Igreja e Sociedade continue a de-
fender um sistema de justiça criminal que não seja racista, 
defenda sentenças menos punitivas para ofensas não violentas 
e relativas a drogas e desenvolva uma estratégia abrangen-
te para desmantelar a justiça criminal actualmente racista e 
sistemas de encarceramento em massa, e

• Que a Junta Geral do Discipulado desenvolva e imple-
mente um currículo de estudo fundamentado na Escritura, 
tradição, razão e experiência que equipa as congregações lo-
cais para compreender o racismo institucional integrado no 
nosso sistema de justiça criminal e complexo industrial pri-
sional e para defender o desmantelamento do mesmo, e

• Que a Junta Geral dos Ministérios Globais trabalhe com 
a Junta Geral de Igreja e Sociedade na implementação da 
missão  “Healing Communities” (Comunidades que curam) 
e programa de justiça social para trabalhar com as pessoas 
pressas para a sua reintrodução na sociedade e redução da 
reincidência.

Lista de recursos sobre o encarceramento em massa de 
pessoas de cor:

Alexander, Michelle. The New Jim Crow: Mass 
Incarceration in the Age of Colorblindness (Encarceramento 
em massa na idade do daltonismo). New York, NY: The New 
Press. 2010/2012

R9999.

Número de petição: 60551-CA-R9999-G; Terwilliger, Mark -  
Clarks Summit, PA, EUA.
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Hábitos de alimentação

CONSIDERANDO QUE, as quatros áreas de enfoque da 
Igreja Metodista Unida para 2009-12 incluem “envolver-se 
no ministério com os pobres” e “melhorar a saúde global”, e 

CONSIDERANDO QUE, os colaboradores metodistas 
unidos estão envolvidos no programa Virgin HealthMiles que 
incentivam hábitos saudáveis, e

CONSIDERANDO QUE, muitos problemas de saúde 
surgem devido a escolhas e hábitos alimentares fracos, e

CONSIDERANDO QUE, uma saúde fraca exige um 
maior investimento de tempo de dinheiro em cuidados médi-
cos, permitindo menos tempo e dinheiro para o ministério, e

CONSIDERANDO QUE, o custo acrescido de prob-
lemas com cuidados de saúde relativos à alimentação resulta, 
por último, num custo acrescido para as igrejas locais e con-
ferências, e 

CONSIDERANDO QUE, os metodistas unidos herda-
ram um forte legado de ministérios que associam a alimen-
tação, saúde, justiça social e justiça económica, 

Fica, portanto resolvido, que os metodistas unidos exam-
inam intencional e continuamente os seus hábitos de compra 
e alimentação tendo em consideração a sua própria saúde e o 
bem-estar social e económico dos outros.

Fica ainda resolvido, que fazemos mudanças positivas 
com base nas nossas descobertas e tornamo-nos defensores, 
nas nossas igrejas e comunidades, de compras alimentares e 
hábitos de alimentação que são benéficos e não prejudicam 
nem o consumidor nem o produtor. 

R9999.

Número de petição: 60552-CA-R9999-G; Terwilliger, Mark -  
Clarks Summit, PA, EUA.

Indústrias extractivas

CONSIDERANDO QUE, as indústrias extractivas trazem 
consigo uma complexidade de impactos; económicos, ambi-
entais, valores das propriedades, saúde, tráfego, condições 
rodoviárias e relações entre membros da comunidade, e

CONSIDERANDO QUE, os metodistas unidos defen-
dem a Bíblia, que afirma, “Do SENHOR é a terra e tudo o que 
nela existe, o mundo e os seus habitantes” (Salmo 24:1-2), e 
contém a regra de ouro, “Portanto, tudo quanto quereis que 
as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas, pois 
esta é a Lei e os Profetas. Os dois únicos caminhos” (Mateus 
7:12), e

CONSIDERANDO QUE, os Princípios sociais metodis-
tas unidos abordam a nossa intendência da água, ar, solo, min-
erais, plantas (¶ 160.A), utilização de recursos energéticos 
(¶ 160.B), e intendência do clima global (¶ 160.D), e con-
têm afirmações sobre a vida rural (¶ 162.P), agricultura sus- 
tentável (¶ 162.Q) e as várias facetas da comunidade 

económica (¶ 163), incluindo a propriedade (¶ 163.A), o con-
sumo (¶ 163.D), as quintas familiares (¶ 163.H) e a respons-
abilidade corporativa (¶ 163.I),

Fica, portanto, resolvido, que os metodistas unidos se 
familiarizem com os conteúdos dos Princípios sociais salien-
tados acima.

Fica ainda resolvido, que os metodistas unidos tenham 
a intenção de implementar os seus princípios da fé, de forma 
respeitadora e construtiva, em conversas e decisões sobre as 
indústrias extractivas nas suas igrejas e comunidades. 

R9999.

Número de petição: 60553-CA-R9999-G; Terwilliger, Mark -  
Clarks Summit, PA, EUA.

Recipientes de poliestireno extrudido

CONSIDERANDO QUE, os nosso Princípios sociais in-
centivam uma boa intendência de água, ar, solo, minerais e 
plantas, e

CONSIDERANDO QUE, os nossos Princípios sociais 
suportam a segurança alimentar, e

CONSIDERANDO QUE, em 2009 o nosso Conselho 
dos Bispos publicou “A Criação renovada de Deus: apelo à 
esperança e à acção”, e

CONSIDERANDO QUE, as Mulheres Metodistas 
Unidas iniciaram recentemente o seu programa “Be Just. Be 
Green” (Ser justo. Ser ecológico) (http://www.unitedmethod 
istwomen.org/environment), e 

CONSIDERANDO QUE, a nossa Junta Geral de Igreja e 
Sociedade promove a Justiça económica e ambiental, e 

CONSIDERANDO QUE, os estudos estão cada vez vez 
a demonstrar que o estireno e o benzeno se impregnam nos 
alimentos e bebidas, e 

CONSIDERANDO QUE, produzir poliestireno polui o 
ar circundante, terra, água e comunidades, e

CONSIDERANDO QUE, o poliestireno extrudido conti-
nua a acumular-se em aterros e oceanos, 

Fica, portanto, resolvido, que os líderes metodistas unidos 
incentivem alternativas para utilizar o poliestireno extrudido 
como recipientes de alimentos e bebidas nas suas igrejas locais.

R9999.

Número da petição: 60693-CA-R9999; Mabry, Hunter P. - 
Roanoke, VA, EUA.

Emprego e histórico criminal

Acrescentar uma nova resolução:
1. Louvamos aos empregadores do estado, municípios 

e privados que eliminaram as perguntas sobre o histórico 
criminal de suas candidaturas iniciais de emprego de forma 
a oferecer a todos os concorrentes uma oportunidade a ser 
considerada na base de suas qualificações para um emprego 
específico.
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 2. Chamamos nossos legisladores locais, estaduais e fed-
erais em jurisdições que continuam a incluir perguntas sobre 
o histórico criminal em candidaturas iniciais de emprego para 
implementar a legislação que proíbe tais perguntas das candi-
daturas iniciais de emprego para o emprego público e privado, 
de forma que as perguntas do histórico criminal ou a uma veri-
ficação de conduta de um antecedente criminal possa ser deferi-
do após um candidato ter sido seleccionado para uma entrevis-
ta, ter sido dado uma possibilidade condicional de emprego ou 
então ter sido qualificado para um emprego específico.

 3. Exortamos aos empregadores privados que incluem 
perguntas sobre o histórico criminal em suas candidaturas de 
emprego para tomarem a iniciativa e seguirem o exemplo de 
outros empregadores privados que já baniram esta pergunta 
de suas candidaturas de emprego.

 4. Exortamos nossos membros clérigos e leigos em juris-
dições onde empregadores públicos e privados incluem per-
guntas sobre o histórico criminal em suas candidaturas inici-
ais a contactarem a sua legislação local, estadual e federal, 
no sentido de apoiarem a proibição da política da pergunta 
naquelas jurisdições.

 5. Chamamos a Junta Geral da Igreja e Sociedade a jun-
tar-se a outros grupos com a mesma opinião em uma cam-
panha para proibir a pergunta em todas as jurisdições locais, 
estaduais e federais.

Justificação:
Na maioria do estados a maior parte de ex-criminosos 

têm imensa dificuldade em obter emprego remunerado pois 
as perguntas sobre o histórico criminal nas candidaturas ini-
ciais de emprego tendem a eliminá-los da consideração ao 
trabalho. Esta resolução chama pelo deferimento das pergun-
tas sobre o histórico criminal até que os candidatos de outra 
forma qualificados sejam chamadas para entrevista. O . . .

R9999.

Número da petição: 60699-CA-R9999; Mabry, Hunter P. - 
Roanoke, VA, EUA.

Justiça fiscal

Que seja então resolvido que em vista do princípio de 
“nivelar o terreno” para todos os contribuintes de forma que 
todos serão responsáveis por sua parte justa de impostos e 
manter o bem comum, a Igreja Metodista Unida:

1. Clama nossos governos federais e estaduais a refor-
marem nosso sistema fiscal através do seguinte:

(a) A implementação de um imposto sobre rendimento 
individual progressivo sob o qual a parte da renda paga pelo 
rico para todas os impostos será pelo menos igual à parte do 
rendimento de todo o imposto pago pelo pobre.

(b) O aumento das fontes de pagamento para a Segurança 
Social de forma que as contribuições como uma proporção 

da renda de pessoas com alta renda seja parecida com a pro-
porção da renda contribuída por trabalhadores de baixa renda.

(c) O encerramento as lacunas corporativas ao impor um 
imposto de renda global para retirar os incentivos das firmas 
mudarem-se para jurisdições de impostos reduzidos (com 
crédito para qualquer imposto pago em outras jurisdições), 
obstruindo o uso de paraísos fiscais, e a oferecer incentivos 
na forma de impostos mais baixos para firmas que invistam e 
criem empregos nos EUA.

(d) O retorno de taxação do capital no mesmo índice da 
renda ganha, retirando assim a prática injusta actual de taxar 
quem trabalha duro para viver em taxas mais altas do que 
aqueles que vivem principalmente da especulação, dividen-
dos e ganhos de capitais.

(e) A criação de um imposto de transacção financeira que 
auxiliará na redução da volatilidade do sistema financeiro e 
aumentará as rendas significativas, enquanto afectando pri-
meiramente os 10 por cento mais ricos.

(f) A redução ou a eliminação do bem-estar corporativo 
como os “salvamentos”, que beneficiam primeiramente os que 
já são ricos, e os subsídios agrícolas que beneficiam primei-
ramente as grandes empresas (corporações) de agro-negócios.

(g) A redução ou a eliminação das isenções das heranças 
federais e leis de impostos do estado, e reinstalar o imposto 
do estado em jurisdições onde houve rescindência.

2. Incentivar nossos membros clérigos e leigos a juntar-
em-se nesta missão de justiça ao contactar seus legisladores 
parlamentares e do estado, a exortar a implementação do pon-
to número 1 acima.

Justificação:
Através de grandes disparidades e lacunas nas políticas 

fiscais, a elite rica e grandes corporações pagam significan-
temente menos impostos do que seria a parte justa. Isto força 
impostos desproporcionais nas classes baixas e médias para 
custear os orçamentos federais e estaduais. Esta resolução 
propões sete princípios para a reforma fiscal para promover 
imposto . . .

R9999.

Número da petição: 60840-CA-R9999-G; Schoeni, Elizabeth 
A. - Prairie Village, KS, EUA. 24 Petições similares

Os princípios da liberdade religiosa

Acrescentar uma nova resolução conforme a seguir: 
CONSIDERANDO, que como pessoas de fé a buscar 

amar o próximo como a nós mesmos, como cidadãos a apoiar 
a liberdade e a justiça para todos, e como Metodistas Unidos 
chamados para liderar por exemplo, devemos pesar cuidadosa-
mente como nosso comportamento afecta o bem-estar de to-
das as pessoas; e

 CONSIDERANDO, que mantemos a liberdade religiosa 
como valor central; e
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 CONSIDERANDO, que a liberdade religiosa garante 
que nenhuma religião receberá tratamento preferencial ou 
poder para oprimir aqueles com crenças diferentes; e

 CONSIDERANDO, que as leis ou acções que descrim-
inam ou prejudicam não sejam expressões de “liberdade re-
ligiosa”. 

 CONSIDERANDO, que nosso compromisso com a 
liberdade religiosa leva-nos a desafiar qualquer reivindicação 
secular ou religiosa sobre o direito de impor um modo re-
ligioso sobre outros através da força política, económica ou 
militar; e 

 CONSIDERANDO, que quando qualquer religião é uti-
lizada para justificar a discriminação, violência ou ataques 
odiosos contra outros, Deus lamenta e chama-nos ao arrepen-
dimento e à busca para acabar com tal violência; e 

CONSIDERANDO, que quaisquer políticas ou acções de 
organizações não-lucrativas ou religiosas, empresas privadas 
ou corporativas, ou qualquer entidade governamental que faz 
mal uso do princípio de liberdade religiosa de forma a pre- 
judicar qualquer pessoa ao negar serviços, honra, dignidade, 
direitos iguais ou protecções iguais é tanto injusto quanto in-
consistente com os ensinamentos e os exemplos de Jesus; e 

CONSIDERANDO, que o amor não permite o próximo 
a continuar a fazer o mal, mesmo em nome da religião. O 
amor não aceita o silêncio perante a repressão da religião 
de qualquer pessoa, e o amor não aceita o silêncio perante a 
discriminação contra outros em nome da liberdade religiosa. 
Tomamos à peito as palavras de Paulo: “Quando um membro 
sofre, todos os outros sofrem com ele” (1 Coríntios 12:26). 
Somos chamados a falar claramente sempre que nossa liber-
dade religiosa é negada, e sempre que a liberdade religiosa é 
utilizada para oprimir. Falamos claramente num espírito de 
amor profético e de respeito por toda a humanidade.

Portanto, A Igreja Metodista Unida, suas agências, insti-
tuições e membros são chamados a:

1. Honrar, respeitar e defender a liberdade religiosa de 
todas as comunidades de fé. 

2. Buscar e criar oportunidade de estudo e participação no 
compartilhamento inter-religioso e escutar como expressões 
de nosso amor por todos.

3. Apelar que todos os governos respeitem o direito da 
liberdade religiosa em suas leis e práticas; e a dar as boas-vin-
das às diversas expressões religiosas a serviço do bem co-
mum.

4. Desafiar políticas e acções de organizações não-lu-
crativas e religiosas, empresas privadas ou corporativas, e 
quaisquer entidades governamentais que fazem mal uso do 
princípio de liberdade religiosa de forma que prejudiquem 
qualquer pessoa ao negar serviços, honra, dignidade, direitos 
iguais ou protecções iguais.

5. Estender o ministério de compaixão da igreja para pes-
soas que sofrem quando as autoridades religiosas, ou gover-
namentais, buscam negar estes direitos.

R9999.

Número de petição: 60842-CA-R9999-G; Schwarzmann, 
Henry F. - Greenwood, SC, EUA.

Pensamento científico evolutivo

CONSIDERANDO QUE, em 2008, a Conferência Geral 
da Igreja Metodista Unida foi corajosa em repensar e aprovar 
três resoluções sobre evolução, afirmaríamos que finalmente, 
depois de muitos anos, os cristãos começam a reconhecer os 
factos do pensamento evolutivo e muitas das questões científi-
cas que nos ajudam a compreender a nossa constituição en-
quanto seres humanos, organismos, ADN e avanços na tecno-
logia médica, tal como temos vindo a fazer com o poder de 
comunicação ao longo dos últimos cem anos. Efectivamente, 
agora estamos dispostos a lidar com a nossa fé e com os novos 
conhecimentos na nossa nova era, embora hajam cristãos e 
membros da Igreja Metodista Unida profundamente sinceros 
com problemas com este fenómeno científico e evolutivo da 
vida. Obviamente, há pessoas que continuam a insistir em se-
guir as Sagradas Escrituras de forma literal (como se Deus 
tivesse literalmente escrito ou ditado as palavras) e não es-
tão dispostas a lidar com a realidade de que existem novos 
conhecimentos (dados por Deus) e entendimento, tal como 
há duzentos anos atrás as pessoas viram novos conhecimen-
tos em Jesus, um judeu, quando Jesus desafiou os fariseus 
e outros povos. E os cristãos que seguiram este homem ju-
deu também viram a necessidade de reinterpretação e actu-
alização constantes do seu pensamento e teologia. E nós, na 
Igreja Metodista Unida, sentimos necessidade de, a cada qua-
tro anos, lidar com problemas, teologia e outros aspectos que 
têm de ser mudados na vida das reivindicações e intenções 
da Igreja. Tendo em conta o que precede, há muitas posições 
e interpretações na nossa caminhada de fé com as quais con-
cordamos, as chamadas verdades essenciais, que acreditamos 
que devem manter-se inalteradas. Contudo, na mesma altu-
ra, lidaremos com novos conhecimentos transmitidos pelo 
Espírito de Deus, o que nos fará repensar novamente.

No dia 12 de Fevereiro de 2012, em celebração do 
Domingo da Evolução, 45 pessoas reuniram-se na IMU do 
Memorial Metropolitano em Washington, DC, para ouvir 
falar acerca da colecção de espécimes privada de Alfred 
Russel Wallace. A colecção foi descoberta há 30 anos por 
Robert Heggestad, na altura um jovem advogado, quando 
comprou uma cómoda em 1979 por 600 dólares numa loja de 
antiguidades em Arlington, VA. A colecção foi autenticada e 
encontra-se agora na posse do Smithsonian. Wallace, quan-
do se encontrava no terreno na Malásia, enviou uma carta 
para Darwin a descrever a teoria da evolução por selecção 
natural, que apresentou à Sociedade Lineana em Londres, 
em 1858, juntamente com o artigo de Darwin—e o resto é 
história. Heggestad forneceu fotografias em formato de post-
er de muitos dos besouros, borboletas, aranhas e conchas 
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encontradas nesta colecção de valor inestimável. Poderá ter 
uma noção da colecção ao visualizar o vídeo produzido pela 
Fundação Nacional de Ciência dos EUA intitulado “Cabinet 
of Wonders: Personal Collection of Alfred Russel Wallace.”

As questões da evolução, no que diz respeito às contro-
vérsias da ciência e, mais especificamente, à realidade de 
biliões de anos de desenvolvimento humano ou cósmico de 
evolução biológica e cultural, agora sentir-nos-íamos obriga-
dos a tentar integrar e interagir com estas realidades evoluti-
vas do que significa ser uma igreja contemporânea que não 
se coíbe de lidar não só com o nosso pensamento pré-científ-
ico, mas também com a forma como as histórias de fé podem 
ser contadas com honestidade e com um sentido de alfabet-
ização religiosa e como as realidades do pensamento científ-
ico entram em acção quando lidamos com as nossas histórias 
não científicas (seis histórias da criação - Génesis 1:1- 2:4a, 
Génesis 2:4b-3:24, Salmo 8, Provérbios 8: 22f, João 1:1-14 e 
João 1 1:1–4) e as reconciliamos (todo o registo bíblico e os 
nossos dois a três milhares de anos de teologia) com o nosso 
pensamento evolutivo (utilização de linguagem e ADN trans-
mitido por Deus) nos esforços que fazemos no século vinte e 
um para transmitir a nossa maravilhosa evolução e também 
para ser e formar discípulos, bem como transformar o nosso 
mundo com mais de 7 biliões de pessoas.

Por conseguinte, como uma igreja que fala e lida com a 
vontade de crescer e ir ao encontro dos jovens adultos que 
abandonam ou não fazem parte da igreja (devido ao pensa-
mento arcaico) e que pretende ser uma congregação vital e 
relevante, vamos ter agora tempo de nos comprometermos 
com o Grande Mistério da nossa vida evolutiva a fim de tor-
nar as nossas mais de 32.000 igrejas “abertas” ao Deus da 
evolução que nos apela a mudarmos a nossa linguagem e a 
repensar e ensinar o que for necessário para correlacionar a 
ciência evolutiva e a evolução da compreensão religiosa e es-
piritual de uma forma holística. 

Tal significa que a ciência e o pensamento evolutivo serão 
uma prioridade nos nossos esforços de transmitir e ensinar a 
história da nossa fé e nos nossos esforços de educar, escre- 
ver a literatura da catequese, bem como nos nossos esforços 
para relacionar a sabedoria nos nossos colégios e seminários. 
Daremos igualmente importância ao modo como, em face do 
pensamento contemporâneo e da ciência, estaremos abertos 
para aprender e compreender a vastidão deste mundo/uni-
verso criado por Deus. Este repensar não significa esquecer 
as ideias e conceitos antigos, mas sim vê-los de uma nova 
perspectiva, abrindo novas oportunidades na jornada de sabe-
doria e pensamento crítico. 

Justificação:
Incorporar as realidades científicas evolutivas da nossa 

vida e os conhecimentos na Igreja Metodista Unida ao rep-
ensar e implementar o “pensamento científico evolutivo” na 
nossa experiência de adoração, na nossa linguagem teológica, 

nos ensinamentos, nas canções e na experiência de vida, em 
conformidade com o Livro de Disciplina, Resolução número 
ou ¶ 160.

R9999.

Número de petição: 60846-CA-R9999-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, EUA.

Liberdade de consciência e religião

Liberdade de consciência e religião
O metodismo tem sido fortemente abençoado pela liber-

dade religiosa, que permitiu John Wesley e os seus seguidores 
proclamar o Evangelho livremente, fora da igreja estatal, 
muitas vezes no exterior, para um maior número de pessoas 
que normalmente não estão expostas a uma fé organizada. 
Quando foi atacado por multidões enfurecidas, Wesley apelou 
aos magistrados, citando a protecção da sua nação para a 
liberdade de discurso e religião. O metodismo americano ini-
cial beneficiou, de forma semelhante, de protecções consti-
tucionais do discurso, religião e associação, quando Francis 
Asbury e outros escritores do circuito, juntamente com os 
seus seguidores, pregavam, reuniam-se, organizavam-se e 
viviam a sua fé livremente sob protecção da lei. 

A liberdade de expressão, associação e religião está en-
raizada na dignidade intrínseca atribuída a cada pessoa hu-
mana, criada à imagem de Deus, aquando da Criação. Deus 
deu a cada pessoa uma mente, consciência e vontade de de-
terminar as suas próprias crenças. Cada pessoa pode escol-
her de que forma ou se pretende seguir o Evangelho. O Deus 
do Cristianismo não obriga à crença ou prática, e a igreja de 
Jesus Cristo é uma associação voluntária, que renuncia à co-
erção e se opõe à coerção por outros, especialmente pelos po-
deres excepcionalmente coercivos do estado.

A liberdade de religião, juntamente com a liberdade de 
expressão e associação, é desejável para que o Evangelho 
e qualquer comunidade humana prospere totalmente, e en-
volve principalmente a imunidade de coação na sociedade 
civil. A verdade do Evangelho e de qualquer outro sistema 
de crença pode ou deve prevalecer apenas pelo seu próprio 
poder de persuasão sobre a mente e consciência humanas.  

As liberdades essenciais de crença e prática exigem que 
todas as pessoas sejam protegidas contra a coerção de outras 
pessoas, grupos ou qualquer poder humano, para que não haja 
pessoas forçadas a agir contrariamente às suas crenças, em 
privado ou em público, individualmente ou em associação, 
dentro dos devidos limites. Estas liberdades são intrínsecas 
de todas as pessoas, com base na sua condição de portado-
res da imagem de Deus, conforme descrito pelas Escrituras e 
confirmado pela razão humana e pelos ensinamentos da igreja 
histórica, cumpridos na pessoa de Jesus Cristo. Defendemos 
que estas liberdades devem ser protegidas pela lei civil em 
qualquer sociedade e que devem ser consideradas direitos civis.

As pessoas não podem exercer plenamente a verdade, in-
cluindo para além do Evangelho, a não ser que tenham imu-
nidade de qualquer coerção externa.  O direito à liberdade de 
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religião não é um elemento subjectivo da pessoa, encontra-se 
enraizado na identidade humana atribuída por Deus. Este ex-
ercício de direitos religiosos e de outros direitos de consciên-
cia não pode ser travado se estiver em conformidade com a 
ordem pública justa.

Defendemos a liberdade de expressão, associação e re-
ligião sabendo que Deus ordena, orienta e governa todo o 
universo e todos os caminhos da comunidade humana com 
sabedoria e amor.  A Humanidade foi criada para participar 
nesta lei, sob a cuidadosa orientação de Deus, para que cada 
pessoa possa perceber cada vez mais plenamente a verdade. 

Todas as pessoas devem seguir a sua consciência, para que 
possam responder à graça de Deus, que é o fim último e o ob-
jectivo da vida. Nenhuma pessoa deverá ser forçada a agir con-
trariamente à sua consciência, especialmente no que diz respeito 
à religião, o que inclui actos internos, voluntários e livres rela-
tivamente à relação da cada pessoa com Deus. De igual forma, 
nenhum poder humano consegue comandar ou proibir actos de 
interferência nesta relação entre Deus e a humanidade. A na-
tureza social da humanidade e da religião requer uma expressão 
externa dos seus actos internos de crença e fé, incluindo partil-
har a fé com outros e professar a religião em comunidade. Se o 
livre exercício da religião for negado ou limitado em sociedade 
para além da necessidade absoluta de uma ordem pública justa, 
ofende-se as pessoas e o projecto de Deus para a vida humana.

Os governos devem respeitar a vida religiosa como par-
te do bem-estar comum. Comandar ou inibir actos religiosos 
transgride os limites do seu poder legítimo. A liberdade de 
coerção na religião pertence aos indivíduos e às comunidades 
religiosas que, de forma legítima, podem reger-se de acor-
do com as suas próprias crenças, incluindo a defesa da sua 
doutrina, selecção da liderança, culto público, aquisição e 
manutenção de propriedades, entre outros bens, educação dos 
seguidores, discurso público, exercício dos direitos de cidada-
nia dentro ou fora do governo e promoção de instituições de 
acordo com a sua fé. 

O direito à liberdade de expressão, associação e religião 
recai sobre toda a cidadania, sobre grupos sociais, o governo e 
sobre as igrejas e outras comunidades religiosas, na busca co-
mum do bem-estar geral. A protecção dos direitos invioláveis 
de consciência está entre os deveres essenciais do governo, 
decretada através de leis justas aplicáveis igualmente a todos, 
sem discriminação. É um erro grave de qualquer governo im-
por a profissão ou repúdio de qualquer religião. Aquando da 
prática das suas crenças, os indivíduos e grupos devem res-
peitar os direitos dos outros, com justiça e civismo. A liber-
dade religiosa, justamente defendida e praticada, irá fomentar 
uma maior comunidade. 

A liberdade de expressão, associação e religião para to-
das as pessoas em sociedade é compatível com a liberdade 
do acto de fé cristã e da dignidade que Deus concede a cada 
pessoa. O princípio da liberdade religiosa ajuda a criar um 
ambiente no qual as pessoas podem, sem impedimento, ser 

convidados para a fé cristã, abraçá-la por sua livre vontade e 
professá-la de forma eficaz em todo o seu modo de vida. Deus 
chama as pessoas para O servir em espírito e em verdade, no 
dever de consciência, mas sob nenhuma compulsão. Deus re-
speita a dignidade de todas as pessoas por Ele criadas e deseja 
que todas as pessoas se guiem pelo seu próprio julgamento e 
desfrutem de liberdade. Esta verdade aparece soberanamente 
em Jesus Cristo, no qual Deus se manifestou e manifestou 
os seus caminhos com todas as pessoas, fazendo o seguinte 
apelo “Vinde, todo aquele que quiser.” 

Sendo a igreja de Jesus Cristo, oramos pela ordem 
doméstica e pelo florescimento humano entre todos os povos 
em todas as nações, incluindo o respeito pela liberdade de 
expressão, associação e religião. Nós, enquanto membros da 
Igreja Metodista Unida, comprometemo-nos a orar e advo- 
gar em nome de todas as pessoas, especialmente aos domésti-
cos da fé, a quem são negadas essas liberdades por governos 
ou outros intervenientes. O nosso compromisso para com a 
justiça social, a dignidade humana, o bem comum e a liber-
dade do Evangelho, como aconselhado pelas Escrituras, obri-
ga-nos vigorosamente e em espírito de oração a defender a 
liberdade de expressão, associação e religião para todas as 
pessoas, em qualquer lugar e momento. 

R9999.

Número de petição: 60847-CA-R9999-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, EUA.

Justiça, guerra e defesa dos inocentes

A tradição da guerra justa nasceu na Idade Média como 
uma forma de pensamento acerca da utilização da força 
militar como uma manifestação da responsabilidade sobe- 
rana. Emergente do património filosófico antigo de Israel e 
do mundo greco-romano, a primeira expressão cristã mais 
significativa da teoria de guerra justa teve origem em Santo 
Agostinho de Hipona. A partir desse momento assumiu uma 
carácter mais sistemático cerca de 800 anos mais tarde com 
o Decreto do séc. XII de Graciano; posteriormente, atingiu 
uma maturidade teológica através de Tomás de Aquino no 
séc. XIII e, mais tarde, ainda na Idade Média, foi reforçada 
pela influência das ideias e práticas do código de cavalaria e 
direito romano e através da reflexão contínua na experiência 
e teoria de guerra e governo. John Wesley não escreveu es-
pecificamente acerca da tradição de guerra justa, mas agiu 
de acordo com as suas premissas, reconhecendo os deveres 
ordenados do seu soberano para usar a força num enquadra-
mento moral.

Para os pensadores da forma clássica, a tradição de guer-
ra justa baseia-se num versículo do décimo terceiro capítulo 
da carta à igreja romana: “Pois ele [o governante soberano] 
serve a Deus para o teu bem. Mas, se fizerdes o mal, teme, 
pois não é sem razão que traz a espada. É servo de Deus, 
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agente da justiça para punir quem pratica o mal.” A ênfase 
de Paulo no bem do governo ajuda a categorizar a tradição 
de guerra justa como sendo essencialmente eudaimonista, ou 
seja, promove uma verdadeira prosperidade humana. Isto é 
conseguido através da fidelidade ao dever cristão fundamen-
tal do amor ao próximo. Este princípio faz uma afirmação 
antropológica universal: todos os seres humanos, incluindo 
os nossos inimigos, são destinatários merecedores de amor.  
Isso ocorre porque, na visão bíblica, cada ser humano é feito 
à imagem de Deus e recebe um apelo específico para exercer 
domínio e participar nos cuidados e salvação do mundo. A 
partir desta afirmação universal de que todo o ser humano tem 
igual dignidade, surge um comando universal subsequente: 
Todos os seres humanos devem amar-se uns aos outros. 

A forma como a guerra justa promove o amor e a pros-
peridade do próximo sob ataque deve ser clara. A fim de 
prosperar respondendo adequadamente à chamada do nosso 
Criador, os seres humanos têm de desfrutar desses bens que 
tornam possível essa resposta. Fundamentalmente, tal inclui 
o bem da vida. Por isso, o principal bem pelo qual o governo 
exerce responsabilidade é a provisão de segurança básica car-
acterizada por ordem, justiça e paz sem a qual nenhum nível 
de prosperidade humana, incluindo a vida, pode perdurar a 
longo prazo. Estes bens correspondem directamente às três 
condições necessárias para um recurso justo à força: autori-
dade soberana, apenas a entidade com a responsabilidade fi-
nal pela comunidade política tem o dever de declarar guerra; 
justa causa, recuperação do que foi indevidamente retirado e 
punição do mal; e intenção certa, a conquista da paz verda-
deira. A tradição de guerra justa defende que a preocupação 
de uma nação se estende para além dos interesses naciona-
is rígidos, de modo a incluir a intervenção e salvamento dos 
oprimidos. De facto, a tradição de guerra justa defende que o 
salvamento dos oprimidos é do interesse nacional. A virtude 
é um tesouro nacional.

Porém, o exercício do amor é bom não só para o objecto 
do seu amor. O mandamento do amor é bom, assim como o é 
para quem é ordenado. É bom para nós amarmos o próximo. 
Uma das formas através da qual a tradição de guerra justa 
promove a prosperidade do guerreiro justo é através do apoio 
à aquisição de virtude. É bom, realmente bom, crescer em 
valores como a benevolência, coragem, justiça, misericórdia 
e caridade, caracterizados por actos de doação centrados nos 
outros. Isto é verdade mesmo quando se perde tudo, porque 
o cristão tem a promessa do Evangelho de que os fiéis serão 
resgatados da morte.  Entretanto, as virtudes cultivam na alma 
virtuosa um gosto pelo carácter do céu, mesmo em tempos de 
guerra que fazem lembrar o inferno. Estas virtudes promovem 
no guerreiro justo uma disposição para um julgamento de 
guerra justo, caracterizado principalmente por uma relação de 
discriminação - o reconhecimento de que declaramos guer-
ra não contra todos os membros de uma nação inimiga, mas 
apenas contra os combatentes que permanecem uma ameaça 

marcial; e, proporcionalmente, o uso da força limitado ao 
necessário para eliminar a ameaça marcial. 

E quanto ao próximo inimigo? Poderá o guerreiro justo 
amar e trabalhar para a prosperidade do próximo inimigo? 
Segundo a tradição de guerra justa, a resposta é sim, pode. 
Para começar, uma das formas de o fazer é através da partici-
pação individual na intenção certa do recurso à força por parte 
do soberano. Em primeiro lugar, o guerreiro justo evita tudo o 
que há de mal numa guerra: o desejo cruel de praticar o mal, 
desejo de vingança, ódio incontrolável e implacável, desejo 
de dominar os outros e similares. Em segundo lugar, o guer-
reiro justo ajuda a proporcionar as condições que permitem 
restaurar as relações pacíficas e, em última análise, a recon-
ciliação. Finalmente, se a prosperidade do ser humano for al-
cançada através de uma resposta adequada à chamada divina 
de cuidar do mundo, impedir um inimigo de praticar o mal é 
impedi-lo de cometer danos profundos, talvez indeléveis na 
sua própria alma, embotando o seu próprio gosto do céu.

Tudo isto é, sem dúvida, deveras difícil e é dificulta-
do pelo pecado. A tradição de guerra justa define limites 
relativamente a quando e como lutamos, a fim de ajudar a 
proteger-nos contra tais erros, acreditando que estamos en-
volvidos em simples binários maquineístas do bem contra o 
mal. Continua a ser uma tentação em julgamentos de guer-
ra justos permitir que uma causa justa se torne uma cruzada. 
A tradição de guerra justa é caracterizada pela humildade. 
Somos responsáveis, na história, pelo que fazemos e pela for-
ma como respondemos aos que os outros fazem. Contudo, a 
nossa responsabilidade na história é mais limitada. Embora 
partilhemos da previdência de Deus de, nós mesmos, exercer-
mos uma espécie limitada de cuidados de previdência, o que 
podemos alcançar é sempre apenas uma aproximação. Não 
precisamos de lutar por uma paz perfeita, por uma justiça 
perfeita e pela ordem perfeita. Estão fora do nosso alcance. 
Contudo, a tradição de guerra justa insiste que tenhamos um 
papel a desempenhar para definir ou permitir a definição des-
sas condições, de modo a permitir o cultivo, na história, de 
infernos na terra ou de uma vida suportável, próspera até.  

Recomendamos a todos os membros da Igreja Metodista 
Unida uma reflexão mais profunda sobre a tradição histórica 
de guerra justa. 

R9999.

Número de petição: 60861-CA-R9999-G; Wilson, Peggy - 
Marshall, TX, EUA para a Cimeira da IMU - Marshall, TX.

Pré-requisitos para a paz na Judeia e Samária

PRÉ-REQUISITOS PARA A PAZ NA JUDEIA E 
SAMÁRIA

Fica resolvido que esta Conferência Geral da Igreja 
Metodista Unida apela aos árabes sob o governo da Autoridade 
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Palestiniana para reconhecerem a existência e o direito à ex-
istência do Estado de Israel.

Além disso, apelamos à Autoridade Palestiniana para 
proibir que as crianças sejam doutrinadas para o anti-semi-
tismo através de programação televisiva, currículo e instrução 
escolar e qualquer outra forma de doutrinação institucional 
desse tipo.

Adicionalmente, as instituições financeiras da Igreja 
Metodista Unida estão proibidas de exercer qualquer segre-
gação ou alienação económica entre o Estado Judaico e os 
árabes sob o governo da Autoridade Palestiniana.

R9999

Número de petição: 60869-CA-R9999-G; McCahill, Helen - 
Ocean Grove, NJ, EUA.

Habitação para pessoas marginalizadas

Nova resolução que aborda a inexistência de habitação 
para pessoas marginalizadas

CONSIDERANDO QUE Moisés conduziu os hebreus da 
escravidão para a liberdade e Jesus alimentou os famintos, 
curou os doentes, acolheu os proscritos e livrou as pessoas da 
invalidez e da morte, e

CONSIDERANDO QUE O Livro de Disciplina 
Metodista Unida descreve a responsabilidade da Igreja em 
ajudar os pobres e os indefesos, e

CONSIDERANDO QUE existem 45 milhões de sem 
abrigo actualmente nos Estados Unidos, sendo que este núme-
ro inclui apenas as pessoas que podem ser contabilizadas, e

CONSIDERANDO QUE o fosso económico é tão grande 
que a esperança de trabalhar muito e alcançar uma segurança 
financeira é quase impossível, e

CONSIDERANDO QUE os esforços de habitação dos 
últimos trinta anos têm aumentado o tamanho dos guetos, e 
as casas disponíveis são grandes, com delimitação de grandes 

lotes, tornando-as muito dispendiosas para a classe trabalha-
dora e para os inválidos, 

Seja, por conseguinte, decidido que a Igreja Metodista 
Unida seja chamada a responsabilizar-se pelo problema da 
pobreza e indigência existente actualmente, defendendo mu-
danças e flexibilidade nos códigos de zoneamento para per-
mitir a construção de lotes mais pequenos, unidades de habi- 
tuação mais pequenas, uso misto de bairros de modo a incluir 
alojamento, negócios, lojas de alimentação, transporte para o 
emprego, e

Seja, por conseguinte, decidido que as igrejas devem tra-
balhar em conjunto para procurar construir casas adequadas 
aos rendimentos de veteranos, inválidos, grupos de convivên-
cia, solteiros, famílias monoparentais, imigrantes, refugiados, 
famílias, idosos cuja renda não aumente, bem como adequa-
das aos jovens à procura de emprego, e

Seja, por conseguinte, decidido que prédios e igrejas 
vazios, centros comerciais e shoppings vagos, assim como 
garagens, sótãos, caves e anexos em habitações maiores pos-
sam ser transformados em unidades de habitação através da 
construção de canalização, isolamento, aquecimento com in-
specções razoáveis, e

Seja, por conseguinte, decidido que os indivíduos e as 
igrejas defendam um maior financiamento do governo e das 
agências de serviço social para ir ao encontro das necessi-
dades mentais, sociais e físicas daqueles que vivem actual-
mente sem acesso aos serviços.

Todos serão bem-vindos à criação de Deus com amor, 
amizade e alegria.

Justificação:
A Igreja Metodista Unida poderia ser o líder de todos 

aqueles de boa-fé nos EUA que vêem a necessidade de ex-
istirem habitações seguras e acessíveis em cada comunidade. 
Não existe qualquer justificação para a indigência, à excepção 
da falta de liderança na partilha de recursos e prestação de 
cuidados a todos os que precisam. 
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¶161.

Número de petição: 60114-CB-¶161-G; Hawkins, Erin M., -  
Washington, DC, EUA, para a Comissão Geral de Religião 
e Raça.

Cultura e Identidade

Acrescentar o novo sub-parágrafo para ¶ 161. II A 
Comunidade Apoiante

Cultura e Identidade
Acreditamos que a nossa identidade principal é  sermos 

filhos de Deus. Essa identidade origina construções sociais e 
culturais, das quais advêm quer impactos positivos, quer nega-
tivos sobre a humanidade e sobre a Igreja. A identidade cultural 
evolui ao longo da nossa história, das tradições e das experiên-
cias. A Igreja pretende abraçar em plenitude e alimentar espir-
itualmente as competências e a formação cultural, como forma 
de ser totalmente um só corpo, expresso de múltiplas maneiras. 
Cada um de nós tem múltiplas identidades de igual valor, que 
se cruzam para formar o nosso ser. Afirmamos que nenhuma 
identidade ou cultura tem mais legitimidade do que qualquer 
outra. Apelamos  à Igreja  para  contestar qualquer hierarquia 
de culturas ou de identidades. Somos desafiados através das 
relações dentro e entre as culturas e temos a responsabilidade 
de aprender uns com os outros, mostrando respeito mútuo pelas 
nossas diferenças e semelhanças, ao mesmo tempo que viven-
ciamos a diversidade de perspectivas e de pontos de vista.

Justificação:
A diversidade humana é um reflexo de Deus. Através das 

relações e compromissos com diferentes culturas, aprendem-
os uns com os outros. A Igreja pretende abraçar em plenitude 
e  alimentar espiritualmente  as competências e a  formação 
cultural, como forma de ser totalmente um só corpo, expresso 
de múltiplas maneiras.

¶161.

Número de petição: 60164-CB-¶161-G; Hare, Dawn 
Wiggins - Chicago, IL, EUA pela Comissão Geral sobre o 
Estatuto e Papel das Mulheres.

Pornografia

Adicionar novo Princípio Social ao ¶ 161 Livro de 
Disciplina

A Escritura ensina que os seres humanos são criados à 
imagem de Deus e que somos responsáveis perante Deus pelo 
modo correto de relacionamento. As imagens sexuais podem 
celebrar a bondade da sexualidade humana através da sua 

imagem positiva na arte, literatura e educação. Nós lamenta-
mos, no entanto, imagens que distorcem esta bondade e prej-
udicam as relações sexuais saudáveis.

Opomo-nos a todas as formas de pornografia e consid-
eramos o seu uso uma forma de má conduta sexual. A por-
nografia é um material sexualmente explícito que retrata a vi-
olência, abuso, coacção, domínio, humilhação ou degradação 
da finalidade da excitação sexual. A pornografia explorar 
sexualmente e coisifica tanto mulheres como homens. Todo e 
qualquer material sexualmente explícito que retrate crianças 
é abjecto e vitimiza as crianças. A pornografia pode arruinar 
vidas, carreiras e relacionamentos.

A igreja é chamada para a transformação e cura de todas 
as pessoas adversamente afectadas pela pornografia. As con-
gregações devem dar uma mensagem clara da nossa oposição 
à pornografia e do nosso compromisso com ambientes se-
guros para todos. Nós incentivamos estratégias para erradicar 
a pornografia, apoiar as vítimas e proporcionar conversação 
transparente e aberta e ensino em torno da sexualidade e ética 
sexual. Nós também acreditamos que as pessoas podem ser 
reabilitadas e devem ter a oportunidade de receber tratamento; 
portanto, as igrejas devem procurar formas de oferecer apoio 
e assistência para abordar as questões do vício. Ao incentivar 
a educação, prevenção e caminhos para a recuperação a todos 
os afectados pela pornografia, vivemos a nossa compreensão 
Wesleyana de graça e cura.

Justificação:
Considerando a disseminação da pornografia, é impor-

tante que a Igreja aborde os danos que o uso da pornogra-
fia pode causar aos indivíduos, às famílias e comunidades. É 
notoriamente difícil definir a pornografia, por isso devemos 
definir o que consideramos abjecto na pornografia: violência, 
abuso, coacção, domínio, humilhação e degradação.

¶161.

Número da petição: 60199-CB-¶161-G; Kenaston, Judi M. - 
Charleston, WV, EUA para a Conferência Anual da Virginia 
Ocidental.

Bullying [Intimidação]

Adicionar o seguinte novo sub-parágrafo ao ¶ 161
p) Bullying—Bullying é errado. Acreditamos em cuidar 

de todas as pessoas e tratar os outros com amor e respeito. 
Afirmamos o direito de todas as pessoas, independentemente 
do género, estado socioeconómico, raça, religião, deficiência, 
idade, orientação sexual e identificação de género a estar livre 
de comportamento agressivo não desejado e tácticas de controle 

Alterações Propostas ao Livro da Disciplina
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prejudiciais. Reconhecemos que as vítimas de bullying podem 
ser de qualquer idade, qualquer género, etc. Apoiaremos as 
vítimas de bullying através de intervenções, encaminhamen-
to aos profissionais, assim como apoio emocional e espiritual. 
Partindo do princípio que os agressores são criados e que não 
nasceram assim, seremos diligentes em oferecer intervenções, 
educação e encaminhamento a profissionais, apoio emocional e 
espiritual àqueles que tenham se tornado agressores. 

Justificação:
Nossa regra geral exige que não façamos mal, que façamos 

o bem e que amemos a Deus (¶104). Estamos fazendo uma 
grande mal e não estamos fazendo o bem ao permitirmos o 
bullying sob qualquer forma a seguir sendo feito sem controlo. 
Não estamos demonstrando nosso amor a Deus ou ao próximo. 

¶161.

Número da petição: 60682-CB-¶161-G; Lawrence, Jan - 
Oakton, VA, EUA.

Bullying [Intimidação]

Adicionar ¶ 161.Z (ou a próxima letra disponível):
¶ 161.Z Bullying
O bullying é um problema crescente em partes da conexão. 

É um factor contribuinte para o suicídio e a violência conforme 
percebemos em algumas culturas hoje em dia. Como Igreja, 
podemos ter um papel fundamentos para acabar com este 
problema. Exortamos as igrejas a buscarem oportunidades em 
serem treinadas para responder às necessidades daqueles que 
sofreram bullying, daqueles que cometem o bullying e a apoiar 
àqueles que possuem autoridade que possam testemunhar ou 
serem chamados a intervir a favor daqueles que sofreram o bul-
lying.

As igrejas são exortadas a se conectarem com associações 
comunitárias e escolas para este propósito.As igrejas são tam-
bém exortadas a: (a) adoptarem uma política de tolerância zero 
para o bullying dentro das esferas de sua influência; (b) publi-
carem estas posições através do uso de seus websites, e-mails, 
materiais impressos e avisos verbais, com ênfase nos pro-
gramas de juventude da igreja; (c) apoiar qualquer pessoa ou 
grupo a sofrer bullying ou a ser utilizado como bode expiatório; 
(d) apoiar professores, pais e os jovens que possam sofrer, te-
stemunhar ou intervir para interromper actos de bullying; e (e) 
tomar o papel de liderança ao trabalhar com os líderes comu-
nitários para evitar o bullying.

Justificação:
A missão da Igreja é proteger “o menor destes”. isto 

inclui aqueles que sofreram bullying por qualquer motivo. 
Como a Igreja, poderíamos ter um impacto directo tanto nos 
suicídios relacionados ao bullying e naqueles que praticam o 
bullying nos outros devido a forma que eles foram tratados.

¶161.A.

Número de petição: 60661-CB-¶161.A-G; Brock, Michelle - 
Chattanooga, TN, EUA.

Família

Emendar ¶ 161.A: 
¶ 161.A) A família—Acreditamos que a família seja a 

comunidade humana básica através da qual as pessoas são cri-
adas e mantidas em amor mútuo, responsabilidade, respeito 
e fidelidade. Afirmamos a importância de  pais extremosos 
adultos extremosos para todas as crianças. Nós também com-
preendemos a família . . . 

Justificação:
Esta parágrafo reconhece que muitas famílias não con-

sistem em pais e crianças. Ao substituir “pais” por “adultos” 
afirma a unidade familiar em que muitas crianças estão a ser 
criadas por adultos que não os pais (avós, etc.). Usar “tam-
bém” faz com que tipos de famílias diferentes pareçam menos 
importantes do que a unidade familiar pais/criança. 

¶161.A.

Número de petição: 60854-CB-¶161.A-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, EUA.

Pais e mães

Alterar a segunda frase do ¶ 161.A conforme se segue:
¶ 161. A) A família— . . . Reafirmamos a importância 

para todos os filhos de terem pais que os amem, bem como o 
papel único tanto dos pais como das mães.

¶161.B.

Número da petição: 60783-CB-¶161.B-G; Cramer, Phil - 
Nashville, TN, EUA para IMU de Belmont. 999 petições 
similares

Definição de casamento

Emendar ¶ 161.B do  Livro de Disciplina  de 2012, con-
forme a seguir:

¶ 161 . . .
  B) Casamento—Afirmamos a santidade da aliança 

de casamento que é expressada através amor, apoio mútuo, 
compromisso pessoal e fidelidade compartilhada entre duas 
pessoas, tradicionalmente sendo um homem e uma mulher. 
Cremos que as bênçãos de Deus baseiam-se em tal casa-
mento, independentemente se há filhos ou não desta união. 
Rejeitamos as normas sociais que tomam diferentes padrões 
para sexos diferentes  mulheres em vez de homens em casa-
mento. Apoiamos as leis da sociedade civil que definem o 
casamento como a união de um homem e uma mulher.
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Justificação:
A referência ao casamento como sendo entre um homem 

e uma mulher deve ser apagado desde que isto implica que 
aqueles que estão comprometidos em outras formas de casa-
mento monógamo estão excluídos devido ao seu estado, e não 
são consagrados como pessoas de valor sagrado. 

¶161.B. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número da petição: 60784-CB-¶161.B-G; Barker, Amy 
Valdez - Chicago, IL, EUA para a Mesa Conexional. 
Buchner, Gregory L. - Grand Rapids, MI, EUA para a 
Conferência Anual de Michigan Oeste. Sachen, Kristin L. - 
Cidade de Nevada, CA, EUA para a Conferência Anual de 
Califórnia-Nevada. 7 Petições similares

Uma terceira via - Casamento

Emendar ¶ 161.B conforme a seguir:
B) Casamento—Afirmamos a santidade da aliança do casa-

mento que é expressada através amor, apoio mútuo, comprom-
isso pessoal e fidelidade compartilhada entre duas pessoas casa-
das uma com a outra um homem e uma mulher. Cremos que as 
bênçãos de Deus se baseiam neste casamento, que é tradiciona-
lmente entre um homem e uma mulher, independentemente se 
há filhos ou não desta união. Rejeitamos as normas sociais que 
tomam diferentes padrões para mulheres em vez de homens no 
casamento. Apoiamos as leis da sociedade civil que definem o 
casamento como a união de um homem e uma mulher.

Justificação:
Esta mudança acaba com os julgamentos da Igreja so-

bre a homossexualidade, e retém a autoridade da conferência 
anual em discernir a adequação para ordenação. Os bispos 
retêm a autoridade para as nomeações. O clero e as igrejas 
locais continuarão a ter direitos de consulta nos processos de 
nomeação. O clero determinará quem deve casar com quem.

¶161.B. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número da petição: 60785-CB-¶161.B-G; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, EUA para a Conferência Anual para 
Califórnia-Pacífico. Ryder, Jack E. - LaGrange Park, IL, 
EUA para a Conferência Anual de Illinois do Norte. 
73 Petições similares

Casamento

Emendar o Livro de Disciplina ¶ 161 B conforme a se-
guir:

Afirmamos a santidade da aliança do casamento que é 
expressada através amor, apoio mútuo, compromisso pessoal 
e fidelidade compartilhada entre duas pessoas um homem e 
uma mulher. Cremos que as bênçãos de Deus baseiam-se em 

tal casamento, independentemente se há filhos ou não desta 
união. Rejeitamos as normas sociais que tomam diferentes 
padrões para mulheres em vez de homens no casamento. 
Apoiamos as leis da sociedade civil que definem o casamento 
como a união de duas pessoas. de um homem e uma mulher. 

Justificação:
A Suprema Corte dos EUA declarou a igualdade de casa-

mento legalizado em 50 estados. Casais MU do mesmo sexo são 
expulsos da igreja à medida que buscam outras igrejas ou cer-
imónias seculares em tribunais locais. Todas as pessoas, inde-
pendentemente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexual, 
têm direito a ter os seus direitos humanos e civis assegurados.

¶161.B. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número da petição: 60786-CB-¶161.B-G; Neely, Cindy - 
Lenexa, KS, EUA. 15 Petições similares

Igualdade no casamento

Emendar ¶ 161.B conforme a seguir:
Casamento-Afirmamos a santidade da aliança do casa-

mento que é expressada através amor, apoio mútuo, compro-
misso pessoal e fidelidade compartilhada entre duas pessoas 
um homem e uma mulher. Cremos que as bênçãos de Deus 
baseiam-se em tal casamento, independentemente se há filhos 
ou não desta união. Afirmamos a igualdade e a responsabili-
dade mútua de ambos os parceiros dentro da aliança do casa-
mento, eRejeitamos as normas sociais que tomam diferentes 
padrões para mulheres em vez de homens no casamento. 
Apoiamos as leis da sociedade civil que definem o casamento 
como a união de duas pessoas. de um homem e uma mulher. 

Justificação:
A santidade do casamento está enraizada no amor, apoio 

mútuo, compromisso pessoal e fidelidade compartilhada. A 
santidade do casamento não está, de forma alguma, ligada ao 
sexo dos parceiros envolvidos no casamento. Todos os casa-
is comprometidos deveriam ter acesso igual aos serviços do 
casamento cristão oficializado por seus pastores, realizados 
em seus santuários.

¶161.C.

Número da petição: 60680-CB-¶161.C-G; Delmore, Sean - 
Lebanon, NH, EUA.

Divórcio

Emendar a segunda frase do Livro de Disciplina ¶ 161 C 
(Divórcio) como a seguir: 

C) Divórcio—O plano de Deus é de um casamen-
to duradouro, fiel. A igreja deve estar na vanguarda dos 
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aconselhamentos pré-maritais, maritais e pós-maritais de 
forma a criar e preservar relacionamentos sadios casamentos 
sólidos. . . 

Justificação:
A tensão marital enfraquece os compromissos de relacio-

namentos amorosos familiares; ao manter o foco na conexão 
saudável de forma geral, independentemente do estado do rel-
acionamento, a IMU pode apoiar todas as pessoas afectadas 
por tais circunstâncias. Conforme a referência do aconselha-
mento pós-marital sugere, a IMU busca cuidar dos relaciona-
mentos mesmo depois do casamento acabar. 

¶161.E.

Número da petição: 60793-CB-¶161.E-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, EUA.

Género

Adiconar no final de ¶ 161.E:
Afirmamos o dom de Deus do masculino e do feminino 

e lamentamos a angústia a liderar a confusão do género e as 
tentativas de mudança de género. Conselhos amorosos e pie-
doso deveria enfatizar a sacralidade do corpo humano. 

¶161.E.

Número de petição: 60882-CB-¶161.E-G; Mumme, Michael 
C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Orientação sexual

Alterar o ¶ 161.E ao adicionar o texto indicado:
. . . Entendemos que a nossa diversidade de géneros e 

orientações sexuais é uma dádiva de Deus, destinada a acres-
centar riqueza à variedade de experiências e perspectivas dos 
seres humanos; e defendemo-nos contra atitudes e tradições 
que utilizem esta dádiva para deixar os membros de um sexo 
mais vulneráveis nas relações do que os membros do outro.

¶161.F.

Número da petição: 60706-CB-¶161.F-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, EUA.

Pornografia na internet

Adicionar um novo parágrafo ao final de ¶ 161.F: 
Lamentamos a omnipresença da pornografia na internet, in-
clusive entre Cristãos, e especialmente o impacto causado em 
jovens e nos casamentos. A Igreja deve priorizar os ministéri-
os de cura entre os usuários, enfatizando o propósito de Deus 
para o sexo como a expressão de amor entre marido e mulher. 

¶161.F. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número da petição: 60818-CB-¶161.F-G; Messick, Debbie -  
Oldhams, VA, EUA PARA a Junta IMU Ebenezer - 
Oldhams, VA. 71 Petições similares

Sexualidade humana

Manter as palavras em ¶ 161.F conforme está actual-
mente escrito no Livro de Disciplina 2012.

Justificação:
Fortemente apoiamos a declaração actual em nossa Dis-

ciplina pois está de acordo com as Escrituras Sagradas, ou 
seja, Levítico 18:22, Deuteronómio 4:2, Hebreus 10:26. Cre-
mos em seguir toda a palavra de Deus e somos fortemente 
contra a fazer mudanças para acomodar as visões cada vez 
mais liberais da sociedade hoje em dia.

¶161.F. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número da petição: 60819-CB-¶161.F-G; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, EUA para a Conferência Anual 
para Califórnia-Pacífico. Ryder, Jack E. - LaGrange Park, 
IL, EUA para a Conferência Anual de Illinois do Norte. 20 
Petições similares

Sexualidade humana

Emendar o Livro de Disciplina ¶ 161.F conforme a se-
guir:

Defendemos que a sexualidade é um bom presente de 
Deus para todas as pessoas. Apelamos a todos que façam uma 
gestão responsável desse dom sagrado. 

Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 
casados ou não  , as relações sexuais são confirmadas apenas 
com a aliança do casamento monogâmico e heterossexual. 

Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso 
e exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças 
e uma protecção, orientação e aconselhamento adequados 
para crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, indepen-
dentemente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexu-
al, ou identidade de género têm direito a ter os seus direitos 
humanos e civis e a serem protegidos contra a violência. A 
Igreja deve apoiar a família no fornecimento de formação 
adequada à idade no que diz respeito à sexualidade para cri-
anças, jovens e adultos.

Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 
sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precis-
am do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização 
humana, bem como a assistência espiritual e emocional de 
uma comunhão que permite conciliar relacionamentos com 
Deus, com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista 
Unida não tolera a prática da homossexualidade e considera 
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essa prática incompatível com a doutrina cristã. Defendemos 
que a graça de Deus está disponível para todos. Procuraremos 
viver juntos em comunidade cristã, acolhendo, perdoan-
do e amando uns aos outros, como Cristo nos amou e nos 
aceitou. Imploramos às famílias e igrejas para não rejeitar-
em nem condenarem os membros e amigos gays e lésbicas. 
Comprometemo-nos a pertencer ao ministério para e com to-
das as pessoas.

Justificação:
Uma IMU totalmente acolhedora é um testamento ao dom 

de Deus para pessoas de todas as orientações sexuais e identi-
dades de género a permitir todos os MU a oferecerem orações, 
presença, prendas, serviço, testemunho da missão complemen-
tar de Cristo. Acolhemos, sabemos, amamos uns aos outros, 
como Cristo nos aceitou, para que Deus seja glorificado.

¶161.F. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número da petição: 60820-CB-¶161.F-G; Barker, Amy 
Valdez - Chicago, IL, EUA para a Mesa Conexional. 
Buchner, Gregory L. - Grand Rapids, MI, EUA para a 
Conferência Anual de Michigan Oeste. 9 Petições similares

Um terceiro caminho - sexualidade humana

Alterar o ¶ 161.F conforme se segue:
¶ 161.F) Sexualidade humana—Defendemos que a sex-

ualidade é um bom presente de Deus para todas as pessoas. 
Apelamos a todos que façam uma gestão responsável desse 
dom sagrado. 

Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 
casados ou não  , as relações sexuais são confirmadas apenas 
com a aliança do casamento monogâmico e heterossexual. 

Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso 
e exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças e 
uma protecção, orientação e aconselhamento adequados para 
crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, independente-
mente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexual, têm 
direito a ter os seus direitos humanos e civis e a serem prote-
gidos contra a violência. A Igreja deve apoiar a família no for-
necimento de formação adequada à idade no que diz respeito 
à sexualidade para crianças, jovens e adultos.

Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 
sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precis-
am do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização hu-
mana, bem como a assistência espiritual e emocional de uma 
comunhão que permite conciliar relacionamentos com Deus, 
com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista Unida 
não tem historicamente tolerado não tolera a prática da ho-
mossexualidade e tem consideradoconsidera esta prática in-
compatível com a doutrina cristã. Defendemos que a graça de 
Deus está disponível para todos. Procuraremos viver juntos 

em comunidade cristã, acolhendo, perdoando e amando uns 
aos outros, como Cristo nos amou e nos aceitou. Imploramos 
às famílias e igrejas para não rejeitarem nem condenarem os 
membros e amigos gays e lésbicas. Comprometemo-nos a 
pertencer ao ministério para e com todas as pessoas.

Justificação:
Esta mudança acaba com os julgamentos da Igreja so-

bre a homossexualidade, e retém a autoridade da conferência 
anual em discernir a adequação para ordenação. Os bispos 
retêm a autoridade para as nomeações. O clero e as igrejas 
locais continuarão a ter o direito à consulta nos processos de 
indicação. O clero determinará quem deve casar com quem.

¶161.F. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número da petição: 60821-CB-¶161.F-G; Beard, Janet -  
Minneapolis, MN, EUA para a Conferência Anual de 
Minnesota. McVicker, Elizabeth - Cheyenne, WY, EUA 
para a Conferência Anual de Rocky Mountain. 73 Petições 
similares

Sexualidade humana

Emendar ¶ 161.F do Livro de Disciplina  conforme a se-
guir:

¶ 161.F) Sexualidade humana—Defendemos que a sex-
ualidade é um bom presente de Deus para todas as pessoas. 
Apelamos a todos que façam uma gestão responsável desse 
dom sagrado. 

Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 
casados ou não  , as relações sexuais são confirmadas apenas 
com a aliança do casamento monogâmico e heterossexual.

Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso 
e exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças e 
uma protecção, orientação e aconselhamento adequados para 
crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, independente-
mente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexual, têm 
direito a ter os seus direitos humanos e civis e a serem prote-
gidos contra a violência. A Igreja deve apoiar a família no for-
necimento de formação adequada à idade no que diz respeito 
à sexualidade para crianças, jovens e adultos.

Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 
sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precis-
am do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização 
humana, bem como a assistência espiritual e emocional de 
uma comunhão que permite conciliar relacionamentos com 
Deus, com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista 
Unida não tolera a prática da homossexualidade e considera 
essa prática incompatível com a doutrina cristã. Defendemos 
que a graça de Deus está disponível para todos. Procuraremos 
viver juntos em comunidade cristã, acolhendo, perdoan-
do e amando uns aos outros, como Cristo nos amou e nos 

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   303 2/24/16   10:49 AM



304  DCA Edição Avançada

aceitou. Imploramos às famílias e igrejas para não rejeitar-
em nem condenarem os membros e amigos gays e lésbicas. 
Comprometemo-nos a pertencer ao ministério para e com to-
das as pessoas.

Justificação:
A Igreja Metodista Unida tem historicamente recebi-

do como membros “todas as pessoas, independentemente 
da raça, cor, nacionalidade de origem, estado ou situação 
económica” de acordo com o Artigo IV da Constituição.

¶161.F. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número da petição: 60822-CB-¶161.F-G; DiPaulo, Joseph - 
Radnor, PA, EUA.

Sexualidade humana

Emendar o segundo parágrafo ¶ 161.F com os seguintes 
complementos:

. . .
Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 

casados ou não  , as relações sexuais são confirmadas apenas 
com a aliança do casamento monogâmico e heterossexual. O 
projecto de Deus para a sexualidade humana é baseado na 
criação em si. Isto está bem esclarecido no ritual de casa-
mento dos MU: “A aliança do casamento foi estabelecida por 
Deus, que nos criou machos e fémeas um para o outro”. A 
Escritura também descreve a aliança do casamento como a 
representação da relações entre Cristo e “sua noiva”, a igreja.

Justificação:
Estas mudanças reflectem a doutrina cristã conforme de-

fendida por uma tradição existente da Igreja Cristã em todo 
o mundo durante 2000 anos e oferece uma base bíblica sobre 
as ordens da criação e a “incompatibilidade” da cláusula da 
Disciplina.

¶161.F. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número da petição: 60823-CB-¶161.F-G; Lawrence, Jan - 
Oakton, VA, EUA.

Sexualidade humana

Emendar ¶ 161.F :
¶ 161.F Sexualidade humana 
Defendemos que a sexualidade é um bom presente de 

Deus para todas as pessoas. Apelamos a todos que façam uma 
gestão responsável desse dom sagrado. 

Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 
casados ou não  , as relações sexuais são defendidas apenas 
dentro da aliança do casamento monogâmico e heterossexual.

Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso 
e exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças e 
uma protecção, orientação e aconselhamento adequados para 
crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, independente-
mente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexual, têm 
direito a ter os seus direitos humanos e civis e a serem prote-
gidos contra a violência. A Igreja deve apoiar a família no for-
necimento de formação adequada à idade no que diz respeito 
à sexualidade para crianças, jovens e adultos.

Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 
sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precis-
am do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização 
humana, bem como a assistência espiritual e emocional de 
uma comunhão que permite conciliar relacionamentos com 
Deus, com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista 
Unida não tolera a prática da homossexualidade e considera 
essa prática incompatível com a doutrina cristã. Defendemos 
que a graça de Deus está disponível para todos. Procuraremos 
viver juntos em comunidade cristã, acolhendo, perdoando e 
amando uns aos outros, como Cristo nos amou e nos aceitou. 
Pessoas de todas as orientações sexuais e identidades de géne-
ro são membros da Igreja Metodista Unida. Apelamos à nos-
sas igrejas a acolhe-las igualmente. Reconhecemos os direitos 
das famílias criadas por casamentos do mesmo género com 
os mesmos direitos de outras famílias. Apelamos às nossas 
igrejas a reconhecer famílias do mesmo género a frequentar 
como outras famílias da igreja e a estarem em ministério com 
e para estas famílias. As crianças e os jovens destas famílias 
devem ser tratados do mesmo modo do que as crianças e os 
jovens de famílias heterossexuais. Incentivamos as igrejas nas 
conferências onde a homosexualidade é uma ofensa criminal 
a oferecerem apoio aos indivíduos e às famílias impactadas 
por estas leis e para posicionarem-se contra à perseguição dos 
indivíduos ou àqueles que os amem. Imploramos às famílias 
e igrejas para não rejeitarem nem condenarem os membros e 
amigos gays e lésbicas. Comprometemo-nos a pertencer ao 
ministério para e com todas as pessoas. 

Justificação:
A definição de família tem evoluído por toda a história da 

humanidade. Nosso papel como igreja é cuidar e apoiar estas 
famílias, mesmo quando algumas tem dificuldade em aceitar 
a definição evolutiva. Esta versão apaga todas as palavras a 
condenarem a homosexualidade, a criar igualdade para todas 
as famílias e indivíduos dentro da ligação Metodista.

¶161.F. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número da petição: 60824-CB-¶161.F-G; Elrod, Laura - 
Little Rock, AR, EUA para a Primeira IMU de Little Rock, 
AR.
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Sexualidade humana

Emendar o Livro de Disciplina , 2012 ¶161.F Sexualidade 
humana conforme a seguir:

LDD 2012 ¶ 161.F Sexualidade humana—Defendemos 
que a sexualidade é um bom presente de Deus para todas as 
pessoas. Apelamos a todos que façam uma gestão responsável 
desse dom sagrado.

Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 
casados ou não  , as relações sexuais são confirmadas apenas 
com a aliança do casamento monogâmico e heterossexual.

Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso 
e exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças 
e uma protecção, orientação e aconselhamento adequados 
para crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, indepen-
dentemente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexu-
al, ou identidade de género têm direito a ter os seus direitos 
humanos e civis e a serem protegidos contra a violência. A 
Igreja deve apoiar a família no fornecimento de formação 
adequada à idade no que diz respeito à sexualidade para cri-
anças, jovens e adultos.

Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de val-
or sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas pre-
cisam do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização 
humana, bem como a assistência espiritual e emocional de 
uma comunhão que permite conciliar relacionamentos com 
Deus, com os outros e consigo próprio. A igreja Metodista 
Unida não tolera a prática da homossexualidade e conside-
ra esta prática incompatível com a doutrina cristã. Embora 
os Metodistas Unidos fiéis sigam em desacordo sobre a 
compreensão da homosexualidade, Nósnós  defendemos 
que a graça de Deus está disponível à todos. Procuraremos 
viver juntos em comunidade cristã, acolhendo, perdoan-
do e amando uns aos outros, como Cristo nos amou e nos 
aceitou. Imploramos às famílias e igrejas para não rejeitar-
em nem condenarem os membros e amigos gays e lésbicas. 
Comprometemo-nos a pertencer ao ministério para e com 
todas as pessoas.

Justificação:
Desentendimentos sobre a sexualidade humana entre os 

Metodistas Unidos seguem conforme as discussões seguem. 
Retirar toda estas palavras inflamatórias ajudará facilitar a re-
moção do ânimo durante as conferências sagradas e o conhe-
cimento que “concordamos em discordar”.

A declaração actual já não reflecte as crenças de todos os 
Metodistas Unidos.

Desde a adopção do actual . . .

¶161.F. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número da petição: 60825-CB-¶161.F-G; Cramer, Phil -  

Nashville, TN, EUA para IMU de Belmont. 999 Petições 
similares

Sexualidade humana

Emendar ¶ 161.F do Livro de Disciplina  de 2012 con-
forme a seguir:

¶ 161. 
 F) Sexualidade humana—Defendemos que a sexualidade 

é um bom presente de Deus para todas as pessoas. Apelamos a 
todos que façam uma gestão responsável desse dom sagrado.

 Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer se-
jam casados ou não  , as relações sexuais são confirmadas 
apenas com a aliança do casamento monogâmico, heteros-
sexual, que tradicionalmente tem sido entre um homem e 
uma mulher . . .

Justificação:
A referência ao casamento “heterosexual” deve ser apa-

gado desde que implica que pessoas comprometidas em out-
ras formas de casamento monógamo estão excluídos devido 
ao seu estado e não são consagrados como pessoas de valor 
sagrado.

¶161.F. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número da petição: 60826-CB-¶161.F-G; Hay, Kari S. - 
Oslo, Noruega, para a Junta da IMU Bjoelsen. 2 Petições 
similares

Sexualidade humana

Emendar ¶ 161.F) Sexualidade humana:
Defendemos que a sexualidade é um bom presente de 

Deus para todas as pessoas.
Apelamos a todos que façam uma gestão responsável 

desse dom sagrado.
Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 

casados ou não  , as relações sexuais são confirmadas apenas 
com a aliança do casamento monogâmico e heterossexual. 
Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso e 
exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças e 
uma protecção, orientação e aconselhamento adequados para 
crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, independente-
mente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexual, têm 
direito a ter os seus direitos humanos e civis e a serem prote-
gidos contra a violência. A Igreja deve apoiar a família no for-
necimento de formação adequada à idade no que diz respeito 
à sexualidade para crianças, jovens e adultos.

Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 
sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precis-
am do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização hu-
mana, bem como a assistência espiritual e emocional de uma 
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comunhão que permite conciliar relacionamentos com Deus, 
com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista Unida não 
tolera a prática da homossexualidade e considera essa prática 
incompatível com a doutrina cristã. Defendemos que a graça 
de Deus está disponível para todos. Procuraremos viver juntos 
em comunidade cristã, acolhendo, perdoando e amando uns 
aos outros, como Cristo nos amou e nos aceitou. Imploramos 
às famílias e igrejas para não rejeitarem nem condenarem os 
membros e amigos gays e lésbicas. Comprometemo-nos a per-
tencer ao ministério para e com todas as pessoas.

Justificação:
Esta mudança permitirá, em vez de forçar, as cerimónias 

oficiais que abençoam e celebram as uniões homossexuais. 
Ela permitirá ao clero seguir sua convicção teológica, sua fé 
e sua consciência relativamente ao conceito de amor e justiça 
para todos os seres humanos. 

¶161.F. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número da petição: 60827-CB-¶161.F-G; Miles, Rebekah 
L. - Dallas, TX, EUA.

Sexualidade humana

Alterar o ¶ 161.F conforme se segue: 
Defendemos que a sexualidade é um bom presente de 

Deus para todas as pessoas. Apelamos a todos que façam uma 
gestão responsável desse dom sagrado. 

Embora todas as pessoas sejam seres sexuais independen-
temente se casados ou não, para condenar publicamente a vi-
olência contra civis israelitas, para defender o direito de Israel 
em existir entre fronteiras seguras, para proteger os direitos 
iguais dos Judeus, Cristãos e outras minorias a viverem em ou 
a viajarem dentro de suas jurisdições, e para utilizar métodos 
não violentos  para seguir a publicamente condenar a violên-
cia contra Israelitas civis e para utilizar actos não violentos de 
desobediência para resistir a ocupação e os assentamentos ile-
gais. Um número crescente de Cristãos defende tanto o casa-
mento monógamo heterosexual como o casamento monógamo 
do mesmo sexo. Reconhecemos que muitos Cristãos discor-
dam, e nos comprometemos a discordar com respeito e amor. 

Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso 
e exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças e 
uma protecção, orientação e aconselhamento adequados para 
crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, independente-
mente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexual, têm 
direito a ter os seus direitos humanos e civis e a serem prote-
gidos contra a violência. A Igreja deve apoiar a família no for-
necimento de formação adequada à idade no que diz respeito 
à sexualidade para crianças, jovens e adultos.

Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 

sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precis-
am do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização hu-
mana, bem como a assistência espiritual e emocional de uma 
comunhão que permite conciliar relacionamentos com Deus, 
com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista Unida não 
tolera a prática da homossexualidade e considera essa prática 
incompatível com a doutrina cristã. Defendemos que a graça 
de Deus está disponível para todos. Procuraremos viver juntos 
em comunidade cristã, acolhendo, perdoando e amando uns 
aos outros, como Cristo nos amou e nos aceitou. Imploramos 
às famílias e igrejas para não rejeitarem nem condenarem os 
membros e amigos gays e lésbicas. Comprometemo-nos a per-
tencer ao ministério para e com todas as pessoas.

Justificação:
A linguagem actual é desnecessariamente dura e estreita. 

Prejudica nossa missão de formar discípulos para a transfor-
mação do mundo e nos faz parecer como orgros. Quando as 
palavras foram passadas, uma pequena fracção da população 
dos EUA apoiou o casamento do mesmo sexo. O apoio agora 
é perto dos 60 por cento incluindo

¶161.F. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número da petição: 60828-CB-¶161.F-G; Jensen, Diane - 
Ft. Calhoun, NE, EUA para a Conferência Anual de Great 
Plains.

Sexualidade humana

Emendar o terceiro parágrafo ¶ 161.F conforme a seguir:
. . .
Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 

sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precis-
am do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização hu-
mana, bem como a assistência espiritual e emocional de uma 
comunhão que permite conciliar relacionamentos com Deus, 
com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista Unida 
não tolera a prática da homossexualidade e considera essa 
prática incompatível com a doutrina cristã. Enquanto a grande 
maioria dos Metodistas Unidos continua a ter a crença antiga 
de que a prática homosexual é incompatível com a doutrina 
cristã, reconhecemos e respeitamos as diferenças de opinião 
sobre a sexualidade humana. Defendemos que a graça de 
Deus está disponível para todos. Procuraremos viver juntos 
em comunidade cristã, acolhendo, perdoando e amando uns 
aos outros, como Cristo nos amou e nos aceitou. Imploramos 
às famílias e igrejas para não rejeitarem nem condenarem os 
membros e amigos gays e lésbicas. Comprometemo-nos a 
pertencer ao ministério para e com todas as pessoas.

Justificação:
Desde 1972, a Igreja Metodista Unida tomou posições 

cada vez mais firmes, opondo-se às orientações não-heter-
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ossexuais. Tentar fazer com que todos os Metodistas Unidos 
se conformem com as crenças tradicionais não diminuiu a 
tensão denominacional. Esta petição tenta transferir a tomada 
de decisão para o nível adequado, isto é, conferência anual e 
pastores, e aliviar a tensão.

¶161.F. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número da petição: 60829-CB-¶161.F-G; Perez, Lyssette N. -  
Rockaway, NJ, EUA para a IMU da Equipa dos Ministérios 
de Reconciliação Rockaways.

Sexualidade humana

Alterar o ¶ 161.F conforme se segue:
F) Sexualidade humana—Defendemos que a sexualidade 

é um bom presente de Deus para todas as pessoas. Apelamos a 
todos que façam uma gestão responsável desse dom sagrado. 

 Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 
casados ou não  , as relações sexuais são confirmadas apenas 
com a aliança do casamento monogâmico e heterossexual.

 Lamentamos todas as formas . . .
 Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 

sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precisam 
do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização humana, 
bem como a assistência espiritual e emocional de uma comun-
hão que permite conciliar relacionamentos com Deus, com os 
outros e consigo próprio. A Igreja Metodista Unida não tolera 
a prática da homossexualidade e considera essa prática incom-
patível com a doutrina cristã. Os Metodistas Unidos estão di-
vididos quando se trata da prática da homosexualidade, mes-
mo quando continuamos a dialogar uns com os outros. Alguns 
sinceramente acreditam que esta prática é incompatível com a 
doutrina Cristã. Outros da mesma forma sinceramente acredi-
tam que os homossexuais, assim como os heterossexuais, são 
filhos de Deus com acesso ao bom dom de Deus que é a sexu-
alidade para todas as pessoas sujeitas sob o mesmo critério de 
amor, lealdade e fidelidade. Sem um consenso firme sobre este 
assunto, apela-se aos Metodistas Unidos, independentemente 
de sua posição, para continuar este diálogo, aproximando-o na 
oração sincera e no estudo rigoroso conforme somos chamados 
a fazer sobre a questão da sexualidade em si. Em locais onde 
o casamento do mesmo sexo é legal, pastores e igrejas locais 
estão livres para conduzir as cerimónias, em concordância com 
suas consciências e crenças declaradas. Nenhum pastor pode 
ser forçado a conduzir uma cerimónia destas contra sua con-
sciência e crenças. E nenhuma igreja local pode ser  forçada a 
conduzir uma cerimónia destas contra sua consciência declara-
da conforme oficialmente aprovada pelo órgão de governo 
adequado. Defendemos que a graça de Deus está disponível 
para todos. Procuraremos viver juntos em comunidade cristã, 
acolhendo, perdoando e amando uns aos outros, como Cristo 
nos amou e nos aceitou. Imploramos às famílias e igrejas para 

não rejeitarem nem condenarem os membros e amigos gays e 
lésbicas. Comprometemo-nos a pertencer ao ministério para e 
com todas as pessoas.

¶161.F. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número da petição: 60830-CB-¶161.F-G; Girrell, Rebecca - 
Lebanon, NH, USA.

Sexualidade humana

Emendar o Livro de Disciplina  ¶161.F conforme a se-
guir: 

F) Sexualidade humana—Defendemos que a sexualidade 
é um bom presente de Deus para todas as pessoas. Apelamos 
a todos que façam uma administração responsável , saudável 
e consensual desse dom sagrado. 

[APAGAR o restante do parágrafo 161.F.]

Justificação:
Um princípio deveria ser uma declaração sobre o que 

acreditamos (não sobre o que lamentamos), e algo em que 
a IMU possa amplamente concordar. Em vez de debater o 
restante do parágrafo, isto indica o que nós podemos defend-
er. Complementos do consentimento e da saúde resumem as 
maiores preocupações restantes. 

¶161.F. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número da petição: 60831-CB-¶161.F-G; Watts, Bill - 
Uniontown, OH, EUA.

Sexualidade humana

Emendar o Livro de Disciplina , ¶161.F conforme a se-
guir:

F) Sexualidade humana—Defendemos que a sexualidade 
é um bom presente de Deus para todas as pessoas para to-
das as pessoas. Apelamos a todos que façam uma gestão re-
sponsável desse dom sagrado. 

Embora todas as pessoas todos os indivíduos sejam seres 
sexuais quer sejam casados ou não  , as relações sexuais são 
confirmadas apenas com a aliança do casamento monogâmi-
co, heterossexual.

Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso 
e exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças e 
uma protecção, orientação e aconselhamento adequados para 
crianças vítimas de abuso. Todas as pessoasTodos os indivídu-
os, independentemente da idade, sexo, estado civil ou orien-
tação sexual, têm direito a ter os seus direitos humanos e civis 
e a serem protegidos contra a violência. A Igreja deve apoiar a 
família no fornecimento de formação adequada à idade no que 
diz respeito à sexualidade para crianças, jovens e adultos.

 Defendemos que todas as pessoas todos os indivíduos 
são indivíduos de valor sagrado, criados à imagem de Deus. 
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Todas as pessoas Todos os indivíduos precisam do ministério 
da Igreja nas suas lutas para a realização humana, bem como 
a assistência espiritual e emocional de uma comunhão que 
permite conciliar relacionamentos com Deus, com os outros e 
consigo próprio. A Igreja Metodista Unida não tolera a práti-
ca da homossexualidade e considera essa prática incompatível 
com a doutrina cristã. Defendemos que a graça de Deus está 
disponível para todos. Procuraremos viver juntos em comuni-
dade cristã, acolhendo, perdoando e amando uns aos outros, 
como Cristo nos amou e nos aceitou. Imploramos às famílias 
e igrejas para não rejeitarem nem condenarem os membros e 
amigos gays e lésbicas. Comprometemo-nos a pertencer ao 
ministério para e com todas as pessoas todos os indivíduos.

Justificação:
A posição actual da IMU é directamente oposta ao 

princípio básico Wesleyano de que não devemos “Prejudicar” 
pois indivíduos, famílias e a Igreja foram continuamente ma-
goados pela postura actual da IMU. A linguagem actual no 
Livro de Disciplina é crítica.

¶161.F. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número da petição: 60832-CB-¶161.F-G; Hallenbeck, Ralph -  
Honaker, VA, EUA.

Sexualidade humana

Emendar ¶ 161 F do do Livro de Disciplina da Igreja 
Metodista Unida conforme a seguir:

Defendemos que a sexualidade... educação no que diz re-
speito à sexualidade para crianças, jovens e adultos. 

Como Igreja Metodista Unida rejeitamos qualquer esforço 
dentro do sistema educacional para normalizar os estilos de 
vida sexuais que estejam em contraste com a doutrina tradicio-
nal da Igreja. Por este motivo, nenhum aluno de uma instituição 
de ensino público ou privado, que seja também membro ou par-
ticipante de uma congregação Metodista Unida, deve ser força-
do por um professor ou director de escola, a ser instruído nos 
ensinamentos da homossexualidade como um modo de vida 
moral, natural, bom ou justo e que nenhum aluno seja forçado 
a ler qualquer livro ou publicação de qualquer tipo a descrever 
a homossexualidade como um modo de vida moral, natural, 
bom ou justo. Apoiamos uma política educacional que exige 
uma notificação parental e o consentimento prévio à qualquer 
unidade, lição ou apresentação onde a questão da homossexu-
alidade seja apresentada em sala de aula. 

Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 
sagrado... 

Justificação:
Considerando ¶ 613 e ¶ 806.9 da Disciplina (2012) que 

claramente declara que os fundos da IMU não serão utiliza-

dos para promover a aceitação da homossexualidade, é por-
tanto logicamente consistente que nós também desaprovaría-
mos a doutrinação dos alunos dentro do sistema educacional. 
Devemos ser

¶161.F. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número da petição: 60833-CB-¶161.F-G; Sims, Mary 
Jo - Deer Park, MD, EUA para a Conferência Anual de 
Baltimore-Washington. Hodge, Jeff - Syracuse, NY, EUA 
para a Conferência Anual da Zona Alta de Nova Iorque. 
Reaves, Susan - King George, VA, EUA para a Conferência 
Anual de Virgínia. 999 Petições similares

Sexualidade humana

Alterar o ¶ 161.F conforme se segue:
Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de 

valor sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pes-
soas precisam do ministério da Igreja nas suas lutas para 
a realização humana, bem como a assistência espiritual e 
emocional de uma comunhão que permite conciliar rela-
cionamentos com Deus, com os outros e consigo próprio. 
A Igreja Metodista Unida não tolera a prática da homos-
sexualidade e considera essa prática incompatível com a 
doutrina cristã. Defendemos que a graça de Deus está dis-
ponível para todos . . .

¶161.F. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número da petição: 60834-CB-¶161.F-G; Sachen, Kristin L. 
- Cidade de Nevada, CA, EUA para a Conferência Anual da 
Califórnia-Nevada.

Sexualidade humana

Emendar o Livro de Disciplina  ¶ 161.F conforme a se-
guir:

¶ 161.F) Sexualidade humana—Defendemos . . .
 Embora todos . . .
 Lamentamos . . .
 Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de val-

or sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas pre-
cisam do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização 
humana, bem como a assistência espiritual e emocional de 
uma comunhão que permite conciliar relacionamentos com 
Deus, com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista 
Unida não tem historicamente tolerado não tolera a prática 
da homossexualidade e tem consideradoconsidera esta prática 
incompatível com a doutrina cristã. Defendemos que a graça 
de Deus está disponível para todos... 

Justificação:
Esta resolução apoia a resolução que a Mesa Conexional 

pretende oferecer durante a Conferência Geral de 2016 sendo 
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que eles trabalham para oferecer uma alternativa pragmática 
para a Conferência Geral que reflicta a importância da graça 
para nossa denominação e busque abrir espaços onde a graça 
possa abundar. De acordo . . .

¶161.F. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número da petição: 60835-CB-¶161.F-G; Hall, Russell - 
Tomball, TX, EUA para a Conferência Anual do Texas.

Sexualidade humana

Emendar ¶ 161 F:
Defendemos que a sexualidade é um bom presente de 

Deus para todas as pessoas. Apelamos a todos que façam 
uma gestão responsável desse dom sagrado. Embora todas 
as pessoas sejam seres sexuais quer sejam casados ou não  , 
as relações sexuais são confirmadas apenas com a aliança do 
casamento monogâmico e heterossexual.

Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso 
e exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças e 
uma protecção, orientação e aconselhamento adequados para 
crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, independente-
mente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexual, têm 
direito a ter os seus direitos humanos e civis e a serem prote-
gidos contra a violência. A Igreja deve apoiar a família no for-
necimento de formação adequada à idade no que diz respeito 
à sexualidade para crianças, jovens e adultos.

Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 
sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precis-
am do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização 
humana, bem como a assistência espiritual e emocional de 
uma comunhão que permite conciliar relacionamentos com 
Deus, com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista 
Unida não tolera a prática da homossexualidade e considera 
essa prática incompatível com a doutrina cristã. Defendemos 
que a graça de Deus está disponível para todos. Procuraremos 
viver juntos em comunidade cristã, acolhendo, perdoan-
do e amando uns aos outros, como Cristo nos amou e nos 
aceitou. Imploramos às famílias e igrejas para não rejeitar-
em nem condenarem os membros e amigos gays e lésbicas. 
Comprometemo-nos a pertencer ao ministério para e com to-
das as pessoas.

Substituir o seguinte:
Pelo projecto de Deus, a sexualidade humana é um dom 

destinado a abençoar as vidas de todos aqueles que são cria-
dos à imagem de Deus. O dom de nossa sexualidade, no en-
tanto, é um que exige administração e exercício cuidadoso. 
Em nossa compreensão histórica das Escrituras, as relações 
sexuais devem ser defendidas somente quando praticadas 
dentro da aliança legal e espiritual de um casamento amoroso 
e monógamo entre um homem e uma mulher.

Rejeitamos todas as expressões de comportamento sex-
ual que não reconhece o valor sagrado de cada indivíduo, ou 
que busca explorar, abusar, objectivar ou degradar outros, em 
especial qualquer pessoa que possa ser incapaz de defend-
er-se. Da mesma forma lamentamos o impacto destrutivo da 
promiscuidade, da infidelidade, da bigamia, dos casamentos 
múltiplos ou em série, da pornografia, do tráfico humano, e de 
todas as tentativas para comercializar o dom da sexualidade 
humana em nossas sociedades. 

Defendemos que a graça de Deus está disponível para todos 
e comprometemo-nos a estar em ministério para e com todas 
as pessoas. Neste sentido, do mesmo modo exortamos aqueles 
em nossas famílias e igrejas a não rejeitarem ou condenarem 
qualquer indivíduo com base no seu género, identidade ou ori-
entação sexual, e chamamos nossa congregação a acolher todo 
o indivíduo que esteja a necessitar da graça de Deus.

Justificação:
A declaração actual de 1972 inclui uma linguagem que 

algumas pessoas acham fortes, a separar um segmento en-
quanto a não reflecte questões mais abrangentes sobre a sex-
ualidade humana. A revisão mantém nossa posição mas de 
maneira mais graciosa. A reconhecer a postura histórica da 
IMU, enquanto a reconhecer que as pessoas de fé podem ter 
outras visões.

¶161.F. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número da petição: 60836-CB-¶161.F-G; Lambrecht, 
Thomas A. - The Woodlands, TX, EUA.

Sexualidade humana

Emendar ¶ 161.F conforme a seguir:
Defendemos que a sexualidade é um bom presente de 

Deus para todas as pessoas. Apelamos a todos que façam 
uma gestão responsável desse dom sagrado. Embora todas 
as pessoas sejam seres sexuais quer sejam casados ou não  , 
as relações sexuais são confirmadas apenas com a aliança do 
casamento monogâmico e heterossexual.

Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso 
e exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças e 
uma protecção, orientação e aconselhamento adequados para 
crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, independente-
mente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexual, têm 
direito a ter os seus direitos humanos e civis e a serem prote-
gidos contra a violência. A Igreja deve apoiar a família no for-
necimento de formação adequada à idade no que diz respeito 
à sexualidade para crianças, jovens e adultos.

Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de val-
or sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas pre-
cisam do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização 
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humana, bem como a assistência espiritual e emocional de uma 
comunhão que permite conciliar relacionamentos com Deus, 
com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista Unida não 
tolera a prática da homossexualidade e considera essa prática 
incompatível com a doutrina cristã. Defendemos que a graça 
de Deus está disponível para todos. Procuraremos viver juntos 
em comunidade cristã, acolhendo, perdoando e amando uns 
aos outros, como Cristo nos amou e nos aceitou. Imploramos 
às famílias e igrejas para não rejeitarem nem condenarem os 
membros e amigos gays e lésbicas. Comprometemo-nos a per-
tencer ao ministério para e com todas as pessoas.

Pelo projecto de Deus, a sexualidade humana é um dom des-
tinado a abençoar as vidas de todos as pessoas. O dom de nossa 
sexualidade, no entanto, é um que exige administração e exer-
cício cuidadoso. Em nossa compreensão histórica das Escrituras, 
as relações sexuais devem ser defendidas somente quando prat-
icadas dentro da aliança legal e espiritual de um casamento am-
oroso e monógamo entre um homem e uma mulher. Portanto, 
acreditamos que o sexo antes do casamento, o adultério, a poli-
gamia, e as relações do mesmo sexo são contrárias ao projecto 
de Deus e não levam ao florescimento humano.

Rejeitamos todas as expressões de comportamento sex-
ual que não reconhece o valor sagrado de cada indivíduo, ou 
que busca explorar, abusar, objectivar ou degradar outros, em 
especial qualquer pessoa que possa ser incapaz de defend-
er-se. Da mesma forma lamentamos o impacto destrutivo da 
promiscuidade, da infidelidade, da bigamia, dos casamentos 
múltiplos ou em série, da pornografia, do tráfico humano, e de 
todas as tentativas para comercializar o dom da sexualidade 
humana em nossas sociedades. 

Defendemos que a graça de Deus está disponível para to-
dos e comprometemo-nos a estar em ministério para e com 
todas as pessoas. Neste sentido, do mesmo modo exortamos 
aqueles em nossas famílias e igrejas a não rejeitarem ou con-
denarem qualquer indivíduo com base no seu género, identi-
dade ou orientação sexual, e chamamos nossa congregação a 
acolher todo o indivíduo, pois todos necessitamos da graça 
de Deus.

Justificação:
A declaração actual separa um segmento enquanto a não 

reflecte questões mais abrangentes sobre a sexualidade hu-
mana. A revisão mantém nossa posição mas de maneira mais 
graciosa. Declara claramente a postura histórica da IMU, 
consistente com a Escritura e a tradição, enquanto enquadra 
nossa doutrina em um contexto mais abrangente.

¶161.F. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60883-CB-¶161.F-G; Mumme, Michael 
C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Sexualidade humana

Alterar o ¶ 161.F ao eliminar e adicionar o texto indicado:
Defendemos que a sexualidade é um bom presente de 

Deus para todas as pessoas. Apelamos a todos que façam uma 
gestão responsável desse dom sagrado.Reconhecemos que a 
sexualidade é um bom presente de Deus e acreditamos que 
as pessoas se sentem bem consigo próprias apenas quando 
esse presente é reconhecido e defendido por si próprias, pela 
Igreja e pela sociedade. Invocamos todas as pessoas para dis-
ciplinas que conduzam à realização de si próprias, dos outros 
e da sociedade na administração deste presente. As discipli-
nas médicas, teológicas e humanísticas devem relacionar-se 
entre si num esforço determinado de compreender de forma 
mais aprofundadamente a sexualidade humana.

Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 
casados ou não  , as relações sexuais são confirmadas apenas 
com a aliança do casamento monogâmico e heterossexual. 

Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso 
e exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças e 
uma protecção, orientação e aconselhamento adequados para 
crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, independente-
mente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexual, têm 
direito a ter os seus direitos humanos e civis e a serem prote-
gidos contra a violência. A Igreja deve apoiar a família no for-
necimento de formação adequada à idade no que diz respeito 
à sexualidade para crianças, jovens e adultos. 

Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 
sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precis-
am do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização 
humana, bem como a assistência espiritual e emocional de 
uma comunhão que permite conciliar relacionamentos com 
Deus, com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista 
Unida não tolera a prática da homossexualidade e considera 
essa prática incompatível com a doutrina cristã. Defendemos 
que a graça de Deus está disponível para todos. Procuraremos 
viver juntos em comunidade cristã, acolhendo, perdoan-
do e amando uns aos outros, como Cristo nos amou e nos 
aceitou. Imploramos às famílias e igrejas para não rejeitar-
em nem condenarem os membros e amigos gays e lésbicas. 
Comprometemo-nos a pertencer ao ministério para e com to-
das as pessoas.

¶161.F. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60903-CB-¶161.F-G; Hodge, Jeff - 
Syracuse, NY, EUA para a Conferência Anual da Zona Alta 
de Nova Iorque.

Sexualidade humana

Alterar o ¶ 161.F conforme se segue:
Sexualidade humana - Defendemos que a sexualidade é 
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um bom presente de Deus para todas as pessoas. Apelamos a 
todos que façam uma gestão responsável desse dom sagrado.

Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 
casados ou não  , as relações sexuais são confirmadas apenas 
com a aliança do casamento monogâmico e heterossexual. 

Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso 
e exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças e 
uma protecção, orientação e aconselhamento adequados para 
crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, independente-
mente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexual, têm 
direito a ter os seus direitos humanos e civis e a serem prote-
gidos contra a violência. A Igreja deve apoiar a família no for-
necimento de formação adequada à idade no que diz respeito 
à sexualidade para crianças, jovens e adultos. 

Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 
sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precis-
am do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização 
humana, bem como a assistência espiritual e emocional de 
uma comunhão que permite conciliar relacionamentos com 
Deus, com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista 
Unida não tolera a prática da homossexualidade e considera 
essa prática incompatível com a doutrina cristã. Defendemos 
que a graça de Deus está disponível para todos.

Justificação:
Alcançar uma maior consistência entre o Livro de Disci-

plina da Igreja Metodista Unida e o amor de Deus por nós, 
conforme expresso na Bíblia e vivenciado pela nossa recepção 
da Sua graça; ajudar-nos na nossa luta para amar Deus com a 
plenitude pedida na Bíblia; e para . . .

¶161.F. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60944-CB-¶161.F-G; Howe, Margaret -  
New Paltz, NY, USA para a Conferência Anual de Nova 
Iorque.

Sexualidade humana

Alterar ¶ 161.F) Sexualidade humana, da seguinte forma: 
Defendemos que a sexualidade é um bom presente de 

Deus para todas as pessoas. Apelamos a todos que façam uma 
gestão responsável desse dom sagrado. 

Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 
casados ou não  , as relações sexuais são confirmadas apenas 
com a aliança do casamento monogâmico e heterossexual. 

Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso 
e exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças 
e uma protecção, orientação e aconselhamento adequados 
para crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, indepen-
dentemente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexual, 
têm direito a ter os seus direitos humanos e civis e a serem 

protegidos contra a violência. A Igreja deve apoiar a família 
no fornecimento de formação adequada à idade no que diz 
respeito à sexualidade para crianças, jovens e adultos. 

Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 
sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precis-
am do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização 
humana, bem como a assistência espiritual e emocional de 
uma comunhão que permite conciliar relacionamentos com 
Deus, com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista 
Unida não tolera a prática da homossexualidade e considera 
essa prática incompatível com a doutrina cristã. Defendemos 
que a graça de Deus está disponível para todos. Procuraremos 
viver juntos em comunidade cristã, acolhendo, perdoan-
do e amando uns aos outros, como Cristo nos amou e nos 
aceitou. Imploramos às famílias e igrejas para não rejeitar-
em nem condenarem os membros e amigos gays e lésbicas. 
Comprometemo-nos a pertencer ao ministério para e com to-
das as pessoas. (Consultar a Decisão do Conselho Jurídico 
702.) 

Como parte do Corpo de Cristo, defendemos que todas as 
pessoas são indivíduos de valor sagrado, criados à imagem de 
Deus. Defendemos que a sexualidade é um bom presente de 
Deus para todas as pessoas. Afirmamos isso como uma parte 
intrínseca da nossa personalidade, e como um elemento rico, 
complexo da vida humana. 

A nossa tradição de fé explicita a importância de uma 
abordagem abrangente para com a sexualidade humana que 
depende de um exame de princípios bíblicos, uma apli-
cação dos princípios da teologia Wesleyana e um testemun-
ho profético para a graça de Deus num mundo fragmentado. 
Acreditamos que cada um desses mandatos de origem dão as 
boas-vindas ao povo de Deus na vida da igreja. 

Apelamos a todas as pessoas que façam uma gestão re-
sponsável do dom sagrado da sexualidade humana. Rejeitamos 
todas as formas de abuso, comercialização e exploração de 
relações meramente para gratificação sexual. 

Comprometemos a nossa vida em conjunto para a er-
radicação da homofobia e heterossexismo. Imploramos aos 
membros da igreja, ao clero e às congregações para não re-
jeitarem nem condenarem os membros, familiares e amigos 
gays e lésbicas. 

Todas as pessoas, independentemente da idade, sexo, 
estado civil, orientação sexual, identidade do género ou ex-
pressão do género têm direito a ter os seus direitos humanos e 
civis e a serem protegidos contra a violência e todas as formas 
de discriminação. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças 
e uma protecção, orientação e aconselhamento eficazes para 
crianças vítimas de abuso. 

Comprometemo-nos a pertencer ao ministério para e 
com todas as pessoas. Somos chamados a criar espaços se-
guros para as pessoas, jovens e velhos, para discutir questões 
relacionadas com a sexualidade humana e relacionamentos 
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humanos saudáveis. Apoiamos o fornecimento de educação 
sexual abrangente e adequada à idade para crianças, jovens 
e adultos. Todas as pessoas precisam do ministério da Igreja 
nas suas lutas para a realização humana, bem como a assistên-
cia espiritual e emocional de uma comunhão que permite con-
ciliar relacionamentos com Deus, com os outros e consigo 
próprio. 

Justificação:
Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 

sagrado, criados à imagem de Deus. Defendemos que a sex-
ualidade é um bom presente de Deus para todas as pessoas. 
Comprometemo-nos a pertencer ao ministério para e com to-
das as pessoas. 

¶161.F. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60977-CB-¶161.F-G; Sterling, Jeffrey 
D. - Allison Park, PA, USA para o Comité da Jurisdição 
Nordeste sobre o Ministério.

Sexualidade humana

Alterar ¶ 161.F, da seguinte forma:
F) Sexualidade humana—Afirmamos que . . .
Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 

casados ou não  , as relações sexuais são confirmadas apenas 
com a aliança do casamento monogâmico e heterossexual.

Lamentamos todas as formas . . .
Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 

sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precis-
am do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização 
humana, bem como a assistência espiritual e emocional de 
uma comunhão que permite conciliar relacionamentos com 
Deus, com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista 
Unida não tolera a prática da homossexualidade e considera 
essa prática incompatível com a doutrina cristã. Defendemos 
que a graça de Deus está disponível para todos. Procuraremos 
viver juntos em comunidade cristã, acolhendo, perdoan-
do e amando uns aos outros, como Cristo nos amou e nos 
aceitou. Imploramos às famílias e igrejas para não rejeitar-
em nem condenarem os membros e amigos gays e lésbicas. 
Comprometemo-nos a pertencer ao ministério para e com to-
das as pessoas.

 A Igreja Metodista Unida compreendeu a “prática” da 
homossexualidade como “incompatível com os ensinamentos 
Cristãos” e não permitiu que “homossexuais auto-confessos e 
praticantes” sejam candidatos para o ministério, nem permi-
tiu que os seus membros do clero realizem uniões do mesmo 
sexo ou que as suas igrejas acolham estas cerimónias.

 Durante o mesmo período, uma parte significativa da 
Igreja Metodista Unida questionou a posição oficial da igreja. 

 Devido a esta conversa contínua ética e teológica acerca 

da homossexualidade, a Igreja Metodista Unida permite liber-
dade nas decisões das conferências anuais no que respeita à 
candidatura para ministério; liberdade do clero quanto ao de-
sempenho de uniões do mesmo sexo; e liberdade das igre-
jas locais quanto a celebrar casamentos ou uniões do mesmo 
sexo.

Justificação:
Esta legislação permite o ministério com pessoas LGBTQ 

(lésbicas, gays, bissexuais e transgéneros), permitindo a cada 
membro do clero, igreja e conferência anual liberdade de obe-
decer a decisões de consciência. 

¶161.F. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 61041-CB-¶161.F-G; Wiley, David E. 
III - Allendale, NJ, USA para a Conferência Anual da Área 
Metropolitana de Nova Jersey.

Sexualidade humana

LdD 2012 ¶ 161.F) Sexualidade humana—Afirmamos 
que a sexualidade é uma dádiva de Deus a todas as pessoas. 
Apelamos a todos que façam uma gestão responsável desse 
dom sagrado. 

Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 
casados ou não  , as relações sexuais são confirmadas apenas 
com a aliança do casamento monogâmico e heterossexual. 

Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso 
e exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças 
e uma protecção, orientação e aconselhamento adequados 
para crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, indepen-
dentemente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexu-
al, ou identidade de género têm direito a ter os seus direitos 
humanos e civis e a serem protegidos contra a violência. A 
Igreja deve apoiar a família no fornecimento de formação 
adequada à idade no que diz respeito à sexualidade para cri-
anças, jovens e adultos. 

Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 
sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precis-
am do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização 
humana, bem como a assistência espiritual e emocional de 
uma comunhão que permite conciliar relacionamentos com 
Deus, com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista 
Unida não tolera a prática da homossexualidade e considera 
essa prática incompatível com a doutrina cristã. Defendemos 
que a graça de Deus está disponível para todos. Procuraremos 
viver juntos em comunidade cristã, acolhendo, perdoando e 
amando uns aos outros, como Cristo nos amou e nos aceitou. 
Imploramos às famílias e às igrejas que não rejeitem nem 
condenem ninguém e que todos nos comprometamos a estar 
em ministério para e com todas as pessoas. 
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¶161.G.

Número de petição: 60662-CB-¶161.G; Lawrence, Jan - 
Oakton, VA, EUA.

Violência e abuso domésticos

Emendar ¶ 161.G:
¶ 161.G Violência e abuso domésticos 
Reconhecemos que a violência e abuso domésticos 

em todas as suas formas—verbal, psicológica, física, sexu-
al—é prejudicial para o convénio da comunidade humana. 
Incentivamos a Igreja a oferecer um ambiente seguro, acon-
selhamento e apoio à vítima e a trabalhar com o abusador 
para que ultrapasse estes comportamentos. O abuso assume 
muitas formas e tem muitas causas. Independentemente da 
causa ou do abuso, tanto a vítima como o abusador precisam 
do amor da igreja. Embora deploremos a natureza das acções 
do abusador, afirmamos que essa pessoa foi criada à imagem 
de Deus e necessita do amor redentor de Deus.

Justificação:
A nossa função como igreja em situações de abuso 

alarga-se ao apoio à vítima e ao abusador. Temos de ser 
recordados deste facto pois na nossa humanidade gravita-
mos no apoio à vítima e é possível que nos esqueçamos do 
abusador.

¶161.I. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60884-CB-¶161.I-G; Mumme, Michael 
C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Assédio sexual

Alterar o ¶ 161.IE ao adicionar e eliminar o texto indi-
cado:

Consideramos que a sexualidade humana é uma boa 
dádiva de Deus. Um dos abusos desta boa dádiva é o as-
sédio sexual. Definimos o assédio sexual como qualquer 
comentário, avanço ou pedido sexual indesejado, seja ele 
verbal ou físico, que seja razoavelmente entendido pelo des-
tinatário como degradante, intimidante ou coercivo. O assé-
dio sexual deve ser entendido como uma exploração de uma 
relação de poder e não como uma questão exclusivamente 
sexual. O assédio sexual inclui, entre outros, a criação de 
um ambiente de trabalho hostil ou abusivo resultante da dis-
criminação baseada no género, na identidade de género ou 
na orientação sexual.

Contrário a uma comunidade estimuladora, o assédio 
sexual cria condições impróprias, coercivas e abusivas onde 
quer que tenha lugar na sociedade. O assédio sexual prejudica 
o objectivo social de igualdade de oportunidades e o um am-
biente de respeito mútuo entre homens e mulheres. A atenção 

sexual indesejada é errada e discriminatória. O assédio sexual 
interfere com a missão moral da Igreja.

¶161.J.

Número da petição: 60698-CB-¶161.J-G; Bryan, James L. - 
NC, EUA para a Conferência Anual da Carolina do Norte.

Aborto

Emendar ¶ 161.J do Livro de Disciplina  conforme a se-
guir:

J) Aborto—O início da vida . . .
 Reconhecemos os conflitos trágicos de vida vida com 

o físico física que pode justificar o aborto, e em tais casos 
apoiamos . . .

 Opomo-nos à utilização do aborto tardio, conhecido 
como dilatação e extracção (aborto por nascimento parcial) 
e defendemos o fim desta prática, excepto quando a vida da 
mãe está em perigo e não está disponível nenhum outro pro-
cedimento médico ou em caso de anomalias graves do feto 
incompatíveis com a vida. Este procedimento deverá ser re-
alizado apenas por prestadores de serviços médicos certifi-
cados. Sempre que haja possibilidade de o feto sobreviver 
fora do ventre da mãe, devem ser feitos todos os esforços ra-
zoáveis para preservar ambas as vidas. Antes de fornecerem 
os seus serviços, os prestadores de serviços de aborto devem 
ser obrigados a oferecer às mulheres a opção de anestesia.

 Chamamos todos os cristãos . . .
 Lamentamos e estamos comprometidos a diminuir os al-

tos índices de aborto. A Igreja deve incentivar os ministérios 
a reduzir as gravidezes indesejadas, como a educação sexual 
abrangente e apropriada à idade, fundamentada no ensina-
mento cristão, a defesa para garantir o acesso à contracepção 
e o apoio de iniciativas que melhorem a qualidade de vida de 
todas as mulheres e jovens em todo o mundo.

 Mulheres adultas jovens enfrentam desproporcional-
mente situações em que sentem que não têm qualquer escolha, 
devido a circunstâncias financeiras, educativas, relacionais ou 
outras que estão fora do seu controlo. A Igreja e as respectiv-
as congregações locais e ministérios de campus devem estar 
na vanguarda no apoio aos ministérios existentes e no desen-
volvimento de novos ministérios que ajudem estas mulheres 
nas suas comunidades. Encorajamos particularmente a Igreja, 
o governo e as agências de serviços sociais a apoiarem e facil-
itarem a opção da adopção como uma alternativa geralmente 
preferível ao aborto. (Ver ¶ 161.L) Afirmamos e incentivamos 
a Igreja a apoiar o ministério dos centros de crise de grávidas e 
centros de recursos de gravidez que ajudam compassivamente 
as mulheres a encontrarem alternativas viáveis ao aborto.

 As leis e regulamentos governamentais não fornecem 
toda a orientação exigida pela consciência cristã informada. 
Assim, uma decisão sobre um aborto deve ser feita somente 
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após uma cuidadosa consideração e oração das partes en-
volvidas, com aconselhamento médico, familiar, pastoral e 
outro. (O Livro de Disciplina, 2012)

Justificação:
A actual redacção do ¶ 161.J tem sido tratada por al-

guns membros da Igreja Metodista Unida como um meio 
de defender unilateralmente políticas públicas que incluam 
o aborto voluntário. Estas alterações ao ¶ 161.J alinhariam 
com maior clareza a nossa Igreja com o ensinamento cristão 
bíblico e histórico que defende os nascituros e as mães do 
aborto.

¶161.J.

Número da petição: 60743-CB-¶161.J-G; Harper, Trey - 
Forest, MS, EUA para a Conferência Anual de Mississippi.

Aborto

Emendar ¶ 161.J do Livro de Disciplina  conforme a se-
guir:

J) Aborto—O início da vida e o fim da vida são os limites 
dados por Deus da existência humana. Apesar de os indivídu-
os sempre terem tido algum grau de controlo sobre quando 
morrem, agora têm o incrível poder de determinar quando e 
até mesmo se novos indivíduos nascerão. A nossa crença na 
santidade da vida humana em gestação torna-nos relutantes 
em aprovar o aborto.

 Mas somos igualmente obrigados a respeitar o carácter 
sagrado da vida e o bem-estara saúde física da mãe e do feto.

 Reconhecemos conflitos trágicos da  vida física com a 
vida física que pode raramente justificar o aborto e, nesses 
casos, apoiamos a opção legal do aborto através de procedi-
mentos médicos adequados ou prestadores de serviços médi-
cos certificados. Não podemos defender o aborto como um 
meio aceitável de contracepção e rejeitamos incondicional-
mente o aborto como meio de selecção de géneros ou de eu-
genia (ver Resolução 3184).

Apoiamos a notificação dos pais, tutores ou outros adul-
tos responsáveis e o seu consentimento antes de o aborto pod-
er ser realizado em jovens que ainda não tenham atingido a 
idade da maioridade legal. 

 Opomo-nos à utilização do aborto tardio, conhecido 
como dilatação e extracção (aborto por nascimento parcial) 
e defendemos o fim desta prática, excepto quando a vida da 
mãe está em perigo e não está disponível nenhum outro pro-
cedimento médico ou em caso de anomalias graves do feto 
incompatíveis com a vida. Este procedimento deverá ser re-
alizado apenas por prestadores de serviços médicos certifi-
cados. Sempre que um feto puder sobreviver fora do útero 
da mãe, todos os esforços devem ser envidados para preser-
var ambas as vidas. Antes de fornecerem os seus serviços, os 

prestadores de serviços de aborto deveriam devem ser obriga-
dos a oferecer às mulheres a opção de anestesia.

 Chamamos todos os cristãos a um inquérito minucio-
so e oração para os tipos de condições que podem levá-los a 
considerar o aborto. Confiamos em Deus para fornecer orien-
tação, sabedoria e discernimento para aqueles que enfrentam 
uma gravidez indesejada.

 A Igreja deve oferecer ministérios para reduzir as gravi-
dezes indesejadas. Comprometemos nossa Igreja a continuar 
a oferecer os ministérios de cuidado para aqueles que a gravi-
dez foi interrompida, que interromperem a gravidez, para 
aqueles no meio de uma gravidez de risco e para aqueles que 
dão à luz.

 Lamentamos,e estamos comprometidos a promover a di-
minuiçãoem diminuir, os altos índices de aborto. A Igreja deve 
incentivar ministérios para reduzir as gravidezes indesejadas, 
como a educação sexual abrangente e apropriada à idade com 
base na doutrina cristã,e defender relativamente a contracepção 
e o apoio de iniciativas que melhorem a qualidade de vida de 
todas as mulheres e jovens em todo o mundo. Mulheres adul-
tas jovens enfrentam desproporcionalmente situações em que 
sentem que não têm qualquer escolha, devido a circunstân-
cias financeiras, educativas, relacionais ou outras que estão 
fora do seu controlo. A Igreja e as respectivas congregações 
locais e ministérios de campus devem estar na vanguarda no 
apoio aos ministérios existentes e no desenvolvimento de no-
vos ministérios que ajudem estas mulheres nas suas comuni-
dades. Devem igualmente apoiar os centros de gravidezes de 
risco e centros de recursos de gravidez que compassivamente 
ajudam as mulheres a explorar todas as opções relacionadas 
com a gravidez não planeada. Encorajamos particularmente a 
Igreja, o governo e as agências de serviços sociais a apoiarem 
e facilitarem a opção da adopção como uma alternativa muito 
mais preferível  geralmente ao aborto. (Consultar o ¶ 161.L.) 
Defendemos e encorajamos a Igreja a auxiliar o ministério de 
centros de gravidezes de risco e centros de recursos de gravi-
dez que compassivamente ajudam as mulheres a encontrar 
alternativas viáveis   para o aborto.

 As leis e regulamentos governamentais não fornecem 
toda a orientação exigida pela consciência cristã informada. 
Assim, uma decisão sobre um aborto clinicamente necessário 
deve ser feita somente após uma cuidadosa consideração e 
oração das partes envolvidas, com aconselhamento médico, 
familiar, pastoral e outro aconselhamento adequado. (O Livro 
de Disciplina [2012])

Justificação:
O Parágrafo 161.J tem sido tratado por alguns como o 

meio de defesa unilateral de políticas públicas a avançarem o 
aborto electivo. Estas emendar claramente alinhariam nossa 
igreja com a doutrina histórica cristã, bíblica que defende os 
fetos e suas mães e apoia as iniciativas que melhoram a qual-
idade de vida de todas as mulheres.
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¶161.J.

Número da petição: 60744-CB-¶161.J-G; Johnson, Carolyn 
E. - West Lafayette, IN, EUA para a Conferência Anual de 
Indiana. 1 Petição similar

Aborto

Emendar ¶ 161.J do Livro de Disciplina  conforme a se-
guir:

J) Aborto—O início da vida . . .
Opomo-nos à utilização do aborto tardio, conhecido como 

dilatação e extracção (aborto por nascimento parcial) e defen-
demos o fim desta prática, excepto quando a vida da mãe está 
em perigo e não está disponível nenhum outro procedimento 
médico ou em caso de anomalias graves do feto incompatíveis 
com a vida. Este procedimento deverá ser realizado apenas por 
prestadores de serviços médicos certificados. Sempre que haja 
possibilidade de o feto sobreviver fora do ventre da mãe, devem 
ser feitos todos os esforços razoáveis para preservar ambas as 
vidas. Antes de fornecerem os seus serviços, os prestadores de 
serviços de aborto devem ser obrigados a oferecer às mulheres 
a opção de anestesia. Apoiamos as execuções vigorosas das leis 
em sociedades civis a protegerem o direito dos profissionais 
de cuidados de saúde a não participarem em abortos por uma 
questão de consciência.

Chamamos todos os cristãos...
Lamentamos, e estamos comprometidos em promover a 

diminuição do para diminuir, os altos índices de aborto. A 
igreja deve incentivar os ministérios a reduzirem as gravidez-
es não desejadas tal como a educação abrangente, adequada 
à idade, promoção da abstinência pré-marital, a defesa em 
relação à informação sobre contracepção e o apoio às iniciati-
vas para melhorar a qualidade de vida para todas as mulheres 
e meninas em todo o mundo.

Mulheres adultas jovens enfrentam desproporcionalmente 
situações em que sentem que não têm qualquer escolha, devido 
a circunstâncias financeiras, educativas, relacionais ou outras 
que estão fora do seu controlo. A Igreja e as respectivas congre-
gações locais e ministérios de campus devem estar na vanguar-
da no apoio aos ministérios existentes e no desenvolvimento de 
novos ministérios que ajudem estas mulheres nas suas comu-
nidades. Devem igualmente apoiar os centros de gravidezes de 
risco e centros de recursos de gravidez que compassivamente 
ajudam as mulheres a explorar todas as opções relacionadas 
com a gravidez não planeada. Encorajamos particularmente 
a Igreja, o governo e as agências de serviços sociais a apoi-
arem e facilitarem a opção da adopção como uma alternativa 
geralmente preferível ao aborto. (Ver ¶ 161.L.) Defendemos 
e encorajamos a Igreja a auxiliar o ministério de centros de 
gravidezes de risco e centros de recursos de gravidez que 
compassivamente ajudam as mulheres a encontrar alternati-
vas viáveis   para o aborto. 

Leis governamentais . . .

Justificação:
Os Metodistas Unidos com uma gama de visões sobre 

o aborto concordam que nossa Igreja não deveria envergon-
har-se em claramente declarar que geralmente preferimos al-
ternativas de afirmação de vida ao aborto; que amplamente 
queremos proteger as mulheres e os bebés a termo; e que nin-
guém deveria ser forçado a participar de um aborto.

¶161.J.

Número da petição: 60745-CB-¶161.J-G; Johnson, Carolyn 
E. - West Lafayette, IN, EUA para a Conferência Anual de 
Indiana. 1 Petição similar

Aborto

Emendar ¶ 161.J do Livro de Disciplina  conforme a se-
guir: 

J) Aborto—O início da vida e o fim da vida são os limites 
dados por Deus da existência humana.

. . .
Não podemos defender o aborto como um meio aceitável 

de contracepção e rejeitamos incondicionalmente o abor-
to como meio de selecção de géneros ou de eugenia (ver 
Resolução 3184). Deploramos o direccionamento ao aborto 
de fetos com deficiências.

. . .

Justificação:
À medida que a tecnologia torna cada vez mais possível 

seleccionar o feto com características não desejadas, somos 
obrigados a quebrar o silêncio com uma voz clara. Esta frase 
é de uma afirmação importante sobre os valores e direitos ig-
uais dos deficientes, consistente com nossa defesa de longa 
data sobre os direitos das pessoas com deficiências.

¶161.J.

Número da petição: 60746-CB-¶161.J-G; McGrath, Marian -  
Thornton, PA, EUA para o Ministério das Mulhres da IMU 
de Bethlehem. 1 Petição similar

Aborto

Emendar Disciplina ¶161.J ao acrescentar novas palavras 
à quinta frase conforme a seguir:

¶ 161.J) Aborto—
. . .Reconhecemos conflitos trágicos da vida com a vida 

que pode justificar o aborto e, nesses casos, apoiamos a opção 
legal do aborto através de procedimentos médicos adequados 
por prestadores de serviços médicos certificados, mas somente 
como um último recurso em circunstâncias extremas . . .

Justificação:
Esta única frase é tão amplamente formulada que tem 

sido interpretada por muitas pessoas como se a Igreja Meto-
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dista Unida apoiasse todos ou a maioria dos abortos. Esta 
emenda faria a frase um pouco mais clara que por amor às 
mulheres e às crianças, nossa Igreja normalmente prefere a 
vida em vez do aborto.

¶161.J.

Número da petição: 60747-CB-¶161.J-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, EUA.

Aborto

Emendar  161.J conforme a seguir:
J) Aborto—O início da vida e o fim da vida são os limites 

dados por Deus da existência humana. Apesar de os indivídu-
os sempre terem tido algum grau de controlo sobre quando 
morrem, agora têm o incrível poder de determinar quando e 
até mesmo se novos indivíduos nascerão. A nossa crença na 
santidade da vida humana em gestação torna-nos relutantes 
em aprovar o aborto. Defendemos as protecções legais para 
o feto.

Mas somos igualmente obrigados a respeitar . . .

¶161.J.

Número de petição: 60908-CB-¶161.J-G; Wilson, John 
R. - PA, EUA para a Conferência Anual da Pensilvânia 
Ocidental.

Aborto

J) Aborto— O início da vida e o fim da vida são os limites 
dados por Deus da existência humana. Apesar de os indivídu-
os sempre terem tido algum grau de controlo sobre quando 
morrem, agora têm o incrível poder de determinar quando e 
até mesmo se novos indivíduos nascerão. A nossa crença na 
santidade da vida humana em gestação torna-nos relutantes 
em aprovar o aborto.

 Mas somosSomos igualmente obrigados a respeitar o 
carácter sagrado da vida e do bem-estar da mãe e do feto.

 Reconhecemos conflitos trágicos da vida física com a 
vida física que pode justificar o aborto e, nesses casos, apoia-
mos a opção legal do aborto através de procedimentos médi-
cos adequados realizados por prestadores de serviços médi-
cos certificados. Apoiamos a notificação dos pais, tutores ou 
outros adultos responsáveis e o seu consentimento antes de o 
aborto poder ser realizado em jovens que ainda não tenham 
atingido a idade da maioridade legal. Não podemos defend-
er Rejeitamos incondicionalmente o abordo como um meio 
aceitável de contracepção e rejeitamos incondicionalmente o 
aborto como meio de selecção de géneros ou eugenia (ver 
Resolução 3184).

 Opomo-nos à utilização do aborto tardio, conhecido 
como dilatação e extracção (aborto por nascimento parcial) 

e defendemos o fim desta prática, excepto quando a vida da 
mãe está em perigo e não está disponível nenhum outro pro-
cedimento médico ou em caso de anomalias graves do feto 
incompatíveis com a vida. Este procedimento deverá ser re-
alizado apenas por prestadores de serviços médicos certifi-
cados. Sempre que haja possibilidade de o feto sobreviver 
fora do ventre da mãe, devem ser feitos todos os esforços ra-
zoáveis para preservar ambas as vidas. Antes de fornecerem 
os seus serviços, os prestadores de serviços de aborto devem 
ser obrigados a oferecer às mulheres a opção de anestesia.

 Chamamos todos os cristãos a um inquérito minucio-
so e oração para os tipos de condições que podem levá-los a 
considerar o aborto. Confiamos em Deus para fornecer orien-
tação, sabedoria e discernimento para aqueles que enfrentam 
uma gravidez indesejada.

 A Igreja deve oferecer ministérios para reduzir as gravi-
dezes indesejadas. Comprometemo-nos na nossa Igreja a 
continuar a fornecer os ministérios de carinho para aqueles 
que interromperem a gravidez, para aqueles no meio de uma 
gravidez de risco e para aqueles que dão à luz.

 Lamentamos e estamos empenhados em trabalhar em 
promover a diminuição para diminuir as elevadas taxas de 
aborto. A Igreja deve incentivar os ministérios a reduzir as 
gravidezes indesejadas, como a educação sexual abrangente 
e apropriada à idade, fundamentada no ensinamento cristão, 
a defesa para garantir o acesso à contracepção e o apoio de 
iniciativas que melhorem a qualidade de vida de todas as mul-
heres e jovens em todo o mundo.

 Mulheres adultas jovens enfrentam desproporciona-
lmente situações em que sentem que não têm qualquer es-
colha, devido a circunstâncias financeiras, educativas, rela-
cionais ou outras que estão fora do seu controlo. A Igreja e 
as respectivas congregações locais e ministérios de campus 
devem estar na vanguarda no apoio aos ministérios existentes 
e no desenvolvimento de novos ministérios que ajudem estas 
mulheres nas suas comunidades. Devem igualmente apoiar os 
centros de gravidezes de risco e centros de recursos de gravi-
dez que compassivamente ajudam as mulheres a explorar 
todas as opções relacionadas com a gravidez não planeada. 
Encorajamos particularmente a Igreja, o governo e as agên-
cias de serviços sociais a apoiarem e facilitarem a opção da 
adopção como alternativa preferível para o aborto. (Consultar 
o ¶ 161.L.) Defendemos e encorajamos a Igreja a auxiliar o 
ministério de centros de gravidezes de risco e centros de re-
cursos de gravidez que compassivamente ajudam as mulheres 
a encontrar alternativas viáveis   para o aborto.

 As leis e regulamentos governamentais não fornecem 
toda a orientação exigida pela consciência cristã informada. 
Assim, uma decisão sobre um aborto deve ser feita somente 
após uma cuidadosa consideração e oração das partes en-
volvidas, com aconselhamento médico, familiar, pastoral e 
outro (O Livro de Disciplina de 2012.)
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Justificação:
A actual redacção do ¶ 161.J tem sido tratada por alguns 

membros da Igreja Metodista Unida como um meio de de-
fender unilateralmente políticas públicas que incluam o abor-
to voluntário. Estas alterações ao ¶ 161.J alinhariam com 
maior clareza a nossa Igreja com o ensinamento cristão bíbli-
co e histórico que defende os nascituros e as mães do aborto.

¶161.K.

Número da petição: 60681-CB-¶161.K-G; Lawrence, Jan - 
Oakton, VA, EUA.

Ministério para aqueles que  
passaram por um aborto 

Emendar ¶ 161.K:
¶ 161.K Ministério para aqueles que passaram por um 

aborto—
Exortamos os pastores locais a informarem-se sobre 

os sintomas e comportamentos associados com o estresse 
pós-aborto. Comprometemo-nos na nossa Igreja a continuar a 
fornecer os ministérios de carinho para aqueles que interrom-
perem a gravidez, para aqueles no meio de uma gravidez de 
risco e para aqueles que dão à luz. Incentivamos ainda as ig-
rejas locais a disponibilizarem informações de contacto para 
as agências de aconselhamento a oferecerem programas para 
tratar do estresse pós-aborto à todos em busca de ajuda.

Justificação:
Se a Igreja não tiver êxito em ajudar alguém a decidir-se 

contra o aborto, o ministério para a mulher envolvida não é 
interrompido. Em vez de julgar a decisão, o ministério da Ig-
reja deve continuar para a jovem mulher.

¶161.L.

Número da petição: 60704-CB-¶161.L-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, EUA.

Protecções para Agências Religiosas de Adopção

Adiconar no final de ¶ 161.L: Afirmamos as protecções 
legais para as agências religiosas de adopção a manterem as 
estruturas familiares tradicionais, inclusive de mães e pais 
casados um com o outro.

¶161.L. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60885-CB-¶161.L-G; Mumme, Michael 
C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Adopção

Alterar o ¶ 161.L ao adicionar o texto indicado:
Os filhos são uma dádiva de Deus . . . Reafirmamos e 

apoiamos a vontade de o(s) pai(s) adoptivo(s) criar(em) um 
filho adoptado como criaria(m) um filho biológico, indepen-
dentemente da orientação sexual do(s) pai(s) adoptivo(s). 
Quando as circunstâncias exigem a adopção . . .

¶161.M.

Número de petição: 60663-CB-¶161.M-G; Baxter, David - 
Brentwood, TN, EUA.

Desencorajar a utilização de cigarros electrónicos

Emendar ¶ 162.M conforme se descreve:
M) Tabaco: Afirmamos a nossa tradição história das mais 

elevadas normas de disciplina pessoal e responsabilidade so-
cial. À luz da evidência esmagadora de que o fumo de tabaco 
e utilização de tabaco sem fumo é nocivo para a saúde de pes-
soas de todas as idades, recomendamos total abstinência em 
relação ao consumo de tabaco. Apelamos que os nossos recur-
sos pedagógicos e de comunicação sejam usados para apoiar 
e incentivar esta abstinência. Além disso, reconhecemos os 
efeitos nocivos do fumo passivo e apoiamos a restrição de 
fumo em zonas públicas e locais de trabalho. Desencorajamos 
também a utilização de cigarros electrónicos que perpetuam o 
consumo de nicotina derivada do tabaco e representam riscos 
de saúde idênticos aos de outras utilizações de tabaco.

Justificação:
Em congruência com a posição Metodista Unida de des-

encorajamento do consumo de tabaco, é imperativo que o 
Livro da Disciplina aborde o fenómeno cada vez maior da 
utilização de cigarros electrónicos, um recente método popu-
lar para o consumo de nicotina derivada do tabaco, que pode 
representar períodos de saúde semelhantes aos de outros mét-
odos de confumo de tabaco e nicotina.

¶161.N. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número da petição: 60794-CB-¶161.N-G; Lawrence, Jan - 
Oakton, VA, EUA.

Suicídio

Emendar ¶ 161.N:
¶161.N Suicídio 
Acreditamos que o suicídio não é forma como a vida hu-

mana deveria terminar. O suicídio é, muitas vezes, o resultado 
de depressão não tratada, ou dor e sofrimento não tratados. A 
igreja tem obrigação de garantir que todas as pessoas tenham 
acesso aos cuidados pastorais e médicos, assim como terapia 
sob as circunstâncias que levam à perda da auto-dignidade, 
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desespero suicida e/ou o desejo de buscar suicídio auxiliado 
por médicos. 

O índice de suicídios entre os jovens continuar a crescer, 
especialmente entre os jovens LGBT, que estão sujeitos cinco 
vezes mais às tentativas de suicídio. É essencial que a igre-
ja ministre aos jovens sob-risco em nossa congregação e em 
nossas comunidades, a oferecer amor, cuidado, aceitação e 
encorajamento essenciais à saúde e ao bem-estar. 

Incentivamos a igreja a oferecer educação para tratar dos 
assuntos bíblicos, teológicos, sociais e éticos relacionados à 
morte e ao morrer, incluindo o suicídio. Cursos seminários 
Metodistas Unidos deveriam focalizar também em questões 
de morte e de morrer, incluindo o suicídio.

Justificação:
Nosso papel como igreja é amar e cuidar de nossa juven-

tude na direcção da idade a adulta e em diante. Muitos jovens 
LGBT consideram o suicídio devido à dificuldade que a igreja 
tem em dar-lhes as boas-vindas e em aceitar-lhes. Sentem-se 
rejeitados e isto pode ser especialmente prejudicial àqueles 
com uma base sólida de crescimento . . .

¶162.

Número de Petição: 60225-CB-¶162-G; Johnson, Carolyn E. - 
West Lafayette, IN, USA para a Conferência Anual do Indiana. 
2 PetiçÕes similares

Bioética

Emendar ¶ 162 do Livro da Disciplina ao adicionar uma 
nova secção O após secção actual N, reordenar por ordem al-
fabética as secções subsequentes consequentemente, como se 
segue:

¶ 162. O) Bioética—Reconhecemos a imagem  de Deus 
em toda a vida humana. Por isso, não podemos apoiar as 
práticas médicas ou científicas que ameaçam a vida huma-
na em qualquer estágio, incluindo embrionário, como uma 
mera comodidade que é categoricamente desmerecedor de 
qualquer respeito ou proteção. Apoiamos os programas de 
adopção de embriões que dão aos casais a oportunidade de se 
tornarem pais adoptivos e salvar os chamados “embriões em 
excesso” ao conceder-lhes uma oportunidade se desenvolver-
em em bebés, crianças e adultos crescidos. 

Justificação:
Tratar qualquer vida humana além da imagem e amor de 

Deus é contrário do exemplo de Cristo de estender os limites 
para prolongar o seu amor para com a humanidade margin-
alizada. Queremos avançar a ciência e medicina, mas dentro 
dos limites da ética Cristã. A Igreja deve oferecer tal testemu-
nho profético para os desafios bioéticos modernos.

¶162.

Número da petição: 60337-CB-¶162-G; Kolesnikova, Galina 
- Moscovo, Russia para Conferência Anual Provisória do 

Sul da Rússia. Fedorov, Valeriy – Moscovo, Russia para 
a Conferência Anual Provisória do Ucrânia ea Moldávia. 
Ivanova, Zhanna - Moscovo, Russia para Conferência 
Anual da Rússia Central. Li, Tatiana - Moscovo, Russia pela 
Conferência Anual da Noroeste da Russia e Belarus.

O Consumo de Álcool e as Reuniões Metodistas

Adicionar novo subparágrafo após ¶ 162.M) 
Nas conferências Metodistas, seminários e outros encon-

tros, apelamos à total abstinência bebidas alcoólicas (incluin-
do cerveja).

Fundamentação:
Pessoas de diferentes países com diferentes tradições cul-

turais e concepções éticas, com diferentes atitudes em relação 
ao consumo de álcool por cristãos assistem a conferências e 
reuniões internacionais Metodistas. Em algumas Conferên-
cias Metodistas, o consumo de álcool por parte dos partici-
pantes era um “enorme entrave” para os delegados. Nas Es-
crituras, Romanos 14: S. Paulo 21 escreve, “É bom . . .

¶162.

Número da petição: 60338-CB-¶162-G; Kolesnikova, Galina 
- Moscovo, Russia para Conferência Anual Provisória do 
Sul da Rússia. Fedorov, Valeriy – Moscovo, Russia para 
a Conferência Anual Provisória do Ucrânia ea Moldávia. 
Ivanova, Zhanna - Moscovo, Russia para Conferência 
Anual da Rússia Central. Li, Tatiana - Moscovo, Russia 
pela Conferência Anual da Noroeste da Russia e Belarus. 
Tsoy, Svetlana - Moscovo, Russia para a Conferência Anual 
Provisória da Rússia Oriental e Ásia Central.

O Consumo de Tabaco e as Reuniões Metodistas

Adicionar novo subparágrafo após ¶ 162.M) 
Nas conferências, seminários e outras reuniões Meto-

distas, pedimos a completa abstinência do uso de tabaco.

Fundamentação:
Pessoas de diferentes países com diferentes tradições cul-

turais e pontos de vista éticos e com diferentes atitudes quan-
to ao tabagismo atendem as conferências e reuniões interna-
cionais Metodistas. Em algumas conferências Metodistas, o 
tabagismo de participantes era uma “pedra de tropeço” para 
alguns delegados. Nas escrituras, em Romanos 14:21, Paulo 
escreve, 'É bom não comer carne . . .

¶162.

Número da petição: 60683-CB-¶162-G; Austin, Kathryn W. -  
Winter Garden, FL, EUA.
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As artes

Emendar ¶ 162, Adicionar novo sub-parágrafo após R) 
Vida urbana-suburbana e antes do S) Violência da mídia e 
valores cristãos 

Respeitamos e valorizamos as artes como um modo de 
crescimento e compreensão espiritual através da material-
ização, expressão e resposta ao Mundo de Deus. As artes, in-
clusive e não limitando-se à música, à dança, ao drama e às 
artes visuais, são um produto natural da condição humana. 
Observamos que terapias de artes expressivas são conhecidas 
em promoverem a dignidade humana e melhorar a qualidade 
de vida; portanto, a inclusão das artes na adoração possui 
uma relevância inerente de cura. Reconhecemos que em mui-
tas culturas por todo o mundo, as artes são uma componente 
principal de celebração, ritual e ensinamentos relacionadas à 
compreensão e adoração religiosa. Reconhecemos também que 
cada sociedade tem uma maneira única de utilizar estas disci-
plinas para o objectivo de espiritualidade expressiva e honra-
mos estas diferenças. Reconhecemos o potencial das artes para 
melhorar a experiência de adoração tanto no ambiente privado 
como no público. Temos testemunhado a capacidade das ar-
tes criarem elos comuns de adoração que unem a lacuna das 
barreiras do idioma e da cultura, que poderiam de outra forma 
impedir uma celebração unificada do amor de Cristo; isto é evi-
denciado pela partilha global da música e canções de adoração. 
Afirmamos a importância de todas as disciplinas de artes com-
parativas e apoiamos sua inclusão na experiência de adoração 
conforme adequado para cada cultura. Nós, a Igreja Metodista 
Unida, nos comprometemos a manter as artes, e o direito de 
todos os humanos a perceber e expressar seu relacionamento 
espiritual com Cristo, através da inclusão e participação nas 
artes de adoração. 

Justificação:
À medida que as artes de adoração tornaram-se um cam-

po proeminente nos estudos superiores, é natural que a Igreja 
afirme seu apoio às artes. As artes alcançam os indivíduos em 
vários níveis de comprometimento físico, mental, intelectual, 
emocional, espiritual e social, que servem para promover uma 
melhoria da dignidade humana e do valor da vida . . .

¶162.

Número da petição: 60688-CB-¶162-G; Lawrence, Jan - 
Oakton, VA, EU para Foundry UMC - Washington, D.C.

Sem-abrigo

Adicionar ¶ 162.Y (ou a próxima letra disponível):
¶ 162.Y Sem-abrigo
A questão dos sem-abrigo está a ocorrer em todo o mun-

do. Como a Igreja, estamos a ser chamados para apoiar e 
amar as pessoas sem-abrigo. Somos chamado a isto através 

da ajuda dada com alimentação, vestuário, moradia, cuidados 
médicos, aconselhamento e a ajuda quando aos registos vitais 
de segurança, entre outras necessidades humanas. Existem 
muitas causas a levarem a pessoa a perder a sua moradia. 
As igrejas são exortadas a compreender os factores que con-
tribuíram para que a pessoa ou família tenha ficado sem abri-
go dentro do seu contexto local e a oferecer o apoio adequado. 

Enquanto que a questão dos sem-abrigo ocorre com 
pessoas em todo o mundo, compreendemos que os factores 
contribuintes são centrados na localização. Algumas pessoas 
estão sem-abrigo porque foram rejeitadas por familiares e/ou 
comunidades religiosas, isto afecta desproporcionalmente as 
lésbicas, os gays, os bisexuais, os transgéneros (travestis) ou 
os simpatizantes. Como resultado disto, dos jovens sem-abri-
go nos Estados Unidos, cerca de 43 por cento são identifi-
cados como LGBT. Outras pessoas sem-abrigo sofrem de 
vícios, alguns tem problemas mentais, muitos vivem nas ruas. 
Alguns perderam o emprego e assim a capacidade de se au-
to-sustentarem ou de sustentarem suas famílias. Outros pos-
suem empregos, mas tornam-se ou permanecem sem-abrigo 
devido aos custos elevados de moradia e os salários estagna-
dos. Alguns perdem a moradia devido à doenças e a necessi-
dade de gastar o dinheiro na saúde ou medicamento. Muitos 
tornam-se sem-abrigo devido a instabilidade política, aos 
conflitos e guerra. Comprometemos a igreja em oferecer um 
lugar de cuidado, amorosidade e segurança para os sem-abri-
go. Enquanto trabalhamos com nossas comunidades para tra-
tar de assuntos sobre o crime, lixo, mandriar, etc. que pode 
resultar do facto das pessoas não terem moradia, nos compro-
metemos a dar as boas-vindas àqueles nesta situação de vida a 
entrar na vida da igreja e defendemos as políticas que tornam 
os sem-abrigo uma raridade, algo rápido e sem recorrência.

Justificação:
Estas são soluções para os sem-abrigo. A Igreja Metodis-

ta Unida deve estar na vanguarda em ministério com e para 
todas as pessoas.

¶162.A.

Número de petição: 60116-CB-¶162.A-G; Hawkins, Erin 
M., - Washington, DC, EUA, pela Comissão Geral de 
Religião e Raça.

Direitos das Pessoas de Raça e Étnicas

Alterar ¶ 162.A A Comunidade social como se segue:
A). Direito de Grupos Raciais e ÉtnicosDireito de Pessoas 

Raciais e Étnicas: O racismo é a combinação do poder de uma 
raça para dominar sobre outras raças e um sistema de valores 
que assume que a raça dominante é naturalmente superi-
or às demais. O racismo inclui tanto o racismo pessoal como 
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o  institucional. O racismo pessoal manifesta-se através das 
expressões individuais, atitudes e/ou comportamentos que 
aceitam as premissas de um sistema de valores racistas e que 
mantêm os benefícios desse mesmo sistema. O racismo insti-
tucional é o padrão social estabelecido que suporta implícita 
ou explicitamente, o sistema de valores racistas. O racismo 
quando se manifesta como um pecado, atormenta e estropia 
o nosso crescimento emrelação com Cristo, na medida em 
que é contrária ao próprio evangelho. Infelizmente, o racismo 
institucional histórico fornece suporte para o privilégio bran-
co, e às pessoas brancas, como resultado da cor da sua pele, 
são concedidos privilégios e benefícios que são negadas às 
pessoas de cor. São imerecidamente concedidos privilégios e 
benefícios às pessoas brancas, os quais são negados às pessoas 
de cor. O racismo gera discriminação racial. Nós definimos a 
discriminação racial como o tratamento desigual e a falta de 
acesso integral e de equidade, aos recursos e às oportunidades 
de participação dentro da igreja e na sociedade, com base na 
raça ou na etnicidade para com recursos e oportunidades na 
igreja e na sociedade, com base na raça ou etnicidade. 

Portanto, reconhecemos o racismo como um pecado e 
afirmamos o valor supremo e temporal de todas as pessoas. 
Alegramo-nos com os dons que determinadas histórias e cul-
turas étnicas trazem para a nossa vida plena. Comprometemo-
nos como Igreja  a ir além das expressões simbólicas e dos 
modelos representativos que não desafiam os sistemas injus-
tos de poder e de acesso. 

Louvamos e incentivamos a autoconsciência de todos os 
grupos raciais e étnicos e povos oprimidos, que os leva a exigir 
os seus direitos justos e iguais como membros da sociedade. 
Afirmamos a obrigação da sociedade e das pessoas dentro da 
sociedade,  em implementar programas compensatórios para 
reparação da privação sistémica social, ao longo de muitos 
anos, de certos grupos raciais e étnicos de pessoas raciais e ét-
nicas. Afirmamos ainda mais o direito dos membros de grupos 
raciais historicamente sub-representados e grupos étnicospo-
vos étnicos à igualdade e equitativas oportunidades no emprego 
e promoção; à educação e formação de elevada qualidade; à 
não discriminação na votação, ao acesso a acomodações públi-
cas e aquisição de habitação ou arrendamento; ao crédito, em-
préstimos financeiros, capital de risco, e às apólices de seguro; 
e a posições de liderança e poder em todos os elementos da 
nossa vida em conjunto e à plena participação na Igreja e na 
sociedade. Apoiamos a acção afirmativa como um método de 
abordar as desigualdades e as práticas discriminatórias dentro 
da nossa dentro da Igreja e da sociedade.

Justificação:
Embora tenham sido feitos avanços significativos em áreas 

da justiça racial na Igreja e na sociedade, existem ainda bar-
reiras sistémicas. O racismo estrutural está inserido nas políti-
cas e práticas, as quais contribuem para as consequências da 
desigualdade racial, legitimando as disparidades raciais, e 
comprometendo o progresso, no sentido da equidade racial. 

¶162.B.

Número da petição: 60684-CB-¶162.B-G; Loeser, John - 
Wilson, NY, EUA para Exley UMC Administrative Board 
(Conselho Administrativo).

Os Metodistas Unidos apoiam  
Israel e o povo judeu 

Emendar ¶ 162(B) para incluir o seguinte no final:
. . . Afirmamos o direito de todas as religiões e seus 

adeptos à liberdade de discriminação legal, económica e so-
cial. Mais ainda, reconhecemos que o povo judeu tem uma 
história ordenada por Deus como uma nação escolhida por 
Deus para revelar Deus à todas as outras nações do mundo. 
Reconhecemos também que esta relação especial com Deus 
resultou na grande perseguição do povo judeu, que continua 
até os dias de hoje. Assim sendo, afirmamos nossa crença em, 
e defendemos os direitos e as liberdades do povo judeu em 
todas as partes do mundo. Afirmamos e apoiamos seus dire-
itos em viver em Israel e outras nações e comunidades locais 
que lhes ofereça educação de qualidade, moradia moderna 
padronizada, defesa contra agressores, segurança e meios 
económicos para se auto-sustentaram. Incentivamos todos os 
Cristãos a seguir o comando do Salmo 122:6 ao rezar regular-
mente pela paz de Jerusalem e a segurança de todos os judeus 
em todo o mundo. 

Defendemos a aplicação das leis que protegem o povo 
judeu da opressão, violência e actividades anti-semitas de to-
dos os tipos. E incentivamos os Cristãos a apoiarem economi-
camente o povo judeu de todas as nações ao frequentar seus 
negócios e a apoiar os ministérios que cuidam dos membros 
menos favorecidos das comunidades judaicas. 

Justificação:

Nós, pessoas da Igreja Metodista Unida desejamos se-
guir as instruções de John Wesley em não fazer mal algum 
a qualquer pessoa ou nação; e fazer o bem de todo tipo de 
bondade, conforme formos capazes, à todas as pessoas (2012 
Livro de Disciplina ¶102, p. 52). Afirmamos ensinamentos de 
John Wesley . . .

¶162.B.

Número da petição: 60709-CB-¶162.B-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, EUA.

Solidariedade com os cristãos perseguidos

Adicionar ao fim do ¶ 162.B: A Igreja tem uma obrigação 
amorosa especial em permanecer em solidariedade, através da 
oração, com os companheiros crentes globalmente. Quando 
um membro do corpo de Cristo sofre, todos sofrem. 
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¶162.B. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60853-CB-¶162.B-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, EUA.

Protecções para crentes religiosos e outros

Adicionar ao fim do ¶ 162.B: Reafirmamos também os 
direitos legais de comunidades e crentes religiosos, juntam-
ente com outros na sociedade, de adoptar o casamento tradi-
cional e a castidade. 

¶162.D

Número da petição: 60685-CB-¶162.D-G; Lawrence, Jan - 
Oakton, VA, EUA.

O envolvimento dos jovens na igreja 

Emendar ¶ 162.D:
¶ 162.D Direitos dos jovens  
Nossa sociedade é caracterizada por uma grande pop-

ulação de jovens que frequentemente se depara com difi-
culdades em ter uma participação completa na sociedade. 
Assim sendo, exortamos pelo desenvolvimento de políticas 
que incentivem a inclusão dos jovens nos processos de tom-
ada de decisão e que elimine a discriminação e a exploração. 
Oportunidades de emprego criativo e adequado devem estar 
legal e socialmente disponíveis para os jovens. Nossas igrejas 
devem incorporar esta crença sobre o envolvimentos dos jo-
vens na igreja. Os jovens devem ser participantes activos na 
liderança, culto e nos ministérios da igreja. É nossa respons-
abilidade como a igreja inculcar nos jovens a relevância da 
mensagem de Cristo no nosso mundo hoje. 

Justificação:
Os jovens são o futuro da igreja. O número de jovens 

está em declínio por muitas razões. O envolvimento activo 
dos jovens de forma total na vida da igreja pode mudar esta 
tendência.

¶162.E.

Número da petição: 60686-CB-¶162.E-G; McSwords, Sara - 
Marysville, OH, EUA.

Dons e talentos dos idosos

Emendar ¶ 162.E como se segue:
. . . para o cônjuge sobrevivente. Afirmamos que os ido-

sos possuem habilidades, experiência, dons e talentos de 
valor único para a sociedade e para a comunidade da igreja. 
Cada clero, congregação e funcionários da igreja local são 
incentivados a intencionalmente integrar estas habilidades, 
experiências, dons e talentos maduros para o benefício mútuo 
do indivíduo e da comunidade como um todo. 

Justificação:
Os idosos precisam ser continuamente reconhecidos e 

considerados como pessoas valiosas que possuem habilidades 
e conhecimentos de várias formas. Se não nos conectarmos 
e nos envolvermos com nossos idosos, todos perdem. De-
pressão, solidão e o sentimento de não sentir-se amado ou 
valorizado são sentimentos que estão a ser, infelizmente, cada 
vez mais comuns entre os idosos. Compartilhar a vida e . . .

¶162.H.

Número de petição: 60535-CB-¶162.H-G; Mumme, Michael 
C. - Austin, TX, EUA para a First UMC do Conselho 
Administrativo de Austin.

Direitos dos imigrantes

Alterar o ¶ 162.H ao adicionar o seguinte texto, conforme 
indicado:

Reconhecemos, recebemos e afirmamos todas as pes-
soas, independentemente do país de origem, como membros 
da família de Deus. Afirmamos o direito de todas as pessoas a 
oportunidades iguais de emprego, acesso a habitação, cuida-
dos de saúde, educação e liberdade de discriminação social. 
Apelamos à Igreja e à sociedade que reconheça as ofertas, 
contribuições e lutas dos imigrantes e que defendam a justiça 
para todos. Opomo-nos a todas as políticas de imigração na-
cional que separam os familiares uns dos outros ou que in-
cluem a detenção de famílias com crianças.

¶162.J. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número da petição: 60777-CB-¶162.J-G; Bonner, Jane L. - 
Thornton, PA, EUA. 1 Petição similar

Direitos iguais

Emendar a Disciplina ¶162.J conforme a seguir:
J) Direitos iguais independentemente da orientação sex-

ual ou da identidade sexual—Determinados direitos humanos 
básicos e liberdades civis são um direito de todas as pessoas; 
ninguém deveria tê-los negados devido a orientação sexual 
ou a identidade sexual. Estamos comprometidos em apoiar 
esses direitos e liberdades para todas as pessoas, independen-
temente da orientação sexual. Percebemos uma questão clara 
de justiça simples em proteger as reivindicações legítimas 
onde as pessoas compartilharam recursos materiais, pensões, 
relacionamentos de tutela, procurações mútuas, e outras 
reivindicações legais tipicamente correspondente às relações 
contratuais a envolver contribuições, responsabilidades e 
obrigações compartilhadas, e a proteção igualitária perante 
a lei. Além disso, apoiamos os esforços para acabar com a 
violência e outras formas de coação contra todas as pessoas, 
independentemente da orientação sexual estamos compro-
metidos a ser contra e a falar claramente contra qualquer for-
ma de violência, coação, ridicularização, estigmatização ou 

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   321 2/24/16   10:49 AM



322  DCA Edição Avançada

marginalização direccionada à indivíduos que se auto-iden-
tificam como homossexuais ou ex-homossexual ou como 
LGBT ou ex-gay.

Justificação:
A sociedade cada vez mais ignora e desdenha dos in-

divíduos que deixam a orientação homossexual ou a iden-
tidade LGBT. A Igreja Metodista Unida deveria reconhecer 
suas experiências reais de vida e oferecer-lhes encorajamento 
e compaixão em seu discipulado. Isto pode ser feito sem en-
dossar qualquer programa ou organização particular ou ex-
pressar antipatia à qualquer pessoa.

¶162.J. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número da petição: 60778-CB-¶162.F-G; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, EUA para a Conferência Anual 
para Califórnia-Pacífico. Ryder, Jack E. - LaGrange Park, 
IL, EUA para a Conferência Anual de Illinois do Norte. 1 
Petição similar

Direitos iguais

Emendar o Livro de Disciplina ¶ 162.J conforme a seguir:
Determinados direitos humanos básicos e liberdades civis 

são um direito de todas as pessoas. Estamos comprometidos 
em apoiar esses direitos e liberdades para todas as pessoas, 
independentemente da orientação sexual. Percebemos uma 
questão clara de justiça simples em proteger as reivindicações 
legítimas onde as pessoas compartilharam recursos materi-
ais, pensões, relacionamentos de tutela, procurações mútuas, 
casamentos civis, uniões civis, e outras reivindicações legais 
tipicamente correspondente às relações contratuais a envolver 
contribuições, responsabilidades e obrigações compartilha-
das, e a proteção igualitária perante a lei. Além disso, apoia-
mos os esforços para parar com a violência e outras formas 
de coacção contra todas as pessoas, independentemente da 
orientação sexual.

Justificação:
Agora é o momento da Igreja Metodista Unida apoiar e 

aceitar inteiramente membros da denominação independente-
mente das orientações sexuais ou identidades de género.

¶162.J. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60886-CB-¶162.J-G; Mumme, Michael 
C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Criminalização da homossexualidade

Alterar o ¶ 162.J ao adicionar o texto indicado:
Determinados direitos humanos básicos... Além disso, 

apoiamos os esforços para parar com a violência e outras for-
mas de coacção contra todas as pessoas, independentemente 

da orientação sexual. Rejeitamos leis que criminalizem a ho-
mossexualidade.

¶162.J.

Número de petição: 60887-CB-¶162.J-G; Mumme, Michael 
C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Direito ao casamento

Alterar o ¶ 162.J ao adicionar o texto indicado:
Determinados direitos humanos básicos e liberdades 

civis, incluindo o direito ao casamento, são um direito de to-
das as pessoas.

¶162.K.

Número da petição: 60707-CB-¶162.K-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, EUA.

Crianças como presente de Deus

Adiconar no final de ¶ 162.K: As crianças são o presente 
e a benção de Deus. Estamos preocupados também com o 
número crescente de países a lutarem com o declínio das tax-
as de natalidade e o peso da população idosa. As sociedades 
saudáveis incentivam famílias robustas e a paternidade-ma-
ternidade responsável.

¶162.L.

Número da petição: 60336-CB-¶162.L-G; Kolesnikova, 
Galina - Moscovo, Russia para Conferência Anual Provisória 
do Sul da Rússia. Fedorov, Valeriy – Moscovo, Russia para 
a Conferência Anual Provisória do Ucrânia ea Moldávia. 
Ivanova, Zhanna - Moscovo, Russia para Conferência Anual 
da Rússia Central

Álcool e Drogas

Alterar parágrafo ¶ 162 L):
Uma vez que o uso de drogas ilegais, assim como o uso ilegal 

e problemático de álcool, é um fator dominante no crime, doença, 
morte e disfunção familiar, apoiamos programas educacionais, 
bem como outras estratégias de prevenção que incentivem a ab-
stinência de uso de drogas ilegais. e, no que diz respeito àque-
les que optam por consumir bebidas alcoólicas, uso criterioso 
com restrição deliberada e intencional, com a Escritura como 
um guia. Devido ao facto de que o álcool e o abuso de drogas 
serem um problema global, insistimos que metodistas devem 
abandonar completamente a aquisição e uso de álcool e dro-
gas, com excepção de seu uso por razões médicas.

Justificação:
O número de pessoas dependentes de álcool e drogas está 
aumentando a cada ano. Causa diversas doenças sociais e 
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tragédias humanas. Acreditamos que devemos expressar 
mais categoricamente nossa posição como metodistas sobre 
o álcool e uso de drogas. Portanto, alterar ¶162.L) do  Livro 
de Disciplina da UMC de 2012. 

¶162.L.

Número de petição: 60940-CB-¶162.L-G; Tsoy, Svetlana 
- Moscovo, Rússia para a Conferência Anual Provisória da 
Rússia Oriental e Ásia Central.

Álcool e drogas 

Alterar o ¶ 162.L):
Dado que o consumo de drogas ilegais e o consumo ile-

gal e problemático de álcool são um dos principais factores 
de crimes, doenças, mortes e disfunções familiares, apoiamos 
programas educativos e outras estratégias de prevenção que 
incentivem a abstinência desse consumo. e, relativamente 
a quem opta por consumir bebidas alcoólicas, o consumo 
ponderado com contenção deliberada e intencional, tendo 
as Escrituras por guia. Pelo facto de o consumo de álcool e 
drogas ser um problema global, insistimos que os metodistas 
abandonem completamente a aquisição e o consumo destas 
substâncias, excepto para utilização por motivos médicos 
e para serviço da Sagrada Comunhão de acordo com as in-
struções eclesiásticas.

Justificação:
O número de dependentes de álcool e drogas tem au-

mentado todos os anos. Sendo responsável por várias per-
das sociais e tragédias humanas, consideramos que devemos 
manifestar mais categoricamente a nossa posição enquanto 
metodistas relativamente ao consumo de álcool e drogas. 
Como tal, alterar o ¶ 162.L) do Livro de Disciplina da Igreja 
Metodista Unida, 2012.

¶162.U.

Número da petição: 60687-CB-¶162.U-G; Lawrence, Jan - 
Oakton, VA, EUA para Foundry UMC - Washington, D.C.

HIV e SIDA

Emendar ¶ 162.U:
¶ 162.U Pessoas a viverem com HIV e SIDA
Pessoas diagnosticadas . . .
Afirmamos a responsabilidade da igreja . . .
Rejeitamos as alegações de alguns de que HIV/SIDA é 

um castigo. Reconhecemos que existem muitas maneiras des-
ta doença se propagar e apoiamos os ministérios educacionais 
dentro de todos os grupos de risco.

Exortamos a igreja a estar activamente envolvida . . .

Justificação:
HIV e SIDA continuam a crescer em algumas partes do 

mundo. Espalham-se de muitas maneiras. Temos que superar 
nossos preconceitos para podermos trabalhar efectivamente 
para acabar com esta propagação. 

¶162.V.

Número da petição: 60708-CB-¶162.V-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, EUA.

Direito à bons serviços de saúde

Apagar o segundo, o terceiro e  quarto parágrafos de 
¶ 162.V: Oferecer os cuidados necessários para manter a saúde, 
evitar as doenças, e restaurar a saúde depois de um ferimento 
ou uma doença é uma responsabilidade que cada pessoa deve 
aos outros e o governo deve à todos, uma responsabilidade 
que o governo ignora em seu próprio risco. Em Ezequiel 34:4, 
Deus mostra as falhas das lideranças de Israel em cuidar dos 
fracos: “As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, 
e a quebrada não ligastes”. Como resultado, todos sofremos. 
Assim como a polícia e os bombeiros, os serviços de saúde 
são melhor financiados através da capacidade do governo em 
cobrar impostos de cada pessoa de forma igualitária e finan-
ciar directamente as entidades provedoras. 

Países a depararam-se com crises na saúde pública, como 
HIV/SIDA devem ter acesso à medicamentos genéricos e pat-
enteados. Afirmamos o direito de homens e mulheres ao aces-
so abrangente às informações e serviços de saúde reprodutiva/
planeamento familiar que servirão como o meio para evitar 
gravidez não planeada, de forma a reduzir o número de abortos 
e ao mesmo tempo prevenir a propagação do HIV/SIDA. O 
direito aos serviços de saúde inclui o cuidado para pessoas com 
doenças cerebrais, condições neurológicas ou incapacidades 
físicas, que devem receber o mesmo acesso aos serviços de 
saúde como todas as outras pessoas em nossa comunidade. É 
injusto construir ou perpetuar barreiras para a integridade física 
ou mental ou da participação na comunidade. 

Acreditamos ser responsabilidade do governo oferecer à 
todos os cidadãos cuidados de saúde.

E repor por: 
Sociedades justas devem empenhar-se para manter a 

saúde, evitar as doenças, e restaurar a saúde depois de um 
ferimento ou uma doença para todas as pessoas. Celebramos 
o aumento da expectativa de vida e melhores serviços de 
saúde em todo o  mundo enquanto reconhecemos a urgência 
de maiores esforços para oferecer serviços de saúde de qual-
idade para todos. Serviços de saúde de qualidade na maioria 
das sociedades envolve, tipicamente, a cooperação por parte 
dos governos, provedores de serviços de saúde privados, se-
guradoras, instituições religiosas, caridades e indivíduos par-
ticulares. Afirmamos a maior possibilidade de escolhas médi-
cas disponíveis para os pacientes e suas famílias. Afirmamos 
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também a dignidade e o direito aos serviços de saúde dos 
doentes terminais e a morrerem. A igreja deveria defender 
vida saudável e mobilizar esforços contra as calamidades de 
doenças pandémicas em todo o mundo, incluindo malária, tu-
berculose e SIDA. Oramos também pelos avanços contínuos 
contra o câncer.

¶162.V.

Número da petição: 60711-CB-¶162.V-G; Williams, 
Elizabeth A. - Nashville, TN, EUA.

Direito aos serviços de saúde

Emendar ¶ 162.V como se segue:
¶ 162 III. A COMUNIDADE SOCIAL (Princípios 

Sociais)
 V) Direito aos serviços de saúde—A saúde é uma 

condição de bem-estar físico, mental, social e espiritual. João 
10:10b diz: “Eu vim para que tenham vida- e a tenham em 
abundância”. 

. . .
A administração da saúde é responsabilidade de cada 

pessoa a quem a saúde lhe foi confiada. Criar condições pes-
soais, ambientais e sociais onde a saúde pode prosperar é 
uma responsabilidade conjunta - pública e privada. A Igreja 
Metodista Unida renuncia as desigualdades nos serviços de 
saúde e os resultados na saúde com base na raça, etnicidade, 
género, orientação sexual, renda, local geográfico, afiliação 
religiosa, incapacidades ou estado de saúde. Negar à todas 
as pessoas o acesso total ao bem-estar físico, mental, social 
e espiritual através do estabelecimento e da manutenção de 
modelos de estruturas, políticas, procedimentos, práticas e 
entrega de serviço que impedem a saúde ao contrário da visão 
de Jesus em oferecer vida abundante para toda a criação. 
Incentivamos os individuos a buscar...

Justificação:
A declaração que a Igreja Metodista Unida renuncia as 

desigualdades nos serviços de saúde e os resultados na saúde 
devem ser incluídos pois criar condições pessoais, ambientais 
e sociais onde a saúde pode prosperar exige não somente a 
criação das condições necessárias para a saúde, mas recon-
hecer as desigualdades históricas e sistêmicas na saúde viven- 
ciadas por diferentes grupos populacionais. Uma vez . . .
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Petição N.º 60690.

Número da petição: 60690-CB-NonDis; Nakanishi, Leanne -  
Pasadena, CA, EUA para a Conferência Anual da Califór-
nia-Pacífico.

Opções de fim de vida

A Conferência Geral da Igreja Metodista Unida chama 
todas as congregações a apoiar os esforços já existentes e os 
recentemente organizados para educar seus membros e a so-
ciedade comum de modo geral sobre decisões de término de 
vida inclusive todos os aspectos do Movimento Morte com 
Dignidade.

Além disso, chamamos a Junta Geral da Igreja e 
Sociedade e a Junta Geral do Discipulado para desenvolver 
e promover materiais de recurso para auxiliar estas congre-
gações locais neste esforço.

Justificação:
Para muitos doentes terminais em face à morte inevitável, 

o Movimento Morte com Dignidade pode significar liberdade. 
Este movimento é agora legalizado em um número crescente 
de estados dos EUA, Canadá e na Europa. É uma questão 
cultural espiritual e precisa ser tratada pelas comunidades de 
fé de todos os lugares.

Petição N.º 60837.

Número da petição: 60837-CB-NonDis-G; Harper, Trey - 
Forest, MS, EUA para a Conferência Anual do Mississippi. 
Bryan, James L. - NC, EUA para a Conferência Anual da 
Carolina do Norte. Epler, Neil C. - Montgomery, AL, EUA 
para a Conferência Anual de Alabama -  Flórida do Oeste. 
Johnson, Carolyn E. - West Lafayette, IN, EUA para a 
Conferência Anual de Indiana. Wilson, John R. - PA, EUA 
para a Conferência Anual da Pensilvânia Ocidental. 11 
Petições similares

Retirada da Coalizão Religiosa para a Escolha 
Reprodutiva

A Conferência Geral de 2016 instrui a Junta Geral da 
Igreja e Sociedade e as Mulheres Metodistas Unidas para 
a retirada imediata de seu estado de membro da Coalizão 
Religiosa para a Escolha Reprodutiva (RCRC, Religious 
Coalition for Reproductive Choice).

Justificação:
A RCRC é um lobby político unilateral que se opões à 

todas as desaprovações ou limitações do aborto. Os argumen-
tos da RCRC normalmente contradizem directamente nossos 
princípios sobre o aborto, mas ainda utiliza nosso nome de ig-
reja. Muitas conferências anuais e muitos líderes Metodistas 
Unidos têm apelado à igreja para que se termine a associação 
com a RCRC.

Legislação Non-Disciplinare Proposta
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R2021.

Número da petição: 60398-CB-R2021-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral da Igreja e 
Sociedade.

Adopção num contexto global

Emendar a resolução 2021. 
Inserir duas citações bíblicas no início:
Mordecai criou Hadassa, que é Ester, sua prima, pois ela 

não tinha nem pai tampouco mãe; ... quando o pai e a mãe 
dela faleceram, Mordecai adoptou-a como sua própria filha 
(Ester 2:7, NRSV).

Mas quando a plenitude do tempo chegou, Deus enviou 
seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para red-
imir àqueles que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos 
de filhos. (Gálatas 4:4-5)

Inserir nova frase ao final do primeiro parágrafo e depois 
fundir com o segundo parágrafo:

“A adopção no Novo Testamento é a imagem bíblica 
central para a entrada da família de fé.” (“The Practice and 
Theology of Adoption,” Jeanne Stevenson-Moessner, The 
Christian Century, janeiro 24, 2001, p.10-13). Aqueles que 
buscam a adopção de crianças deparam-se com inúmeros de-
safios e preocupações sobre os altos custos de adopção, lei 
e restrições internacionais, diferenças interraciais e inter-cul-
turais, a disponibilidade de agências licenciadas, e o longo 
tempo de espera do processamento de adopções.

Emendar o terceiro parágrafo:
As adopções internacionais aumentaram drasticamente 

nos últimos anos. Em alguns casos, iIsto criou um merca-
do lucrativo multi-milionário por ano “de venda de crianças 
“mercado de negócios de onde o lucro é normalmente a mo-
tivação principal. no mercado de “venda de crianças.” Exige-
se que as agências de adopção licenciadas preencham certos 
padrões e práticas éticas que salvaguardem os direitos da(s) 
criança(s) adoptiva(s), os pais/família de nascimento e os pais 
adoptivos. Os altos custos da adopção internacional levam 
à questão de administração enquanto uma adopção torna-se 
torna-se  proibitiva devido ao custo para famílias com renda 
modesta ou baixa. Uma adopção internacional pode oferecer 
à uma criança uma nova chanceuma nova oportunidade de 
viver uma vida mais segurauma vida mais abundante com 
maiores oportunidades. No entanto, retirar as crianças de sua 
terra natal pode ter consequências terríveis., tanto devido aos 
preconceitos não resolvidosPreconceitos não resolvidos pela 
parte dos pais adoptivos ou porque as crianças são incapazes 
de se adaptar emocional ou socialmente em suas novas casas. 
A adopção internacional tampouco representa uma solução 
para os problemas de altos índices de nascimento ou pobreza 
nos países de origem. Os países onde as crianças são con-
sideradas para adopção estão preocupados se isto pode levar 
ao abuso ou negligência e manter as crianças da adaptação 

emocional ou social em suas novas casas. A adopção interna-
cional não é uma solução para os problemas de altos índices 
de nascimento ou pobreza nos países de origem. Os países 
onde as crianças são consideradas para adopção estão preocu-
pados que eles possa sofrer “fuga de cérebro” desde que nor-
malmente somente os bebés saudáveis, sem incapacidades ou 
defeitos, são escolhidos por pais adoptivos.

Emendar o quarto parágrafo:
Enquanto alguns prosseguem com a adopção de crianças 

em outros países, muitas milhares de crianças nos sistemas 
de acolhimento familiar esperam em vão que famílias as 
adoptem. estas crianças podem ser de famílias disfuncionais 
ou podem ter sido magoadas durante anos em locais suces-
sivos e nada ideais. Os defensores da adopção apontam que 
os pais adoptivos em potencial podem ter a visão de que as 
crianças sob cuidados  no sistema de acolhimento familiar são 
vistas nos sistemas de acolhimento familiar  como “menos 
desejáveis.” por pais adoptivos em potencial, pois estas cri-
anças podem ser de famílias disfuncionais ou podem ter sido 
magoadas durante anos em locais sucessivos e nada ideais. 
Uma forma de “discriminação baseada na idade” prevalece 
no processo de adopção, tanto pela selecção dos pais como 
pela colocação das crianças. 

Emendar o quinto parágrafo, terceira frase:
Muitas vezes a adopção interracial é baseada nas dif-

erenças de classe económica, ou na capacidade de suprir as 
necessidades da criança. 

Emendar o quinto parágrafo, quarta frase:
Uma família torna-se bi-racial ou multicultural quando 

adopta uma criança de uma raça ou cultura diferente da sua, 
portanto, deve-se estar atenta ao impacto social de racismo ou 
xenofobia na criança. 

Emendar o quinto parágrafo, sexta frase:
É necessário também uma grande sensibilidade em 

relação às complexidades do sistema de bem-estar social e 
o impacto que a adopção pode ter nos indígenas americanos 
ou outras etnias minoritárias em pessoas que são adoptadas 
trans-culturalmente. 

Emendar o sétimo parágrafo, primeira frase:
Em uma época em que muitos pais buscam adoptar cri-

anças, e quando muitas crianças necessitam Em uma época 
em que muitos pessoas [querem] adoptar crianças, e quando 
muitas crianças necessitam de uma família amorosa e atenci-
osa, a Igreja Metodista Unida afirma a adopção como meio 
para criar e fortalecer famílias. 

Inserir novo subparágrafo sob o sétimo parágrafo, manter 
antes “incentivar pais adoptivos . . .”.

incentivar as condições que fariam a adopção 
desnecessária ao apoiar programas que melhorariam as 
condições de vida das crianças e de suas famílias, suas comu-
nidades e seus países de origem; 

Emendar o subparágrafo 2 actual:
fazer a adopção mais acessível ao apoiar  esforços para 

Resoluções Propostas
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oferecer maior assistência financeira para famílias de renda 
média e baixa a considerarem uma adopção;

Emendar o subparágrafo 3 actual:
apoiar regulamentos e as políticas que permitam mais 

famílias, e melhor qualificadas, de acolhimento assim como 
parentes qualificados da família para mais facilmente adopta-
rem crianças sob seus cuidados;

Apagar o subparágrafo quatro, sob o sétimo parágrafo:
incentivar as condições que fariam a adopção 

desnecessária ao apoiar programas que melhorariam as 
condições de vida das crianças e de suas famílias, suas comu-
nidades e seus países de origem; e oferecer acesso à serviços 
de aconselhamento para pais adoptivos;

Emendar o subparágrafo cinco, sob o sétimo parágrafo:
em casos onde informações e contactos sejam necessári-

os para o bem-estar da criança, trate com organizações recon-
hecidas para fazer contacto entre as famílias de adopção e de 
nascimento;  e

Inserir dois novos subparágrafos ao final do parágrafo 
sete:

utilize activamente a literatura e os recursos que reflictam 
positivamente e ensinem sobre as culturas de onde todas as 
crianças se originam para reforçar a auto-estima e a identidade 
cultural positiva no contexto da fé; e, “faça a adopção o centro 
de reflexão teológica, a ensinar e a aconselhar de forma que 
as crianças adoptadas sejam menos frequentemente designa-
das com o estatuto de segunda classe na sociedade e nas co-
munidades de fé” (“The Practice and Theology of Adoption,” 
Jeanne Stevenson-Moessner, The Christian Century, janeiro 
24, 2001, p.10-13).

Justificação:
Revisões melhoram a linguagem actual com ênfase na 

competência cultural, e o apoio à criança nas famílias de na-
scimento assim como incentivam a adopção.

R2021. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60892-CB-R2021-G; Mumme, Michael 
C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Adopção num contexto global

Readoptar a Resolução 2021 com a adição do seguinte 
item:

• incentivar os pais adoptivos . . .
• apoiar regulamentos . . .
• apoiar regulamentos e políticas que permitam a todos os 

indivíduos qualificados tornar-se pais adoptivos, independen-
temente da orientação sexual ou do estado civil;

• promover condições . . .

R2025.

Número de Petição: 60249-CB-R2025-G; Olson, Harriett 
Jane - New York, NY, USA para as Mulheres Metodistas 
Unidas. 1 Petição similar

Parentalidade Responsável

Emendar e Readoptar a Resolução 2025 - Parentalidade 
Responsável

1. Base Bíblica para as Famílias
Afirmamos o principio de parentalidade responsável. 

A família, nas suas variadas formas, constitui o principal 
foco do amor, aceitação e educação humanos. , trazendo 
satisfação aos pais e criança. A parentalidade com saúde 
e íntegra é um dom da graça de Deus que se desenvolve 
à medida que uma pessoa é amada, responde ao amor e 
nessa relação, atinge a plenitude como criança de Deus. 
Assim, a vida familiar é um aspecto importante da vida 
abundante (João 10:10) que Jesus oferece. A decisão de 
ter crianças é uma decisão de prolongar esta graça a uma 
nova geração.

Apesar de o sucesso das famílias na procriação ter 
sido essencial para a sobrevivência da raça humana, nas 
nossas histórias de origem humana, relembramos que 
Adão e Eva foram criados em primeiro lugar para serem 
companheiros um do outro (Génesis 2:18). Dito isto, con-
cluímos que a procriação não é única nem a razão princi-
pal para relações de família. Deste modo, afirmamos que 
apesar de muitos homens e mulheres escolherem ser pais, 
as decisões de se e quando são pais, bem como quantas 
crianças devem ter, deverá ser uma questão de decisão—
uma decisão momentânea que cada pessoa deverá ponder-
ar cuidadosamente.

A decisão de ter crianças é uma decisão de participar 
com Deus no processo de criação. Os filhos são uma herança 
do SENHOR, eles são a sua recompensa (Salmos 127:3). 
Aqueles que tenham filhos, devem ter em conta o futuro 
bem-estar das crianças e a sua capacidade de providenciar à 
criança através de relações parentais estáveis e necessidades 
materiais. A liberdade de escolher a parentalidade pode ape-
nas existir quando os direitos das mulheres são respeitados 
e a mulher já tem idade. Acreditamos nos Cada casal tem o 
direito e o dever de orando e de forma responsável contro-
lar a concepção, e aplicar quaisquer seguras e eficazes de 
acordo com as suas circunstâncias. São, no nosso ponto de 
vista, livres de usar aqueles meios de contracepção consid-
erados medicamente seguros. Na medida que as tecnologias 
passaram a concepção e reprodução de um contexto do acaso 
para um contexto de escolha responsável, a decisão de en-
gravidar ou não deve incluir aceitação da responsabilidade 
de providenciar o seu crescimento mental, físico e espiritu-
al, e tratar todas as crianças de forma igual de acordo com as 
suas necessidades individuais. bem como consideração do 
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possível efeito na qualidade de vida familiar e na sociedade.
2. Contracepção
Os seres humanos sempre tiveram algum controlo sobre 

o número e espaçamento das suas crianças através da frequên-
cia e momento da relação sexual. Contudo, no último século, 
novos avanços médicos que apoiam a tomada de decisão acer-
ca do tamanho desejado de uma família foram desenvolvi-
dos, e afirmamos estas tecnologias medicamente seguras e 
medicamentos como dons de Deus para aqueles que tomam 
decisões relativamente à parentalidade.

Os métodos farmacêuticos de planeamento familiar, tal 
como os contraceptivos orais. evitam a ovulação. Estes mét-
odos agora incluem fármacos injectáveis de longa duração 
e adesivos aplicados na pele. Esterilização—incluindo a va-
sectomia em homens e laqueação das trompas em mulheres 
—evita que o esperma e óvulo cheguem ao ponto de união. 
Métodos de barreira, tais como os preservativos, também 
evitam tal contacto. Outras formas de contracepção incluem 
dispositivos intra-uterinos e as chamadas pílulas do “dia se-
guinte”, as quais evitam que o óvulo fertilizado se implante.

A utilização de planeamento familiar e acesso à con-
tracepção em todo o mundo teve um impacto dramático na 
capacitação das mulheres, no desenvolvimento económico 
das mulheres e na saúde pública em geral. As mortalidades 
maternas e infantis foram reduzidas. Ao controlar o número 
e espaçamento das suas crianças, as mulheres têm mais opor-
tunidades para educação e participação económica, resultan-
do numa melhor qualidade de vida para todos.

3. Barreiras à Escolha Responsável
Quando as mulheres não estão informadas acerca do plan-

eamento familiar nem têm acesso limitado aos métodos de plan- 
eamento familiar, as mulheres e as suas famílias suportam as 
consequências. Existem vários aspectos que podem tornar-se 
barreiras e evitar que as mulheres exerçam escolhas de paren-
talidade responsável. A prevalência destes factores podem vari-
ar em todo o mundo, mas cada um causa dor, custo económico 
e, por vezes, até mesmo a morte. Os factores incluem:

• A desigualdade de género em algumas populações 
deixa, habitualmente, uma mulher com pouco a dizer sobre 
as suas decisões de cuidados de saúde. Na Índia, apenas 40 
por cento das mulheres casadas com idades entre 15-19 indic-
aram ter algo a dizer individualmente ou em conjunto sobre 
as decisões relativamente à sua saúde. Os cuidados de saúde 
para os restantes 60 por cento são controlados pelos maridos. 
(Anderson, Panchaud, Singh, & Watson, 2013)

• As barreiras financeiras para os indivíduos são certamente 
problemáticas em todo o mundo, mas estas barreiras aplicam-se 
também a governos. Em toda a Ásia, existem grandes dispari-
dades entre regiões e pessoas de vários antecedentes socioeco-
nómicos. Em algumas áreas, quase 75 por cento das mulheres não 
têm acesso à contracepção. Satisfazer as necessidades da Ásia 
em termos de contracepção moderna custaria 4,2 mil milhões de 
dólares, por ano, com o financiamento tendo origem em governos 

nacionais, indivíduos que recebem serviços, doadores interna-
cionais e organizações não governamentais (ONG)”. (Singh, 
Darroch, Ashford, & Vlassoff, 2014)

• Os casamentos forçados, que geralmente ocorrem numa 
idade jovem, limitam a autonomia feminina e, deste modo, 
resultam habitualmente numa cultura na qual as mulheres 
não se sentem em controlo da sua própria saúde reprodutiva. 
(Coale, 1992)

• A não aprovação do cônjuge é uma barreira significativa 
ao acesso. Num estudo de 1996 sobre mulheres puérperas na 
Zâmbia que não usam contracepção, “39 por cento indicar-
am a não aprovação do cônjuge como o motivo”. Em outro 
estudo, 20 por cento “das mulheres na África Subsariana us-
aram contraceptivos injectáveis às escondidas”, devido à não 
aprovação do cônjuge. (Sinding, 2005)

• A falta de acesso pode normalmente evitar o planea-
mento familiar, mesmo em países desenvolvidos. Os empre-
gadores e farmacêuticos nos Estados Unidos indicaram mo-
tivos religiosos para não providenciar seguro ou uma receita. 
A falta de acesso também mostrou que na África Subsariana, 
“a extrema pobreza, falta de acesso à contracepção e leis re-
stritivas sobre o aborto levam a que 3 por cento das mulheres 
realizem abortos perigosos. (Rasch, 2011)

• As restrições legais em alguns países evitam o aces-
so a algumas formas de contracepção. Em 2012, o Tribunal 
Supremo das Honduras manteve a proibição da contracepção 
de emergência. Isto, apesar do facto de mais de 40 por cento 
das mulheres não casadas e 25 por cento das mulheres casa-
das no país experienciarem uma necessidade não satisfeita de 
contracepção legal. (Anderson, Panchaud, Singh, & Watson, 
2013)

4. Gravidezes Difíceis
Para apoiar as dimensões sagradas da personalidade, to-

dos os esforços devem ser feitos pelos pais e a comunidade 
para garantir que cada criança chega ao mundo num com um 
corpo saudável e nasça num ambiente que leve à realização 
do seu total potencial. Quando estas condições não estão pre-
sentes, a gravidez de uma mulher é difícil para si e para os 
seus familiares. As gravidezes difíceis podem resultar de vio-
lação. A mulher pode ser menor de idade e vítima de abusos 
de menores. Uma gravidez pode ser difícil quando o feto ou a 
vida e saúde da mãe ou a sua capacidade de providenciar para 
a família é ameaçada.

A formação de uma criança é um processo incremental 
cujo início remonta à criação da primeira vida da terra, e cujos 
marcos incluem a concepção, implantação, desenvolvimento, 
viabilidade e nascimento. A Bíblia afirma o respirar como a 
marca de uma pessoa humana viva. Ao respeitar a vida que 
se desenvolve em todos os estágios, rejeitamos a crença sim-
plista de que o momento que o óvulo e o esperma se unem é 
o único marcador da existência humana.

Uma gravidez difícil pode levar a um número de respostas, 
especialmente a necessidade de escolhas acerca do resultado 
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da gravidez. Deste modo, quando ocorre uma gravidez difí-
cil Quando ocorre uma gravidez inaceitável, acreditamos que 
deve ser tido em consideração uma consideração profunda 
pela vida humana juntamente com uma consideração pro-
funda pela mulher totalmente desenvolvida  personalidade, 
particularmente quando a saúde física, mental e emocional 
da grávida e a sua família mostrarem motivo de serem seria-
mente ameaçadas caso ocorra um nascimento pela nova vida 
que se está a formar.Rejeitamos as respostas simplistas rela-
tivamente ao à questão problema do aborto: Todos que, por 
um lado, consideram que todos os abortos não são homicídio, 
nem são como homicídios, ou, por outro lado, consideram os 
abortos como procedimentos médicos sem significado moral.

Quando ocorre uma gravidez difícil inaceitável, uma 
família - e acima de tudo, a mulher - é confrontada com a 
necessidade de tomar uma decisão difícil. Quando ocorre 
uma gravidez que parece provocar uma dificuldade, nós na 
igreja devemos trazer todos os nossos recursos de compaix-
ão e apoio para os ajudar, incluindo oração e encorajamento. 
Acreditamos que a continuação da gravidez que coloque em 
perigo a vida ou saúde da mãe, ou colocam outros problemas 
sérios relativamente à vida, saúde, ou capacidade mental da 
criança em desenvolvimento, não é uma necessidade moral. 
Para que as mulheres tenham tais casos, acreditamos as escol-
has e cuidados de saúde de que necessitam,  que o caminho 
para o julgamento Cristão pode aconselhar o aborto tem de ser 
. Apoiamos o direito  legal ao aborto como é em muitas nações 
hoje em dia incluindo Canadá, Coreia, Estónia, Alemanha, 
Letónia, Lituânia, Mongólia, África do Sul, Turquia e Tunísia; 
e como descrito na.  estabelecido pela decisão de 1973 do 
Supremo Tribunal dos EUA, Roe v. Wade, que afirmou o 
direito à mulher de controlar o seu corpo. Encorajamos as 
mulheres em conjunto comos seus amados maridos, médico 
e pastores a tomarem as suas próprias decisões responsáveis 
relativamente às questões morais e pessoas relativamente à 
decisão de continuar ou não uma gravidez. a questão do abor-
to (ver ¶ 161.J <https://www.umofficialresources.com/read-
er/9781426766213/>).

5. Mandatos
Solicitamos às famílias Metodistas Unidas que apoiem 

aqueles que tomam decisões reprodutivas, a serem informa-
dos acerca das opções de planeamento familiar e a apoiar as 
decisões de uma mulher.

Solicitamos aos pastores e congregações Metodistas 
Unidas que providenciem o seguinte: 

• Educação de respeito pelas mulheres enquanto par-
ceiros iguais em liderança familiar e tomada de decisão

• Aconselhamento e educacional Deste modo, encoraja-
mos as nossas igrejas e sociedade comum a: 1. providenciar 
a todos educação sobre sexualidade humana e vida familiar 
nas suas várias formas, incluindo formas de enriquecimento 
do casamento, direitos das crianças, expressão responsável 
e alegre da sexualidade e mudar atitudes face às funções 

masculinas e femininas na casa e no mercado; 2. providen-
ciar aconselhamento oportunidade para casais casados aque-
les que pensam casar-se ou aqueles que considerem começar 
uma família sobre problemas, tais como desafios de saúde 
reprodutiva, desafios de fertilidade, planeamento familiar, 
adopção e cuidados adoptivos.  os princípios da parentalidade 
responsável;

Solicitamos aos Seminários Metodistas Unidos, à Junta 
Geral de Educação Geral e Ministério e à Junta Geral de 
Discipulado que ajudem das seguintes formas:

• Providenciem a base teológica para responsabilidade 
familiar no seu programa de estudos e curriculum.

• Concebam e publiquem materiais educativos que são 
medicamente precisos, teologicamente informados e devida-
mente desenvolvidos.

• Promovam a compreensão de que a família abrange 
uma grande gama de opções que não as de uma unidade de 
pais e crianças de duas gerações; e

• Cultivem o desenvolvimento de expressões socialmente 
responsáveis e que melhoram a vida de famílias grandes.

Solicitamos aos governos pelo mundo que sigam estas 
medidas de planeamento familiar:

• Apoiem 3. criem uma compreensão dos problemas co-
locados à sociedade pela população mundial cada vez maior, 
e da necessidade de colocar as decisões pessoais relativa-
mente a filhos num contexto do bem-estar da comunidade; 
4. providenciem a cada grávida acesso a cuidados de saúde 
abrangente e nutrição adequada financiamento público para 
serviços de planeamento familiar para garantir crianças 
saudáveis;5. tornem tais serviços, incluindo acesso a medica-
mentos, dispositivos intra-uterinos, métodos barreira seguros 
e eficazes e contracepção de emergência -- informação de ma-
teriais disponíveis para que todos possam exercer uma escol-
ha responsável na área do controlo da concepção. Apoiamos 
o fluxo livre de informação acerca de técnicas contraceptivas 
eficientes e seguras que não necessitam de prescrição médica, 
através de programas educacionais e através de jornais, rádio, 
televisão e outros meios de comunicação social. Apoiamos 
o financiamento público adequado e maior participação em 
serviços de planeamento familiar por agências públicas e 
privadas, incluindo instituições relacionadas com igreja, com 
o objectivo de tornar tais serviços acessíveis a todos, não ob-
stante o estado económico ou local geográfico.; 

• Trabalhar através de campanhas legais e sociais para 
terminar a prática dos casamentos infantis ajudando assim 
a atrasar a concepção e nascimentos entre uma em nove 
mulheres no mundo em desenvolvimento casadas antes dos 
quinze anos. (Child Marriage Facts and Figures, 2014)

• Efectuar 6. efectuar disposições em lei e na prática 
para esterilização voluntária como um meio adequado, para 
alguns, para controlo de concepção e planeamento familiar.; 
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• Salvaguardar 7. salvaguardar a opção legal do aborto 
onde já exista de acordo com os padrões da prática médica 
correcta; 8. tornar os abortos disponíveis para as mulheres, 
não obstante os padrões económicos da prática médica cor-
recta, e criar apoio legislativo para apoiar o direito de uma 
mulher à tomada de decisão sobre o seu próprio corpo. Em 
locais onde o aborto não é legal, convidamos os lideres de 
fé a estarem em diálogo com os seus governos para mu-
dar a lei, terminar práticas perigosas que prejudicam as 
vidas e saúde das mulheres que procuram abortos ilegais 
e habitualmente inseguros. Ao mesmo tempo, apoiamos 
salvaguardas suficientes para evitar a utilização do abor-
to como um meio de selecção de género. disponibilizar os 
abortos às mulheres, não obstante o seu estado económico; 
9. monitorizar cuidadosamente a investigação genética e 
biomédica, e estarem preparados para oferecer conselho 
ético aos que enfrentam decisões de nascimento afectadas 
por tal investigação; 

• Ser sensível aos medos de muitos em grupos pobres e 
minorias em nações em desenvolvimento acerca de planea-
mento imposto do nascimento, para opor à utilização de tais 
políticas e serviços, e tentar ver que os programas de planea-
mento familiar respeitam a dignidade de cada pessoa individ-
ual, bem como as diversidades culturais de grupos.

• Realizar 10. ajudar os estados a realizar disposições 
na lei e na prática para não obrigar ao consentimento pa-
rental ao tratar como adultos menores que têm, ou pensam 
que têm doenças venéreas ou raparigas menores que estão, 
ou pensam que estão, grávidas., Eliminar eliminando assim 
a necessidade legal de notificar os pais ou tutoresremove as 
barreiras antes do cuidado e tratamento. O apoio parental é 
crucialmente importante e muito desejável em tais ocasiões, 
mas o tratamento não pode ser ser contingente de tal apoio. 
Esta declaração não será usada para avaliar ou implicar que 
a Igreja Metodista Unida se opõe a quaisquer requisitos, com 
ou sem excepções, de notificação parental para procedimen-
tos de aborto realizados em raparigas que ainda não chegaram 
à idade adulta legal;

Solicitamos a prestadores de saúde privados e públicos 
que tomem estas medidas:

• Providenciar a cada mulher grávida acesso a cuidados 
de saúde abrangentes e nutrição adequada para garantir a 
gravidez mais saudável possível.

• Tornar a informação e materiais disponíveis de modo 
que todos possam exercer a escolha responsável na área da 
contracepção e apoiar o fluxo livre de informação acerca de 
técnicas contraceptivas eficientes e seguras de prescrição ou 
não, através de programas educacionais, bem como jornais, 
rádios, televisão e outros meios de comunicação.

• Monitorizar cuidadosamente a cada vez maior investi-
gação genética e biomédica, e estarem preparados para ofere-
cer aconselhamento ético àqueles que tomam decisões de 
planeamento de nascimento afectadas por tal investigação.

• Tornar uma gama completa de serviços de saúde, inclu-
indo planeamento familiar, contracepção e aborto disponíveis 
às mulheres, de acordo com o seu estado médico, e não ob-
stante o seu estado económico.

• Apoiar o tratamento de fertilidade para aqueles que não 
podem ser pais sem assistência.

Solicitamos às agências de bem-estar infantil privadas e 
públicas que 11. compreendam a família como abrangendo 
um conjunto de opções além da unidade de pais e crianças 
de duas gerações (a família nuclear); e promover o desen-
volvimento de expressões de família socialmente responsável 
e que aumentam a vida, incluindo famílias com crianças 
adoptadas, pais solteiros, aqueles sem crianças e aqueles que 
escolhem ser solteiros;12. vejam a parentalidade da forma 
mais abrangente possível, reconhecendo que muitas crianças 
no mundo precisam desesperadamente de figuras parentais, 
e também promover compreender que os adultos podem 
realizar a escolha e realização da parentalidade através da 
adopção ou acolhimento familiar.;

Solicitamos à Junta Geral de Ministérios Globais 
Metodistas Unidos e Mulheres Metodistas Unidas que ajam:

• Encorajar 13. encorajar homens e mulheres a demon-
strar activamente a sua responsabilidade ao criar um contexto 
familiar de educação e crescimento no qual as crianças terão 
a oportunidade de partilhar em amor mútuo e preocupação 
dos seus pais. ; e

• Fortalecer as instituições de cuidados de saúde rel-
acionadas com os Metodistas Unidos em todo o mundo ao 
oferecer uma gama completa de programas que lidam com as 
várias necessidades de famílias para serviços de saúde repro-
dutiva, especialmente populações sem outro acesso.

Solicitamos à Junta Geral de Igreja e Sociedade Metodista 
Unida que seja proativa:

• Defenda leis e programas públicos em cada país que 
apoiem a tomada de decisão individual ou em família acerca 
de filhos.

• Apoiem famílias fortes nas quais as crianças podem 
chegar a adultos.

• Criem compreensão dos assuntos que acompanham a 
população em rápido crescimento no mundo, e a necessidade 
de colocar todas as decisões pessoais no contexto do bem- 
estar da comunidade.

14. ser sensível aos medos de muitos em grupos pobres 
e minorias em nações em desenvolvimento acerca de planea-
mento imposto de nascimento, para opor à utilização de tais 
políticas e serviços, e tentar ver que os programas de planea-
mento familiar respeitam a dignidade de cada pessoa individ-
ual, bem como as diversidades culturais de grupos.

ADOPTADA 1976 
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EMENDADA E READOPTADA 1996 
READOPTADA 2004 
REVISTA E READOPTADA 2008 
RESOLUÇÃO nº. 2026. 2008 Livro de Resoluções 
RESOLUÇÃO nº. 25, 2004 Livro de Resoluções 
RESOLUÇÃO nº. 22, 2000 Livro de Resoluções
Ver Princípios Sociais, ¶ 161. A, F, G, J <https://www 

.umofficialresources.com/reader/9781426766213/>.

R2025

Número da petição: 60748-CB-R2025-G; Evans, Cynthia M. -  
O'Fallon, MO, EUA. 2 Petições similares

Eliminação

Apagar a Resolução #2025, “Paternidade Responsável”.

Justificação:
Independentemente das condições culturais ou da con-

figuração familiar, pais responsáveis cuidam de seus filhos. 
Esta resolução contradiz nossas crenças sobre a sacralidade 
da vida de um feto (¶ 161.J) ao tornar crianças em merca-
dorias para os pais escolherem ou rejeitarem conforme suas 
vontades. Esta declaração é inadequada e desnecessária.

R2025.

Número da petição: 60749-CB-R2025-G; Evans, David - 
O'Fallon, MO, EUA.

Paternidade Responsável

Emendar a resolução #2025: Paternidade Responsável 
conforme a seguir:

 Defendemos o princípio da paternidade responsável . . .
 Incentivamos, portanto, nossas igrejas e a sociedade co-

mum a:
 1. . . .
 7. salvaguardar a opção legal do aborto,quando adequa-

do,  sob padrões de boas práticas clínicas;
 8. . . .

Justificação:
Por acreditarmos na santidade da vida humana não nasci-

da e por sermos relutantes na aprovação do aborto (¶ 161.J), 
os Metodistas Unidos não devem oferecer um endosso não 
qualificado sobre o aborto como a solução para toda gravidez 
inesperada ou não desejada. 

R2025.

Número da petição: 60750-CB-R2025-G; Evans, David - 
O'Fallon, MO, EUA. 1 Petição similar

Paternidade Responsável

Emendar a resolução #2025: Paternidade Responsável 
conforme a seguir:

Defendemos o princípio da paternidade responsável . . .
Quando ocorre uma gravidez não aceitável, a família—e 

acima de tudo, a mulher grávida—é confrontada com a neces-
sidade de tomar uma decisão difícil. Acreditamos que o prosse-
guimento de uma gravidez que coloca em risco a vida ou a 
saúde da mãe, ou que signifique outros problemas graves rela-
tivos à vida, saúde, ou capacidade mental da criança por nascer, 
não é uma necessidade moral. Nestes casos, acreditamos que 
o caminho do julgamento Cristão maduro pode indicar a pos-
sibilidade do aborto. Apoiamos o direito legal ao aborto con-
forme estabelecido em 1973 por decisão do Supremo Tribunal. 
Incentivamos as mulheres, em conjunto com os maridos . . .

Justificação:
Muitos fiéis Metodistas Unidos não apoiam o que de fac-

to foram duas decisões do tribunal. Mesmo alguns estudio-
sos pró-escolha são contra o raciocínio legal da decisão. A 
ênfase na lei dos EUA não pertence em uma declaração dos 
princípios Cristãos universais. 

R2025.

Número da petição: 60751-CB-R2025-G; Oliver, Ardell - 
O'Fallon, MO, EUA. 1 Petição similar

Paternidade Responsável

Emendar a primeira frase do quarto parágrafo da 
Resolução #2025, “Paternidade Responsável:

 . . . Quando ocorre uma gravidez inaceitável, acredita-
mos que deve-se pesar com grande consideração a vida hu-
mana não nascida juntamente com grande consideração pela 
pessoa totalmente desenvolvida em especial quando a saúde 
física, mental, e emocional quando a vida física da mulher 
grávida e de sua família apresenta da mulher grávida apre-
senta motivo para ser gravemente ameaçada pela nova vida a 
recém se formar . . .

Justificação:
Excepto em raras ocasiões quando a vida física da mãe 

está sob perigo, o apoio do aborto de qualquer criança com 
retardo mental ou outra deficiência é completamente incon-
sistente com o que nossa igreja defende sobre a santidade 
da vida humana não nascida (¶ 161.J). Nenhuma criança é 
menos “digna” de vida do que qualquer outra.

R2025.

Número da petição: 60752-CB-R2025-G; Oliver, Ardell - 
O'Fallon, MO, EUA. 1 Petição similar
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Paternidade Responsável

Emendar o quinto parágrafo da Resolução #2025, 
“Paternidade Responsável” conforme a seguir:

 Acreditamos que o prosseguimento de uma gravidez que 
coloca em risco a vida ou a saúde da mãe, ou que signifique 
outros problemas graves relativos à vida, saúde, ou capacidade 
mental da criança por nascer, não é uma necessidade moral . . ..

Justificação:
Apoiar a possibilidade de aborto de qualquer criança com 

retardo mental ou outra deficiência é completamente incon-
sistente com o que nossa igreja defende sobre a santidade 
da vida humana não nascida (¶ 161.J). Nenhuma criança é 
menos “digna” de nascer do que qualquer outra. 

R2026.

Número da petição: 60755-CB-R2026-G; DeJarnette, Alison -  
Alpharetta, GA, EUA.

Readopção da resolução

Resolução de Readopção 2026 - Género-Aborto selectivo 
sem alterações.

Justificação:
Esta resolução importante expressa nossa preocupação 

com o direccionamento deliberado de bebés meninas não 
nascidas para adopção, que continua a ser um problema di-
fundido em muitas partes do mundo. Existem hoje, muitos 
milhões de “mulheres perdidas” abortadas devido ao género. 
Deus não as esqueceu. Tampouco nossa igreja deveria.

R2041.

Número da petição: 60801-CB-R2041-G; Russell, Earlene - 
Palmerton, PA, EUA.

Proibir o casamento homosexual

Emenda a ser adicionada após o último parágrafo da 
Resolução 2041

CONSIDERANDO QUE uma visão sociológica sobre a 
a homossexualidade coloca o amor afectivo sexual humano 
acima da lei de Deus; isto não está de acordo com a doutrina 
de Jesus que o amor é a lei. A doutrina de Jesus sobre o amor 
não inclui o que a Bíblia percebe como actos sexuais imorais. 
A tentativa de trazer honra para qualquer acto que a Bíblia 
ensina ser imoral seria colocar o acto contra a lei.

CONSIDERANDO QUE, em Mateus 22:37-40 Jesus en-
sinou que o amor resume toda a lei ;

 CONSIDERANDO QUE, em Mateus 5:17-20 Jesus gar-
ante que ele não veio para abolir a lei ou os profetas;

 CONSIDERANDO QUE, em Mateus 5:17-19 Jesus afir-
ma que cada minuto exigido da lei é válido e será alcançado, 
e que qualquer violação de qualquer uma das mais significati-
vas desta exigência envolve a violação de toda a lei;

 CONSIDERANDO QUE, os apóstolos ensinaram e pre-
garam contra actos sexuais que sejam contra a lei bíblica;

 CONSIDERANDO QUE, em 2 Coríntios 11:1-15 Paulo 
alerta sobre os falsos apóstolos a infiltrarem-se na igreja. Ele 
avisou que líderes da igreja não seriam enganados pela astúcia 
da serpente como Eva foi e para não deixar que suas mentes 
fossem de algum modo desviadas da devoção pura e sincera a 
Cristo;

Seja, portanto, resolvido, que a Igreja Metodista unida em 
seu compromisso em manter a lei bíblica não permitirá que os 
pastores desempenhem cerimónias de casamento entre casais 
homossexuais, e fazerem isso seria condenar o acto que é so-
cialmente aceito como amor mas que infringe a lei de Deus.

R2041.

Número de petição: 60891-CB-R2041-G; Mumme, Michael 
C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

A Igreja deve prestar ministério a pessoas de 
todas as orientações sexuais

Readoptar a Resolução 2021 com a seguinte adição:
. . . (“Identidade sexual dos adolescentes e risco de suicí-

dio”, Livro de Resoluções de 2004 e 2008). Uma vez que osOs 
ensinamentos e as acções de Jesus demonstraram a inclusão 
radical dos indivíduos rejeitados pela sociedade em geral, 
é-nos feito um apelo para renovarmos o nosso empenho em 
sermos testemunhas fiéis do evangelho, não só no caminho 
de cada um até aos confins da terra, mas também nas pro-
fundidades da nossa vida e trabalho comuns (Preâmbulo dos 
Princípios Sociais) . . .

R2041.

Número de petição: 60897-CB-R2041-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

A Igreja deve prestar ministério a pessoas de 
todas as orientações sexuais

Alterar a Resolução 2041. 
Substituir o primeiro parágrafo:
Defendemos a nossa crença no mérito e valor infinitos 

de cada indivíduo porque todos somos seres humanos criados 
por Deus e amados através e por Jesus Cristo e defendemos 
também que todas as pessoas têm o mesmo valor aos olhos 
de Deus (Preâmbulo dos Princípios Sociais). O baptismo é 
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o dom de Deus de graça imérita através do Espírito Santo e 
assinala a entrada de pessoas para a igreja e os seus ministéri-
os de amor, justiça e serviço (¶ 305, Livro de Disciplina) 
Defendemos que, através do baptismo, Deus nos fez mem-
bros do corpo de Cristo, para que todos aqueles que seguem 
Jesus tenham dons espirituais para partilhar para o bem co-
mum (Coríntios 1 12:4-27). Ao abordar a função acolhedora 
da comunhão cristã, os Princípios Sociais da Igreja Metodista 
Unida afirmam que a sexualidade humana é um dom com-
plexo acerca do qual temos uma compreensão limitada 
(¶ 161F). “Defendemos que todas as pessoas são indivíduos 
com valor sagrado, criados à imagem de Deus, e que todas 
as pessoas precisam do ministério e orientação da Igreja nas 
suas lutas para a realização humana, bem como a assistência 
espiritual e emocional de uma comunhão que permite con-
ciliar relacionamentos com Deus, com os outros e consigo 
próprio” (¶ 161F). “A dignidade humana inerente é a base 
de todos os direitos humanos. A Declaração Universal dos 
Direitos Humanos reconhece que “todos os seres humanos 
nascem livres e iguais em dignidade e em direitos” e que “os 
governos estão unidos para os proteger”.  A declaração espe-
cifica que todas as pessoas têm direito a igual protecção ao 
abrigo da lei e que todas as pessoas têm direito à segurança 
da pessoa e a protecção contra violência ou danos corpo-
rais” (“Afirmação dos Direitos Humanos de todos os Povos”, 
Declaração do Conselho de Administração da Junta Geral de 
Igreja e Sociedade da Igreja Metodista Unida a 1 de Março 
de 2014).

Criar um novo segundo parágrafo com emendas:
 Aqueles que procuram entender mais aprofundadamente a 

sua orientação sexual e/ou a orientação sexual de um familiar, 
amigo ou de outras pessoas vivem frequentemente em isola-
mento, sentem-se confusos e com medo de serem violenta-
dos numa altura em que precisam de informação, orientação 
e apoio; reconhecemos que os adolescentes que lidam com 
questões de orientação sexual apresentam um maior risco de 
suicídio e violência perpetrada contra eles Um indivíduo que 
luta contra a sua orientação sexual minoritária e/ou contra a 
orientação sexual de um familiar próximo, amigo ou associado 
vive frequentemente em isolamento, sente-se confuso e com 
medo numa altura em que precisa de informação, orientação e 
apoio (“Adolescentes em risco”, Livro de Resoluções de 2000); 
e reconhecemos que os adolescentes que lutam com questões 
de orientação sexual apresentam um maior risco de suicídio 
,(“Identidade sexual e risco de suicídio de adolescentes,” Livro 
de Resoluções de 2004 e 2008). Os ensinamentos e as acções 
de Jesus demonstraram a inclusão radical dos indivíduos re-
jeitados pela sociedade em geral, pelo que nos é feito um ape-
lo para renovarmos o nosso empenho em sermos testemunhas 
fiéis do evangelho, não só no caminho de cada um até aos con-
fins da terra, mas também nas profundidades da nossa vida e 
trabalho comuns (Preâmbulo dos Princípios Sociais). 

Inserir no último parágrafo, na segunda frase:
Tal ministério e abertura pode incluir: o acolhimento de 

minorias sexuais, dos seus amigos e familiares para as nos-
sas igrejas, demonstrando a nossa fé num Deus que cultiva 
o amor; a disposição para ouvir e abrir os nossos corações às 

suas histórias e lutas nas nossas igrejas, distritos, conferên-
cias anuais e na Conferência Geral; o incentivo ao estudo e 
diálogo em questões de sexualidade; a defesa de políticas que 
protegem os direitos humanos de pessoas lésbicas, gays, bis-
sexuais e transgénero; e a oração por todas as pessoas que 
estão em sofrimento e discordam da nossa resposta cristã a 
esta questão controversa.

Justificação:
As revisões melhoram a linguagem actual reforçando a 

fundamentação teológica para o estudo, oração e defesa.

R2042.

Número de petição: 60893-CB-R2042-G; Mumme, Michael 
C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Readopção da resolução

Readoptar a Resolução 2042.

R2042.

Número de petição: 60899-CB-R2042-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Oposição à homofobia e ao heterossexismo 

Eliminar a Resolução 2042 actual e substituir pelo se-
guinte:

Novo título sugerido: Oposição ao preconceito sexual, 
homofobia e heterossexismo

A Igreja Metodista Unida defende que “todas as pessoas 
são indivíduos de valor sagrado, criados à imagem de Deus” 
(¶ 161.F, Sexualidade humana, O Livro de Disciplina da 
Igreja Metodista Unida, 2012); e, 

A Igreja Metodista Unida afirma que “Determinados di-
reitos humanos básicos e liberdades civis são um direito de 
todas as pessoas” e, enquanto Igreja, está “empenhada em 
apoiar esses direitos e liberdades para todas as pessoas, in-
dependentemente da orientação sexual” (¶ 162.J, Direitos 
iguais independentemente da orientação sexual  O Livro de 
Disciplina da Igreja Metodista Unida, 2012); e,

A Igreja Metodista Unida está empenhada na erradicação 
do sexismo (n.º 3443, Livro de Resoluções de 2012); e,

O preconceito sexual (Preconceito sexual, uma definição 
frequentemente utilizada do Spring Reference Online [2014]: 
“O preconceito sexual engloba todas as atitudes negativas e 
pressupostos direccionados para um indivíduo ou grupo com 
base na orientação sexual.”) é uma atitude de negatividade 
para com determinadas pessoas devido à sua orientação sexu-
al, identidade sexual ou expressão de género; e,

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   333 2/24/16   10:49 AM



334  DCA Edição Avançada

A homofobia (Homofobia, uma definição frequente-
mente utilizada do American Heritage Dictionary (1992): 
“Medo, ódio ou desconfiança de lésbicas e gays.”) consiste 
na tomada e manutenção de atitudes preconceituosas e tem-
erosas para com indivíduos considerados não heterossexuais, 
independentemente da verdadeira orientação sexual ou iden-
tidade sexual da vítima ou da expressão de género; e 

O heterossexismo (Heterossexismo, uma utilização fre-
quentemente utilizada do American Heritage Dictionary 
(2014): “Discriminação ou preconceito contra lésbicas, gays 
ou bissexuais por parte de pessoas heterossexuais.”) é um 
sistema de auto-justificação de atitudes e comportamentos 
com base em preconceitos sexuais que: 

1. perpetuam categorias estereotipadas do que é essen-
cialmente “masculino” e “feminino”;

2. conferem um estatuto privilegiado a pessoas que se 
identificam como heterossexuais culturalmente definidos; e

3. discriminam pessoas que, independentemente da sua 
orientação sexual, identidade sexual ou expressão de género, 
aparentam não se encaixar na categoria específica definida 
conforme apropriado para o seu género; e

O preconceito sexual, a homofobia e o heterossexismo 
são manifestações de sexismo, no geral, uma vez que fomen-
tam estereótipos com base em distinções arbitrárias de cate-
gorias de género; e 

As acções realizadas com base em preconceito sexual, 
homofobia e heterossexismo, incluindo violência, ameaças, 
ridicularização, humilhação, discriminação, isolamento, re-
jeição e legislação quebram o corpo de Cristo e são prejudici-
ais para pessoas de todas as orientações e identidades; e

A Igreja Metodista Unida é uma comunidade de fé mun-
dial com a oportunidade única de falar sobre questões de pre-
conceito sexual, homofobia e heterossexismo a nível global.

Seja, por conseguinte, decidido que a Igreja Metodista 
Unida irá reforçar a sua defesa, a nível global, da erradicação 
do sexismo opondo-se a todas as formas de violência ou dis-
criminação com base no género, identidade e expressão de 
género ou na orientação sexual; e 

Fica assim decidido que a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade forneça recursos e materiais destinados aos afilia-
dos das igrejas locais acerca da realidade, problemas e efeitos 
do preconceito sexual, da homofobia e do heterossexismo e 
da necessidade de um testemunho cristão mundial contra es-
tas vertentes de marginalização e rejeição.

ADOPTADA 2008
Resolução n.º 2043, Livro de Resoluções de 2008

Justificação:
As revisões melhoram a resolução com terminologia ac-

tualizada e compreensão das manifestações de preconceito.

R2082.

Número de petição: 60167-CB-R2082-G; Hare, Dawn 
Wiggins - Chicago, IL, EUA pela Comissão Geral sobre o 
Estatuto e Papel das Mulheres.

Readoptar a Resolução

Readoptar a Resolução 2082 - Prevenção da Utilização 
de Pornografia na Igreja - sem alterações.

R3021

Número de petição: 60466-CB-R3021-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Abuso de idosos 

Eliminar o texto actual e substituir pelo seguinte:
“Não me rejeites agora, na velhice; quando as forças 

declinam, não me abandones” (Salmos 71:9 BKJA).
O abuso de idosos é definido pela Organização Mundial 

de Saúde como “um acto isolado ou repetido, ou a ausência 
de acção apropriada, por parte de qualquer relação com a qual 
exista uma expectativa de confiança, que prejudique ou per-
turbe uma pessoa de idade”. O abuso de idosos inclui, entre 
outros, abusos físicos, psicológicos ou emocionais, sexuais e 
financeiros. Também pode ser resultado de negligência inten-
cional ou acidental.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, “Em várias 
partes do mundo, o abuso de idosos sucede com reconheci-
mento ou resposta insuficiente. O abuso de idosos é um prob-
lema que existe tanto nos países em vias de desenvolvimento 
como nos desenvolvidos, no entanto, é geralmente pouco de-
nunciado a nível global. Apenas alguns países desenvolvidos 
contam com taxas de prevalência ou estimativas—entre 1% 
e 10%”. Obviamente, qualquer tipo de abuso é inaceitável. 
Como tal, requer uma resposta multifacetada global, orienta-
da para a protecção dos direitos das pessoas de idade.

Portanto, é decidido que apelamos à Igreja Metodista 
Unida para abordar de forma mais eficaz esta questão através 
de educação e sensibilização, serviços de informação, acon-
selhamento e reencaminhamento, sistemas de apoio e denún-
cias às autoridades competentes em caso de suspeita de abuso. 

Portanto, é igualmente decidido que a Comissão para 
os Idosos do Discipulado da Junta Geral e outras agências 
gerais aplicáveis forneçam recursos e materiais para abordar 
a questão.

Justificação:
Revisões de melhoria do texto actual com uma funda-

mentação bíblica reforçada e actualização das informações da 
Organização Mundial de Saúde sobre abuso de idosos.
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R3022.

Número de petição: 60467-CB-R3022; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Envelhecer nos Estados Unidos: 
A resposta da Igreja

Eliminar o texto actual e substituir pelo seguinte:
I. A situação
Há várias gerações que os idosos são uma parte vital das 

nossas congregações. A percentagem de idosos nos Estados 
Unidos está a crescer rapidamente. Como resultado de mel-
horias nos cuidados de saúde, alimentação, segurança no tra-
balho e outros factores, um número maior de residentes nos 
EUA está a atingir idades mais avançadas, o que apresenta 
vários desafios, nomeadamente:

(1) Mais de 23 milhões de residentes nos EUA com mais 
de 60 anos são economicamente instáveis, vivendo a um 
nível de pobreza federal igual ou inferior a 250%. Estes ido-
sos debatem-se todos os dias com o aumento das despesas 
de saúde e habitação, alimentação inadequada, falta de aces-
so a transportes, redução das poupanças e perda de trabalho 
(The National Council on Aging [Conselho dos EUA sobre 
Envelhecimento]).

(2) Quase 75% dos beneficiários individuais da Segurança 
Social com mais de 65 anos depende deste apoio para re-
ceber parte ou a totalidade dos seus rendimentos mensais 
(Administração da Segurança Social).

(3) Normalmente, as mulheres idosas recebem por 
ano cerca de $4000 menos em Segurança Social do que os 
homens idosos devido a menos rendimentos acumulados 
durante a carreira contributiva, licenças para prestar cuida-
dos, segregação profissional em trabalhos com salários mais 
baixos e outras questões. A situação é ainda pior para as mul-
heres idosas de cor (Wider Opportunities for Women [Mais 
Oportunidades para as Mulheres]).

(4) Um terço dos agregados familiares seniores já não 
tem dinheiro ao fim do mês ou fica endividado depois de 
cobrir as despesas essenciais (Institute on Assets and Social 
Policy [Instituto sobre Activos e Política Social]).

(5) Catorze porcento dos adultos com mais de 65 anos 
enfrenta a reforma com um património líquido negativo, con-
tribuindo para um aumento das falências que tem crescido 
ao ritmo mais rápido de sempre devido a dívidas elevadas 
de cartões de crédito e hipotecas (Aging and Bankruptcy 
[Envelhecimento e Falência], Tribunais dos EUA).

(6) Mais de 27% dos idosos que viviam em pobreza em 
2011 apresentava-se em risco de fome (National Foundation 
to End Senior Hunger [Fundação dos EUA para Acabar com 
a Fome entre Idosos]).

(7) O cidadão sénior médio de boa saúde tem de gastar 
cerca de $381/mês para cobrir as necessidades de saúde bási-
cas. Isto inclui prémios Medicare, cobertura suplementar, 
co-pagamentos e custos correntes. Este valor aumenta para 
$511/mês para um cidadão sénior de fraca saúde (Instituto de 
Gerontologia).

(8) Desde Dezembro de 2011, 16% dos idosos com casa 
própria deve mais pela sua habitação do que esta vale (AARP).

(9) A maioria dos idosos tem custos de habitação insus- 
tentáveis, com 59% dos idosos arrendatários e 33% dos ido-
sos com casa própria hipotecada a gastar mais de 30% dos 
seus rendimentos em custos de habitação (AARP).

(10) 44% dos cidadãos seniores afro-americanos e 37% 
dos latinos aluga ou não tem qualquer património imobiliário 
(Institute on Assets & Social Policy).

II. Fundamentação teológica
Em Salmos 24:1, proclama-se claramente que do Senhor 

é a terra e tudo o que nela existe. Em Salmos 71:9, é-nos feito 
o seguinte apelo:

“Não me rejeites agora, na velhice; quando as forças 
declinam, não me abandones”.

Enquanto membros da Igreja Metodista Unida, estamos 
gratos pela Criação de Deus e o valor de cada pessoa, inde-
pendentemente da idade. 

III. Apelos à acção
A. Dos indivíduos e da sociedade a todos os níveis
É feito um apelo aos membros da Igreja Metodista Unida 

para defenderem a eliminação da discriminação etária nas ati-
tudes pessoais e estruturas institucionais. Devemos conduzir 
esta defesa vigorosamente e em cooperação com os grupos 
privados e públicos apropriados, incluindo todos os níveis do 
governo. Os nossos esforços deverão basear-se no seguinte:

1. As instituições religiosas contribuem de forma única 
e significativa para a vida humana. Viver implica questões 
éticas e decisões relacionadas com valores. Como tal, uma 
presença religiosa é importante para a qualidade de vida da 
comunidade no seu todo. A experiência e as dádivas dos ido-
sos são um recurso precioso para toda a Igreja. 

2. Os governos deverão desempenhar um papel críti-
co com vista a garantir que são disponibilizados a todos os 
idosos todos os benefícios para melhorar a sua qualidade de 
vida. Os cristãos deverão apoiar as políticas governamentais 
que promovam a partilha com os menos afortunados. Isto não 
absolve a instituição da Igreja nem os indivíduos cristãos da 
responsabilidade pelas pessoas necessitadas.

3. Deverá ser aceite e estabelecido na nossa sociedade um 
padrão de sistemas básicos de apoio à sobrevivência, que de-
verão ser disponibilizados a todos. Estes sistemas deverão in-
cluir: cuidados de saúde, transporte, habitação e manutenção 
de um rendimento mínimo. Os cristãos necessitam de iden-
tificar e promover as instituições e os serviços que garantam 
oportunidades de bem-estar prolongado. É preciso que estes 
serviços sejam prestados dentro das possibilidades financei-
ras dos idosos, com subsídios públicos quando necessário. 
Aqui se inclui o seguinte:

a. programa de seguro de saúde abrangente e universal;
b. legislação nacional que corrija a disparidade na inca-

pacidade do Medicare para cobrir totalmente as necessidades 
de medicamentos sujeitos a receita médica;

c. sistemas de recursos de saúde especiais para as neces-
sidades dos idosos que sejam abrangentes, acessíveis e prat-
icáveis dentro dos recursos disponíveis, que incluem cuida-
dos prolongados, centros de cuidados paliativos, cuidados de 
saúde domiciliários e organizações de manutenção de saúde;
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d. sistemas educativos de saúde que sublinhem a im-
portância da alimentação adequada, utilização adequada de 
medicamentos, cuidados preventivos de saúde e imunização, 
bem como informação sobre a disponibilidade de recursos de 
saúde dentro da comunidade;

e. formação para profissionais médicos e assistentes so-
ciais relativamente aos aspectos e necessidades culturais, físi-
cos, psicossociais e espirituais especiais dos idosos;

f. habitação adequada que seja acessível e segura, com 
protecções para que aumentos substanciais de impostos e ren-
das não criem desalojamento, e sistemas de transporte que 
satisfaçam as necessidades especiais dos idosos;

g. legislação nacional que corrija a disparidade na in-
capacidade do Medicare para cobrir lares de terceira idade, 
habitação específica para doentes com demência ou apoio 
domiciliário;

h. sistema governamental básico de manutenção de ren-
dimentos adequado para sustentar um nível de vida que possi-
bilite a dignidade pessoal;

i. níveis de subsídio dos sistemas básicos de pensões ad-
equados às necessidades económicas, que sejam pelo menos 
equivalentes ao nível de pobreza definido, complementados 
por subsídios de fundos públicos;

j. oportunidades contínuas de educação e aconselhamen-
to de idosos sobre planeamento pré-reforma, formação profis-
sional, relações interpessoais após a reforma e enriquecimen-
to pessoal;

k. associações comunitárias formais e informais tais 
como centros públicos e privados que promovam actividades 
sociais, recreativas, artísticas, intelectuais e espirituais para 
ajudar as pessoas a ultrapassar a solidão e o isolamento social;

l. oportunidades contínuas de emprego para quem as pro-
cure em contextos de trabalho flexíveis e apropriados relativa-
mente a estilos de vida variáveis; e

m. oportunidades de voluntariado e emprego remunerado 
que melhor utilizem as aptidões e experiências dos idosos.

4. Finalmente, é feito um apelo à nossa sociedade para 
responder a um direito humano básico dos idosos: o direito 
a cuidados fiéis ao morrer e de ver a sua vontade respeitada 
relativamente ao número e tipo de medidas de suporte de vida 
que deverão ser aplicadas para prolongar a vida. Os testamen-
tos vitais a solicitar que não sejam aplicadas medidas heróicas 
e outros esforços para morrer com cuidados fiéis deverão ser 
apoiados.

B. Da Igreja a todos os níveis
1. É feito um apelo a todos os níveis da Igreja no sentido 

de:
a. praticar a não discriminação etária na Igreja aquando 

da contratação, destacamento e promoção de funcionários 
idosos, incluindo a nomeação de clérigos;

b. incluir ministérios por, com e para idosos como uma 
componente essencial e intencional da Igreja e respectiva 
missão;

c. promover a flexibilidade da reforma e eliminar a refor-
ma obrigatória assente apenas na idade;

d. desenvolver declarações teológicas sobre a morte que 
reconheçam o direito humano básico aos cuidados fiéis dos 
moribundos;

e. abordar as questões levantadas pelo declínio da quali-
dade de vida; estimular estudos que estabeleçam a ponte entre 
a melhoria da qualidade de vida e o aumento da sua longev-
idade;

f. desenvolver directrizes éticas para lidar com decisões 
médicas difíceis que envolvam a utilização de recursos limi- 
tados para seguros de saúde e de vida;

g. autorizar a investigação apropriada, incluindo um estu-
do demográfico dos membros da Igreja Metodista Unida, des-
tinada a fornecer informações necessárias sobre os aspectos 
psicossociais e espirituais do envelhecimento; e

h. estabelecer um sistema de pensões devidamente finan-
ciado com um padrão mínimo adequado para membros do 
clero e funcionários leigos da igreja e respectivos cônjuges, 
incluindo cônjuges divorciados.

2. É feito um apelo a cada igreja local no sentido de:
a. prestar atenção às necessidades e interesses dos idosos 

na congregação e na comunidade, incluindo os respectivos lo-
cais de residência, e expressar o amor cristão através da com-
preensão e do cuidado interpessoal;

b. promover intencionalmente ministérios em instituições 
criadas para satisfazer as necessidades dos idosos, tais como 
lares de terceira idade e habitação específica para doentes 
com demência, e em residências de idosos que vivam sozin-
hos de forma a manter estes cidadãos totalmente integrados 
no corpo de Cristo;

c. salientar os contributos e as dádivas culturais e históri-
cos de idosos de minorias étnicas;

d. reconhecer a necessidade do ministério por, com e para 
idosos em congregações de todas as dimensões;

e. apoiar, preparar e formar voluntários leigos dedicados 
a este importante ministério;

f. desenvolver um ambiente livre de obstáculos onde os 
idosos possam funcionar apesar das suas limitações;

g. desenvolver um ministério intencional junto de idosos 
que:

• garanta a manutenção da vida a cada indivíduo rela-
tivamente a alimentação, serviços de saúde, mobilidade, se-
gurança pessoal, rendimentos e outros serviços pessoais ad-
equados;

• ofereça oportunidades de enriquecimento pessoal que 
incluam o estímulo intelectual, o envolvimento social, o culti-
vo espiritual e a realização artística;

• incentive a reconstrução da vida quando necessário, in-
cluindo a motivação e orientação para fazer novos amigos, 
o desempenho de novas funções na comunidade que ajudem 
a lidar com a perda e o fornecimento de sistemas de apoio a 
idosos que sofram perdas;
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• reafirme a transcendência da vida, incluindo a cele-
bração do seu significado e propósito através do culto, estudo 
da Bíblia, reflexão pessoal e vida em pequenos grupos;

• reconheça que os idosos representam um fundo de re-
cursos criativos ao dispor da Igreja e os envolva no serviço à 
comunidade enquanto pessoas dotadas de experiência e sabe-
doria (o que poderá compreender não só o ministério mútuo, 
como também a missão mais vasta da Igreja para a redenção 
do mundo, incluindo a aproximação a quem não frequenta a 
Igreja); se relacione com comunidades seculares de reforma-
dos dentro da sua jurisdição;

• fomente experiências intergeracionais na congregação 
e na comunidade que incluam a educação de todas as faixas 
etárias sobre como envelhecer de forma digna e satisfatória;

• garanta que os mais fragilizados não são segregados da 
vida da congregação, mantendo o acesso aos sacramentos e 
recebendo a assistência necessária por parte da comunidade 
atenta;

• forneça apoio e informação aos adultos que cuidem de 
pais idosos;

• coopere com outras igrejas e agências comunitárias no 
sentido de ministérios mais abrangentes e eficazes junto dos 
idosos;

• aceite a responsabilidade de um papel de defesa em 
nome dos idosos; e

• desenvolva ministérios junto dos idosos que sejam 
responsáveis perante o conselho eclesiástico. (Poderá ser 
necessário um cargo ou conselho específico que permita este 
ministério junto dos idosos.)

3. É feito um apelo a cada conferência anual no sentido de:
a. oferecer liderança e apoio para um ministério intencio-

nal junto de idosos nas suas igrejas locais, prestando especial 
atenção às necessidades das mulheres e das minorias;

b. desenvolver um programa de aconselhamento profis-
sional e planeamento da reforma para clérigos e funcionários 
leigos;

c. partilhar modelos criativos de ministério e uma base 
de dados de recursos com as igrejas locais e outras agências;

d. definir a relação entre a conferência anual e as institu-
ições residenciais e não residenciais metodistas unidas para 
idosos de forma que as relações possam ser facilmente com-
preendidas e se apoiem mutuamente;

e. recrutar pessoas para liderança profissional no trabalho 
com idosos;

f. agir como parceiro e crítico de programas públicos 
e das igrejas locais junto de idosos, promovendo ligações 
ecuménicas sempre que possível;

g. apoiar financeiramente, se necessário, clérigos e fun-
cionários leigos reformados e respectivos cônjuges que resi-
dam em ambientes de cuidados prolongados metodistas uni-
dos;

h. promover o Domingo da Cruz Dourada e outras ofer-
endas especiais para ministérios por, com e para idosos; e

i. reconhecer que os idosos na conferência, tanto leigos 
como clérigos, representam um recurso significativo e expe-
riente que deverá ser utilizado na organização e na missão da 
conferência.

4. É feito um apelo às agências e juntas gerais no sentido 
de:

a. examinar as políticas de pensões da Igreja geral e o 
respectivo impacto relativamente às necessidades de quem 
está sozinho (viúvos, divorciados ou dependentes de pension-
istas);

b. criar materiais de orientação específicos para o 
ministério por, com e para idosos;

c. preparar materiais intergeracionais e específicos da 
faixa etária para a catequese e outros estudos especiais na ig-
reja local;

d. promover a defesa em nome de todos os idosos, mas 
especialmente dos que não têm acesso aos serviços necessári-
os devido a isolamento, recursos insuficientes ou deficiência 
(pode incluir a defesa de legislação sobre cuidados de saúde, 
manutenção de rendimentos e outras leis sociais);

e. ajudar as instituições para idosos a manter cuidados 
de qualidade e a desenvolver centros de recursos para o 
ministério com e por idosos;

f. criar uma variedade de ministérios não residenciais 
para idosos;

g. coordenar a formação da Igreja geral para o ministério 
com idosos;

h. providenciar a coordenação formal sobre questões rel-
acionadas com o envelhecimento;

i. defender as preocupações e necessidades especiais de 
mulheres e minorias idosas; e

j. utilizar os idosos como um fundo de recursos criativos 
na concepção e implementação destes objectivos.

5. É feito um apelo a instituições de reformados e cuida-
dos prolongados relacionadas com a Igreja no sentido de:

a. desenvolver uma relação de aliança com a Igreja para 
reforçar um sentido de missão conjunta nos serviços presta-
dos a idosos;

b. incentivar a prestação de apoio caritativo e providen-
ciar um canal de ajuda por parte de toda a Igreja; e

c. incentivar ambientes de instituições residenciais e não 
residenciais que enfatizem as necessidades espirituais, pes-
soais, físicas e sociais dos idosos.

6. Finalmente, é feito um apelo a seminários e colégios 
no sentido de:

a. facultar aos seminaristas instruções para incluir o env-
elhecimento e experiências com idosos no currículo;

b. preparar as pessoas para carreiras na área do envelhe-
cimento;

c. desenvolver professorados especiais para o ensino da 
gerontologia e fornecer educação contínua a quem trabalhe 
com idosos;

d. participar em estudos básicos e aplicados relacionados 
com o envelhecimento e comunicar as conclusões;

e. desenvolver um sistema para partilhar os resultados 
dos estudos com a Igreja;

f. permitir aos idosos a inscrição em cursos e programas 
académicos e a participação geral na vida das instituições de 
ensino; e
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g. desenvolver e oferecer cursos para leigos em locais 
acessíveis a idosos.

IV. Resumo
A preocupação com os idosos na Igreja está teologica-

mente fundamentada na doutrina da Criação, no significado do 
trabalho de Deus em Cristo, na resposta à graça que nos conduz 
ao serviço, no valor permanente dos idosos para a missão mais 
vasta e na natureza da Igreja enquanto agente de redenção e 
defensor da justiça para todos. Os idosos merecem respeito, 
dignidade e igualdade de oportunidades. É feito um apelo à 
Igreja Metodista Unida para defender os idosos, o seu sentido 
de identidade e dignidade pessoal, a utilização da sua experiên-
cia, sabedoria e aptidões, a manutenção da saúde, rendimentos 
adequados, oportunidades de educação e experiências vocacio-
nais e não vocacionais em cooperação com os sectores público 
e privado da sociedade. O processo de envelhecimento faz par-
te do plano de Deus para a vida, com a boa nova da redenção de 
Cristo para dar esperança e um propósito. É feito um apelo aos 
membros da Igreja Metodista Unida para concretizarem esta 
mensagem em palavras e actos na igreja e na sociedade.

ADOPTADA 1988
REVISTA E ADOPTADA 2000
REVISTA E ADOPTADA 2008
RESOLUÇÃO N.º 3022, Livro de Resoluções de 2008
RESOLUÇÃO N.º 156, Livro de Resoluções de 2004
RESOLUÇÃO N.º 144, Livro de Resoluções de 2000
Ver Princípios Sociais, ¶ 162E.

R3042.

Número de petição: 60464-CB-R3042-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Álcool e outras drogas

Alterar a Resolução 3042 conforme se segue:
Inserir um novo quinto parágrafo: 
A resposta das políticas dos EUAA resposta das políticas 

dos Estados Unidos à crise das drogas tem-se centrado quase 
exclusivamente na aplicação da lei e em soluções militares. 

Substituir o 4.º parágrafo em I. Álcool.
4. Incentivamos vivamente as conferências anuais a 

desenvolver oportunidades e recursos de formação em lid-
erança para os pastores das igrejas e leigos locais ajudarem 
através de aconselhamento indivíduos e famílias que tenham 
problemas relacionados com o álcool, aconselharem as pes-
soas afectadas por mortes e violência relacionadas com o ál-
cool e ensinarem os funcionários da igreja a controlar o stress 
em comunidades com um elevado abuso de álcool.4. Opomo-
nos à venda e ao consumo de bebidas alcoólicas dentro dos 
limites das instalações da Igreja Metodista Unida e recomen-
damos que os mesmos sejam proibidos.

Substituir o 5.º parágrafo em I. Álcool.
5. Exortamos todas as Igrejas Metodistas Unidas a tra-

balharem no sentido de uma idade mínima legal de vinte e 
um anos para o consumo de álcool nos respectivos estados/
nações.

5. Pedimos aos indivíduos e às congregações locais para 
estudarem e discutirem o problema da condução sob o efeito 
do álcool e outras drogas e apoiamos uma legislação que re-
strinja esta atividade.

Substituir o 6.º e 7.º parágrafos em I. Álcool.
6. Opomo-nos à venda e ao consumo de bebidas alcoóli-

cas dentro dos limites das instalações da Igreja Metodista 
Unida e recomendamos que os mesmos sejam proibidos.

7. Pedimos aos indivíduos e às congregações locais para 
estudarem e discutirem o problema da condução sob o efeito 
do álcool e outras drogas e apoiamos uma legislação que re-
strinja esta atividade.

Alterar a secção seguinte, incluindo o título:
III. Outras drogas
Alterar a quarta frase conforme se segue:
Além disso, produtos de uso comum tais como cola, dilu-

entes, Spice, K2, incenso, sais de banho e gasolina podem ser 
consumidos abusivamente se inalados. 

Eliminar os seguintes parágrafos:
O abuso de drogas aumentou drasticamente nos últimos 

anos. Algumas das drogas consumidas abusivamente são le-
gais, outras não. Um grande número de drogas consumidas 
abusivamente tem uma finalidade medicinal. Várias drogas 
medicinais, tanto as sujeitas a receita médica como as de ven-
da livre, não exercem qualquer outro atractivo além do seu 
valor medicinal. Outras, no entanto, nomeadamente os anal-
gésicos, estimulantes e tranquilizantes, são percebidas como 
capazes de proporcionar uma sensação agradável, estando 
assim sujeitas a consumo abusivo. Dadas as suas qualidades 
psico-activas, outras drogas deste tipo são consumidas abu-
sivamente sobretudo pelas suas qualidades de alteração do 
estado mental. Se de facto existe, o valor medicinal destas 
drogas é estritamente secundário.

O abuso de drogas sujeitas a receita médica aumentou 
drasticamente nos últimos anos. Abusar de um medicamento 
sujeito a receita médica que não lhe foi prescrito ou tomá-lo 
por motivos ou em dosagens além dos prescritos pode produzir 
efeitos graves para a saúde, incluindo a dependência. As classes 
de medicamentos sujeitos a receita médica frequentemente uti-
lizados abusivamente incluem opióides para a dor, depressores 
do sistema nervoso central para a ansiedade e perturbações do 
sono e estimulantes para o transtorno do défice de atenção com 
hiper-actividade e a narcolepsia. A utilização indevida de dro-
gas legais tem uma componente de procura e uma componente 
de oferta que devem ser reguladas de forma rigorosa.

Eliminar a terceira e quarta frases em C. Psicadélicos ou 
alucinogénios:

Exortamos à total abstinência deste tipo de drogas.
Exortamos todas as pessoas a abster-se de qualquer uti-

lização de sedativos e estimulantes, excepto se legalmente 
prescritos numa apresentação apropriada para o tratamento 
de uma patologia específica ou se legalmente disponíveis em 
venda livre e utilizados com moderação de acordo com a re-
spectiva finalidade indicada.
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Eliminar o título E. Abuso de medicação e o primeiro 
parágrafo:

E. Abuso de medicação
Para além das formas de abuso anteriormente descritas, 

há que abordar uma “cultura médica” que encara a solução 
para os problemas principalmente em termos farmacêuticos. 
Isto pode manifestar-se em casa, quando os filhos experimen-
tam os medicamentos dos pais em busca de uma sensação 
agradável, ou na compra de medicamentos antigripais de 
venda livre para isolar um componente psico-activo. Também 
pode manifestar-se através de médicos que preferem medi-
car um doente para atenuar a experiência do parto ou luto ou 
que prescrevem medicamentos quando a necessidade real do 
doente é enfrentar os desafios da vida. Em última análise, isto 
reflecte uma filosofia subjacente de que os desafios existen-
ciais e espirituais mais profundos têm uma solução química.

Alterar o 5.º item em Por conseguinte conforme se segue:
5. Incentivamos vivamente as conferências anuais a 

desenvolver oportunidades e recursos de formação em lid-
erança para os pastores das igrejas e leigos locais ajudarem 
através de aconselhamento indivíduos e famílias que tenham 
problemas relacionados com o álcool e outras drogas, acon-
selharem as pessoas afectadas por mortes e violência rela-
cionadas com o álcool e outras drogas e ensinarem os fun-
cionários da igreja a controlar o stress em comunidades com 
um elevado abuso de álcool e outras drogas.

Inserir um novo 6.º item:
6. Exortamos ao redesenvolvimento de métodos mais efi-

cazes para o tratamento de abuso e dependência de drogas.6. 
Apoiamos legislação e políticas abrangentes relativas ao con-
trolo do tabagismo que incluam disposições no sentido de: a) 
reduzir a taxa de jovens fumadores aumentando o preço dos 
cigarros; b) proteger os produtores de tabaco ajudando-os a 
transitar do tabaco para outras culturas; c) conferir à Food and 
Drug Administration dos EUA toda a autoridade para regular 
a nicotina como uma droga nos Estados Unidos; d) financiar 
investigação e publicidade anti-tabagismo, bem como cam-
panhas de educação e prevenção.

Inserir um novo 7.º item:
7. Exortamos ao redesenvolvimento de métodos mais efi-

cazes para o tratamento de abuso e dependência de drogas.
Inserir um novo 10.º item:
10. Exortamos todas as Igrejas Metodistas Unidas a tra-

balharem no sentido de uma idade mínima legal de vinte e 
um anos para o consumo de álcool nos respectivos estados/
nações.

Alterar o novo 12.º item conforme se segue: 
10 12. É com grande preocupação que observamos que a 

aplicação da lei contra a posse e o consumo de drogas obtidas 
ilegalmente resultou num aumento drástico das populações 
de presos, muitas vezes desproporcionalmente compostas por  
pobres, minorias e jovens, muitas vezesde minorias pobres, 
frequentemente devido a disparidades enormes de sentenças 
entre a posse de “crack” (a forma mais barata da cocaína, 
mais utilizada por minorias pobres, em que a posse de apenas 
5 gramas está sujeita a uma pena mínima obrigatória de cinco 
anos) e a posse de cocaína em pó (a forma mais dispendiosa e 

pura, em que é necessária a posse de 500 gramas ou mais para 
invocar uma pena mínima obrigatória de cinco anos), apesar 
de ambas as formas serem farmacologicamente idênticas, o 
que apela à justiça nas sentenças através da reforma das res-
petivas directrizes que regem a posse e o consumo de cocaí-
na em pó e crack. . Por conseguinte, apelamos à justiça nas 
sentenças através da reforma das respectivas directrizes que 
regem as leis de combate à droga. Em particular, apoiamos 
o sistema judicial de combate à droga que aborde de forma 
mais justa e abrangente os problemas de dependência de dro-
gas com políticas e sentenças que não excluam a esperança, a 
transformação e a compaixão pela pessoa dependente.

Justificação:
As alterações à resolução realçam o foco ao mesmo tem-

po de reforçam conteúdos relacionados com álcool e tabaco, 
especialmente em relação aos jovens. A aplicação injusta da 
justiça criminal em algumas áreas de consumo de drogas é 
igualmente abordada.

R3043.

Número de petição: 60457-CB-R3043-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Manter crianças e jovens longe 
do álcool e outras drogas

Alterar a Resolução 3043 conforme se segue:
Primeiro parágrafo, inserir a segunda frase: 
Através do Seu exemplo, é-nos feito um apelo para dar 

especial atenção às crianças para que possam estar livres de 
perigo (Mateus 19:13-15, BKJA). 

R3044.

Número de petição: 60465-CB-R3044-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Consumo de álcool no campus 

Alterar a Resolução n.º 3044. Consumo de álcool no 
campus

Rever o primeiro parágrafo, segunda frase:
Jesus também disse “VindeDeixai vir a mim as crianças,. 

Não as proíbam, porquenão as impeçais, pois o Reino dos 
céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas o Reino 
dos céus pertence a pessoas como estas crianças” (Mateus 
19:14 BKJA). 

Modificar o quarto parágrafo, primeira frase:
O aumento alarmante de consumidores sistemáticos de 

álcool dos 18 aos 20entre os 18-20 anos de idade indica que 
muitos estudantes universitários nos Estados Unidos con-
ti-nuamcontinuam a beber sistematicamente com o intuito de 
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se embebedarem, sendo perturbadora a percentagem de estu-
dantes que referem incidentes relacionados com o álcool, tais 
como absentismo escolar, lesões pessoais, agressão sexual ou 
outras formas de violência e vandalismo. 

Justificação:
Actualização da referência às Escrituras e edições ligei-

ras.

R3045.

Número de petição: 60458-CB-R3045-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Um apelo à acção face ao álcool

Alterar a Resolução n.º 3045. Um apelo à acção face ao 
álcool

Alterar o 1.º parágrafo:
As Escrituras fornecem várias dimensões para compreender 

a questão do álcool. Por exemplo, os Provérbios 23:20-21, e 
29-32 (BKJA) ilustramilustra a atitude cautelosa das Escrituras 
relativamente ao álcool: “Não caminhes com os que se enchar-
cam de vinho, tampouco com os que se empanturram de comi-
da, porquanto os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a in-
dolência os vestirá de trapos!... Para quem são os ais de pesar? 
Para quem as expressões de profunda tristeza? Para quem as 
brigas e inimizades? Para quem os ferimentos desnecessários? 
De quem são os olhos embaçados e vermelhos? Para todos 
aqueles que gastam horas encharcando-se de vinho, os que an-
dam em busca de bebidas fortes e misturas alcoólicas! Não te 
entregues a contemplar a tintura avermelhada do vinho, quando 
cintila provocante no copo e escorre suavemente! No fim, ele 
ataca como a serpente e envenena como a víbora!”. Não te dês 
com os que se embebedam com vinho ou comem demasiada 
comida, porque os bêbados e os glutões ficarão empobrecidos; 
o seu estupor os vestirá de trapos... Quem é que sofre? Quem 
é que padece? Quem é que tem discussões? Quem é que tem 
reclamações? Quem é que tem ferimentos desnecessários? 
Quem é que tem olhos embaciados?—aqueles que se perdem 
com o vinho, aqueles que procuram misturas alcoólicas. Não te 
entregues a contemplar a tintura avermelhada do vinho, quan-
do cintila provocante no copo e escorre suavemente! No final, 
ataca como a cobra e envenena como uma víbora!”. Por ou- 
tro lado, Jesus confirmou o consumo de álcool nas bodas de 
Canaã (João 2:1-10, BKJA): “Tendo acabado o vinho, a mãe 
de Jesus lhe disse: “Eles não têm mais vinho”. . . . Jesus disse 
aos serviçais: “Enchei os jarros com água”. E os encheram até 
à borda. . . . Quando o mestre-sala provou a água transformada 
em vinho, . . . e lhe disse: . . . tu, entretanto, guardaste o bom 
vinho até agora”.” Quando o vinho se acabou, a mãe de Jesus 
disse-lhe: “Eles já não têm vinho” . . . Jesus disse aos serviçais: 
“Enchei os jarros com água”, e eles encheram-nos até à borda 
. . . Quando o chefe dos serviçais provou a água transformada 
em vinho, . . .  e lhe disse [ao noivo]: “Guardaste o bom vinho 

até agora”.” A aplicação das directrizes éticas das Escrituras a 
uma cultura contemporânea na qual as bebidas alcoólicas de-
sempenham um papel de relevo, pelo qual pagamos um preço 
elevado tanto em termos humanos como económicos, constitui 
um desafio para a Igreja Metodista Unida. Além disso, existem 
evidências substanciais de que padrões de consumo despreocu-
pado de álcool, o consumo problemático, a dependência e 
adicção prevalecem na nossa irmandade, podendo prevalecer 
igualmente entre os membros da Igreja Metodista Unida en-
quanto parte da sociedade em geral. 

Alterar o 3.º parágrafo, 1.ª frase:
John Wesley, o fundador do Movimento Metodista, es-

tava sobejamentebem ciente dos efeitos da embriaguez nos 
indivíduos e nas famílias, incluindo os membros da sua 
própria família alargada, mas mostrava-se caridoso com os 
afectados pelo álcool na sua cultura. 

Alterar o 3.º parágrafo, 2.ª frase:
O discipulado, a intendência e a justiça cristãos exigem 

que lidemos com os prejuízos humanos e económicos causados 
pelo consumo de alto risco, reconhecendo as necessidades dos 
nossos irmãos e irmãs dependentes, quer pertençam à nossa 
irmandadenossa denominação ou não, e fomentando a com-
preensão e boa vontade entre as pessoas que não são depen-
dentes ou se encontram em recuperação e escolhem a abstinên-
cia ou um consumo sensato de álcool segundo as Escrituras. 

Alterar o 3.º parágrafo, 3.ª frase:
O nosso Princípio Social, ¶ 162.L, e váriasoutras res-

oluções do Livro de Resoluções explicam aprofundadamente 
a nossa posição sobre uma série de assuntos relacionados com 
o álcool. 

Alterar o 4.º parágrafo, 1.ª frase:
Os Princípios Sociais sublinham a abstinência como “um 

fiel testemunho” e permitem que as pessoas coloquem o seu 
bom-senso em prática relativamente ao “consumo ponderado 
com contenção deliberada e intencional, tendo as Escrituras 
por guia”, ao mesmo tempo que nos incentivam a “[ajudar] 
os [que são]que se tornaram dependentes e as suas famílias”.

Alterar o 5.º parágrafo, 3.ª frase:
No entanto, reconhecemos que não existem recursos rele-

vantes para os indivíduos e igrejas locais que expliquem e in-
terpretem a nossa posição relativamente aoa complexidade da 
interpretação da nossa posição sobre o “consumo ponderado 
com contenção deliberada e intencional, tendo as Escrituras 
por guia” e fomentamos o diálogo entre as abordagens de ab-
stinência do álcool e consumo ponderado.

Alterar o 6.º parágrafo, 1.ª frase:
O legado do Movimento de Temperança de um século an-

terior foi transformado por novas forças sociais e descobertas 
científicas num movimento vigoroso de saúde pública, com 
ênfase em políticas e educação para o combate ao alcoolismo 
que enquadram a responsabilidade individual no contexto de 
normas e práticas sociais e de factores ambientais que incen-
tivam ou fomentam comportamentos e atitudes despreocupa-
dos quanto ao álcool.

Alterar o 11.º parágrafo, 2.ª frase:
Além disso, a indústria das bebidas alcoólicas tem demon-

strado de várias formas que está muito mais interessada nos 
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lucros do que na saúde, segurança e bem-estar das pessoas, 
mais interessada em expandir a sua base de clientes para ga-
rantirpara assegurar a sua viabilidade económica, culpando 
os seus clientes por problemas relacionados com o álcool e 
recusando categoricamente definir o que significa “beber de 
forma responsável” ao ponto em que até as suas mensagens 
de “responsabilidade” servem os seus próprios interesses, 
tentando assim absolver-se da responsabilidade corporativa.

Alterar o 12.º parágrafo, 1.ª frase:
Foi permitido àqueles que lucram com a produção, dis-

tribuição, promoção e comercialização de bebidas alcoólicas 
assumir uma posição privilegiada na formação de políticas 
públicas e legislação a níveis fundamentais do governo em 
todo o mundo, desde níveis locais até nacionais e internacio-
nais,a níveis locais, estatais, regionais e nacionais, um grau 
de poder e influência que conseguiu dissuadir o público, in-
cluindo a comunidade de fé, de tomar medidas apropriadas 
enquanto cidadãos. 

Alterar o 15.º parágrafo, 1.ª frase:
O apelo à liderança da comunidade de fé relativamente a 

esta questão, liderança essa que transcende interesses económi-
cos especiais e considera o interesse público, liderança essa 
que passa à acção em vez de continuar com discursos; apta e 
com a necessidade crítica dedisposta a desafiar as práticas da 
indústria, quando outros têm uma atitude derrotista e mesmo 
enfrentando a influência desmedida desta na saúde públicacon-
sideram a indústria invencível em questões de política social, 
saúde pública e bem comum é uma necessidade crítica. 

Alterar o 16.º parágrafo, 1.ª frase:
Fica, portanto, resolvido que os membros da Igreja 

Metodista Unida tomem uma posição firme para reduziror-
ientada para a redução de problemas relacionados com o 
álcool, não só como uma questão pessoal, mas como uma 
preocupação de congregações, comunidades, regiões, estados 
e nações, e que comuniquem a sua posição de forma activa e 
eficaz, em vez de passiva, ao agir e organizar-se para mudar 
as normas sociais; e

17.º parágrafo, 1.ª frase:
Fica ainda resolvido que deve existir mais educação 

para colmatar o fosso de compreensão entre abstinência e de-
pendência, utilizando uma análise teológica e bíblica exaustiva, 
seja fechado, utilizando toda a Bíblia como nosso guia ético, e 
que a Igreja Metodista Unida promova uma ética consistente 
com a preocupação pessoal, espiritual e social com a saúde, a 
segurança e o bem-estar; que essa ética seja uma que (a) aceita 
a abstinência em qualquer situação; (b) aceita o consumo pon-
derado, com contenção deliberada e intencional, em situações 
de baixo risco; (c) desencoraja activamente o consumo por in-
divíduos com menos de 21 anos; (d) desencoraja activamente 
o consumo em situações de alto risco; e (e) desencoraja activa-
mente o consumo acentuado em qualquer situação; e 

Alterar o 20.º parágrafo, 1.ª frase:
Fica ainda resolvido que os membros da Igreja Metodista 

Unida tomem medidas para reduzir o domínio dos interesses 
da indústria na política de saúde pública e do governo em 
todos os níveisem níveis estatais e locais  e incentivem os 
nossos líderes e os nossos legisladores a colocar as questões 
de saúde e segurança à frente da rentabilidade; e 

Alterar o 21.º parágrafo, 1.ª e 2.ª frases:
Fica ainda resolvido o apoio da Igreja Metodista Unida 

a propostas de políticas públicas que aumentem a regulam-
entação a nível mundial. Isto inclui uma política sólida de 
saúde mundial e a defesa de uma regulamentação robusta do 
álcool em países sub-regulados, apoiando asas tarifas de taxas 
e impostos de consumo apropriados pagos pela indústria nos 
EUA aos vários estados pelo privilégio de comercializar cer-
veja, vinho e bebidas espirituosas, sendo os lucros destinados 
ao desenvolvimento da prevenção, do tratamento e de outras 
medidas para reduzir problemas relacionados com o álcool; e 

22.º parágrafo, 1.ª frase:
Fica ainda resolvido que a Junta Geral de Igreja e 

Sociedade deverá fornecer recursos e materiais para fomen-
tar a acção, educação, compreensão e diálogo relativamente à 
abstinência, ao consumo ponderado e à dependência; fornecer 
orientação para conferências anuais; trabalhar no sentido da 
plenitude, compaixão, reconciliação e regeneração, da comu-
nidade, de alternativas à pena de prisão e da justiça reparado-
ra; dar ajuda e esperança a quem se sente impotente e deses-
perado; e aconselhar as congregações sobre as formas como 
os membros podem defender políticas de combate ao álcool 
em prol da saúde na política de saúde pública a ao nível local, 
estatal, regional e nacionaltodos os níveis na nossa sociedade.

Justificação:
Reforço dos trechos bíblicos e teológicos, e alterações 

que tornam a aplicação da resolução mais global.

R3065.

Número da petição: 60311-CB-R3065; Kemper, Thomas, - 
Nova Iorque, NY, EUA para a Junta Geral de Ministérios 
Globais. 1 Petição similar

A Comemoração do Dia de  
Martin Luther King, Jr.

Alterar e Readoptar a Resolução 3065 conforme se seg-
ue:

. . . Portanto, fica resolvido, que cada conferência anu-
al nos Estados Unidos observe o Dia Martin Luther King Jr. 
com os serviços adequados de comemoração em reconheci-
mento ao Dr. King; e nesse dia recomendamos fortemente que 
nos Estados Unidos, estejam fechados os escritórios dos bis-
pos, todos os escritórios de conferências, todos os escritórios 
distritais, todos os escritórios de igreja local, e, sempre que 
possível, escritórios de negócios de instituições relacionadas 
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à igreja; e que apoiemos as actividades locais que cercam a 
celebração da vida e ministério do Dr. King; que nós encora-
jemos os distritos escolares locais nos Estados Unidos a não 
darem aulas . . .

ADOPTADA em 1992
ALTERADA E READOPTADA em 2004 e 2008
RESOLUÇÃO n.º 3066, 2008, Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO n.º 61, 2004, Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO n.º 55, 2000, Livro de Resoluções
Ver Princípios Sociais ¶ 162A.

Justificação:
Graças ao trabalho corajoso, guiado pelo espírito de di-

reitos civis e de direitos humanos de líderes como Rev. Dr. 
Martin Luther King, Jr., muitos progressos têm sido feitos na 
luta pela justiça em geral, e da igualdade racial em particular; 
mas o trabalho está longe de terminar. A readopção da R3065 
irá reconfirmar a importância . . .

R3083.

Número da petição: 60399-CB-R3083-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral da Igreja e 
Sociedade.

Erradicar o trabalho infantil abusivo

Emendar a resolução 3083. 
Apagar  o segundo parágrafo e substituir com o seguinte:
Contudo, em todo o mundo, a infância em si está sob 

agressão. Crianças em muitas partes do mundo devem lidar 
não somente com a guerra, fome e epidemias desde tenra 
idade, mas muitas vezes tem sua infância em si negada, ao 
serem forçadas ao trabalho sob condições abusivas e de-
strutivas. De acordo com a Organização Internacional do 
Trabalho, 168 milhões de crianças em todo o mundo tra-
balham sob coação, à força, escravizadas ou com salários 
injustos, com prejuízos à saúde e à segurança, e/ou com 
obstrução ao desenvolvimento educacional ou moral. Mais 
da metade destas crianças estão envolvidas em trabalho 
nocivo, e 73 milhões de crianças trabalhadoras no mundo 
tem a idade de 5 a 11 anos. (<http://www.ilo.org/wcmsp5 
/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication 
/wcms_221894.pdf>)

Alterar o terceiro parágrafo, primeira frase como a seguir:
CONSIDERANDO que a maior parte do trabalho infan-

til encontra-se nos sectores informais das economias mais 
pobres do mundo, um elemento crescente na competição 
global é o emprego de crianças em países em desenvolvi-
mento nas indústrias de exportação de produtos de colheita 
como café, chá, cacau, vegetais, frutos do mar e frutas; min-
eração e modelagem de produtos brutos, como pedras pre-
ciosas, couro, ouro, prata e diamantes; e a na fabricação de 

produtos como vestuário, produtos de couro, produtos de 
cobre e de vidro, jóias e carpetes feitos à mão à venda no 
mercado internacional. Cerca de 300.000 crianças da Ásia 
do Sul, com idades entre 4 e 14, são raptadas, traficadas, ou 
vendidas como escravas para a indústria dos carpetes feitos 
à mão. 

Inserir a frase depois da segunda frase no terceiro 
parágrafo:

Na República Democrática do Congo, as crianças 
contabilizam por cerca de 40 por cento dos dois milhões 
de pessoas a trabalharem nas minas artesanais, onde as 
crianças utilizam suas mãos nuas para cavar, lavar e retirar 
os minérios, sob grande risco de ferimentos ou morte dev-
ido aos desabamentos de solo e outros incidentes (http://
thecnnfreedomproject.blogs.cnn.com/2013/06/26/child 
-miners-face-death-for-tech/http://thecnnfreedomproject 
.blogs.cnn.com/2013/06/26/child-miners-face-death-for 
-tech). 

Emendar o final do quarto parágrafo: 
“As crianças a trabalharem na agricultura no EUA 

representam somente oito por cento da população de tra-
balhadores menores de idade, no entanto contabilizam por 
40 por cento das fatalidades relacionadas ao trabalho entre 
os menores. Cerca de 100.000 crianças sofrem ferimentos 
relacionados à agricultura anualmente nos Estados Unidos.” 
Para além da agricultura, mineração e fabricação, o trabalho 
infantil e o tráfico prevalecem em inúmeras outras indústri-
as, incluindo o serviço doméstico, hotéis, restaurantes, 
comércio, exército, produção e venda de drogas e o sexo 
comercial. (Para mais informações sobre o trabalho infantil 
no mundo, visite <http://www.ilo.org/global/topics/child-la 
bour/lang--en/index.htm>, 

<http://www.un.org/en/events/childlabourday/back 
ground.shtml>, <http://www.globalmarch.org>, <http://stop 
childlabor.org>, <https://www.continuetolearn.uiowa.edu 
/laborctr/child_labor/about/>)

Emendar o quinto parágrafo:
As Nações Unidas e a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) estabeleceram os princípios universais 
para proteger as crianças de tais abusos, incluindo o Pacto 
Internacional da ONUa Convenção Internacional da ONU so-
bre os direitos das crianças e a Convenção No. 138 da OIT 
sobre a idade mínima de admissão ao emprego. Estas con-
venções internacionais foram ratificas por muitos países, mas 
não pelos Estados Unidos.A Somália e os Estados Unidos 
não ratificaram a Convenção da ONU sobre os direitos das 
crianças (http://www.unicef.org/crc/index_30229.html), e 
dezoito países ainda não ratificaram a Convenção No. 138 
(de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, os 
países que não ratificaram a Convenção No. 138 sobre a idade 
mínima de admissão ao emprego são os seguintes: Austrália, 
Bangladesh, Canadá, Índia, República Islâmica do Irão, 
Libéria, Ilhas Marshall, México, Mianmar, Nova Zelândia, 
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Palau, Santa Lúcia, Somália, Suriname, Timor-Leste, Tuvalu, 
Estados Unidos, Vanuatu). Os Estados Unidos ratificaram as 
Convenção No. 182 da OIT sobre a proibição e acção imedi-
ata para a eliminação das piores formas de trabalho infantil. 

Emendar o item dois sob o apelo à Igreja Metodista 
Unida:

2. trabalhar para erradicar os males do trabalho infan-
til através do incentivo das agências e unidades adequadas 
para juntar-se com a Coalização do Trabalho Infantil , uma 
coalização ampla de organizações médicas, de assistências 
sociais, religiosas, de consumidores, trabalho e direitos hu-
manos nos Estados Unidos (a Coalização do Trabalho Infantil 
é uma coalização ampla de organizações médicas, de assistên-
cias sociais, religiosas, de consumidores, trabalho e direitos 
humanos nos Estados Unidos); 

Emendar o item três:
3. juntar-se à Marcha Global Pela Educação Contra o 

Trabalho Infantil , um movimento para mobilizar esforços 
mundiais para proteger e promover os direitos de todas as 
crianças, especialmente o direito a receber educação signif-
icativa gratuita e estar livre da exploração económica e de 
de qualquer trabalho que possivelmente seja prejudicial ao 
desenvolvimento físico, mental, espiritual, moral ou social da 
criança (A Marcha Global Pela Educação Contra o Trabalho 
Infantil é um movimento para mobilizar esforços mundiais 
para proteger e promover os direitos de todas as crianças, es-
pecialmente o direito a receber educação significativa gratuita 
e estar livre da exploração económica e de de qualquer tra-
balho que possivelmente seja prejudicial ao desenvolvimento 
físico, mental, espiritual, moral ou social da criança); 

Emendar o item quatro:
4. apoiar as iniciativas dos consumidores como a cam-

panha RUGMARK, que foi estabelecida por uma coalizão 
de organizações não governamentais, empresas, entidades 
governamentais e grupos multilaterais como o UNICEF para 
comercializar carpetes orientais  marcas e comercializar car-
petes orientais feitos sem a exploração do trabalho infantil 
(a RUGMARK foi estabelecida por uma coalizão de orga-
nizações não governamentais, empresas, entidades governa-
mentais e grupos multilaterais como o UNICEF. Para saber 
sobre outros produtos de comércio justo, visite um destes 
websites: http://www.fairtrade.net/fairtrade-near-you.html, 
www.tenthousandvillages.com, www.fairtradefederation.org, 
www.wfto.com, www.fairforlife.org);

Emendar o item sete:
7. trabalhar em prol da reforma das leis de trabalho lo-

cais, regionais, e nacionaisda reforma das leis de trabalho dos 
Estados Unidos para oferecer melhor protecção aos direitos 
dos trabalhadores agrícolas e implementar as restrições do 
trabalho infantil em conformidade com os padrões interna-
cionais.

Justificação:
As revisões melhoram a linguagem actual com referên-

cias, estatísticas e exemplos do mundo inteiro.

R3085.

Número da petição: 60400-CB-R3085-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral da Igreja e 
Sociedade.

Crianças soldados

Emendar a resolução 3085
Inserir uma nova primeira frase no terceiro parágrafo:
O uso de crianças como soldados é abominável e ina-

ceitável. 
Emendar o quarto parágrafo oito, segundo subparágrafo, 

segunda frase:
Algumas criançasCrianças tão novas como oito anos de 

idade, entretanto, estão sendo forçosamente recrutadas, coa-
gidas e induzidas a tornarem-se combatentes. 

Apagar a primeira frase no sexto parágrafo:
O uso de crianças como soldados é abominável e ina-

ceitável. 
Inserir novo subparágrafo ao final do sexto parágrafo:
Incentivar a parceria e a colaboração entre as organi-

zações internacionais, incluindo grupos religiosos que mon-
itorem os governos e os grupos armados no recrutamentos 
e na mobilização das crianças para fins militares, e garantir 
o cumprimento das normas e dos acordos internacionais que 
proíbem crianças soldados. 

Justificação:
A emenda introduz uma nova frase para esta resolução 

que existe há mais de uma década. A emenda reforça a coop-
eração global na garantia do cumprimento das normas e dos 
acordos internacionais que proíbem o recrutamento e mobili-
zação de crianças soldados.

R3086.

Número de Petição: 60250-CB-R3086; Olson, Harriett Jane -  
New York, NY, USA para as Mulheres Metodistas Unidas.

Sábado das Crianças

Emendar e Readoptar a Resolução 3086 - Sábado das 
Crianças

CONSIDERANDO que “O calendário do programa 
da denominação irá incluir apenas os Domingos Especiais 
aprovados pela Conferência Geral, os Domingos Especiais 
aprovados pelas agências ecuménicas com as quais a Igreja 
Metodista Unida está oficialmente relacionada e os dias 
e épocas do Ano Cristão” (2008 2012 Livro da Disciplina, 
¶ 262); e

CONSIDERANDO que a Junta Geral dos Ministérios 
Globais, Divisão das Mulheres Mulheres Metodistas Unidas 
e a Junta Geral da Igreja e Sociedade aprovaram oficial-
mente a Cumprimento Nacional dos EUA do Sábado das 

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   343 2/24/16   10:49 AM



344  DCA Edição Avançada

Crianças do Fundo de Defesa das Crianças ecumenicamente 
aprovado; e

CONSIDERANDO que o Conselho Nacional das Igrejas 
de Cristo nos EUA, uma agência ecuménica da qual a Igreja 
Metodista Unida é membro, também aprova o Cumprimento 
Nacional dos EUA do Sábado das Crianças do Fundo de 
Defesa das Crianças;

Por isso, fica resolvido que o segundo fim de semana de 
Outubro fica identificado como o Sábado das Crianças no 
calendário do programa da Igreja Metodista Unida durante 
todo o próximo quadriénio,

Fica ainda resolvido que este fim de semana não deve ser 
classificado como um Domingo especial da igrejacomo um 
amplo Domingo especial com oferendas, ou um Domingo es-
pecial sem oferendas da igrejaoferendas da igreja. A inclusão 
do dito fim de semana é a inclusão de uma data especial 
aprovada pela agência ecuménica à qual a Igreja Metodista 
Unida está oficialmente relacionada, com o dito cumprimento 
que não requer qualquer apoio financeiro da parte da Igreja 
Metodista Unida.

ADOPTADA 1996
REVISTA E READOPTADA 2000
REVISTA E READOPTADA 2008
RESOLUÇÃO N.º 3086, 2008 Livro de Resoluções 
RESOLUÇÃO N.º 67, 2004 Livro de Resoluções 
RESOLUÇÃO N.º 61, 2000 Livro de Resoluções 

R3089.

Número de Petição: 60264-CB-R3089-G; Olson, Harriett 
Jane - New York, NY, USA para as Mulheres Metodistas 
Unidas.

A Criança Menina

Emendar e Readoptar a Resolução 3089 - A Criança 
Menina

CONSIDERANDO que a Igreja Metodista Unida afirma 
os direitos das crianças e das mulheres e reconhece que “as 
crianças têm agora conhecimento de serem seres humanos 
completos no seu próprio direito, mas seres com quem os 
adultos e sociedade no geral têm deveres especiais”. Além 
disso, que “as crianças têm direito a alimentação, abrigo, 
vestuário, cuidados de saúde e bem-estar emocional, assim 
como os adultos”. E “em particular, as crianças têm de ser 
protegidas da exploração e abuso económicos, físicos, emo-
cionais e sexuais”. E que as mulheres são consideradas iguais 
aos homens “em todos os aspectos da sua vida em comum” 
(Princípios Sociais ¶ 162.C, F <https://www.umofficialre-
sources.com/reader/9781426766213/>); e

CONSIDERANDO que existem desafios encarados por 
todas as crianças, mas existem também desafios que são úni-
cos para as raparigas; e

CONSIDERANDO que apesar da adolescência ser uma 
época de crescimento e aprendizagem, à medida que as 

raparigas de hoje em dia se desenvolvem nas mulheres do 
amanhã, para milhões de raparigas é uma altura de perigos 
precários; e

CONSIDERANDO que em muitas sociedades, as rapari-
gas não são tão valorizadas como são os rapazes, desde o na-
scimento, em muitas sociedades. As raparigas em todo lado 
podem ter frequentemente oportunidades limitadas em ter-
mos de educação, formação e emprego. Adicionalmente, mui-
tas encaram práticas perigosas, tais como mutilação/corte de 
genitais femininos (FGM/C) (Fundo das Crianças das Nações 
Unidas, 2014) e casamentos com menores que frequente-
mente levam a trauma psicológico, infeção por doenças sex-
ualmente transmissíveis e gravidezes frequentes, pondo em 
risco a sua saúde e bem-estar económico. Além disso, muitas 
raparigas são forçadas em situações de trabalho perigosas e 
exploradoras, enquanto suportam a maior parte, se não mes-
mo todo, o fardo do trabalho doméstico em casa; e

CONSIDERANDO que de acordo com Rrelatórios do 
Fundo de Crianças das Nações Unidas (UNICEF), Relatório 
de Monitorização Global do Instituto para a Estatística 
e Educação para Todos da UNESCO (EFA GMR), e a 
Organização Internacional de Trabalho (OIT):

1. Ddécadas após os compromissos e reafirmações 
daqueles compromissos terem sido feitos para assegurar uma 
educação de qualidade para cada criança, uns estimados 31 
milhões de raparigas—alguns 117 milhões de crianças, entre 
eles 62 milhões de raparigas de idade de ensino primário e 
24 milhões de raparigas de idade de ensino secundário ain-
da não têm este direito (Relatório de Monitorização Global 
do Instituto para a Estatística e Educação para Todos da 
UNESCO, 2014);

2. A OIT a Organização Internacional de Trabalho estima 
que 352168 milhões de crianças, ou 2311 por cento de todas 
as crianças entre os 5cinco e 17dezassete anos de idade, es-
tão envolvidas em trabalho infantil. estavam economicamente 
activas no ano 2000. Cerca de metadeMuitas dessas crianças 
estima-se que façam trabalho que provavelmente prejudica a 
sua saúde, segurança ou desenvolvimento moral (Fundo das 
Crianças das Nações Unidas, 2014);

3. DDada a sua natureza escondida, é impossível ter 
números fiáveis sobre quantas crianças são globalmente ex-
ploradas como trabalhadores domésticos. No entanto, de 
acordo com a OIT, mais crianças raparigas com idade inferi-
or a 16dezasseisanos estão no serviço doméstico do que em 
qualquer outra categoria de trabalho infantil . Os riscos co-
muns que as crianças enfrentam no serviço doméstico são: 
dias de trabalho longos e cansativos, uso de químicos tóxi-
cos, transporte de cargas pesadas, manusear itens perigosos, 
tais como facas, machados e panelas quentes, pouca comida 
ou alojamento inadequados, e tratamento humilhante ou de-
gradante, incluindo violência física e verbal e abuso sexual 
(Organização Internacional do Trabalho, 2012);

4. Ééestimado que mais de 130 milhões de raparigas 
e mulheres vivas hoje tenham sofrido de FGM/C, princi-
palmente em África e, a uma menor extensão, em alguns 
países do Médio Orientepaíses no Médio Oriente (Fundo das 
Crianças das Nações Unidas, 2014);
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5. mortes relacionadas com gravidez são conhecidas por 
ser a causa principal de mortalidade para raparigas casadas 
e solteiras entre os 15 e 19 anos de idade, particularmente 
entre as mais novas deste coorte  Mais de 700 milhões de 
raparigas e jovens mulheres de todo o mundo foram casadas 
antes de atingirem os dezoito anos de idade, o que resulta 
em gravidezes de alto risco /morte no parto, falta de apoio, 
menos oportunidades educacionais e vulnerabilidade aumen-
tada para doenças sexualmente transmissíveis, tal como o 
HIV (Fundo das Crianças das Nações Unidas, 2014);

6. Oos jovens estão no centro da epidemia de HIV/SIDA. 
Em 2012, mais de 300 000 adolescentes entre os dez e de-
zanove anos de idade foram infectados pela primeira vez. 
Cerca de metade das novas infecções por VIH em todo o 
mundo são jovens com idades compreendidas entre os 15 e 
os 24 anos de idade. As raparigas adolescentes e jovens mul-
heres são especialmente vulneráveis ao HIV. e representam 
60 por cento de todos os jovens seropositivos. Dos 10 mil-
hões de jovens que vivem com HIV/SIDA, 6,2 milhões são 
jovens mulheres e 3,9 milhões são jovens homens Em alguns 
países, são duas a três vezes mais prováveis de serem infect-
ados do que as suas contrapartes masculinas da mesma idade 
(UNICEF Estatísticas, 2015); e

CONSIDERANDO que “A obtenção de objectivos para 
crianças, particularmente para raparigas, será avançada se as 
mulheres usufruírem totalmente de todos os direitos humanos 
e liberdades fundamentais, incluindo o direito de desenvolver-
em são capacitadas a participar total e igualmente em todas 
as esferas da sociedade e são protegidas e livres de todas as 
formas de violência, abuso e discriminação. Estamos deter-
minados a eliminar todas as formas de discriminação contra 
a criança menina em todo o ciclo da sua vida e providenciar 
especial atenção às suas necessidades para promover e prote-
ger todos os seus direitos humanos, incluindo o direito de ser 
livre de coerção . . .” (“Um Mundo adaptado para Crianças” 
Nações Unidas) (Assembleia Geral das Nações Unidas, 
2002); e

CONSIDERANDO que temos uma preocupação espe-
cial quanto às populações desamparadas, incluindo as cri-
anças indígenas e crianças de comunidades isoladas, a Igreja 
Metodista Unida tem um histórico por apoiar trabalho com 
crianças, incluindo crianças meninas, através de trabalho 
de defesa das Mulheres Metodistas Unidasda Divisão das 
Mulheres, a Junta Geral dos Ministérios Globais e a Junta 
Geral de Igreja e Sociedade;

Fica resolvido que a Igreja Metodista Unida, de acordo 
com as recomendações do Relatório do encontro do Grupo 
de Peritos organizado pela Divisão das Nações Unidas para 
o Avanço das mulheres em colaboração com a UNICEF, so-
licita às igrejas locais, conferências, agências gerais, e orga-
nizações relacionadas com a igreja, pais e indivíduosonde 
adequado, para:

1) darem prioridade e apoio activo para a capacitação das 

raparigas em todos os aspectos da vida e incluírem as rapari-
gas na criação de programas e projectos para assegurar que as 
suas necessidades específicas são reflectidas e tratadas;

2) assegurarem o acesso das raparigas a centros de juven-
tude e outras iniciativas específicas da juventude, incluindo 
espaços e actividades específicos da idade e género;

3) utilizarem as visitas a casa que fazem parte das inicia-
tivas de saúde e iniciativas de saúde infantil para identificar 
raparigas em risco de casamentos com menores, raparigas 
que abandonaram a escola, raparigas que vivem longe dos 
seus pais e raparigas em outras condições sociais que são, 
muitas vezes, associadas à falta de imunização e risco elevado 
de coerção sexual e exploração de trabalho;

4) combinarem actividades de promoção social e de 
saúde dentro de iniciativas de saúde maternas e de crianças 
para priorizar atingir os mais jovens, crianças-noivas pela pri-
meira vez e mães-crianças;

5) desenvolverem programas de literacia financeira e mi-
cro finanças (incluindo poupanças e crédito) para raparigas 
que são alvo especialmente devido à idade, sexo, estado civil, 
ciclo de vida e necessidades de contexto;

6) desenvolverem estratégias e planos de acção para criar 
lugar para as raparigas nas suas sociedades e para reconhecer 
e conhecer os seus direitos e cidadania numa idade precoce, 
idealmente perto da puberdade quando riscos específicos enfra-
quecem, habitualmente, os direitos de raparigas adolescentes;

7) desenvolverem estratégias e planos de acção para in-
centivar e promover um ambiente familiar saudávelum am-
biente familiar saudável e providenciar educação parental 
quando necessário; e

8) apoiarem programas de educação pública e espaços 
para raparigas para, por exemplo, realizarem consultas a nível 
nacional, concursos de escrita e eventos de meios de comu-
nicação social nacionais que incluem as vozes de raparigas e 
rapazes a questionarem as desigualdades de género.

ADOPTADA 2008
RESOLUÇÃO n.º 3089, 2008 Livro de Resoluções 
Ver Princípios Sociais, ¶ 162.C <https://www.umofficial-

resources.com/reader/9781426766213/>.

R3121.

Número de petição: 60112-CB-R3121; Hawkins, Erin M., - 
Washington, DC, EUA, para a Comissão Geral de Religião e 
Raça. 1 Petição similar 

A Afirmação de Diversos Idiomas nos EUA

Alteração da Resolução 3121, da seguinte forma:
Os Estados Unidos é uma terraum país cujos habitantes 

são enriquecidos pelas tradições, idiomas e culturas. Enquanto 
o Inglês é o idioma mais frequentemente utilizado ou “prin-
cipal” do país, sempre estiveram presentes outros idiomas em 

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   345 2/24/16   10:49 AM



346  DCA Edição Avançada

toda a história da nação. outros idiomas presentes ao longo 
da história têm sido usados ao longo de sua história. Por ex-
emplo, idiomas nativo-americanos e o espanhol eram falados 
quando chegaram os primeiros colonos ingleses. 

Ao longo dessa mesma história, no entanto, tem havido 
vários esforços para prescrever o uso de Inglês e proibir o 
uso de outros idiomas. Estes esforços, por vezes, resultaram 
em legislações que tiveram o efeito de legalizar a discrim-
inação contra vários grupos linguísticos minoritários, como 
foi o caso de imigrantes alemães, suecos, franceses, gregos e 
italianos que vieram para este país em grande número duran-
te o século XIX. No entanto, taisTais tentativas legislativas 
foram finalmente superadas pelos princípios constitucionais 
da igualdade de direitos para todos. O reconhecimento do 
Inglês como o idioma principal dos Estados Unidos não deve 
negar o direito e a contribuição de outras línguas ou o direito 
inerente de pessoas para manterem e falarem as suas línguas 
maternasfalar a sua língua nativa.

Uma área particular de preocupação é a tentativa de re-
tirar a educação bilingue. A tentativa de retirar a educação 
bilingue é ma área particular de preocupação. A educação tem 
desempenhado um papel muito importante no desenvolvimen-
to desta nação. O acesso a uma boa educação é considerado 
direito inalienável de todas as crianças nos Estados Unidos. 
A educação bilingue foi e é continua a ser uma ferramenta 
fundamental para garantir esses direitos para as crianças não 
falantes do Inglês que vivem agora nos Estados Unidos da 
América. Tem sido um instrumento de educação para permitir 
que as crianças façam a transição dos seus idiomas nativos 
para o Inglês (sem abandonar as suas línguas nativasos seus 
idiomas nativos), enquanto, ao mesmo tempo, se enquadram 
no nível correspondente à sua idade. A educação bilingue fun-
ciona. Há alunosEstudantes que aprenderam Inglês em salas 
de aula bilingues e que continuam a atingir os mais elevados 
padrões académicos e profissionais são exemplos vivos do 
sucesso da educação bilingue. 

Em anos recentes, Ao longo dos anos, têm havido es-
forços renovadostêm havido esforços consistentes para faz-
er do Inglês o idioma oficial da naçãodos Estados Unidos. 
Não obstante as tentativas frustradas para passar uma emenda 
constitucional, tem havido esforços combinados para trazer a 
mesma política para níveis estatais e locais. Estamos preocu-
pados que oO movimento para declarar constitucionalmente 
o Inglês...

O movimento para dar exclusividade ao InglêsEste mov-
imento é mais uma manifestação do racismo sistémico que 
infectou este país por várias gerações. Ele culpa a imigração 
pela deterioração do tecido americano e o uso de outros id-
iomas além do Inglês; alega que a unidade da nação repou-
sa sobre a utilização de uma língua oficial; e define o mul-
ticulturalismo e do multilinguismo como “anti-unidade”. Se 
bem-sucedido, esse movimento poderia resultar em mais dis-
criminação e segregação das populações raciais e populações 

étnicas dos Estados Unidos. Consequentemente, as infor-
mações essenciais, tais como: população étnica dos Estados 
Unidos. Consequentemente, informações essenciais, tais 
como: 1) números de emergência 911, salas de emergência 
dos hospitais, polícia, bombeiros; e   2) formulários médicos 
e jurídicos, serviços de idiomas, educação bilingue e intérpre-
tes de língua no sistema judicial podem ser negados.

Como Cristãos, acreditamos . . .
Acreditamos que nossa nação precisa dedeveria aprove-

itarmaximizar as ricas contribuições que os grupos étnicos/
idiomáticos trazem a este país, preservando estes idiomas e 
incentivando os norte-americanos a aprender outros idioma-
sas pessoas que vivem dentro dos Estados Unidos a aprender 
outros idiomas.

Acreditamos . . .
Portanto, fica resolvido, que a Conferência Geral deve:
1. expressar por escrito, ao Presidente dos Estados 

Unidos, o seu apoio a práticas e políticas que permitam a pre-
visão de informação em idiomas adequados aos moradores 
das comunidades e sua oposição ao movimento que visa tor-
nar o idioma Inglês o único dos Estados Unidos, movimento 
este discriminatório e racista; 

2. transmitir a presente resolução aos membros do 
Congresso, governadores, e legisladores dos cinquenta esta-
dos e territórios;

3. comentar esta presente resolução a todas as conferên-
cias anuais dos Estados Unidos para a promoção e interpre-
tação no âmbito das conferências anuais; e

1. O Conselho dos Bispos, as conferências anuais e os 
membros das igrejas locais, em contacto com os seus rep-
resentantes locais, estatais e federais, são instados a pedir 
apoio para práticas e políticas que permitam a prestação de 
informação em idiomas adequados aos moradores das comu-
nidades e a fazer oposição a qualquer movimento que procure 
fazer do idioma Inglês o único dos Estados Unidos;

e
2. pedir ao Conselho Geral da Igreja e Sociedade para 

fazer desta resolução um ponto urgente da sua agenda para 
fazer lobby, educação de cidadania e defesa

Justificação:
Os Estados Unidos são um país enriquecido por diver-

sas tradições, idiomas e culturas. O reconhecimento do Inglês 
como o idioma principal dos Estados Unidos não deve negar 
a contribuição de outros idiomas ou o direito inerente de pes-
soas manterem e falarem os seus idiomas nativos.

R3181.

Número de petição: 60468-CB-R3181-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.
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Novos desenvolvimentos na ciência genética 

Eliminar o texto actual e substituir pelo seguinte:
I. Prólogo
As implicações éticas dos novos desenvolvimentos na 

ciência genética continuam a revelar-se à medida que novos 
aspectos da tecnologia são introduzidos na medicina, agricul-
tura e ciência forense. 

Em 1988, a Conferência Geral aprovou uma declaração 
que realçava as perspectivas positivas ao mesmo tempo que 
alertava para os potenciais perigos das tecnologias genéticas 
e autorizava o estabelecimento de um grupo de trabalho para 
a Ciência Genética destinado a:

1. analisar e avaliar os desenvolvimentos científicos na 
genética e as respectivas implicações para todas as formas de 
vida;

2. tomar iniciativas junto de instituições industriais, gov-
ernamentais e de ensino envolvidas na engenharia genética 
para discutir projecções futuras e possíveis impactos;

3. transmitir à indústria e ao governo a urgência de prote-
ger o ambiente, bem como a vida animal e humana;

4. apoiar uma moratória relativa a patentes de animais até 
o grupo de trabalho ter explorado as questões éticas envolvidas;

5. cooperar com outras igrejas, grupos de fé e órgãos 
ecuménicos que partilhem preocupações semelhantes;

6. explorar os efeitos da concentração de tarefas e apli-
cações de pesquisa de engenharia genética em culturas lim-
itadas; e

7. recomendar à Conferência Geral de 1992 as respostas e 
reacções que possam ser consideradas apropriadas. 

II. A nossa fundamentação teológica
A declaração doutrinal/teológica da Igreja Metodista 

Unida afirma que “surgem continuamente novas questões que 
nos incitam a novos estudos teológicos. Todos os dias nos é 
proposto um conjunto de preocupações que vem desafiar a 
nossa proclamação do reino de Deus sobre toda a existência 
humana” (Livro de Disciplina de 1988, ¶ 69, p. 87).

Uma das questões merecedoras de crítica sob o ponto 
de vista das interpretações teológicas é a ciência genética. 
A tarefa urgente de interpretar a fé face à revolução biotec-
nológica e avaliar a tecnologia e ciência genética rapidamente 
emergentes mal começou. As questões exigem um diálogo 
constante a todos os níveis da Igreja à medida que indivíduos 
com diferentes perspectivas procuram discernir e concretizar 
a visão de Deus para a Criação.

As seguintes afirmações fornecem a base teológica/
doutrinal para a actividade e as recomendações do grupo de 
trabalho. O grupo de trabalho exorta toda a Igreja a juntar-se à 
tarefa urgente de estudo teológico daquela que foi designada 
por era da genética.

A. Toda a Criação pertence a Deus, o Criador
A Criação tem a sua origem, existência, valor e desti-

no em Deus. A Criação pertence a Deus, cujo poder e graça 

extraíram o cosmos do nada, a ordem do caos e a vida da 
morte. A Criação é uma esfera da actividade divina na procura 
contínua de Deus por trazer regeneração, plenitude e paz. A 
bondade da nossa diversidade genética está assente na nossa 
Criação por Deus.

B. Os seres humanos são os superintendentes da Criação
Embora os seres humanos partilhem com outras espécies 

as limitações de criaturas finitas cuja existência devem a 
Deus, a sua criação especial “à imagem de Deus” dá-lhes a 
liberdade e autoridade para exercerem essa intendência de 
forma responsável. 

A imagem de Deus, à semelhança da qual a humanidade 
foi criada, confere quer o poder, quer a responsabilidade 
para utilizar o poder como Deus o utiliza: sem ser através de 
coacção ou tirania, mas sim de amor. A incapacidade para 
aceitar os limites ao rejeitar ou ignorar a responsabilidade 
perante Deus e a interdependência com toda a Criação é a 
essência do pecado. Embora a procura de conhecimento seja 
um dom divino, deve ser utilizada de acordo com o princípio 
de responsabilidade perante Deus e a comunidade humana e 
com a sustentabilidade de toda a Criação.

C. A tecnologia ao serviço da humanidade e de Deus
Deus deu aos seres humanos a capacidade para a investi-

gação e invenção tecnológica, mas o culto da ciência é idola-
tria. As técnicas genéticas têm um enorme potencial de susten-
tar a Criação e, em alguns casos, melhorar a qualidade de vida 
humana quando aplicadas a problemas ambientais, agrícolas 
e médicos. Quando utilizadas sabiamente, é frequente propor-
cionarem soluções positivas, ainda que limitadas e imperfeitas, 
para problemas sociais tão assombrosos como a escassez de 
alimentos, disseminação de doenças, deterioração ecológica, 
sobrepovoação e doença humana. Quando utilizadas irrespon-
savelmente, para acumular lucro ou melhorar de forma cal-
culada a raça humana (eugenia), as tecnologias genéticas tor-
nam-se corrompidas pelo pecado. Além disso, reconhecemos 
que até a utilização cuidadosa de tecnologias genéticas para 
bons propósitos pode resultar em consequências indesejadas. 
Confessamos que mesmo as nossas consequências premedita-
das podem não ser no melhor interesse de todos.

D. Da Criação à redenção e salvação
A redenção e salvação concretizam-se pela graça divi-

na quando respondemos de boa fé à acção de Deus em Jesus 
Cristo para derrotar os poderes do pecado que escravizam o 
espírito humano e frustram a realização dos propósitos de Deus 
para a Criação. Depois de termos distorcido as boas intenções 
de Deus para nós na Criação, é-nos feito um apelo para nos 
conformarmos à verdadeira imagem de Deus em Jesus Cristo.

A comunidade de Cristo presta testemunho da verdade 
de que todas as pessoas estão unidas pela virtude de terem 
sido redimidas por Cristo. Esta unidade respeita e aceita 
a diversidade genética, que explica as muitas diferenças 
entre os povos. O amor e a justiça, promovidos pelas 
Escrituras e supremamente exprimidos por Jesus Cristo, 
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requerem que se preserve e proteja o valor e a dignidade 
dos indefesos.

III. Questões no desenvolvimento da investigação e tec-
nologia genética

A. A ciência genética afecta todas as áreas das nossas vi-
das

Os alimentos que consumimos, os cuidados de saúde que 
recebemos, a forma como os crimes são julgados, os nossos 
traços biológicos e o ambiente em que vivemos são todos 
eles afectados pela investigação e pelos desenvolvimentos na 
ciência genética. Enquanto superintendentes e participantes 
da vida e dos seus recursos, procuramos compreender, aval-
iar e utilizar de forma responsável as tecnologias genéticas 
emergentes de acordo com o nosso entendimento finito dos 
propósitos de Deus para a Criação. As aplicações da ciência 
genética têm o potencial tanto de promover como de frustrar 
estes aspectos do propósito divino.

O rápido crescimento da ciência genética aumentou a 
nossa atenção a estas questões, criou novas preocupações 
e acelerou os desafios teológicos, éticos e pastorais que a 
genética propõe a pessoas de fé.

B. A mudança científica conduz a mudança social
A ciência genética é uma dimensão substancial da rev-

olução biológica. A substância genética efectiva das células 
vivas, o ADN, foi positivamente identificada há menos de 
cinquenta anos. Actualmente, a alteração do ADN de plantas 
e animais, incluindo seres humanos, é posta em prática para 
corrigir distúrbios ou introduzir características mais dese-
jáveis. Os desenvolvimentos genéticos na medicina e agricul-
tura prometem alterar a própria natureza da sociedade, o meio 
ambiente e até a natureza humana. 

C. A ciência genética desafia a sociedade
A genética de plantas e animais tem sido exaustivamente 

investigada, com implicações significativas na cadeia ali-
mentar, na política de exploração e economia agrícola e no 
equilíbrio ecológico. Novos desenvolvimentos na engenharia 
genética, colectivamente designados por biologia sintética, 
estão a permitir a reorganização total de organismos. Os técni-
cos de bioengenharia “imprimiram” a partir de computadores 
frascos associados com ácidos nucleicos de ADN e ARN, 
vírus e bactérias completos utilizando estas ferramentas de bi-
ologia sintética. Estes tipos de engenharia genética melhorada 
já eram utilizados para criar novos fármacos e alimentos (con-
sultar “Principles for the Oversight of Synthetic Biology”, 
disponível em: <http://www.synbiowatch.org/2013/05/prin 
ciples-for-the-oversight-of-synthetic-biology/>). Os atrasos 
na comercialização de algumas das novas tecnologias podem 
dar à sociedade e à Igreja algum tempo extra para abordar as 
implicações, mas o tempo disponível para uma reflexão séria 
sobre as consequências destas tecnologias antes da respectiva 
implementação é curto.

IV. Questões sobre a biotecnologia
Embora as tecnologias genéticas sejam semelhantes 

a outras tecnologias, a ciência e tecnologia genética obri-
gam-nos a examinar como nunca o significado da vida, o 

nosso entendimento de nós mesmos enquanto seres humanos 
e o papel que desempenhamos na Criação de Deus. 

Várias perguntas básicas podem proporcionar uma estru-
tura para avaliarmos o efeito da genética ou de qualquer outra 
nova tecnologia em qualquer segmento da sociedade. As per-
guntas colocam-se em torno de questões como a adequação, 
disponibilidade, eficácia e acessibilidade.

V. A patenteação de formas de vida
A patenteação de formas de vida é uma questão crítica no 

debate sobre o acesso a tecnologias genéticas. Alguns reivin-
dicam que a patenteação de formas de vida dará o controlo to-
tal ao proprietário, limitando assim o acesso. Outros insistem 
que os cientistas e as agências ou instituições financiadoras 
devem ter algum retorno sobre o seu investimento. Um com-
promisso elaborado por várias sociedades para proporcionar 
retorno económico a quem desenvolveu uma tecnologia e ao 
mesmo tempo permitir o eventual acesso a toda a sociedade é 
a patente ou o controlo exclusivo de uma invenção tecnológi-
ca durante um certo número de anos. 

Em 1984, a Conferência Geral da Igreja Metodista Unida 
declarou que os genes fazem parte do património comum de 
todos os povos. Consequentemente, os direitos de proprie-
dade exclusiva de genes, organismos e células como forma 
de tornar as tecnologias genéticas acessíveis levantam sérias 
questões teológicas e preocupações éticas profundas. Apesar 
da oposição às patentes de organismos, células e genes em 
si, as patentes de processos—em que se patenteia o método 
de engenharia de um novo organismo—constituem um meio 
de retorno económico do investimento que evita, simultane-
amente, a propriedade exclusiva do organismo e podem ser 
apoiadas. Em 2013, o Supremo Tribunal dos EUA decidiu 
que os genes não são patenteáveis, mas permitiu que cópias 
dos genes fossem patenteadas (<http://www.supremecourt 
.gov/opinions/12pdf/12-398_1b7d.pdf>).

VI. Recomendações
A. Implicações médicas 
1. Testes e tratamento
a. Apoiamos o direito de todos os indivíduos a cuidados 

e recursos de saúde, independentemente das suas condições 
genéticas ou médicas.

b. Apoiamos a igualdade de acesso a recursos médicos, 
incluindo aconselhamento e testes genéticos por parte de 
profissionais de saúde com a devida formação e experiência.

c. Apoiamos terapias genéticas somáticas em seres hu-
manos (terapias de ADN recombinante que produzem al-
terações genéticas num indivíduo não transmissíveis à sua 
descendência) que previnam ou minimizem a doença e os re-
spectivos efeitos. Porém, consideramos que estas terapias de-
verão limitar-se ao alívio do sofrimento causado pela doença. 
Preocupam-nos denúncias de mortes de doentes em programas 
de investigação genética somática, pelo que exortamos ao 
desenvolvimento de directrizes e regulamentos governamen-
tais reforçados para a utilização de todas as terapias genéti-
cas somáticas. Opomo-nos a terapias da linha germinativa em 
seres humanos (que resultam em alterações que podem ser 
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transmitidas à descendência) devido à possibilidade de conse-
quências indesejadas e abuso. Preocupa-nos que os EUA e o 
Reino Unido estejam a considerar a aprovação das primeiras 
experiências de alteração deliberada do ADN de um embrião 
humano. Com a actual tecnologia, não é possível saber se os 
genes introduzidos artificialmente terão efeitos a longo prazo 
inesperados ou retardados que não sejam identificáveis antes 
de os genes se terem espalhado pela população.

Além disso, exortamos ao desenvolvimento e à imple-
mentação efectiva de regulamentos governamentais e direc-
trizes de organizações profissionais para todas as terapias 
genéticas. Considerando as denúncias de mortes resultantes 
de terapias genéticas somáticas e de surgimento de leucemia 
transgénica em alguns doentes submetidos a terapia genéti-
ca somática, exortamos a uma reavaliação cuidadosa da ade-
quação desta terapia. 

d. Apelamos a todas as nações para interditarem a clona-
gem humana (a produção intencional de seres e embriões 
humanos genética ou essencialmente idênticos), quer seja fi-
nanciada por instituições privadas ou através de investigação 
pública.

e. Apelamos a uma interdição de procedimentos médicos 
e de investigação que gerem intencionalmente “embriões des-
cartáveis” destinados a ser conscientemente destruídos aquan-
do da conclusão do procedimento médico ou de investigação. 
Exceptua-se a colheita de óvulos para fertilização in vitro. 
Uma mulher encontra-se em risco de complicações sempre 
que lhe são administrados fármacos para estimular a ovulação 
e retirados óvulos. A obtenção e fertilização de múltiplos óvu-
los poderá ser justificada para evitar a necessidade de repetir 
tentativas de obtenção de óvulos. A primeira tentativa de fer-
tilização in vitro resulta numa criança viva em menos de 30% 
das vezes, o que torna necessário realizar várias tentativas. 

2. Privacidade e confidencialidade da informação genética
a. Apoiamos a privacidade da informação genética. Os 

dados genéticos dos indivíduos e respectivas famílias devem 
ser mantidos em segredo e rigorosamente protegidos até o in-
divíduo ou a respectiva família renunciar à confidencialidade, 
excepto se a recolha e utilização de dados de identificação 
genética forem sustentadas por uma ordem judicial apropri-
ada.

b. Apoiamos o acesso do público em geral a dados genéti-
cos que não identifiquem indivíduos específicos, porém, opo-
mo-nos à utilização dos dados genéticos reunidos para outros 
fins além daqueles para os quais foi dado consentimento.

c. Opomo-nos à utilização discriminatória ou manipula-
dora da informação genética, como na limitação, rescisão ou 
rejeição de seguro ou emprego.

B. Implicações agrícolas
1. Apoiamos o envolvimento do público na iniciação, 

avaliação, regulamentação e financiamento da investigação 
genética agrícola.

a. Consideramos que o público desempenha um im-
portante papel político e financeiro na continuação de 

investigação que fomente o objectivo de uma cadeia alimen-
tar segura, nutritiva e acessível.

b. Consideramos que o público deverá ser ouvido rela-
tivamente à possibilidade de um esforço de investigação ou 
respectivos produtos servirem uma necessidade de alimen-
tação, combustível, produção e processamento de fibras até 
aqui sem resposta. 

c. Consideramos que os benefícios das aplicações de in-
vestigação deverão estender-se ao maior público possível, in-
cluindo produtores e consumidores.

2. Exortamos a que culturas geneticamente modificadas 
e produtos de animais transgénicos ou clonados sejam total-
mente testados como novos alimentos e que sejam rotulados 
de forma a permitir que os consumidores escolham o tipo de 
produtos agrícolas que compram.

C. Implicações ambientais 
1. Enquanto superintendentes do planeta Terra, devemos 

preocupar-nos não só com o bem-estar dos seres humanos, 
mas também com a plenitude do resto da Criação.

2. Exortamos a que os organismos transgénicos só sejam 
libertados no ambiente após a realização de testes cuidado-
sos num contexto controlado que simule cada ambiente onde 
serão utilizados.

3. Exortamos ao desenvolvimento de critérios e metod-
ologias para antecipar e avaliar as possíveis respostas ambien-
tais adversas à libertação de organismos transgénicos.

4. Antes da libertação de cada organismo, deverão ser 
desenvolvidos planos e procedimentos para destruir os organ-
ismos transgénicos que possam provocar respostas ambien-
tais adversas.

VII. O que a Igreja pode fazer
1. Solicitamos que seja facultada formação aos clérigos 

para fornecerem aconselhamento pastoral a pessoas com 
distúrbios genéticos e respectivas famílias, bem como a quem 
enfrente escolhas difíceis resultantes de testes genéticos. 
Estas escolhas podem incluir decisões como as relacionadas 
com reprodução, emprego e testamentos vitais. As igrejas 
são incentivadas a constituir grupos de apoio a indivíduos e 
famílias afectados por distúrbios genéticos.

2. Apelamos à Igreja para apoiar pessoas que tenham de 
tomar decisões difíceis referentes a informação genética rela-
cionada com a reprodução. Exortamos à Igreja que apoie es-
forços no sentido de melhorar a qualidade dos testes genéticos 
em embriões e fetos para que sejam facultadas informações 
exactas sobre condições genéticas aos casais e respectivos 
médicos. Reafirmamos a posição da Igreja Metodista Unida 
de oposição à terminação da gravidez apenas para fins de se-
lecção do sexo (Livro de Disciplina Metodista Unida de 2012, 
¶ 161.J ).

3. Exortamos os seminários teológicos a incluir cursos e 
eventos de educação contínua que preparem o clero para lidar 
com as questões teológicas e éticas levantadas pela investi-
gação e tecnologia científica.
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4. Exortamos a Igreja a encetar e manter o diálogo com 
os indivíduos que trabalham no desenvolvimento ou na pro-
moção de tecnologias baseadas na genética, incluindo em 
particular os que trabalham nas áreas da biologia sintética. 
É necessário introduzir as preocupações éticas da Igreja no 
laboratório, na fábrica e nos corredores do governo de forma 
contínua. 

5. Produzir recursos educativos sobre ciência, teolo-
gia e ética genética, incluindo workshops, seminários e 
materiais de apoio. As agências gerais da Igreja deverão 
desenvolver recursos interpretativos adicionais sobre 
questões genéticas.

ADOPTADA 1992
ALTERADA E READOPTADA 2000
ALTERADA E READOPTADA 2008
RESOLUÇÃO N.º 3181, Livro de Resoluções de 2008
RESOLUÇÃO N.º 102, Livro de Resoluções de 2004
RESOLUÇÃO N.º 90, Livro de Resoluções de 2000
Ver Princípios Sociais, ¶ 162.O.

Justificação:
As revisões melhoram o texto actual ao tornar a resolução 

mais sucinta, clara e fácil de entender. 

R3182.

Número da petição: 60401-CB-R3182-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral da Igreja e 
Sociedade.

Clonagem humana 

Emendar a resolução 3182
Emendar o subparágrafo 1, frase 1:
Apelamos por uma proibição global de toda a clonagem 

humana, incluindo embriões humanos. 
Emendar o subparágrafo 2, frase 1:
Apelamos por uma proibição nos procedimentos terapêu-

ticos, médicos, comerciais, e de pesquisa que gerem embriões 
não utilizados para o fim de clonagem ou a produção de em-
briões para experimentos ou células tronco. 

Emendar o subparágrafo 4, frase 1:
Apelamos à todas as nações que proíbam a clonagem 

humana incluindo a clonagem de embriões humanos para 
pesquisa e na identificação das agências governamentais ade-
quadas para fazer cumprir esta proibição. 

Justificação:
As revisões fortalecem o apelo pela proibição da clona-

gem humana em todo o mundo. 

R3183.

Número de petição: 60420-CB-R3183-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Eliminação

Eliminar a Resolução 3183.

Justificação:
Eliminar, pois estas informações já estão incluídas na 

resolução 8006, Ética da investigação de células estaminais 
embrionárias.

R3184.

Número da petição: 60402-CB-R3184-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral da 
Sociedade e Igreja.

Arrependimento pelo apoio à eugenia

Emendar a resolução 3184
Emendar o terceiro parágrafo, quarta frase
Leonardo Darwin, que dirigiu a Sociedade Eugénica até 

1928, fez a transição da “eugenia positiva” para a “eugenia 
negativa” e fomentou planos para diminuir a taxa de nasci-
mento dos inaptos. 

Emendar o oitavo parágrafo, segunda frase
A maior parte do tempo, os defensores religiosos da 

eugenia apoiaram a “eugenia positiva,” essencialmente a 
cuidadosa selecção dos pares. 

Emendar o décimo parágrafo, terceira frase
Em 1933, o governo nazista de Hitler utilizou a Lei do 

Modelo de Laughlin como base para suaa lei da esterilização, 
que levou à esterilização de cerca de 350.000 pessoas. 

Emendar o décimo segundo parágrafo, última frase
Os governos do estado da Virgínia, Califórnia, Oregon 

e Carolina do Norte pediram desculpas pelos apoios dados à 
eugenia incluindo a esterilização. 

Apagar a secção “A nova eugenia”
A nova eugenia
A nova eugenia não é tanto a eugenia negativa do estado 

de coação ou a eugenia positiva de antigamente dos concursos 
do melhor bebé, mas sim a eugenia possível pelo surgimento 
das ciências biotecnológicas, como o Diagnóstico Genético 
Pré-implantação. Os pais, não o estado, são os novos eugeni-
stas. Eles, como nunca antes, são confrontados com escolhas 
sobre quais filhos deveriam ter com base numa ciência in-
completa a apontar às ligações genéticas de muitas condições. 
O Diagnóstico Genético Pré-implantação (DGPI) é somente 
uma das inúmeras tecnologias genéticas e reprodutivas emer-
gentes que precisariam de uma ampla discussão e regulação 
pública, mas consideramos a DGPI como uma tecnologia 

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   350 2/24/16   10:49 AM



Igreja e Sociedade Comité 2 351

comprovada. O DGPI, se continuar a ser permitido sem reg-
ulamentos, poderá ser o caminho para a nova eugenia, onde 
crianças serão literalmente seleccionadas e eventualmente 
projectadas de acordo com os desejos e os medos dos pais.

Os desenvolvimentos rápidos recentes no DGPI indicam 
que estamos a tropeçar numa ladeira escorregadia a camin-
ho deste futuro, sendo uma resposta política um assunto ur-
gente. Finalmente, os desenvolvimentos descontrolados das 
aplicações do DGPI nos EUA confirmam o fracasso geral 
da política americana com relação às tecnologias genéticas 
e reprodutivas. Este fracasso político deve ser corrigido se 
quisermos evitar uma nova eugenia nos EUA e no exteri-
or. A Alemanha, a Áustria, a Irlanda, a Suíça, o sudoeste da 
Austrália baniram os direitos do DGPI. Outras nações, inclu-
indo o Reino Unido, a França, os Países Baixos, a Bélgica, a 
Itália e a Grécia limitaram o uso do DGPI. Mesmo nos EUA, 
até recentemente, o DGPI era utilizado exclusivamente para 
fins médicos. Hoje em dia, dois terços das clínicas de fertili-
dade no mundo a oferecerem DGPI encontram-se nos EUA. 
Algumas clínicas estão descaradamente a desempenhar o 
DGPI como selecção. 10 Muitas outras clínicas tem utilizado 
o DGPI para evitar doenças de início tardio, como Alzheimer, 
e recentemente, o câncer de mama. Um número crescente de 
casais estão a utilizar o DGPI para seleccionar um embrião 
que nasceria com a intenção de ser uma combinação de tecido 
para um irmão. Nenhum destes usos foi sujeito à uma revisão 
regulatória formal ou passou por uma deliberação pública an-
tes de sua utilização. No caso da selecção do sexo, a prática 
especificamente viola as diretrizes voluntárias da Sociedade 
Americana de Medicina Reprodutiva.11 

A falta de regulações nos EUA resultou na expansão de 
defensores do DGPI em outros países para forçar uma maior 
permissividade no exterior. Alguns dos defensores, incluindo 
Robert Edwards, que em 1977 efectuou o primeiro procedi-
mento exitoso de FIV em humanos, declaradamente promove 
a abordagem da nova eugenia. Edward previu que “Em breve 
será um pecado para os pais ter um filho que carregue o far-
do pesado da doença genética. Estamos a entrar num mundo 
onde temos que considerar a qualidade de nossos filhos.”12 

Hoje, trinta anos depois do nascimento da técnica de FIV de 
Edward, Louise Brown, mais de um milhão de crianças na-
sceram do processo de FIV. O desenvolvimento paralelo de 
exames genéticos resultou numa fusão dos exames genéticos 
e a reprodução assistida para o diagnóstico genético pré-im-
plantado (DGPI). Os pais hoje em dia podem escolher qual 
de seus embriões deve ser implantado no útero da mãe, com 
base no resultado de mais de mil testes genéticos que pode-
riam, potencialmente, serem efectuados nos embriões. Estes 
testes actuais só indicam as probabilidades da maioria das 
condições. Precisamos de uma compreensão adequada de 
como 98 por cento do genoma humano que não é feito da 
genes afecta os genes que podemos medir. A igreja precisa 
ajudar os seus membros a compreenderem as implicações 
destas novas informações, que nunca serão completas. O rac-
ismo ostensivo das campanhas eugénicas do século passado 

já não são aceitáveis nas praças cívicas ou púlpitos de hoje, 
mas permanece o ímpeto a favor da eugenia. O controlo da 
reprodução do corpo social e dos corpos individuais, o con-
trolo da qualidade e da quantidade da próxima geração de 
forma a se constituir uma união mais perfeita - estes impulsos 
permanecem como parte da cultura. A igreja precisa lembrar 
seus membros que como Cristãos somos chamados a nos dis-
tanciar da cultura e regozijar que nossa identidade é prove-
niente de sermos “adoptados” por Cristo e que somos todos 
bem-vindos como filhos de Deus, independentemente da nos-
sa formação genética. Mateus na abertura de seu Evangelho 
(Mateus 1:1-16) nos lembra que a família terrena de Jesus não 
era só judia, mas também de quatro mulheres gentias. Como 
Cristãos, não somos chamados somente devido a nossa iden-
tidade genética; não somos chamados para redesenhar nossos 
corpos ou aqueles de nossos filhos, ou a destruir aqueles dif-
erentes de nós, mas somos chamados sim para seguir Cristo.

Inserir novo parágrafo sob Arrependimento pelo apoio à 
eugenia

Mateus na abertura de seu Evangelho (Mateus 1:1-16) 
nos lembra que a família terrena de Jesus não era só judia, 
mas também de quatro mulheres gentias. Como Cristãos, não 
somos chamados somente devido a nossa identidade genética; 
não somos chamados para redesenhar nossos corpos ou aque-
les de nossos filhos, ou a destruir aqueles diferentes de nós, 
mas somos chamados sim para seguir Cristo.

Inserir uma nova frase ao final do último parágrafo:
Exortamos as conferências anuais Metodistas Unidas 

para educar seus membros sobre a eugenia e defender as uti-
lizações éticas da ciência.

Justificação:
As revisões fortalecem a fundação teológica assim como 

a chamada da IMU para educar seus membros sobre a euge-
nia e a defender as utilizações éticas da ciência.

R3201.

Número de petição: 60469-CB-R3201; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Cuidados de saúde para todos nos Estados Unidos

Eliminar o texto actual e substituir pelo seguinte:
Declaração teológica e histórica
Desde os primórdios, os membros da Igreja Metodista 

Unida têm acreditado que prestar cuidados de saúde a outrem 
é um dever importante dos cristãos. John Wesley encontrou 
formas de oferecer serviços médicos sem custos aos pobres 
de Londres. O primeiro Credo Social Metodista (adoptado 
em 1908) apelava à necessidade de condições de trabalho que 
salvaguardassem a saúde dos trabalhadores e da comunidade. 

A prestação de cuidados de saúde para todos, indepen-
dentemente do estatuto ou da possibilidade de os pagar, é 
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retratada na parábola do bom samaritano (Lucas 10:24-35) 
como sendo o dever de qualquer vizinho e, como tal, de 
qualquer um. Numa conversa que começou com a pergunta 
sobre como se poderia alcançar a vida eterna, Jesus afirmou 
que era preciso amar a Deus e ao nosso próximo. Em resposta 
à pergunta seguinte, quem é o nosso próximo, Jesus descre-
veu um samaritano, um estrangeiro que, deparando-se com 
um viajante ferido, lhe prestou cuidados de saúde. Jesus retra-
tou o dever de prestar cuidados de saúde como sendo (1) algo 
devido independentemente do mérito ou da etnia da pessoa 
necessitada; (2) algo devido no limite das nossas possibili-
dades económicas—o samaritano disse ao hospedeiro: “Cuida 
deste homem, e, se alguma despesa tiverdes a mais, eu reem-
bolsarei a ti quando voltar” (v. 35); e (3) um dever que arrisca 
a nossa vida eterna se for negligenciado. Numa democracia, 
em que a governação cabe aos cidadãos, o nosso dever com o 
próximo funde-se com os deveres que as Escrituras Hebraicas 
atribuem ao governo: O profeta Ezequiel denunciou os líderes 
da antiga Israel cuja incapacidade para governar responsavel-
mente incluiu a incapacidade para prestar cuidados de saúde: 
“Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a doente, não 
enfaixastes a ferida, não trouxestes de volta as desgarradas 
nem buscastes as perdidas; pelo contrário, tendes dominado 
sobre elas com tirania e brutalidade” (Ezequiel 34:4). Como 
tal, a Igreja Metodista Unida afirma nos seus Princípios 
Sociais (¶ 162.V) que os cuidados de saúde são um direito 
humano básico e sublinha o dever do governo de os assegurar 
para todos. 

No entanto, actualmente, nos Estados Unidos, apesar da 
aprovação e implementação da Affordable Care Act (Lei de 
Cuidados Acessíveis), a concretização deste dever é frustrada 
por crises simultâneas de acesso, qualidade e custos. O re-
sultado destas crises é a injustiça para os mais vulneráveis, o 
aumento do risco para os consumidores de cuidados de saúde 
e o desperdício dos escassos recursos públicos e privados. 

As barreiras ao acesso são uma injustiça para os mais 
vulneráveis

Actualmente, nos Estados Unidos, o acesso a cuidados 
de saúde é continua a ser desproporcionalmente facultado aos 
abastados, a funcionários públicos e grandes corporações, às 
vítimas de pobreza extrema e aos vários indivíduos que re-
cebem as pensões adequadas e dispõem do seguro Medicare. 
Embora muitos norte-americanos tenham agora conseguido, 
através da Affordable Care Act (ACA), um seguro a que dan-
tes não tinham acesso, a aplicação desigual da lei entre os 
estados significa que muitos continuam a não ter seguro. A 
falta de acesso a cuidados de saúde afecta as minorias de for-
ma díspar, e os resultados das despesas devastadoras de uma 
doença prolongada ou terminal, dos cuidados inadequados 
em geral e dos custos extraordinários dos seguros contribuem 
para manter muitas minorias no ciclo de pobreza, dependentes 
da segurança social e de outras formas de apoio, fechadas em 
comunidades em dificuldades e perigosas. As disparidades no 
acesso conduzem a disparidades no tratamento. Os pobres, 
os idosos, as mulheres, as crianças, as pessoas com deficiên-
cias e os indivíduos de cor apresentam o maior risco. A taxa 
de mortalidade infantil nos Estados Unidos é a pior entre os 

países “desenvolvidos”. Morrem três vezes mais mulheres af-
ro-americanas de cancro do colo do útero do que mulheres 
caucasianas. Os afro-americanos têm uma esperança de vida 
significativamente mais reduzida do que os caucasianos e os 
hispânicos são o grupo que menos acesso tem ao sistema de 
saúde. Os nativos americanos, para além de sofrerem bastante 
de alcoolismo, têm taxas de diabetes e tuberculose substan-
cialmente superiores às taxas médias dos EUA. Os imigrantes 
recentes com problemas de saúde deparam-se com um siste-
ma de saúde insuficientemente preparado para satisfazer as 
suas necessidades. Consideramos inconcebível e aberrante 
que se negue a qualquer ser humano o acesso a cuidados de 
saúde adequados devido a barreiras económicas, raciais ou 
de classe (Agência de Recenseamento dos Estados Unidos, 
Centros de Controlo e Prevenção de Doenças e Departamento 
de Saúde e Serviços Humanos dos EUA—Gabinete de Saúde 
das Minorias).

As questões de qualidade colocam todos os doentes em 
risco

Nos Estados Unidos, a prestação de cuidados de saúde 
converteu-se de ministério em mercadoria, medida em con-
tactos com os doentes, exames realizados, medicamentos ad-
ministrados e camas ocupadas. Entretanto, a qualidade dos 
cuidados sofre, uma vez que a principal preocupação é fre-
quentemente com os custos, não com os cuidados em si. o 
que compromete a relação médico-doente. Nos seus esforços 
de redução de custos, as companhias de seguros procuram 
controlar a prática clínica dos médicos, interferindo assim 
na relação médico-doente. Consequentemente, as decisões 
médicas são muitas vezes tomadas considerando em primeiro 
lugar os custos para a seguradora em vez do estado ideal de 
saúde do doente. No actual panorama, os médicos que prescre-
vem tratamentos ou exames que não tenham sido previamente 
aprovados pela companhia de seguros enfrentam penalizações 
financeiras acentuadas ou outros desincentivos à prestação 
dos melhores cuidados ao doente. O tempo dos médicos é 
gasto em burocracias excessivas, processos por negligência 
e programas governamentais inadequados (FONTE 2: As 
Directivas da Câmara dos Delegados da Associação Médica 
Norte-Americana abordam estas questões em cada reunião).

O sistema norte-americano baseado em indemnizações 
produz enormes encargos administrativos, além de negar os 
cuidados necessários. Quando não são recusadas pela apólice, 
as indemnizações são recusadas puramente pelo encargo buro-
crático que é necessário ultrapassar para obter as aprovações. 
Estimou-se que, nos nossos dias, um médico gasta cerca de um 
terço do seu tempo a cumprir estes regulamentos das companhi-
as de seguros e a procurar obter aprovações para os tratamentos, 
tempo que o médico poderia estar a gastar com os doentes. A 
competição por prémios e a preocupação com lucros elevados 
assumiram a prioridade face aos cuidados necessários com o 
custo real. É evidente que as companhias de seguros privadas 
são propensas a negar indemnizações ao mesmo tempo que 
continuam a receber os prémios, favorecendo maiores lucros 
em detrimento da “saúde e plenitude” dos fracos, dos aflitos e 
dos doentes. Estas companhias pretendem limitar o direito de 
um doente apresentar um processo civil quando a companhia 
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infringe o próprio contrato de prestações, independentemente do 
sofrimento ou da morte que a recusa das mesmas possa causar. 

Nestes tipos de casos, a recusa de uma prestação é equi-
parada à negligência médica. A gestão dos cuidados tem sido 
muitas vezes assumida por agências de financiamento em vez 
de médicos. As empresas de gestão de cuidados, organizações 
de gestão de saúde, organizações de prestadores preferenciais e 
afins interferem com a capacidade do médico para desenvolver 
planos de tratamento abrangentes para os seus doentes. na me-
dida em que exigem que a corporação tome uma decisão sobre 
o custo e a eficiência do tratamento. Na realidade, as decisões 
médicas são tomadas por indivíduos muito menos qualificados 
do que o médico do doente ou um especialista recomendado 
pelo médico. Com efeito, essas decisões são frequentemente 
tomadas por indivíduos com pouca ou nenhuma formação 
clínica. Muitas companhias de seguros contratam enfermeiros 
para avaliarem os diagnósticos e planos de tratamento dos 
médicos. Além de ser invulgar enfermeiros supervisionarem 
médicos, também é evidente que estes enfermeiros não tiveram 
qualquer contacto com o doente sob avaliação.

Os hospitais são obrigados a prestar cuidados não re-
embolsáveis. Como resultado, os doentes que não podem 
pagar contas pequenas relativas a cuidados primários podem 
incorrer em contas hospitalares substanciais quando a sua 
doença não tratada se tornar fatal. Em 2008, o custo estimado 
dos cuidados não reembolsáveis incluídos em cada apólice 
individual era de $368 e de $1051 em cada apólice famil-
iar (Hidden Health Tax: America Pays a Premium. Families 
USA). Os hospitais já não conseguem permanecer financeira-
mente viáveis com as políticas existentes.

Devido a preocupações com custos, a contratação de pes-
soal hospitalar impõe encargos nos cuidados dos doentes que 
comprometem a qualidade, questões que se reflectem na in-
satisfação dos profissionais e no aumento de reivindicações 
de sindicatos e greves nos últimos anos. As taxas de erro dev-
ido a excesso de horas de trabalho e outros factores assinalam 
a ruptura; o Instituto de Medicina estima que 100.000 pessoas 
morram todos os anos em hospitais norte-americanos como 
resultado de erros médicos. 

Os custos galopantes são um desperdício dos escassos 
recursos

Os custos per capita dos cuidados de saúde nos Estados 
Unidos correspondem a mais do dobro do nível médio das 
trinta nações industrializadas na Organização de Cooperação e 
Desenvolvimento Económico. Os Centros de Serviços Medicare 
e Medicaid calcularam que os gastos com cuidados de saúde 
em 2012 nos Estados Unidos tenham atingido os 2,8 biliões de 
dólares (Centros de Serviços Medicare e Medicaid, Gabinete de 
Actuariado, Grupo Nacional de Estatísticas de Saúde).

Embora alguns dos custos galopantes dos cuidados 
de saúde possam ser atribuídos a avanços na tecnologia e 
ao envelhecimento da população, uma parte muito signifi-
cativa deve-se à natureza do mercado de seguros de saúde 
norte-americano, no qual: 

Os médicos gastam actualmente um terço ou mais do seu 
tempo a cumprir os requisitos das seguradoras e a procurar 
obter aprovações para os serviços. 

A existência de várias companhias, programas, cober-
turas e processos de indemnização de seguros cria con-
fusão, duplicação e custos administrativos desnecessários. 
Estimou-se que o custo administrativo do Medicare seja 
de 4 a 5 porcento do respectivo orçamento, ao passo que 
a Affordable Care Act limita o orçamento de uma empresa 
privada para administração e lucro a 20 porcento. A prestação 
de cuidados de saúde é gerida por um complexo burocrático 
avassalador: mais de cinquenta sistemas estatais e Medicaid 
a nível estatal, o Departamento de Assuntos de Veteranos, 
o programa de seguros para Funcionários dos Caminhos de 
Ferro, o Serviço de Saúde para Índios Americanos, sistemas 
para funcionários federais e estatais, cuidados de saúde para 
militares reformados, o Medicare e inúmeros programas das 
diversas companhias de seguros privadas: (organizações de 
gestão de saúde, organizações de prestadores preferenciais, 
Planos Suplementares do Medicare, etc.). Estas entidades 
raramente comunicam nos mesmos termos: nem com os 
doentes, nem com os médicos, nem com os hospitais, o que 
complica os esforços de prestadores e doentes para solicita-
rem e receberem adequadamente os pagamentos de indem-
nizações legítimas. 

Os aumentos dos prémios são motivados por requisitos 
de apresentação de lucros em vez dos aumentos nos custos 
reais do tratamento. Os prémios elevados para sustentar as 
margens de lucro elevadas das companhias de seguros de 
saúde privadas forçam as pessoas a escolher entre um seguro 
de saúde e as despesas de alimentação, domésticas e outras 
necessidades de uma família, tornando até um seguro de 
saúde básico demasiado dispendioso para um indivíduo ou 
família comum. Co-pagamentos elevados e custos não cober-
tos levam a um empobrecimento significativo. 

Os custos transitam para o consumidor através do aumen-
to de dedutíveis e co-pagamentos dos cuidados. 

Apesar da ACA, números assinaláveis de falências pes-
soais continuam a ser são actualmente resultado de doenças. 
Em 2013, estas falências afectaram quase 2 milhões de 
norte-americanos. 

Apesar do aumento da prevalência de seguros de saúde, 
um estudo estimou que, em 2013, cerca de 56 milhões de 
adultos—mais de 20 porcento da população entre os 19 e 
64 anos—teria dificuldades em pagar contas relacionadas 
com cuidados de saúde (Dan Mangan, “Medicare Bills are 
the Biggest Cause of US Bankruptcies: Study. CNBC, 25 
de Junho). Mesmo indivíduos com seguros ostensivamente 
bons, para não mencionar os que não têm seguro, se depa-
ram com situações em que têm de vender e/ou gastar todos os 
seus bens, incluindo casas, investimentos financeiros, contas 
poupança reforma, etc., para se qualificarem para o Medicaid 
e repor qualquer tipo de cobertura médica. 

O aumento dos custos dos cuidados de saúde tem um im-
pacto inevitável nos recursos estatais e federais disponíveis 
para o Medicaid, conduzindo frequentemente à redução do 
número de prestadores dispostos a participar e, por fim, à di-
minuição do acesso a cuidados de saúde por parte dos mais 
pobres e de deficientes físicos ou mentais. 

Cada vez mais conferências anuais e até congregações 
sentem o encargo de providenciar cuidados de saúde aos 
seus clérigos e funcionários leigos. As igrejas pequenas, até 
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agrupamentos de paróquias, têm dificuldade em pagar os pré-
mios de saúde cada vez mais elevados dos clérigos. Os fundos 
para este fim são desviados de outros ministérios importantes. 
Algumas conferências metodistas unidas suspenderam o seu 
próprio programa de seguro de saúde a favor da cobertura 
para os clérigos junto dos mercados de seguros de saúde. 

A visão de cuidados de saúde para todos
A Igreja Metodista Unida está empenhada em que todos 

nos Estados Unidos tenham acesso a cuidados de saúde, pelo 
que defende um sistema abrangente de disponibilização de 
cuidados de saúde que inclua acesso para todos, cuidados de 
qualidade e uma gestão eficaz dos custos. 

1. Acesso para todos. Numa sociedade justa, todos os in-
divíduos têm direito a serviços básicos de manutenção e cuida-
dos de saúde. Rejeitamos como contrária ao nosso entendimen-
to do evangelho a noção de padrões variáveis de cuidados de 
saúde para os diversos segmentos da população. O sistema de 
saúde norte-americano deve servir e ser sensível à diversidade 
de todas as pessoas nos Estados Unidos e respectivos territóri-
os. Os serviços prestados por todas as instituições de cuida-
dos de saúde, incluindo as financiadas por governos, deverão 
ser coordenados por processos de planeamento regional a fim 
de criar um sistema de serviços de saúde mais eficaz em cada 
área. Deverão ser estabelecidas prioridades para a prestação de 
serviços de saúde tais como cuidados preventivos, serviços de 
saúde mental, cuidados domiciliários e educação para a saúde. 
Deverão ser tomadas medidas correctivas quando existir uma 
distribuição indevida ou indisponibilidade de camas em hos-
pitais, cuidados intermédios e em unidades de convalescença, 
cuidados ao domicílio, centros de saúde locais, centros de 
saúde mental comunitários e redes de cuidados de urgência. 

2. Cuidados de qualidade. Os cuidados de saúde deverão 
ser abrangentes, incluindo serviços preventivos, terapêuticos 
e de reabilitação. O sistema de saúde norte-americano deverá 
fornecer benefícios abrangentes e aplicáveis a todos, incluindo 
serviços preventivos, promoção da saúde, cuidados primários 
e agudos, cuidados de saúde mental e cuidados prolongados. 
Deverá promover a investigação e a inovação eficazes e segu-
ras para homens e mulheres relativamente a técnicas médicas, 
à disponibilização de serviços de saúde e a práticas de saúde. 
Deverá avaliar os impactos na saúde da segurança ambiental 
e ocupacional, poluição ambiental, saneamento, forma física 
e questões relacionadas com o padrão de vida tais como a 
habitação e a nutrição. Os profissionais de saúde deverão ser 
recrutados e receber a formação adequada para satisfazer as 
necessidades de cuidados de saúde de todos os indivíduos. De 
especial urgência é a necessidade de médicos com formação 
em geriatria. Deverão ser estabelecidas prioridades especiais 
para assegurar entre o grupo de profissionais pelo menos uma 
representação proporcional de mulheres e minorias, actual-
mente sub-representadas. Incentivamos o desenvolvimento de 
sistemas de apoio à comunidade que permitam alternativas 
aos cuidados institucionais para grupos como os de idosos, 

doentes terminais e doentes mentais, bem como de outras 
pessoas com necessidades especiais. Incentivamos a edu-
cação médica de leigos que lhes permita avaliar eficazmente 
os cuidados médicos de que necessitam e os que estão a rece-
ber. O aconselhamento religioso e outras formas apropriadas 
de aconselhamento deverão estar disponíveis para todos os 
doentes e familiares quando tiverem de fazer escolhas médi-
cas difíceis para que possam tomar decisões responsáveis, no 
contexto da fé cristã, relativamente a questões como trans-
plantes de órgãos, utilização de medidas extremas para pro-
longar a vida, aborto, esterilização, aconselhamento genético, 
institucionalização e morte com dignidade. Apoiamos os es-
forços da comunidade médica no sentido de manter padrões 
éticos e promover a garantia de qualidade.

3. Administração eficaz de cuidados e gestão e financia-
mento dos custos. O sistema de saúde norte-americano deve 
incorporar um sistema de financiamento equitativo e eficiente 
retirado da base de recursos mais ampla possível. Deve redu-
zir a actual inflacção rápida de custos através de medidas de 
contenção de custos. Deve prestar serviços baseados na igual-
dade, eficiência e qualidade, com pagamentos aos prestado-
res que sejam equitativos, rentáveis e fáceis de administrar e 
compreender. O sistema de saúde deve ser sensível às necessi-
dades das pessoas que trabalham nas suas várias componentes 
e dar especial atenção no sentido de providenciar acção afir-
mativa não só no recrutamento, na formação e na contratação 
de funcionários, como também na justa compensação dos 
funcionários de todos os níveis e na recapacitação e colocação 
dos deslocados devido a alterações no sistema de saúde. 

Passos de defesa
Globalmente, a Igreja tem o dever permanente de prov-

idenciar o ministério dos cuidados de saúde que o governo é 
incapaz de proporcionar. Nos Estados Unidos, porém, o gov-
erno tem a capacidade de assegurar a prestação de cuidados 
de saúde para todos; ao fazê-lo, alargaria os cuidados de saúde 
a muitos indivíduos que actualmente não têm acesso algum, 
e fazê-lo sem os desperdícios do sistema actual representaria 
uma intendência muito melhor dos recursos do que a presente. 
Nos Estados Unidos, a Igreja Metodista Unida apoia uma abor-
dagem tripartida para a defesa dos cuidados de saúde: 

1. Pagador único. Apelamos à aprovação rápida de legis-
lação que conceda a todos os indivíduos dentro das fronteiras dos 
Estados Unidos o direito à prestação de serviços de saúde, sendo 
o custo desses serviços igualmente equitativamente partilhado 
pelos contribuintes norte-americanos, e que o governo distribua 
os fundos aos prestadores de forma coordenada e abrangen-
te. Este conceito, conhecido como “pagador único”, alargaria 
os cuidados de saúde a todas as pessoas nos Estados Unidos. 
Manter-se-ia a escolha de médicos privados e outros prestadores 
de cuidados de saúde. O pagamento seria efectuado com os fun-
dos públicos gerados por prémios individuais e impostos sobre 
os rendimentos. Estudos demonstraram que este método pode 
ser concretizado sem aumentar o actuais gastos com cuidados 
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de saúde de todas as fontes. Consequentemente, não só alca-
nça o objectivo, como também exerce de melhor forma a nossa 
intendência dos recursos públicos (Lewin Group, “Analysis of 
the Costs and Impact of Universal Health Care Models for the 
State of Maryland: The Single-Payer and Multi-Payer models”. 
Relatório do Fundo de Educação sobre Iniciativas de Saúde dos 
Cidadãos de Maryland. 2 de Maio de 2000). 

2. Passos incrementais para o pagador único. 
Reconhecemos que muita da poupança de custos do plano de 
“pagador único” deriva da eliminação quase total da indústria 
de seguros de saúde. Não podemos esperar que se ultrapas-
sem as actuais barreiras a um plano de pagador único, pelo 
que apoiamos todas as iniciativas que aproximem segmen-
tos da nossa população de um sistema de pagador único. A 
Affordable Care Act representa um avanço substancial no for-
necimento de cobertura de saúde a muitos norte-americanos, 
portanto, apoiamos o seu alargamento e melhoria. 

3. Reconhecendo a profunda divisão da nação nas bases 
filosóficas para lidar com os problemas de disponibilização de 
cuidados de saúde na América do Norte, apoiamos iniciativas 
a nível estatal, em que cada estado se tornaria um laboratório 
de experimentação das diversas abordagens de prestação de 
cuidados de saúde para todos. Apoiamos em particular es-
forços a nível federal para promover os esforços estatais at-
ravés das isenções necessárias de regulamentos federais. 

Para conseguir ter controlo sobre a crise de cuidados de 
saúde da América do Norte, será necessário apelar aos es-
forços de cada sector da sociedade e exigir responsabilidade 
quer a nível pessoal, quer a nível social. Como tal, apelamos a 
todos os indivíduos e entidades metodistas unidos para fazer-
em o seu papel: 

Indivíduos. Apelamos aos indivíduos e às famílias meto-
distas unidos para levarem um estilo de vida saudável, pre-
venindo vários problemas de saúde antes que comecem e re-
forçando a sua capacidade física para combater os problemas 
que surjam.

Instituições de cuidados de saúde. Apelamos às institu-
ições de saúde de afiliação metodista unida para adoptarem, 
reafirmarem e reforçarem políticas de apoio a uma disponibi-
lização de cuidados que seja cristã, compassiva e holística e 
não compartimentada e motivada por taxas. Apelamos a es-
tas instituições, como requisito para a sua afiliação, para que 
desenvolvam padrões de cuidados metodistas unidos que as 
distingam das instituições seculares motivadas pelo lucro.

Seminários. Apelamos aos seminários metodistas unidos 
para desenvolverem currículos que liguem a teologia bíblica 
sólida aos cuidados próprios dos clérigos e à defesa de cuida-
dos de saúde universais.

Agências Gerais. Apelamos a todas as agências, 
comissões e conferências anuais da Igreja Metodista Unida 
nos Estados Unidos para adoptarem princípios e apoiarem 
políticas que sejam consistentes com esta resolução. 

Incumbimos a Junta Geral de Igreja e Sociedade com a 
responsabilidade principal de defender os cuidados de saúde 
para todos no Congresso dos Estados Unidos e de comuni-
car esta política aos membros da Igreja Metodista Unida nos 
EUA. 

ADOPTADA 2008
RESOLUÇÃO N.º 3201, Livro de Resoluções de 2008
RESOLUÇÃO N.º 108, Livro de Resoluções de 2004
RESOLUÇÃO N.º 95, Livro de Resoluções de 2000
Ver Princípios Sociais, ¶ 162.V.

Justificação:
Alteração da resolução para actualizar o conteúdo de for-

ma a reflectir alterações na disponibilização de cuidados de 
saúde nos EUA durante o quadriénio anterior.

R3202.

Número da petição: 60404-CB-R3202-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral da Igreja e 
Sociedade.

Saúde e Plenitude

Emendar a Resolução 3202 como a seguir:
No terceiro parágrafo sob Alcançando saúde, primeira 

frase:
Nenhuma porção dos seissete bilhões de membros  . . . 
No sétimo parágrafo sob Alcançando saúde, apagar a 

quarta frase:
John Wesley reconheceu a grande influência do estilo de 

vida na saúde e o impacto na capacidade de desempenhar um 
grande comprometimento na sua cautela contra os trabalhos 
de supererrogação, “trabalhos voluntários - junto, além e aci-
ma dos mandamentos de Deus para se fazer mais, por Ele, do 
que a obrigação vinculada é necessária” exorta que factores 
de estilo de vida influenciados pela fé são factores na saúde. 

No ponto de Factores ambientais, alterar a última frase:
O melhor sistema médico não consegue preservar ou 

manter a saúde quando o meio-ambiente produz doençasen-
fermidades. 

Sob o ponto Factores culturais, inserir na última frase:
Fazer sexo sem protecção com múltiplos parceiros,  . . .
No próximo ao último parágrafo sob Alcançando saúde, 

terceira frase adicionar:
Culturas que respeitam e reverenciam quea união do cor-

po e do espírito são muitas vezes desconsideradas ou vistas de 
modo condescendente. 

No quinto ponto sob Restabelecendo saúde, primeira 
frase:

5. defesa cuidado que empenha  . . .
Sob Congregações na Apelação aos Metodistas Unidos, 

inserir no primeiro parágrafo:
As congregações dos Metodistas Unidos em todo o mun-

do são incentivadas a: 
Também sob as Congregações, primeiro ponto, quinta 

frase, inserir
Quando membros da igreja são proibidos de utilizar seu 

dom espiritualseus dons espirituais,  . . .
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Sob Conferências Anuais, primeira frase, inserir:
Incentivamos as conferências anuais em cada jurisdição e 

na conferência central a: 
Sob as Agências Gerais, segundo ponto, inserir: 
• a Junta Geral da Igreja e Sociedade e a Junta Geral dos 

Ministérios Globais a apoiarem políticas e programas públi-
cos que garantam serviços de saúde abrangentes de alta quali-
dade para todas as pessoas no principio de acesso universal; a 
apoiar a criação de um ministério de saúde nas congregações 
e nas comunidades locais para apoiar a saúde abundante para 
todos; e

Justificação:
As emendas actualizam as estatísticas, tornam as res-

oluções mais globais quanto à linguagem.

R3204.

Número da petição: 60838-CB-R3204-G; Knight, Jan - 
Bowling Green, FL, EUA. 3 Petições similares

Eliminação

Apagar a Resolução 3204 - Apoio à Coalizão Religiosa 
para a Escolha Reprodutiva.

Justificação:
As posições e as acções da Coalizão Religiosa para Es-

colha Reprodutiva (RCRC, Religious Coalition for Repro-
ductive Choice) que apoiam e promovem os direitos ao abor-
to—para qualquer pessoa, para todos ou sem motivos—estão 
em directa contradição com a política Metodista Unida sobre 
o aborto conforme declarado sob ¶ 161.J. Portanto, o apoio à 
RCRC não cabe em qualquer política da IM . . .

R3205.

Número de petição: 60470-CB-R3205-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Cuidados fiéis de quem está a sofrer e a morrer

Eliminar o texto actual e substituir pelo seguinte:
Declaração teológica
Enquanto cristãos, vivemos entre a certeza da morte e 

a promessa da ressurreição. Jesus proclama o seguinte par-
adoxo no Evangelho segundo S. João: “Eu sou a ressur-
reição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que mor-
ra, viverá; / e todo o que vive e crê em mim, não morrerá 
eternamente” (João 11:25-26). Diante da perda, rezamos a 
Deus para que nos ajude “a vivermos como aqueles que estão 
preparados para morrer, e quando os nossos dias nesta terra 
tiverem chegado ao fim, que nos permita morrer como aos 

que cá continuam é permitido viver, de forma que, vivendo 
ou morrendo, a nossa vida possa estar em Vós e que nada na 
vida ou na morte nos possa separar do Vosso amor em Jesus 
Cristo, nosso Senhor” (Hinário Metodista Unido, Uma missa 
de morte e ressurreição, p. 871). Portanto, todos os cristãos 
têm um ministério de cuidados fiéis de quem está a sofrer e a 
morrer. Tal como ministramos a outros, assim o ministramos 
a Cristo (Mateus 25:34-40). Exercemos esse ministério quan-
do nos preocupamos tanto com os que nos são mais próximos 
como com estranhos. Exercemos esse ministério de uma var-
iedade de formas importantes.

Preparativos para a nossa própria morte e ressurreição
O nosso ministério junto de quem está a sofrer e a mor-

rer inclui-nos necessariamente a nós próprios. Reconhecendo 
que todos nós enfrentamos a morte, é-nos feito um apelo para 
nos prepararmos para a nossa própria morte e ressurreição. 
Isso inclui reafirmar e exercer a nossa relação com Deus em 
Cristo. Inclui a reconciliação com os outros. Inclui redigir 
testamentos — os preparativos legais para outros assumirem 
a responsabilidade pelos bens materiais que Deus nos con-
fiou. Inclui fazer seguros de saúde e sociais quando nos forem 
possibilitados para minimizarmos o fardo que depositamos 
nos outros. E inclui os preparativos para tempos de doença 
em que não possamos falar por nós próprios. As instruções e 
os testamentos vitais não só providenciam explicações e ori-
entações para os prestadores de cuidados e entes queridos, 
como também um alívio desmedido do encargo que é tomar 
decisões em nosso nome em alturas de grande pressão.

Ajudar quem se depara com o sofrimento e a morte
Cuidar dos outros é a vocação de toda a comunidade de 

fé, e não só de pastores e capelães. Dado que a fé cristã é rel-
evante em todos os aspectos da vida, ninguém deveria ter de 
lidar com a dor e o sofrimento da vida e, por fim, com a morte 
sem a ajuda de Deus através das outras pessoas. No cuidar se 
revelam o auxílio e a presença de Deus. Quando, enquanto 
Igreja, nos oferecemos para cuidar, estamos a empatizar com 
os doentes em sofrimento e a partilhar as dores das suas vidas. 
Quando escutamos os sentimentos de culpa, medo, dúvida, 
solidão, mágoa e raiva dos doentes, estamos a oferecer-lhes 
uma ligação aos outros e a Deus. Quando escutamos as 
histórias extraordinárias ou quotidianas dos doentes, estamos 
a ajudá-los a estabelecer ligações entre as suas experiências e 
a alegria de Deus. Fornecemos recursos para a reconciliação 
e a plenitude e ajudamos as pessoas a reactivarem relações 
interrompidas ou esquecidas com Deus e com os outros. 
Providenciamos consolo ao apontar fontes de força, esper-
ança e plenitude, especialmente nas Escrituras e na oração. É 
preciso cuidar de familiares e amigos tanto quando de quem 
está a sofrer e a morrer. Quem está a sofrer necessita de saber 
que os seus sentimentos são reacções humanas normais que 
nada têm de embaraçoso ou culposo. É igualmente preciso 
cuidar dos profissionais de saúde—médicos e outras pessoas 
em contacto próximo com quem está a morrer. 
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Cuidados pastorais por pastores e capelães
Exercemos o nosso ministério para as pessoas que estão a 

sofrer e a morrer tal como apoiamos as que se encontram em 
ministérios especializados. Os pastores e capelães sustentam 
o crescimento espiritual de doentes, familiares e profissionais 
de saúde. Testemunham a graça de Deus com palavras de con-
solo e salvação. Prestam apoio através da leitura das Escrituras 
com os doentes e entes queridos, da Sagrada Comunhão, das 
mãos dadas e de orações de louvor, súplica, arrependimen-
to, reconciliação e intercessão. Providenciam consolo e graça 
com a oração ou a extrema-unção após a morte. Realizam rit-
uais relacionados com uma doença terminal, de acolhimento 
num centro de cuidados paliativos ou unidade de convales-
cença ou de regresso de pessoas que tenham estado ausentes 
a uma congregação local.

Os prestadores de cuidados pastorais não só oferecem con-
solo e conselho, como também ajudam os doentes a compreender 
as suas doenças. Podem ajudar as famílias a compreender e lidar 
com as informações facultadas pelos profissionais médicos. Os 
prestadores de cuidados pastorais são especialmente necessários 
quando a doença é terminal e os doentes e familiares têm dificul-
dade em discutir abertamente essa realidade. 

Cuidados médicos
Tal como as intervenções humanas, as tecnologias médi-

cas só se justificam pela ajuda que possam proporcionar. A sua 
utilização requer um critério responsável sobre as situações 
em que os tratamentos de suporte de vida realmente susten- 
tam os objectivos da vida e em que atingiram os seus lim-
ites. Não existe qualquer obrigação moral ou religiosa de os 
utilizar quando os fardos que impõem superam os benefícios 
que oferecem, ou quando a utilização de tecnologia médica 
apenas prolonga o processo da morte. Consequentemente, 
as famílias deverão ter a liberdade de suspender tratamentos 
quando estes deixarem de trazer benefícios para o moribundo.

Cuidados paliativos
A Organização Mundial de Saúde descreveu os cuidados 

paliativos como aqueles que melhoram a qualidade de vida 
de doentes e familiares através da prevenção e do alívio do 
sofrimento. Proporcionam alívio da dor; não se destinam nem 
a antecipar nem a adiar a morte; integram os aspectos psi-
cológicos e espirituais dos cuidados dos doentes. Fornecem 
apoio tanto para o doente como para a família. São aplicáveis 
num ponto inicial da evolução da doença, podem acompanhar 
o tratamento e, embora a sua intenção seja simplesmente aliv-
iar os sintomas preocupantes, poderão influenciar de forma 
positiva a evolução da doença. Cuidar das necessidades de 
quem está a sofrer e a morrer incluir salientar a necessidade 
de cuidados paliativos, assim como a necessidade de consolo, 
encorajamento e companheirismo. Quem está muito doente e, 
sobretudo, a morrer exprime as suas necessidades à medida 
que enfrenta o medo, a mágoa e a solidão. 

Quando não existe qualquer esperança razoável de mel-
horia do estado de saúde e a justificação para o tratamento 
diminui ou desaparece, os cuidados paliativos tornam-se o 
ministério predominante. Os cuidados hospitalares poderão 

não trazer benefício algum e os familiares poderão ser incen-
tivados a levar o ente querido para casa de forma que possa 
morrer rodeado pela família e num ambiente familiar.

Direitos dos doentes
Exercemos o ministério de cuidados fiéis ao apoiarmos 

os direitos dos doentes. Enquanto cristãos, temos o dever de 
fornecer aconselhamento e os doentes têm o direito de o re-
ceber. As decisões podem ser complexas e difíceis de tomar. 
Afirmamos que: 

a. Os doentes merecem que lhes digam a verdade.
b. Os doentes têm o direito de participar na tomada de 

decisões tanto antes como durante a doença.
c. Os doentes têm o direito de recusar alimentação e 

cuidados médicos.
d. Idealmente, as decisões devem ser tomadas no seio de 

uma família de fé.
A complexidade das opções de tratamento e os pedidos 

por parte dos médicos para que doentes e familiares partic-
ipem nas decisões de prolongamento da vida exigem uma 
boa comunicação. Os prestadores de cuidados pastorais po-
dem contribuir para o processo de tomada de decisões com 
pontos de vista baseados em convicções e esperança cristãs. 
Quando estão a ser interpretadas directivas antecipadas de 
tratamento, frequentemente designadas por “testamentos vi-
tais” ou “procurações de duração indefinida”, os prestadores 
de cuidados pastorais podem oferecer apoio e orientação para 
os participantes da tomada de decisões. Podem moderar a dis-
cussão do tratamento e das opções paliativas, incluindo cuidados 
domiciliários e em centros de cuidados paliativos. As decisões 
relativas a cuidados fiéis para quem está a sofrer e a morrer são 
sempre tomadas num contexto social que inclui leis, políticas e 
práticas de órgãos legislativos, agências e instituições públicas, 
bem como o consenso social que as sustenta. O contexto social e 
teológico do moribundo afecta decisões individuais sobre trata-
mento e cuidados e até a aceitação da morte. Como tal, os presta-
dores de cuidados pastorais devem estar atentos às situações e 
políticas sociais que afectam os cuidados de quem está a sofrer e 
a morrer e devem interpretar as mesmas para os doentes e famil-
iares no contexto das asserções cristãs de cuidados fiéis.

Afirmação da vida
Exercemos esse ministério à medida que afirmamos a 

vida e a morte. Ao fornecer aconselhamento, confirmamos a 
tradição cristã que estabeleceu uma distinção entre a cessação 
do tratamento e a utilização de medidas activas por parte do 
doente ou prestador de cuidados destinadas a suscitar a morte. 
Os doentes e seus representantes têm o direito de cessar a 
alimentação e o tratamento quando for claro que Deus está a 
chamar a Si o doente. Por outro lado, entendemos que tirar a 
vida de forma directa e intencional constitui a utilização de 
medidas activas por parte do doente ou prestador de cuidados 
destinadas a suscitar a morte. Esta tradição metodista unida 
opõe-se ao acto de tirar a vida como uma ofensa contra o 
desígnio que só a Deus cabe sobre a vida e como um abando-
no da esperança e humildade diante de Deus. A ausência de 
cuidados de conforto acessíveis e disponíveis pode aumentar 
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a pressão junto das famílias para que considerem meios ina-
ceitáveis de terminar o sofrimento dos moribundos.

A privação ou interrupção de intervenções de suporte de 
vida não deverá ser confundida com o abandono dos mor-
ibundos ou a suspensão da prestação de cuidados. Mesmo 
quando combater a morte parece fútil ou insustentável, deve-
mos continuar a oferecer cuidados de conforto: alívio eficaz 
da dor, companheirismo e apoio ao doente na tarefa árdua e 
sagrada de se preparar para a morte.

Reforma da disponibilização de cuidados de saúde
Exercemos o nosso ministério ao defendermos a reforma 

das estruturas e instituições. Enquanto cristãos, temos um de-
ver a defender.

Defendemos os direitos dos doentes, que são facilmente 
negligenciados, especialmente quando não podem falar por 
si próprios e quando as famílias estão sobrecarregadas pela 
tensão e confusão das notícias difíceis. Este é um dos motivos 
pelos quais os preparativos são tão importantes.

O dever de cuidar dos doentes apela-nos a reformar as 
estruturas e instituições através das quais são disponibiliza-
dos cuidados espirituais e de saúde quando deixam de propor-
cionar os cuidados físicos, sociais, emocionais e espirituais 
abrangentes de que as pessoas que enfrentam doença grave e 
a morte necessitam.

Defendemos a cobertura de serviços de saúde para to-
dos a nível global. No nosso mundo actual, muitas nações 
não dispõem de cuidados de saúde universais e muitos mil-
hões de indivíduos não têm seguro de saúde ou têm uma co-
bertura largamente inadequada, deixando-os sem um acesso 
fiável a tratamento médico. Mesmo quando o acesso básico 
é disponibilizado, é frequente não estarem disponíveis bons 
cuidados de conforto — incluindo o alívio eficaz da dor, apo-
io social e emocional e aconselhamento espiritual.

A ausência de cuidados de conforto pode deixar as 
pessoas com uma escolha distorcida entre suportar o sofri-
mento e isolamento sem alívio e a morte. Esta escolha di-
minui em vez de sublimar a nossa humanidade. Enquanto 
sociedade, devemos garantir que a vontade dos doentes 
de não constituírem um encargo financeiro não os tenta a 
escolher a morte em vez de receber os cuidados e o apoio 
que lhes permitam viver o resto das suas vidas em paz e 
conforto.

Incumbimos a Junta Geral de Igreja e Sociedade de aler-
tar para, identificar e lidar com situações em que os cuidados 
adequados para quem está a sofrer e a morrer não estejam di-
sponíveis devido a escassez de recursos, ideologias insalubres 
e condições opressivas.

Proclamação das boas novas
Exercemos o nosso ministério ao proclamarmos as boas 

novas cristãs no contexto do sofrimento e da morte. Apelamos 
às Juntas Gerais do Discipulado e de Educação Superior e 
Ministério para que desenvolvam e promovam a nível global 
recursos e formação para os membros do clero e leigos que: 

Reconheçam, sem romantizar, que morrer faz parte da ex-
istência humana. Na morte, tal como na vida, a misericórdia e 

a justiça devem moldar a nossa resposta corporativa à neces-
sidade e vulnerabilidade humanas.

Aceitem o alívio do sofrimento como uma meta dos 
cuidados de quem está a morrer em vez de se concentrarem 
sobretudo em prolongar a vida. O controlo da dor e as me-
didas para proporcionar conforto são essenciais nos nossos 
cuidados de quem está a sofrer.

Formem pastores e prestadores de cuidados pastorais so-
bre as questões da bioética e as técnicas de companheirismo 
compassivo junto de quem está a sofrer e a morrer. 

Eduquem e dotem os cristãos, através de recursos de pre-
gação e programas de educação para adultos, para consider-
arem tratamentos para quem está a sofrer e a morrer no con-
texto das asserções cristãs da providência e esperança de Deus. 

Reconheçam, no nosso testemunho cristão e cuidado 
pastoral, os diversos contextos sociais, económicos, políti-
cos, culturais, religiosos e étnicos em todo o mundo onde os 
membros da Igreja Metodista Unida cuidem de quem está a 
morrer.

Apelamos também à Junta Geral dos Ministérios Globais 
para promover o nosso entendimento do Ministério para 
quem está a sofrer e a morrer em instituições de cuidados de 
saúde metodistas unidas em todo o mundo.

ADOPTADA 2004
READOPTADA 2008
RESOLUÇÃO N.º 3205, Livro de Resoluções de 2008
RESOLUÇÃO N.º 115, Livro de Resoluções de 2004
Ver Princípios Sociais, ¶¶ 161M e 162V.

Justificação:
Esta é uma versão completamente reescrita da actual res-

olução. A revisão destina-se a organizar melhor a resolução e 
clarificar a sua mensagem.

R3206.

Número de Petição: 60251-CB-R3206-G; Olson, Harriett 
Jane - New York, NY, EUA para as Mulheres Metodistas 
Unidas.

Readoptar Resolução

Readoptar Resolução 3206 - Proteger as Crianças de 
Drogas que contenham Mercúrio - sem alterações.

R3207.

Número de Petição: 60221-CB-R3207-G; Wolover, Amber -  
Sun Prairie, WI, EUA para a Conferência Anual de 
Wisconsin.

Qualidade nos Cuidados de Saúde da MU

Readoptar Resolução nº. 3207 como Emendado 
 “Pois eu tive fome e deram-me de comer, tive sede e de-

ram-me de beber, era peregrino e hospedaram-me; andava nu 
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e deram-me que vestir, estive doente e visitaram-me, estive na 
cadeia e foram-me visitar.” Mateus 25:35-36. 

“Mas não pode ser assim convosco . . .
“Pelo contrário, aquele que quiser ser grande ponha-se 

ao serviço dos outros; e aquele que quiser ser o mais impor-
tante seja como um criado dos outros. Pois também o Filho do 
Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua 
vida como resgate por muitos” Mateus 20:26-28. 

“O líder servo . . .
CONSIDERANDO QUE Cristo . . .
CONSIDERANDO QUE John Wesley . . .
CONSIDERANDO QUE a Igreja Metodista Unida tem 

uma história com quase 250 anos de serviço em hospitais e 
ministérios para adultos mais velhos, crianças, juventude e 
famílias. Hoje em dia existem mais de 400 tais organizações 
de bem-estar e saúde relacionadas com Metodistas Unidos; e  

CONSIDERANDO QUE existe . . .
CONSIDERANDO QUE a Associação Metodista Unida 

dos Ministérios da Saúde e Bem-estar tem uma longa tradição 
com 75 anos de promoção de serviço de qualidade, liderança 
Cristã e conexão com conferências anuais e igrejas locais. 

Por isso, a Igreja Metodista Unida invoca: 
A. Prestadores de cuidados de saúde e agências governa-

mentais para: 
1) devotar . . .
2) envolver . . .
3) reconhecer . . .
B. Instituições de saúde e bem-estar relacionadas com os 

Metodistas Unidos para: 
1) manter estado de membro e participação na Associação 

Metodista Unida dos Ministérios da Saúde e Bem-estar 
¶632.4.b (31)* 633.4.b) (30), ¶ 2517.5*;

2) participar na acreditação EAGLE ¶632.4.b 
(29)*633.4.b) (28), ¶ 2517.5*;

3) sugerir que as conferências anuais tratem da partic-
ipação nesses programas quando actualizam declarações de 
relações acordadas. ¶632.4.b (27)* 633.4.b) (28), ¶ 2517.5*; e

4) recrutar e seleccionar . . .
C. Conferência anual e igrejas locais para: 
1) incentivar ou requerer o estado de membro na 

Associação Metodista Unida dos Ministérios da Saúde e 
Bem-estar quando as declarações de relação acordadas forem 
actualizadas ¶632.4.b (27)*633.4.b) (30), ¶ 2517.5*;

2) Incentivar ou requerer participação na acreditação 
EAGLE quando as declarações de relação acordadas forem 
actualizadas ¶632.4.b (29)*633.4.b) (28), ¶ 2517.5*; e

3) incentivar consciencialização e utilização dos ministéri-
os de Saúde e Bem-estar relacionados com Metodistas 
Unidos. ¶632.4.b (31)*633.4.b) (30)*

* Todas as citações são do Livro da Disciplina da Igreja 
Metodista Unida, 2004 2012. 

Justificação:
As organizações relacionadas com os Metodistas Uni-

dos devem responder aos chamamentos para uma quali-
dade, transparência e responsabilidade crescentes, enquanto 
permanecem fiéis aos aspectos missionais do seu trabalho. 
A Associação Metodista Unida dos Ministérios da Saúde e 
Bem-estar é o corpo definido pela Disciplina para ajudar as 
organizações e conferências nesses desafios. 

R3208.

Número de Petição: 60252-CB-R3208; Olson, Harriett Jane -  
New York, NY, EUA para as Mulheres Metodistas Unidas.

Resposta MU para as Fusões Hospitalares EUA

Emendar e Readoptar a resolução 3208 - Resposta 
Metodista Unida para as Fusões Hospitalares dos Estados 
Unidos

CONSIDERANDO QUE a crise nos cuidados de saúde 
ocorrem em comunidades nos Estados Unidos devido ao 
número cada vez maior das fusões hospitalares, e

CONSIDERANDO QUE tais fusões colocam, frequente-
mente, em risco a disponibilidade de informação de prevenção 
da VIH/SIDA, serviços de fertilidade, inseminação artificial, 
distribuição de preservativos, laqueação das trompas, vasec-
tomias, medicação contraceptiva e dispositivos, contracepção 
de emergência “pílula do “dia seguinte” e serviços de aborto; 
e

CONSIDERANDO QUE tais fusões podem resultar na 
negação de certos tipos de cuidados de saúde paliativos; e

CONSIDERANDO QUE o efeito dessas fusões é mais 
grave em comunidades mais pobres que têm opções de cuida-
dos de saúde limitados para começar; e

CONSIDERANDO QUE essas fusões são normalmente 
concluídas, muitas vezes com a ajuda de dinheiros públicos, 
antes de o público saber da sua existência ou quais as conse-
quências das mesmas;

Fica resolvido que a Junta Geral da Igreja e Sociedade e 
Mulheres Metodistas Unidas trabalham para alertar as suas 
constituências relativamente a esta crise nos cuidados de 
saúde reprodutivos e paliativos, e

Fica ainda resolvido que a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade e Mulheres Metodistas Unidas expandem a defesa 
da política pública da sua saúde e integridade para incluir este 
problema crítico de cuidados de saúde reprodutivos e palia-
tivos; e

Fica ainda resolvido que a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade e Mulheres Metodistas Unidas trabalhem em con-
junto com os grupos comunitários adequados para disponibi-
lizar os materiais de recurso a igrejas locais; tais materiais 
devem incluir documentos de informação, artigos, alertas 
de acção, sermões amostra e informação sobre ganhar uma 
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intervenção legal quando necessário para lidar com a crise de 
cuidados de saúde reprodutivos e paliativos, cada vez mais 
limitados, nas suas comunidades.

ADOPTADA 2000
READOPTADA 2008
RESOLUÇÃO N.º 3208, 2008 Livro de Resoluções 
RESOLUÇÃO N.º 112, 2004 Livro de Resoluções 
RESOLUÇÃO N.º 102, 2000 Livro de Resoluções 
Ver Princípios Sociais, ¶ 162 V <https://www.umofficial 

resources.com/reader/9781426766213/>.

R3242.

Número de petição: 60421-CB-R3242-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Eliminação

Eliminar a Resolução 3242.

Justificação:
Eliminação devido ao facto de a Resolução 3243, A Igre-

ja e a pandemia global do VIH/SIDA, também apelar à IMU 
para observar o Dia Mundial da SIDA.

R3281.

Número da petição: 60403-CB-R3281-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral da Igreja e 
Sociedade. 1 Petição similar

Boas-vindas ao migrante nos EUA

Emendar a resolução 3281. 
Apagar as primeira duas frase no parágrafo quatro:
Ao reflectir sobre as Escrituras, somos lembrados que 

os Metodistas Unidos são uma igreja global. Nos Estados 
Unidos, podemos ser descendentes de imigrantes económi-
cos ou migrantes forçados, ou podemos ter recém-chegado 
aos EUA. Podemos ter documentos formais a provar nossa 
cidadania americana, ou podemos estar sem documentação. 

Emendar a segunda frase, décimo nono parágrafo:
Toda esta ênfase sobre a segurança na fronteira não 

deteve o fluxo migratório sem documentação, embora os 
Estados Unidos tenham despejadomilhõesbilhões de dólares 
na militarização da fronteira.

Emendar os parágrafos vinte e um e vinte e dois:
Todas as nações tem o direito de proteger suas frontei-

ras, mas a primeira preocupação dos Cristãos deveria ser o 
bem-estar dos imigrantes. Entre 19951994 e 20042009, de 
acordo com o Departamento de Segurança Interna Iniciativa 
de Segurança na Fronteira, mais de 2.6403.860 migrantes 
morreram ao atravessar a fronteira entre os Estados Unidos 
e o México (https://www.aclu.org/files/pdfs/immigrants 

/humanitariancrisisreport.pdf ). e desde 2004 mais de um mi-
grante morreu por dia. 

Ataques em locais de trabalho, casas e outros locais so-
ciais tem violado muitas vezes as liberdades civis dos mi-
grantes. Os migrantes deveriam ter o devido processo e aces-
so à representação legal adequada. Devido à estes ataques e 
as resultantes detenções e as deportações indefinidas que se 
seguem, famílias foram separadas e a comunidade migrante 
tem sido forçada a viver em constante estado de medo. 

Inserir novo subparágrafo entre o terceiro e quarto sub-
parágrafos no parágrafo vinte e quatro:

• dar boas-vindas aos imigrantes recém chegados em nos-
sas congregações;

Emendar o subparágrafo nove no parágrafo vinte e qua-
tro:

• continuar o trabalho da Equipa de Trabalho Metodista Unida 
sobre Imigração sobre a  Equipa de Trabalho sobre Imigração 
composta pelo pessoal das juntas e agências gerais, pelos rep-
resentantes do Conselho de Bispos e pelos membros das con-
venções e dos planos nacionais que foram criados pela resolução, 
“Oposição à Reforma dos Imigrantes Ilegais e à Resolução do 
Acto de Imigração” (Livro de Resoluções 2004, #118).

Inserir a frase no parágrafo vinte e cinco após a primeira 
frase:

A Acção Executiva tomada pelo Presidente Obama em 
2014 foi um passo temporário necessário para permitir que 
certos grupos de imigrantes candidatem-se à situação legal 
temporária, embora não seja a cidadania. Portanto, recon-
hecemos que a mudança legislativa é o passo permanente 
necessário. 

Emendar a primeira frase no primeiro subparágrafo no 
parágrafo vinte e cinco:

• uma oportunidade para a situação legalpara a cidadania 
de todos os migrantes sem documentação. 

• acabar com os atrasos e reunificar as famílias separadas 
pela migração ou detenção;

Emendar o quintio subparágrafo no parágrafo vinte e cin-
co:

• eliminação de centros de detençãolucrativos  de oper-
ação privada, que não sejam regulamentados pelo governo 
federal ou estadual;

Justificação:
Sobretudo uma actualização nas estatísticas e algumas 

pequenas mudanças na linguagem.

R3301.

Número da petição: 60314-CB-R3301-G; Kemper, Thomas, -  
Nova Iorque, NI, EUA, pela Junta Geral dos Ministérios 
Globais.
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Métodos de Tratamento Abusivos em Pessoas com 
Incapacidades Mentais

Alterar e Readoptar a Resolução 3301 conforme se seg-
ue:

3301. Métodos de Tratamento Abusivos em Pessoas 
com Incapacidades Mentais

Uma grande parte do ministério de Jesus do Nosso Senhor 
focado em indivíduos servir pessoas que possuíam com defi-
ciências mentais. Todas asTais pessoaspessoas são filhos de 
Deus e, logo, nossos irmãos e irmãs dentro da família de 
Deus. Os direitos totais e iguais dos indivíduosdas pessoas 
com deficiências mentais são consagrados nos Princípios 
Sociais da Igreja Metodista Unida.

No entanto, o uso de métodos de tratamento abusivos 
como “terapia” para pessoaspara indivíduos com deficiências 
mentais ainda ocorre. Tais métodos de tratamento abusivas 
são usados em ambos em adultos e crianças, e os programas 
que dependem de tais métodos de tratamento abusivos são 
muitas vezes financiados por receita fiscal receitas fiscais. 
Várias organizações que defendem pessoas indivíduos com 
deficiência mental já tomaram uma posição contra os méto-
dos de tratamento abusivos.

A Igreja Metodista Unida junta-se na confirmação confir-
ma o direito de indivíduosde pessoas com deficiência mental 
à liberdade de métodos de tratamento abusivos. Nós nos opo-
mos ao uso de qualquer forma de punição para crianças ou 
adultos com deficiência mental em qualquer caso em que tal 
punição seja considerada ilegal, abusiva ou injusta, se aplica-
da a uma criança ou adulto não incapacitado. Em particular, 
condenamos como inaceitáveis s seguintes práticas abusivas:

1. métodos de tratamento que resultem em lesões físicas 
ou dano tecidual à pessoa;

2. abuso verbal ou insulto, humilhação ou degradação;
3. isolamento prolongado de outros;
4. negação de alimento, aquecimento, higiene, contacto 

com outros seres humanos, ou outras necessidades da vida;
5. o uso de choque elétrico ou substâncias nocivas como 

uma forma de punição;
6. a utilização de qualquer punição em uma criança com 

uma deficiência mental em qualquer caso que tal punição seja 
considerada ilegal, abusiva ou injusta se aplicada a uma cri-
ança ou adulto não portador de deficiência se usada em uma 
criança não portadora de deficiência;

7. negligência;
8. o uso indevido de restrição física ou química; e
9. a ameaça de qualquer tratamento acima.
Qualquer terapia utilizada no tratamento de pessoas in-

divíduos com deficiência mental deve ser potencialmente 
benéfico para o indivíduo. Como uma alternativa aos méto-
dos de tratamento abusivos, apoiamos o uso de abordagens 
positivas no tratamento de pessoas com deficiências men-
tais. Abordagens positivas afirmam o caráter humano destes 

indivíduos que estão sob tratamento e reconhecem que as 
necessidades e desejos de todas as pessoas são semelhantes-
de tais pessoas não são significativamente diferentes. dos de 
outras pessoas. Nossa obrigação para com os indivíduospara 
com as pessoascom deficiência mental é apoiá-las e ajudá-las 
em seus esforços para viver  vive comouma vida rica e grati- 
ficante.o máximo possível.

Apelamos a todos os órgãos públicos e privados e presta-
dores de serviços envolvidos no tratamento de indivíduospes-
soas com deficiência mental para adotarem e manterem os 
padrões estabelecidos nesta resolução.

Pedimos às instituições e agências relacionadas à Igreja 
Metodista Unida, incluindo hospitais, lares, escolas e univer-
sidades, que adotem e mantenham os padrões estabelecidos 
na presente resolução e que apoiem a investigação sobre mét-
odos de tratamento positivos.

Pedimos aos governos em todos os níveis para que ces-
sem imediatamente as despesas das receitas públicas em 
qualquer agência ou programa que falhem em adotar e manter 
os padrões estabelecidos nesta resolução.

A Igreja Metodista Unida declara-se aberta a indivíduos-
aberta a todas as pessoas, incluindo pessoas com deficiência 
mental e suas famílias. e A Igreja compromete-se em apoiar 
tais indivíduospessoas com deficiências e suas famílias e aco-
modar suas necessidades dentro da nossacongregação e co-
munidade. Comprometemo-nos ainda mais nosso apoio em 
ajudar aqueles de nósindivíduos com deficiências mentais e 
nossassuas famílias em encontrar os serviços apropriados, 
programas e apoios que dêem proteção, e que os proteja de 
métodos de tratamento abusivos.

ADOPTADA em 1996,
READOPTADA em 2004
READOPTADA em 2008
RESOLUÇÃO n.º 3301, 2008 Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO n.º 120, 2004 Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO n.º 108, 2000 Livro de Resoluções
Ver Princípios Sociais, ¶162.I.

Fundamentação:
Tendo em conta que o tratamento abusivo de pessoas com 

deficiência mental continua a ser uma preocupação, a Res-
olução 3301 deve ser readoptada. As revisões têm a intenção 
de serem mais culturalmente sensíveis.

R3303.

Número da petição: 60405-CB-R3303-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral da Igreja e 
Sociedade.

Ministérios em doenças mentais 

Emendar 3303. Ministérios em doenças mentais 
Emendar o parágrafo 5, frase 1:
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Nós, portanto, nos comprometemos ao seguintea apren-
der o seguinte : 1) aprender mais sobre as causas das doenças 
mentais , defendendo ; 2) defender a compaixão e a generosi-
dade no tratamento das doenças mentais; e liderar em orações 
3) liderar em total oração nossas congregações a estarem em 
ministério, a demonstrar que nossa igreja também pode ofere-
cer meios de graça que levam à totalidade e à cura para todos. 

Apagar a seguinte frase no parágrafo 6:
O tratamento deve reconhecer a importância de um am-

biente livre de estresse, boa nutrição assim como uma comu-
nidade acolhedora. 

Apagar o seguinte após a frase 1 no parágrafo 7:
Somo cegos quando se trata das necessidades dos in-

divíduos e famílias que vivem com a doença mental, e durante 
muito tempo o corpo de Cristo associou a doença mental com 
a história do homem de Gadara, um homem possuído por es-
píritos maus. Ao invés disso, que o corpo de Cristo possa con-
siderar esta história: “Tomando a mão do homem cego, Jesus 
o conduziu para fora da vila . . . [Jesus] perguntou-lhe, 'Vês 
alguma coisa?’ O homem olhou para cima e disse, [‘Não está 
claro’]. Então Jesus colocou suas mãos nos olhos do homem 
novamente . . .  [e] sua visão foi restaurada, e ele podia ver 
tudo claramente. Então Jesus mandou-lhe para casa” (Marco 
8:22-26). Este homem é um exemplo de inúmeros indivídu-
os, tanto de nossa época assim como da dele, quando a dis-
função mental torna-o cego sobre o seu valor na sociedade, 
mas também torna-nos cego sobre a estigmatização dolorosa, 
ao isolamento, ao encarceramento e à imitação à qual pessoas 
a viverem com doenças mentais enfrentam. Mas assim como 
o homem que estava cego, Jesus está a ajudar a curá-lo, assim 
como à nós também. 

Emendar o parágrafo 9, frase 2:
Os motivos incluem eventos traumáticos como  guerra, 

abuso ou violência doméstica; uma vida de pobreza física ou 
emocional; privação de experiências socials e habilidades so-
ciais limitadas; e comportamentos devido à solidão, a ser mal 
compreendido, a ser incapaz, ou a ausência de alegria em suas 
vidas.

Emendar o parágrafo 10, frase 1:
Assim sendo, ao contrário da doença física, a doença 

mental desafia o nosso compromisso com a comunidade. 
Experimentamos este desafio sob várias formas importantes: 

Emendar a primeira frase sob A Resposta que Precisamos, 
subparágrafo 4 (Apoio ao Clero):

Clamamos à Junta Geral de Educação Superior e 
Ministério e à Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde 
para: 

Justificação:
Pequenas revisões na resolução existente para esclarecer 

a redação, retirar as referências sobre a cegueira e identificar 
as agências para acção.

R3351.

Número da petição: 60406-CB-R3351-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral da Igreja e 
Sociedade.

Doação de órgãos e tecidos

Apagar do último parágrafo (subparágrafo 2) as últimas 
três frases.

Outros exemplos podem ser encontrados na Internet 
em http://www.organdonor.gov/natldonorsabbath.htm e nos 
websites dos Metodistas Unidos e de outros grupos religiosos 
e agências gerais. As listas de espera para o transplante de 
órgãos e tecidos são longas e é grande a necessidade. National 
Donor Sabbath oferece uma outra maneira dos Metodistas 
Unidos ajudarem a salvar vidas.

Justificação:
A emenda desta resolução é proposta para a retirada de 

referências específicas de sites da Internet pois os endereços 
de Web mudam com frequência.

R3371.

Número de Petição: 60253-CB-R3371-G; Olson, Harriett 
Jane - New York, NY, USA para as Mulheres Metodistas 
Unidas. 1 Petição similar

Uma Carta para Políticas de Justiça Racial numa 
Comunidade Global Interdependente

Emendar & Readoptar a Resolução 3371 - Uma Carta 
para Políticas de Justiça Racial numa Comunidade Global 
Interdependente

O racismo é um sistema de desigualdade baseado em 
preconceitos raciais e a crença de que uma raça é superior a 
todas as outras. Nos Estados Unidos, esta crença justificou a 
conquistapreconceito sistémico baseado na raça e utilização 
indevida do poder justificaram a conquista, escravidão e 
evangelização de não-Europeus. Durante o início da história 
deste país, os Europeus assumiram que a sua civilização e re-
ligiãousaram documentos legais tais como a Doutrina Cristã 
de Descoberta de 1823 para justificar a noção de que a sua 
civilização e religião eram superiores aos habitantes originais 
dos Estados Unidos e os Africanos que eram trazidos à força 
para estas costas para seremcomo escravos. Os conceitos de 
raça e racismo foram criados explicitamente para garantir a 
subjugação das pessoas que os Europeus consideravam ser-
em inferiores. O mito da superioridade Europeia persistiu— 
e persiste—. em todas as instituições da vida Americana. 
Outras pessoas que vieram,, e aquelas que ainda vêm para 
os Estados Unidos,—quer por escolha ou à força,—encontr-
aram e continuam a encontrar racismo. Algumas destas pes-
soas são os Chineses que construíram os caminhos-de-ferro 
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do país como trabalhadores aprendizes; os Mexicanos cu-
jas terras foram anexadas; os Porto-riquenhos, os Cubanos, 
os Havaianos e os Esquimós que foram colonizados; e os 
Filipinos, os Jamaicanos e Haitianos que viveram com baixos 
salários enquanto trabalhadores agrícolas.

Em princípio, os Estados Unidos baniram a discriminação 
racial; mas na prática pouco mudou. As instituições sociais, 
económicas e políticas ainda discriminam, apesar de algumas 
instituições mudarem o seu comportamento ao eliminar práti-
cas discriminatórias óbvias e explícitas e escolherem a sua 
linguagem cuidadosamente. Adicionalmente a esta realidade, 
o sucesso de algumas pessoas proeminentes de cor e a eleição 
do primeiro presidente Afro-Americano, contribuíram para 
a crença errónea, mas generalizada, de que a América é, de 
muitas formas, uma sociedade “pós-racial” onde a raça é por 
vezes um factor nas oportunidades e resultados nas vidas das 
pessoas.  A igreja institucional, apesar de tentativas esporádi-
cas em contrário, também ainda discrimina com base na raça.

Os danos dedevido a anos de exploração sistémica com 
base na raça não foram eliminados e por todos os indicadores 
mensuráveis, uma sociedade que não ligue à cor da pessoa 
ainda está a muitos anos no futuro. Um sistema designado 
para cumprir as necessidades de um segmento da população 
não pode ter a forma de desenvolvimento de uma sociedade 
justa para todos. O sistema racista nos Estados Unidos, hoje 
em dia, perpetua o poder e controlo daqueles que têm as-
cendência Europeia. É habitualmente denominado de “racis-
mo branco”supremacia branca”. Os frutos do racismo são o 
preconceito, fanatismo, discriminação e desumanização. De 
forma consistente, os Afro-Americanos, HispânicosLatinos, 
Asiáticos, Nativo Americanos e Ilhéus do Pacífico foram hu-
milhados ao lhes serem atribuídos trabalhos, habitação, ed-
ucação, serviços médicos, transportes inferiores trabalhos, 
habitação, educação, serviços médicos, serviços de trans-
porte, e alojamento público e alojamentos públicos que são 
todos inferiores. Com esperanças adiadas e direitos ainda 
negados, os privados e oprimidos caiem na mentalidade co-
lonial que se conformampodem conformar às desigualdades, 
ocasionalmente com racionalização religiosa.

Os pressupostos racistas têm sido implícitos nas atitudes 
e políticas dos EUAE.U.A. face à Ásia, África, Médio Oriente 
e América Latina. E o facto de que o racismo não ser ex-
plicitamente expresso nestas políticas leva muitos a pensar 
que o preconceito com base na raça na política pública é uma 
coisa do passado. Apesar de proclamar democracia, liber-
dade e independência, os EUA Estados Unidos, no entanto, 
têm sido aliados e cúmplices da perpetuação da desigual-
dade racialdesigualdade das raças e colonialismo em todo o 
mundo. A história da Igreja Metodista Unida e história dos 
Estados Unidos estão ligadas. A “missão” das igrejas nos 
Estados Unidos e “Ocidentalização” estavam juntas, com 
“Ocidentalização”, deste modo mantendo uma crença na suae 
a institucionalização da superioridade superioridade desta 

nação. Através de políticas que eram hiper expansionistas e 
inerentemente racistas, tais como o Manifesto Destino.

Estamos conscientes que “caímos nos mesmos erros 
dos nossos antepassados; temos praticado o mal e cometi-
do crimes”. (Salmos 106:6 GNT). Solicitamos um compro-
misso renovado para a eliminação do racismo institucional. 
Afirmamos a Declaração da Conferência Geral de 1976 sobre 
a Igreja Metodista Unida e Raça, a qual que indica inequivo-
camente: “Pelo preceito bíblico e teológico, pela lei da Igreja, 
pelo pronunciamento da Conferência Geral e pela expressão 
Episcopal, o assunto é claro. Com respeito à raça, o objecti-
vo da Igreja Metodista Unida não é nada menos do que uma 
igreja inclusiva numa sociedade inclusiva. A Igreja Metodista 
Unida, deste modo, solicita a todos os seus que realizem as 
acções de amor e fé na igreja e comunidade que trará este 
objectivo para a realidade”.

Porque acreditamos:
1. que Que Deus é o Criador de todas as pessoas e todos 

são filhos de Deus numa família;
2. que Que o racismo é uma rejeição dos ensinamentos 

de Jesus Cristo;
3. que Que o racismo nega a redenção e reconciliação de 

Jesus Cristo;
4. que Que o racismo rouba a todos os seres humanos 

a sua integridade e é usado como uma justificação para ex-
ploração social, económica, ambiental e política;

5. que Que temos de declarar perante Deus e perante nós 
que pecámos contra as nossas irmãs e irmãos de outras raças 
em pensamento, palavras e acção;

6. que Que na nossa humanidade comum em criação, to-
das as mulheres e homens são criados à imagem de Deus e 
todas as pessoas são igualmente valiosas aos olhos de Deus;

7. que Que a nossa força está na nossa diversidade cultur-
al e racial e que temos de trabalhar para um mundo no qual o 
valor de cada pessoa é respeitado e fomentado; e

8. que Que a nossa luta pela justiça tem de ser baseada 
em novas atitudes, novas compreensões e novas relações, e 
têm de ser reflectidas nas leis, políticas, estruturas e práticas 
da igreja e estado.;

Comprometemo-nos enquanto indivíduos, e como comu-
nidade, a seguir Jesus Cristo na palavra e acção, e a lutar pe-
los direitos e auto-determinação de todas as pessoas e grupos 
de pessoas. Deste modo, como Metodistas Unidos em todos 
os locais na terra, iremos unir os nossos esforços na Igreja 
Metodista Unida: a igreja irá tomar as seguintes acções:

1. eliminar Eliminar todas as formas de racismo insti-
tucionais no ministério total da igreja, dando especial atenção 
às instituições que apoiamos, com início nas suas políticas 
de emprego, práticas de compra, políticas ambientais, e dis-
ponibilidade de serviços e instalações;.
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2. criar Criar oportunidades nas igrejas locais para lidar 
de forma honesta com as atitudes racistas existentes e distân-
cia social entre membros, aprofundamento do compromisso 
Cristão de estar na igreja onde todos os grupos raciais e class-
es económicas se reúnem;.

3. aumentar Aumentar esforços para recrutar pessoas de 
raças diferentes para membros da Igreja Metodista Unida e 
providenciar oportunidades de desenvolvimento de liderança 
sem discriminação;.

4. criar Estabelecer workshops e seminários em igre-
jas locais para estudar, compreender e reconhecer as con-
tribuições históricas e culturais de cada raça para a igreja e 
comunidade;.

5. aumentar Elevar a consciência das igrejas locais das 
contínuas necessidades de educação, alojamento, emprego 
e cuidados médicos iguais e justiça ambiental para todos os 
membros da comunidade e para criar oportunidades de tra-
balhar para estes objectivos entre linhas raciais;.

6. trabalhar Trabalhar para o desenvolvimento e imple-
mentação de políticas nacionais e internacionais para prote-
ger os direitos civis, económicos, sociais e culturais de todas 
as pessoas, tal como através de apoio para a ratificação dos 
acordos das Nações Unidas sobre direitos humanos;.

7. apoiar Apoiar e participar a luta mundial para liber-
tação da igreja e comunidade; e.

8. apoiar Facilitar processos de eleição e nomeação que 
incluem todos os grupos raciais ao utilizar um sistema de 
quota que dê prioridade a oportunidades de liderança de pes-
soas de comunidades que são afectadas pelo legado contínuo 
de injustiça racial. Usar medidas temporárias, tais como quo-
tas, procura alinhar a nossa visão de justiça racial com acções 
que aceleram a igualdade racial até ao momento que o nos-
so desempenho voluntário torna o uso de tal prática práticas  
desnecessário.

ADOPTADA 1980
READOPTADA 2000 e 2008
RESOLUÇÃO Nº. 3371, 2008 Livro das Resoluções
RESOLUÇÃO Nº. 161, 2004 Livro das Resoluções
RESOLUÇÃO Nº. 148, 2000 Livro das Resoluções
Ver Princípios Sociais, ¶ 162 <https://www.umofficial 

resources.com/reader/9781426766213/Part03.xhtml> 
A. ¶162A.

R3372.

Número de petição: 60119-CB-R3372; Hawkins, Erin M., - 
Washington, DC, EUA, para a Comissão Geral de Religião e 
Raça. 1 Petição similar 

Continuação de Actos de Arrependimento  
devido a Racismo

Alteração da Resolução 3372, da seguinte forma:

Nisto não há judeu nem grego; não há servo nem livre; 
não há masculino nem feminino; porque todos vós sois um, 
em Cristo Jesus. (Gálatas 3:28)

CONSIDERANDO QUE, a Constituição . . ..
CONSIDERANDO QUE, a Comissão de Cooperação 

Pan-Metodista . . ..
CONSIDERANDO QUE, o Conselho dos Bispos uniu-

se ao Gabinete da Unidade Cristã e Relacionamentos Inter-
religiosos em preparação para um acto litúrgico de arrependi-
mento sobre o racismo; e

CONSIDERANDO QUE, confissão e arrependimento . . .
Assim, fica deliberado, que a Conferência Geral adop-

ta os Passos em Direcção à Plenitude: Aprendizagem e 
Arrependimento, um guia de estudo que aborda o papel da Igreja 
no racismo, concluindo com uma chamada para o arrependi-
mento; e solicita a todas as congregações locais nos Estados 
Unidos para participar de sessões de estudo utilizando Passos 
em Direcção à Plenitude. apela à Igreja o arrependimento con-
tínuo tendo em conta o papel da Igreja no racismo e incita to-
das as congregações locais nos Estados Unidos a se envolverem 
num estudo e diálogo contínuos. Todas as conferências anuais 
também são convidadas a participar em actos missionais e litúr-
gicos de arrependimento.

Justificação:
A confissão e o arrependimento para o racismo é um pri-

meiro passo na mudança dos corações que levam à cura e 
à plenitude. Embora a Conferência Geral se tenha envolvi-
do num Acto de Arrependimento sobre o racismo, o racismo 
continua, bem como a nossa fiel responsabilidade de arrepen-
dermo-nos e buscarmos novos meios e recursos para sermos a 
comunidade adorada . . ..

R3373.

Número de petição: 60111-CB-R3373; Hawkins, Erin M., - 
Washington, DC, EUA, para a Comissão Geral de Religião e 
Raça. 1 Petição similar

Acção Afirmativa

Alteração da Resolução 3373, da seguinte forma:
A Igreja Metodista Unida . . .
A acção afirmativa não se destina . . . com exclusão de 

participação — mulheres, minorias étnicas e raciaispessoas 
étnicas e raciais, e, posteriormente, pessoas com deficiência.

Ao longo das últimas trêsquatro décadas, os programas 
de acção afirmativa nos Estados Unidos tiveram um efeito 
significativo nos padrões de empregabilidade das empresas e 
agências e organismos públicos e no carácter dos funcionários 
e organismos de estudantes de instituições de ensino, públi-
cas e privadas. Proporcionalmente, mais mulheres, minorias 
raciais e étnicaspessoas étnicas e raciais, e pessoas com defi-
ciência têm visto os seus talentos e formações reconhecidos, 
do que antes de serem instituídos tais programas.
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No entanto, ao mesmo tempo, muitas mulheres, minorias 
raciais e étnicaspessoas étnicas e raciais, e pessoas com defi-
ciência, embora plenamente competentes, confrontaram-se 
com obstáculos nestas instituições, que sufocam o seu avanço 
na educação e no emprego. O desemprego de minorias raciais 
e étnicasde pessoas raciais e étnicas permanece sensivelmente 
superior à média nacional. As mulheres trabalhadoras contin-
uam a ganhar menos do que os trabalhadores do sexo mascu-
lino nas mesmas ou semelhantes posições, e elas continuam 
a enfrentar limitações em promoções para níveis de trabalho 
mais prestigiados e responsáveis. As pessoas com deficiência 
são ignoradas, independentemente das suas motivações . . .

À luz destas evidências . . . ignorar a persistência de 
desigualdades significativas e generalizadas de oportunidades 
que afectam as mulheres, minorias étnicas e raciaispessoas 
étnicas e raciais, e pessoas com deficiência em todo o nosso 
sistema social.

Pela perspectiva . . .
Portanto, fica deliberado que a Conferência Geral da 

Igreja Metodista Unida de 20082016 apela a todos os seus 
membros para:

1. afirmar . . .
2. constituir . . .
3. declarar . . .
4. colaborar com movimentos e iniciativas que visam 

garantir a participação efectivadas minorias étnicas e raciais-
das pessoas étnicas e raciais, das mulheres e das pessoas com 
deficiência em todos os sectores da nossa sociedade; e

5. interpretar . . .
Fica ainda deliberado, que a Conferência Geral de 

20082016reafirma o seu mandato para implementar pro-
gramas de acção afirmativa em todos as juntas e agências 
gerais da igreja, conferências anuais, instituições relaciona-
das com a igreja, distritos e igrejas locais.

Fica ainda deliberado, que as Comissões Gerais sobre 
Religião e Raça e Estatuto e Papel das Mulheres continuem 
a monitorizaravaliar os progressos da Igreja Metodista Unida 
e instituições relacionadas e a prestar assistência, ajudando a 
seguir em frente, em direcção a uma maior conformidade com 
o princípio de inclusão.

Justificação:
A implementação da acção afirmativa reflecte um enten-

dimento comum de que a diversidade é um resultado posi-
tivo da inclusão social que beneficia toda a comunidade. A 
Igreja Metodista Unida tem assumido o compromisso com 
os princípios de equidade nas políticas e processos. Esta res-
olução reafirma esse compromisso. 

R3375.

Número de petição: 60118-CB-R3375-G; Hawkins, Erin M., -  
Washington, DC, EUA, para a Comissão Geral de Religião e 
Raça. 1 Petição similar

Readoptar a Resolução

Readoptar a Resolução 3375 - Filiação em clubes e 
Organizações que praticam a exclusividade - sem alterações.

Justificação:
Possuir filiação em clubes e organizações que praticam a 

exclusividade baseada no género, raça ou condição socioeco-
nómica é contraditória aos Princípios Sociais dos Metodistas 
Unidos. Os Metodistas Unidos que possuam filiação em tais 
clubes e organizações são aconselhados a considerar, em es-
pírito de oração, se deveriam continuar com tais filiações ou 
trabalhar para a mudança. 

R3376.

Número de petição: 60122-CB-R3376; Hawkins, Erin M., - 
Washington, DC, EUA, para a Comissão Geral de Religião e 
Raça. 1 Petição similar

Oposição ao Privilégio Branco nos EUA 

Alteração da Resolução 3376, da seguinte forma:
Americanos Europeus . . .
A pobreza é um problema sério nos Estados Unidos, mas 

a percentagem de pessoas de cor pobres é maior do que a de 
brancos pobres. A brutalidade policial também é mais recor-
rente em comunidades de minorias étnicas, e em parte, porque 
a polícia em comunidades minoritárias não é composta por 
residentes locais, mas sim por pessoas brancas em forças de 
ocupação.em comunidades de cor. As escolas nas comuni-
dades brancas recebem proporcionalmente maiores importân-
cias em dólares, destinadas à educação, do que aquelas em 
comunidades de minoriasnas comunidades de predominância 
não-branca, levando a uma maior diferença no tamanho das 
classes, menos recursos e instalações inferiores.

Embora a assistência social seja um problema visível 
em toda a sociedade, atinge as minoriasesta atinge de forma 
mais acentuada e predominantemente as comunidades de 
não-brancos. Embora os Democratas e RepublicanosMuitos 
Senadores do Congresso apoiam benefícios fiscais às famílias 
para permitir que mães de classe médiaprogenitores de classe 
média fiquem em casa com seus filhos, a “reforma” da as-
sistência social força mães solteirasprogenitores solteiros po-
bres a aceitarem empregos de baixa remuneração e a deixarem 
os seus filhos aos cuidados de centros infantis inadequados ou 
inexistentes. Porque mais e melhores oportunidades de em-
prego são disponibilizadas a pessoas brancas, estas saem da 
alçada da assistência social mais rápido do que as pessoas das 
minoriasmais rápido do que pessoas não-brancas, tornando as 
pessoas de minoriaspessoas não-brancas num segmento de-
sproporcional da população sob a alçada da assistência social.

A “justiça” criminal é aplicada de forma mais agres-
siva em comunidades de minorias raciais que em comuni-
dades brancas. Quase metade dos presos dos EUA são Afro-
Americanos; um em cada catorze homens negros encontra-se, 
neste momento, na prisão; um em cada quatro é susceptível de 
ser preso num determinado ponto da sua vida.
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Enquanto as pessoas de cor compõem cerca de 30 por 
cento da população dos Estados Unidos, eles são responsáveis 
por 60 por cento da população prisional. A população prision-
al cresceu 700 por cento de 1970 a 2005, uma taxa que supera 
os índices de criminalidade e população. As taxas de encarce-
ramento afectam desproporcionalmente os homens de cor: 1 
em cada 15 homens Afro-Americanos e 1 em cada 36 homens 
Latino-Americanos estão encarcerados, em comparação com 
1 em cada 106 homens brancos. De acordo com o Bureau of 
Justice Statistics (Gabinete de Estatística Criminal), um em 
cada três homens negros poderá ser preso num dado momento 
da sua vida. Indivíduos de cor têm um número despropor-
cional de contactos com as autoridades policiais, indicando 
que a discriminação racial continua a ser um problema. Um 
relatório do Departamento de Justiça dos Estados Unidos de-
scobriu que negros e hispânicos eram cerca de três vezes mais 
propensos a serem revistados durante uma operação stop de 
trânsito do que os condutores brancos. Os Afro-Americanos 
eram duas vezes mais propensos a serem presos e quase qua-
tro vezes mais propensos a sentirem o uso da força duran-
te contactos com a polícia. (American Prospect, March 17, 
2012, The 10 Most Disturbing Facts About Racial Inequality 
in the U.S. Criminal Justice System).

Se apenas uma dessas áreas produzisse impacto nas co-
munidades de minorias étnicascomunidades de cor despro-
porcionalmente, poderia ser encontrada uma explicação nal-
gum factor sociológico que não fosse a raça...

Os direitos e privilégios...
Orientamos a Junta Geral do Discipulado (JGD), em con-

sulta com a Comissão Geral de Religião e Raça (CGRR), para 
preparar um guia de estudo sobre o privilégio branco e suas 
consequências na igreja e na sociedade.

Solicitamos à Junta da Igreja e Sociedade em cada con-
ferência anual para patrocinar workshops sobre o privilégio 
branco.

Orientamos a CGRR e a JGD para reverem em conjunto 
e desenvolverem materiais curriculares de MU, com especial 
atenção naqueles para crianças e jovens, com a finalidade de 
asseverar crianças de todos os grupos raciais e étnicos, e de 
comunicar nos nossos materiais curriculares que na nossa 
sociedade, os privilégios que são tomados como garantidos 
por pessoas brancas são muitas vezes negados aos outros, por 
causa de sua identidade racial e étnica.

Solicitamos a cada igreja local . . .

Justificação:
Esta resolução inclui estatísticas actualizadas sobre a 

desigualdade racial no sistema de justiça criminal. Solicita-
mos à Conferência Geral para reconhecer o privilégio branco 
como uma causa subjacente de injustiça na nossa sociedade, 
incluindo na igreja, e comprometer-se na sua eliminação. 
Consistente com os Princípios Sociais Metodistas Unidos e 
com as Regras Gerais, esta . . .

R3392.

Número de Petição: 60009-CB-R3392-G; Paige, Peggy - 
Ingalls, MI, USA para Defensores Rurais MU.

Comunidades Rurais em Crise

Modificar e readoptar Resolução 3392 como se segue:
3392. Comunidades Rurais em Crise
A Igreja Metodista Unida há muito que testemunha . . .
2. Concentração Crescente e Agricultura Corporativa—As 

escolhas políticas do governo dos Estados Unidos perpetuaram 
a maior concentração de activos e riqueza em algumas quintas 
e empresas do sector agro-industrial. Os programas de quintas 
federais e políticas fiscais beneficiaram historicamente, na sua 
maioria, as grandes quintas. As grandes quintas que dependem 
de trabalhadores agrícolas contratados receberam isenções das 
leis de trabalho federal, permitindo-lhes a vantagem de custos 
de baixos salários. (Ver Resolução 4134 de 2008, “Direitos dos 
Trabalhadores Agrícolas nos Estados Unidos”) A propriedade 
e controlo sobre os activos agrícolas estão crescentemente con-
centrados em cada vez menos mãos. Explorações industriais 
(Operações de Alimentação de Animais Confinados, do inglês 
Confined Animal Feed Operations [CAFO]) tornaram-se o 
método dominante de obter carne nos Estados Unidos. Quatro 
empresas controlam agora mais de 80% 85% do mercado da 
carne. Os agricultores quase não têm controlo . . .

3. Rendimentos Agrícolas—Rendimento líquido agrícola 
. . .

4. Danos Ecológicos—Explorações industriais 
(Operações de Alimentação de Animais Confinados [CAFO]), 
especialmente aqueles que criam gado . . .

Justificação:
A crise rural continua e a Igreja Metodista Unida deve 

continuar o seu compromisso para com o ministério da igreja 
rural e defesa dos assuntos comunitários agrícolas e rurais.

R3393.

Número de Petição: 60010-CB-R3393-G; Paige, Peggy - 
Ingalls, MI, USA para Defensores Rurais MU.

Readoptar Resolução

Readoptar Resolução 3393 - Apoio e Protecção às 
Pessoas Rurais.

Justificação:
O Metodista Unido precisa de continuar a apoiar e prote-

ger as pessoas rurais.

R3411.

Número da petição: 60756-CB-R3411-G; Connelly, Joe - 
Baton Rouge, LA, EUA para a Rede Urbana da Jurisdição 
Sul Central
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Caminhos para a Transformação

QUESTÕES URBANAS
1. 3411. 
Caminhos para a transformação 2009-20122016-2024
Um Plano do Ministério Metodista Unido Urbano e 

Rural para criar discípulos de Jesus Cristo para a transfor-
mação do mundo

CONSIDERANDO QUE a mudança é inevitável mas 
a transformação é opcional, a Igreja Metodista Unida tem a 
oportunidade de transformar e energizar as igrejas e as comu-
nidades urbanas com ousadia sagrada; e 

CONSIDERANDO QUE a Ousadia Sagrada: O Plano dos 
Caminhos para a Transformação, adoptados pela Conferência 
Geral de 2012, tem sido desenvolvido para continuar e para 
fortalecer o Plano do Ministério Nacional Urbano adoptado 
pela Conferência Geral de 1996 e reafirmada em 2004; e 

CONSIDERANDO QUE o primeiro objectivo do Plano 
chama a Igreja Metodista Unida a oferecer uma visão de futu-
ro: identificar áreas de foco e de colaboração; organizar e mobi-
lizar recursos; e equipar os líderes para a execução do Plano; e 

CONSIDERANDO QUE, de acordo com o relatório 
“Estado da população no mundo de 20072014”, “em 20082014, 
metade 54 por cento da população mundial será era em áreas 
urbanas,” e 1,8 bilhões de crianças a viverem em áreas urbanas, 
e “sem um planeamento adequado, cidades em todo o mundo 
irão deparar-se com a ameaça de pobreza esmagadora, opor-
tunidades limitadas aos jovens e o extremismo religioso”; e 

CONSIDERANDO QUE, em última instância, o Plano 
dos Caminhos para a Transformação serão efectivos se as 
conferências anuais, os distritos e, especialmente, as igrejas 
locais e organizações e agências comunitárias baseadas na fé 
desenvolvam estratégias para executarem as metas e os objec-
tivos acordados; e 

CONSIDERANDO QUE, é também essencial que a ig-
reja na sua totalidade (congregações dentro e fora das áreas 
urbanas, conferências anuais e agências gerais da igreja) tra-
balhe em colaboração para apoiar as pessoas a trabalharem 
localmente na transformação das congregações e das comu-
nidades urbanas para atender as necessidades crescentes das 
áreas urbanas; e 

CONSIDERANDO QUE, as prioridades, as metas e os 
objectivos identificados para este Plano foram determinados 
através de uma pesquisa nacional entre leigos, pastores, fun-
cionários das comunidades de fé, funcionários das conferên-
cias anuais, presidentes de seminários e diáconos e bispos; e 

CONSIDERANDO QUE as metas primárias a serem al-
cançadas são as seguintes:  

1. transformar as congregações urbanas existentes através 
de formação, treinamento e aconselhamento;  

2. estabelecerequipar novas igrejas e comunidades de fé 
urbanas;  

3. identificar e desenvolver pastores e leigos urbanos;  3. 

auxiliar as conferências anuais e os distritos no planeamento 
urbano estratégico;  

4. desafiar e auxiliar as congregações urbanas na transfor-
mação das comunidades em que vivem; e 

CONSIDERANDO QUE, as prioridades que informarão 
e orientarão estas metas são:

• teologia urbana e desenvolvimento de liderança; 
• evangelismo urbano e desenvolvimento congregacional 
• viver em comunidade com os desfavorecidos; 
• fortalecer e desenvolver relações e congregações mul-

ticulturais; 
• erradicar o racismo e outras formas de opressão; 
• criar e desenvolver colaborações e parcerias urbanas/

suburbanas; 
• desenvolvimento económico comunitário; 
• integridade, cura e saúde; e 
CONSIDERANDO QUE estas metas e prioridades 

apoiam adicionalmente as quatro áreas de colaboração desen-
volvidas pela Mesa Conexional: 1) desenvolvimento de lid-
erança, 2) iniciar novas congregações, 3) parcerias com os 
desfavorecidos, 4) saúde global. Este Plano é particular-
mente sinergético com a terceira proposta, “parceira com 
os desfavorecidos para buscar justiça e tratar as causas do 
sofrimento humano que resultam na pobreza”, que foi des-
ignado aos Ministérios Globais para assumirem a liderança; 
e Considerando que, a transformação urbana exigirá um es-
forço colaborativo das igrejas locais a trabalharem em coop-
eração com outras denominações, organizações comunitárias, 
empresas e instituições governamentais; a colaboração será 
necessária para além dos limites da cidade através da colabo-
ração com igrejas ex-urbanas que possuam os mesmos desa-
fios, e igrejas em áreas suburbanas com pessoas empenhadas, 
recursos e raízes de relação com bairros urbanos, tudo o que 
fortalece o ministério; e 

CONSIDERANDO QUE a colaboração deverá ocor-
rer também em nível nacional com o Conselho Consultivo da 
Rede Rural e Urbana e as equipas da agência geral (Ministérios 
Globais, Igreja e Sociedade, Discipulado, Educação Superior e 
Ministério, Religião e Raça e Comunicações) em nível geral da 
igreja com o Conselho Consultivo das Redes Urbanas e as equip-
as das agências gerais a trabalharem em conjunto para identificar 
as estratégias comuns que podem ser alcançadas mutualmente; 
as estratégias nacionais a conectarem-se com as estratégias e as 
necessidades locais; a colaboração nacional a envolver os planos 
do ministério de ética já adoptados por nossa Igreja com uma 
visão especial aos desfavorecidos; e finalmente, a colaboração 
nacional a envolver outros corpos ecuménicos e interconfession-
ais e os recursos nacionais e urbanos; 

Seja, portanto, resolvido que exortamos todas as agências 
gerais, o Conselho Consultivo da Rede Rural e Urbana, redes 
de jurisdições, conferências anuais, distritos e, especialmente 
igrejas locais para terem autoridade e responsabilidade em 
serem sagrados e ousados que exortamos as agências gerais, 
as Redes Rurais e Urbanas, conferências anuais, distritais e, 
especialmente, igrejas locais a terem autoridade e respons-
abilidade  para alcançar as metas e os objectivos do Plano; e 
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Que seja também resolvido que o Directório da Junta 
Geral dos Ministérios Globais  Rurais e Redes da Redes e 
Distritos Eleitorais ou seus equivalentes serão responsáveis 
pela coordenação e implementação do Plano. Os passos dos 
objectivos e dos passos foram desenvolvidos e serão imple-
mentados à medida que os fundos forem disponibilizados; e

Que seja também resolvidode forma a facilitar esta co-
ordenação e implementação, o Directório das Redes Rurais e 
Urbanas da Redes e Distritos Eleitorais ou seus equivalentes 
terão cópias do plano disponível à qualquer pessoa que que-
ira participar neste esforço, e que com a ajuda de Deus, pos-
samos recuperar nossas cidades para o Metodismo Unido e, 
durante o processo, encontrar Cristo nas ruas a caminhar com 
seu povo. 

Justificação:
O Plano dos Caminhos para a Transformação é a con-

tinuação da Ousadia Sagrada: O Plano dos Caminhos para a 
Transformação conforme reafirmado pela Conferência Geral 
de 2012, adoptado pela Conferência Geral de 2008 com algu-
mas actualizações. Tem sido um instrumento dinâmico para a 
organização e mobilização das pessoas para a transformação 
urbana em mais de 14 conferências anuais e distritos. 

Desde 2014, 54 por cento da população mundial reside 
em áreas urbanas. Em 1950, 30 por cento da população era 
urbana, em em 2050, as Nações Unidas projectam que 66 por 
cento das população mundial viverá em centros urbanos.

Em última instância, o Plano dos Caminhos para a 
Transformação será efectivos quando as conferências anuais, 
os distritos e, especialmente, as igrejas locais e organizações 
comunitárias baseadas na fé e as agências gerais da igreja 
desenvolvam estratégias para executarem os objectivos acor-
dados e as metas.

Justificação:
O Plano dos Caminhos para a Transformação é a con-

tinuação da Ousadia Sagrada: O Plano dos Caminhos para a 
Transformação conforme reafirmado pela Conferência Geral 
de 2012 com algumas actualizações. Tem sido um instrumen-
to dinâmico para a organização e mobilização das pessoas 
para a transformação urbana em mais de 14 conferências an-
uais e distritos. 

R3422.

Número de Petição: 60254-CB-R3422; Olson, Harriett Jane -  
New York, NY, USA para as Mulheres Metodistas Unidas. 
1 Petição similar

Falar por Compaixão: Transformar o Contexto 
do Ódio nos Estados Unidos

Emendar e Readoptar a Resolução 3422
Resistir ao Ódio, Medo e Ostracismo Falar por Compaixão: 

Transformar o Contexto do Ódio nos Estados Unidos

“A pessoa que não ama não conhece Deus, pois Deus é 
amor... Se alguém diz, Eu amo Deus, e odeia um irmão ou 
irmã que podem ser vistos não pode amar Deus, que não pode 
ser visto”.

(1 João 4:8, 20)
CONSIDERANDO QUE, no mundo pós 9/11, as infor-

mações sobre crimes de ódio ou actos tal como os seguintes 
tornaram-se parte do dia-a-dia das pessoas nos Estados 
Unidos e em todo o mundo:

Assim se compreende que o julgamento se afaste e que a 
justiça esteja distante. A verdade tropeça na nossa cidade, a 
honestidade não entra nela. Desapareceu a lealdade do meio 
de nós, e quem se afasta do mal é espoliado. O SENHOR ob-
servou tudo quanto se passava e ficou desgostoso ao ver que 
só havia injustiça. Pôde verificar que ninguém reagia e estra-
nhou que ninguém interviesse. E interveio ele mesmo com o 
seu poder, com a força que lhe vem da sua justiça. 

— Isaías 59:14-16 (JFA)
Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o 

seu próximo; porque somos membros uns dos outros.
—Efésios 4:25 (JFA parafraseado)
Quando Isaías observou que “a verdade caiu nas ruas” e 

a “verdade não é encontrada”, ele disse “Deus está aterror-
izado”. Num momento de vitriolo, racismo, ódio e violência 
no mundo devido à profunda crise económica e mudanças 
globais, está na altura da igreja falar. Se não o fizermos, Deus 
ficará aterrorizado. Sentimo-mos obrigados a elevar uma voz 
profética que desafie o clima de desconfiança, distorção da 
verdade e medo, mudando a conversação para o nosso futuro 
comum. Em muitos locais, o nível de raiva ultrapassou o nível 
do civismo. Seja qual for o desacordo que possa existir acer-
ca de políticas ou programas, tais comportamentos são ina-
ceitáveis. Representa uma crise espiritual que nos solicita a 
responder ao aprofundar a nossa compreensão do chamamen-
to de Deus e preencher as nossas necessidades de integridade 
espiritual, que nos pode capacitar a amar e ter compaixão sem 
renunciar à nossa responsabilidade de falar pela justiça. As 
consequências deste clima de medo e hostilidade tem aumen-
tado no número de crimes de ódio comunicados, particular-
mente no mundo pós-9/11. As informações sobre crimes de 
ódio ou actos, tais como os seguintes, tornaram-se parte do 
dia-a-dia das pessoas nos Estados Unidos:

• Uma mulher Árabe Americana Muçulmana recebe uma 
ameaça de um colega colega: “Tu e os teus filhos vão pagar  . 
. .morte”.

• a Uma estudante do ensino secundário Católica é es-
murrada e pontapeada num autocarro por um grupo de jovens 
por parecer “Chinesa”;.

• um Um adolescente é agredido com um taco de basebol 
devido à sua suposta sexualidade;.

• é pintado graffiti anti-Semita numa loja que vende pro-
dutos de carne kosher;
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• quatro Quatro homens atacam e matam um dos doze 
imigrantes não documentados;.

• é queimada uma cruz no relvado de uma casa para ven-
da após ter sido vista por uma família  Afro-Americana.

Estes actos incentivam movimentos sociais que pro-
movempromovem e são manifestações de intolerância devi-
do à raça, religião, género,raça, orientação sexual e origem 
nacional (supremacia branca/ nativistas) para apelar a medos 
raciais e outros.

Se olharmos apenas para estes actoscomo os actos de in-
divíduos ou grupos de indivíduos não reconhecemos o con-
texto mais lato do medo e ódio que dá origem a estes actos 
individuais. Esse contexto tem raízes históricas e fundamen-
tos nas realidades económicas e políticas actuais. A alteração 
demográfica e incertezas económicas contribuem para um 
sentido de insegurança e ansiedade acerca do futuro levando 
a antigas animosidades e preconceitos e outros mais recentes.
contexto sistemático de injustiça que dá lugar a tais actos.

Além das realidades do aumento do ódio e medo pós-
9/11, muitas partes da nossa nação estão a enfrentar uma 
profunda crise económica. Mais e mais pessoas nos Estados 
Unidos estão a sofrer as duras realidades: perda de empregos, 
redução das horas de trabalho, falências, falta de cuidados de 
saúde acessíveis, recursos, encerramentos, empréstimos pre-
datórios, diminuição de ordenados, cortes de orçamento para 
educação e programas sociais cruciais. Nos Estados Unidos, 
a taxa de desemprego geral em Novembro de 2014 era de 5,8 
por cento, mas para os Latinos e Afro-Americanos, as taxas 
respectivas eram de 6,6 e 11,1 por cento. Reconhecemos que 
existe uma causa para a raiva entre todos os grupos sociais e 
económicos. No entanto, estamos alarmados pelo clima de 
ódio no discurso público nos Estados Unidos que emergiu no 
despertar destas difíceis realidades económicas. Temos de li-
dar com o direccionamento da raiva para os mais vulneráveis, 
pois todos somos afectados por estas crises.

Enquanto Cristãos somos chamados para sermos mo- 
delos de compaixão. A Igreja Metodista Unida reafirma Os 
Princípios Sociais afirmam, 

“Afirmamos todas as pessoas como igualmente valiosas 
à luz de Deus... Apoiamos os direitos básicos de todas as pes-
soas a acesso igual à habitação, educação, comunicação, em-
prego, cuidados médicos, reparação legal de reclamações e 
proteção física. Deploramos actos de ódio ou violência contra 
grupos ou pessoas com base na raça, cor, origem nacional, 
etnia, idade, género, invalidez, estado, condição económica, 
orientação sexual, identidade de género ou afiliação religio-
sa” Princípios Sociais ¶ 162III).

“A força de um sistema político depende da total e vol-
untária participação dos  seus cidadãos historicamente em-
penhados. A igreja deverá continuar a exercer uma influência 
ética forte sobre o estado, apoiando políticas e programas 
considerados justos e opondo-se a actos de ódio, discursos 

de ódio,opondo-se a políticas e violênciaprogramas que são 
injustos” (Princípios Sociais, ¶ 164.V). 

 A Carta para a Justiça Racial afirma que todas as pessoas 
são igualmente valiosas aos olhos de Deus, que o racismo é 
uma rejeição dos ensinamentos de Jesus Cristo, que temos 
de trabalhar para um mundo no qual o valor de cada pessoa é 
respeitado e fomentado.na igreja e sociedade

Lembramos as nossas raízes ao falar em nome da justiça. 
As mulheres Metodistas organizaram-se contra o linchamen-
to nos anos trinta. A igreja compromete-se a redobrar os seus 
esforços falou sem medo durante os anos 60 em apoio do 
Movimento dos Direitos Civis. Na África do Sul e nos Estados 
Unidos, os Metodistas Unidos eram fortes na oposição ao 
apartheid. Falámos sem medo pela paz e reunificação da 
Coreia. Nos anos 80, solicitámos o fim do financiamento por 
parte do governo dos EUA de grupos paramilitares na América 
Central. Quando os Estados Unidos começaram a bombardear 
o Afeganistão em 2003, solicitámos o fim do bombardeamen-
to, bem como o apoio a longo prazo para as Nações Unidas e 
direitos humanos internacionais. Continuamos a falar contra 
crimes de ódio e a trabalhar para transformar o contexto de 
medo e ódio que permitiu estes actos, nomeando e desafiando 
a cultura que o perpétuaem apoio aos migrantes e imigrantes 
que são demonizados e criminalizados em muitos países.

Fica resolvido, 
Não queremos que Deus fique aterrorizado. Confessamos 

que O não temos sempre um comportamento enquanto igre-
ja. Violamo-nos uns aos outros e admitimos a necessidade de 
reavaliar o nosso próprio comportamento, seguindo o nosso 
impulso de, antes de mais, proteger as nossas próprias neces-
sidades e a nossa própria segurança. 

É tempo de agir com coragem e com a graça de Deus, 
a verdade será encontrada e conheceremos a justiça. 
Solicitamos à Igreja Metodista Unida, com o apoio dos—in-
divíduos, congregações, conferências, juntasjuntas, e agên-
cias, e igrejas locais adequados para implementarem as se-
guintes recomendações clérigos e leigos—a:

Recursos de Fé e Bíblicos:
• providenciar 
• Desenvolver recursos educacionais multi-geracionais 

para gerar compreensão da natureza sistémica do racismo, 
sexismo, homofobia e outras formas de marginalização. 

• Providenciar recursos bíblicos- para jovens e adultos 
que lidam com as raízes históricas e sistémicas do ódio que 
levam ao discurso de ódio e crimes de ódio; todas as manifes-
tações de ódio na nossa sociedade. 

• criar recursos para ajudar os Metodistas Unidos a anal-
isarem a linguagem de ódio entre grupos que usam linguagem 
religiosa para justificar o ódio e intolerância;

• trabalhar com grupos ecuménicos e inter-fé para cri-
ar recurso de oração e desenvolver actividades comunitárias 
para unir grupos religiosos em nome da justiça para todos;
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Recursos Educacionais:
• desenvolver materiais educacionais para criar com-

preensão 
• Entrar em diálogo e acção, falar por compaixão e contra 

o ódio. Um diálogo de fé requer a coragem de falar sem uti-
lizar indevidamente o privilégio e poder. Isto irá incluir: 

o Redefinir compaixão como o processo de convidar e 
manter fé em total diálogo.

o Reconhecer a integralidade da família humana significa 
vontade de estar em comunidade com aqueles com quem dis-
cordamos, ao acolher a paciência e humildade.

o Compromisso para uma vida deda cultura institucio-
nalizada sistémica de racismo, sexismo, homofobia e outras 
formas de marginalização:  atitudes pessoais, culpabilização, 
violência individual, distorções por parte dos meios de comu-
nicação social face à política pública e violência colectiva, 
incluindo violência estataldisciplina colectiva e pessoal.

o educar Metodistas Unidos acerca da tendência de ódio 
nos EUA e o mundo e como a igreja pode evitar e responder 
aos actos de ódio;

Acção/Organização/Defesa:
• encorajar os Metodistas Unidos a comunicar incidentes 

de ódio à polícia e organizar apoio para as vítimas de crimes 
de ódio;

o encorajar Compromisso para ouvir com atenção, res-
peito e nunca usar o diálogo como uma  desculpa para falar e 
não tomar medidas ou mascarar a desonestidade.

o Encorajar os Metodistas Unidos a terminar a cumplici-
dade com o ódio ao falar quando as piadas, menosprezos e es-
tereótipos são baseadosem identidade ou estadoem diferença.

Conferências Anuais - Responder 
o Criar oportunidades para Crimes de Ódio: as conferên-

cias anuais desenvolvem bases de dados de informação de 
local ouvem grupos excluídos sobre a realidade e estadoim-
pacto de grupos de ódio e explorar as conexões entre gru-
pos anti-imigrantes/refugiados e organizações da supremacia 
branca de modo a desenvolver estratégias para resposta para 
utilização por igrejas locais; organizar campanhas de escrita 
de cartas e delegações denominacionais e ecuménicas para se 
encontraremrealizarem parcerias com responsáveis do gover-
no para defender a passagem, financiamento e implementação 
de crimes de ódio estaduais fortes e abrangentes que esten-
dem as protecções dos direitos civis a todos os indivíduos e 
grupos; para agirem em nome da justiça.

o encorajar Encorajar as autoridades a manter registos de 
crimes de ódio e a levar os criminosos de tal violência e in-
timidação à justiça. 

• Solicitamos às Conferências Anuais - Transformação 
da Cultura do Ódio: encorajar significativamente as igre-
jas locais, conferências anuais, agências gerais, unidades de 
ministério de campus e qualquer outro local onde a Igreja 
Metodista Unida tem uma testemunha, a igreja a todos os 
níveis 

• a criar oportunidades de ouvir grupos excluídos acer-
ca da realidade e impacto do ódio e a realizar parcerias 
com eles para agir espaços sagrados para justiça; oração co-
mum e discussões de comunidade como convite para recon-
ciliação.

• serem participantes activos Realizar conversações em 
organizações cívicas ou religiosas que promovem a unidade 
reuniões familiares, igrejas, comunidades e diversidadea are-
na política acerca das actuais realidades, medos e a necessi-
dade de respostas de fé; 

• Trabalhar com parceiros ecuménicos e inter-fé para cri-
ar recursos e desenvolver actividades comunitárias para unir 
religiões no nosso trabalho para terminar todas as manifes-
tações erradicar actos de ódio,; bem como trabalhar com di-
versas organizações locais e nacionais;

• Realizar Realizar esforços para permitir às comuni-
dades conhecer a verdade sobre o passado e presente ódio- 
violência, para levar os criminosos (incluindo estaduais) a 
tribunal,justiça, e sarar feridas e procurar reconciliação com 
base na justiça e relações de poder mais justas. Este esforço 
tem como base a Comissão de Verdade e Reconciliação Sul 
Africana e outros esforços agora associados através do Centro 
para Justiça Transicional;

• trabalhar através de organizações locais e escolas lo-
cais para garantir as suas políticasSerem participantes acti-
vos em organizações cívicas ou religiosas que promovem 
a unidade e diversidade, e trabalhar para erradicar actos de 
ódio, bem como trabalhar com diversas organizações locais 
e nacionais. 

• Solicitamos às conferências, juntas e programas de for-
mação que lidem adequadamente com as várias formas de 
discriminação e assédio sexual com base no género e iden-
tidade sexual percebida; as agências devem usar as Nações 
Unidas e outros recursos para adultos e crianças em esforços 
para criar umaa nossa cultura global de paz; criar uma força 
de trabalho da conferência geral igreja para desenvolver par-
tilhar modelos estratégias para diálogo de fé, para lidar com 
acções dos meios de comunicação social praticar intencional-
mente palavras e atitudes que usem ou autorizem discurso de 
ódio, estereótipos ou descriminação racial vão ajudar-nos a 
usar um local comum.

• A Igreja Metodista Unida solicita Solicitamos a todas as 
conferências anuais para 

o Comunicar comunicar o seu trabalho relativamente à 
erradicação da cultura de ódio e crimes de ódio na sua reunião 
da conferência anual; para incluir 

o Incluir crimes de ódio no seu relatório de conferência 
anual à Comissão Geral de Religião e Raça; e a trabalhar 

o Trabalhar com a Junta Geral de Igreja e Sociedade, a 
Junta Geral de Ministérios Globais,e as Mulheres Metodistas 
Unidas sobre esta questão.
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ADOPTADA 2008
RESOLUÇÃO Nº. 3422, 2008 Livro das Resoluções
Ver Princípios Sociais, ¶ 162. A, H, J. <https://www 

.umofficialresources.com/reader/9781426766213/>.

R3422.

Número de petição: 60536-CB-R3422-G; Mumme, Michael 
C. - Austin, TX, EUA para a First UMC do Conselho 
Administrativo de Austin.

Resistir ao ódio, medo e bodes expiatórios; 
e transformar o contexto de óleo  

nos Estados Unidos

Readoptar a Resolução 3422 com as seguintes elimi-
nações:

 . . . CONSIDERANDO QUE, no mundo pós 11 de 
Setembro, notificações de crimes de ódio ou actos tais como 
os seguintes tornaram-se parte das vidas diárias das pessoas 
tanto nos Estados Unidos como em todo o mundo: . . .

R3423.

Número de petição: 60422-CB-R3423-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Eliminação

Eliminar a Resolução 3423. 

Justificação:
Eliminação da resolução devido a uma nova resolução 

abrangente orientada para a erradicação da violência sexual e 
de género em todo o mundo.

R3426.

Número de petição: 60423-CB-R3426-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Eliminação

Eliminar a Resolução 3426 após a adopção da NOVA 
Resolução “O nosso apelo para acabar com a violência ar-
mada”.

Justificação:
Eliminação da resolução para substituição por uma nova 

petição abrangente relativa à violência armada.

R3444.

Número de Petição: 60256-CB-R3444-G; Olson, Harriett 
Jane - New York, NY, USA para as Mulheres Metodistas 
Unidas.

O Estado das Mulheres

Emendar e Readoptar a Resolução 3444
O Estado das Mulheres: No Caminho para os Direitos 

Humanos para Todas as Mulheres
I.

O Cristianismo nasceu num mundo de preferência e 
domínio masculino. As práticas, tradições e atitudes em 
quase todas as sociedades viam as mulheres como inferi-
ores aos homens, como tendo menos talentos e contribuições 
para o bem-estar geral da sociedade além das suas funções 
biológicas. Isto era real na sociedade Judaica da qual Jesus 
fazia parte.

A Bíblia diz-nos que homens e mulheres são criados à 
imagem de Deus (Génesis 1:27). Adicionalmente, a Bíblia 
diz-nos que as mulheres são membros totais da igreja de 
Cristo: “Não há diferença entre judeus e não-judeus, entre 
escravos e pessoas livres, entre homem e mulher. Agora con-
stituem um todo em união com Cristo Jesus.” (Gálatas 3:28 
NRSV). Mas a A vida de Jesus, o Redentor da vida humana, 
era testemunho contra tais padrões culturais e preconceito-
spadrões culturais antigos e preconceitos sociais. De forma 
consistente, relacionou-se com mulheres enquanto pessoas 
que viam as mulheres como inferiores aos homens. Jesus 
era um grande apoiante da inteligênciada igualdade total das 
mulheres com os homens e capacidades. Ele ele encarregou 
mulheres bem comoe homens para usarem os seus talentos 
significativamente na causa do Reino de Deus. Os seus actos 
de cura e ministério foram estendidos sem distinção a mul-
heres e homens.

O tema central do ensinamento de Jesus é amor por 
Deus e pelo próximo. Jesus personificou esta mensagem na 
sua vida, e, na igreja inicial, as mulheres detinham cargos de 
liderança proeminentes. O amor cristão, como exemplificado 
no Novo Testamento, requer que nos relacionemos com out-
rostodos como pessoas de bem. Considerar outro como um 
inferior ou usar poder sobre ele é quebrar o acordo de amor;. 
negar Negar igualdade humilha, perpetua a injustiça e não 
corresponde ao exemplo de Jesus e. A Igreja Metodista Unida 
tem procurado apoiar a igreja inicial.

II.
O movimento global para melhorar o estado das mul-

heres é um dos mais esperançosos dos nossos tempos. A 
Igreja Metodista Unida, reconhecendo que a igualdade entre 
mulheres e homens é um assunto de justiça social, de várias 
formas, tem procurado apoiar esse movimento.

Apesar de estarem a ocorrer mudanças, na maioria das 
sociedades as mulheres ainda não têm direitos e responsab-
ilidades iguais.

Existe uma consciencialização cada vez maior de que 
não podemos solucionarresolver os problemas mundiais as-
sociados à globalização económica, distribuição desigual de 
recursos, governança, segurança, fome, pobreza, alteração 
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climática e guerra, globalização e distribuição desigual de 
recursos, crescimento da população e guerra enquanto os 
talentos e potencial de metade da população do mundo se-
jam ignorados e até mesmo reprimidos. Existem fortes in-
ter-relações entre todos estes problemas e o estado das mul-
heres. A experiência das mulheres difere entre classe, etnia, 
raça, estado nacional, religião, orientação sexual, etc., sendo 
as mulheres mais pobres e marginalizadas aquelas que expe-
rienciam a maior desigualdade. Deste modo, os esforços face 
à igualdade das mulheres têm de lidar especificamente com 
estas diferentes realidades.

O movimento Internacional para a igualdade das mul-
heres teve o seu início formal em 1975, com a proclamação 
do Ano Internacional das Mulheres pela Assembleia Geral 
das Nações Unidas. A Década para as Mulheres das Nações 
Unidas (1976-1985) que se seguiu foi um esforço mundial 
para examinar o estado e direitos das mulheres a todos os 
níveis. Para os Cristãos, foi um momento de arrependimento 
e de nova dedicação ao ideal de igualdade de Cristo.

Em 1995, a Quarta Conferência sobre as Mulheres teve 
sucesso ao criar um novo compromisso internacional face aos 
objectivos de igualdade, desenvolvimento e paz para todas as 
mulheres e avançou o movimento global para a melhoria das 
mulheres para o século XXI. A Declaração de Pequim e a 
Plataforma para Acção constituem uma forte agenda para a 
capacitação e igualdade de género das mulheres.

A Plataforma de Pequim para Acção definiu um conjunto 
de objectivos estratégicos e indicou acções a serem realizadas 
pelos governos e sociedade civil nas seguintes doze áreas de 
preocupação: pobreza, economia, poder e tomada de decisão, 
educação, meios de comunicação social, conflito armado, am-
biente, violência, direitos humanos, a menina criança e me-
canismos institucionais para a melhoria das mulheres.

A Igreja Metodista Unida afirma compromissos realiza-
dos através de quatro conferências das Nações Unidas (NU) 
sobre as mulheres, articuladas na Declaração de Pequim e 
Plataforma para Acção (1995) e documentos Pequim +5, os 
quais reconheceram que as mulheres não só necessitam de 
igualdade para com os homens, mas as políticas económi-
cas têm de ser alteradas para que beneficiem homens e mul-
heres. A igualdade tem de ir além do acesso; tem de incluir 
desenvolvimento genuíno que consegue direitos humanos 
sociais e económicos fundamentais. Reconhecendo como o 
militarismo, conflito violento, alteração climática e sistemas 
económicos voláteis afectam as mulheres, a Declaração de 
Pequim e Plataforma para Acção, bem como a Convenção so-
bre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 
Mulheres (CEDAW) promove que a igualdade, desenvolvi-
mento e paz sejam inseparáveis. 

As seguintes são algumas das áreas cruciais de preocu-
pação para a igualdade das mulheres:

Economia:. Como parte da Plataforma de Pequim 
para Acção, foi solicitado a técnicos de estatísticas que 

desenvolvessem um conhecimento mais abrangente de todas 
as formas de trabalho e emprego. Habitualmente, o trabalho 
produtivo das mulheres é ignorado em estatísticas económi-
cas, reforçando a impressão de que o trabalho realizado pelas 
mulheres é periférico, de importância secundária, até mesmo 
dispensável. Por esse motivo, poucos estudos avaliaram a im-
portância da contribuição das mulheres. Como um exemplo, 
quando as mulheres cultivam para alimentar as suas famílias, 
estão “apenas” a cuidar de jardins, mas quando os homens cul-
tivam tabaco ou café, estão empenhados em negócios agrícolas 
e comerciais. Em sociedades mais industrializadas, a enorme 
quantidade de trabalho voluntário realizado pelas mulheres não 
é considerado como um acrescento de riqueza para a nação.

Apesar de a diferença de género em termos de actividade 
económica estar a diminuir, a natureza da participação dos 
homens e mulheres  ter diminuído ligeiramente, ainda existe 
um intervalo de 25 pontos percentuais entre a participação 
de homens e mulheres na força laboral continua a ser muito 
diferente. As mulheres têm sempre realizado tipos de trabalho 
menos formais, trabalhando como trabalhadores não pagos 
num negócio familiar, o sector informal ou vários tipos de 
actividades económicas domésticas. Também . As mulheres 
continuam ainda a receber menos salário do que os homens. 
Na produção, por exemplo, em 27 dos 39 países com dados 
disponíveis, os salários das mulheres eram 20 a 50 por cento 
inferiores aos dos homens. Adicionalmente, o trabalho não 
remunerado das mulheres enquanto cuidadoras e voluntárias 
sustenta economias e ainda assim não está incluído nas es-
tatísticas económicas. Em tempos de crise económica, o tra-
balho não remunerado das mulheres preenche lacunas na ed-
ucação, cuidados de saúde e outros serviços sociais, enquanto 
o governo corta nos orçamentos.

Poder e Tomada de Decisão. Em 1945, apenas 31 países 
permitiam que as mulheres votassem;. hojeHoje, as mulheres 
têm o direito a votar em mais de 125191 nações. Apenas oito 
(’http://en.wikipedia.org/wiki/Womens_suffrage#Summary 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Women's_suffrage>) enquanto 
apenas três países excluem as mulheres deste processo políti-
co.países excluem as mulheres totalmente do processo político 
aberto aos homens. Ainda assim, muitas áreas de discriminação 
legal permanecem.tal como a desigualdade entre homens e 
mulheres na partilha de poder e tomada de decisão permanece 
em todos os níveis. Em algumas nações, as mulheres são ain-
da consideradasa mulher é ainda considerada propriedade dos 
maridos, comcomo sendo propriedade do marido e detém pou-
cos direitos emrelativamente à lei familiar, propriedade, her-
ança e tutela das crianças. Globalmente, as mulheres são ainda 
sub-representadas em todos os ramos do governo.

Violência Contra as Mulheres. Nos Estados Unidos, al-
gumas das mais flagrantes desigualdades estão a ser corrigi-
das passo a passo. Contudo, as mulheres são ainda sub-rep-
resentadas em todos os ramos do governo. As 75 mulheres 
do 108º Congresso de 2003, representam apenas 13,8% dos 
540 membros. A violência com base em género aumentou ex-
ponencialmente nas recentes décadas. A violência sexual por 
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parte de intervenientes do Estado e não do estado tornou-se 
comum pois as mulheres e raparigas são violadas, vendidas 
ou alvo de tráfico, forçadas a casar ou vítimas de homicídios 
de honra. Esta realidade reflecte a crença de que as mulheres 
e raparigas são propriedade dos homens e são subservientes 
dos homens, e a falta da responsabilidade pela violência a 
todos os níveis. O estado e a sociedade têm de trabalhar em 
conjunto para desmantelar as estruturas sociais, económicas e 
políticas que institucionalizam e legitimam a violência.

Educação. A percepção das mulheresNíveis de mulheres 
como inferiores e dependentes é perpetuada através de várias 
instituições na sociedade - os meios de comunicação social, 
livros escolares e currículo, estruturas políticas e, habitual-
mente, organizações religiosas. A educação é uma das princi-
pais formas de abrir portas a uma maior participação na socie-
dade. Desta forma, é penoso que, apesar de a percentagem de 
mulheres alfabetizadas estar num número máximo, o número 
absoluto de mulheres analfabetas é maior do que no passa-
do.a educação está consistentemente associada aos níveis 
de desenvolvimento sócio-económico. O facto de que dois- 
terços dos 876774 milhões de analfabetos serem mulheres é 
prova de disparidade contínuafalta de importância dada à ed-
ucação de rapazes e raparigas na preferência da sociedade em 
educar rapazes e não raparigas. Esta proporção permaneceu 
inalterada durante duas décadas. As normas discriminatórias, 
culturais e sociais, custo de escola, e preocupações de segu-
rança na escola inibem as oportunidades das raparigas em 
obter conhecimento e competências úteis necessárias para os 
empregos que paguem salários decentes, também

Violência Contra as Mulheres. As percepções tradiciona-
is de qualidades femininas são também um factor da violência 
doméstica generalizada contra mulheres, agora sendo recon-
hecida como uma ocorrência tragicamente generalizada. 
Quase um terço das mulheres no mundo afirmam serem física 
ou sexualmente abusadas por um marido ou namorado em al-
gum momento das suasvidas (de acordo coma capacidade de 
negociar o poder em múltiplas relações. A educação de quali-
dade é uma das principais formas da Organização Mundial de 
Saúdeabrir portas para uma maior participação das mulheres 
na sociedade).

Direitos Humanos em Decisões de Fertilidade ao 
Longo dos séculos, as mulheres denominaram, consultaram 
ou envolveramos Direitos de Saúde e Mulheres em Saúde 
Reprodutiva. Ao longo dos séculos, as mulheres foram rara-
mente consultadas ou envolvidas. nas decisões relativamente 
às leis relacionadas com a fertilidade oue práticas. Para as 
mulheres, particularmente, a capacidade de efectuar escolhas 
relativamente à fertilidade é uma força libertadora, ajudando 
a salvaguardar a sua saúde e a das suas crianças, planear o 
futuro, assumir funções mais amplas e responsabilidades na 
sociedade.

As Nações Unidas declararam que a educação e acesso 
aos meios para determinar o número e espaçamento das cri-
anças é um direito humano, ainda assim é um ideal longe da 
realização.

A coerção é ainda comum, por vezes com o objectivo de, 
com o objectivo de limitar ou aumentar os nascimentos, por 
vezes a limitá-los.é comum hoje em dia. A evidência mostra 
claramente  que muitas mulheres pobres, particularmente de 
etnias diferentes que muitas mulheres pobres, particularmente 
de minorias étnicas, foram esterilizadas sem compreender o 
que estava a ser feito e sem o seu consentimento informado. 
Em muitos locais, o aborto seguro e legal é negado, mesmo 
em algunscasos mesmo para salvaronde a vida da grávida. 
está em perigo e pode ser salva. Em outros casos, as mulheres 
são ameaçadas que com cortes de pagamentos sociais ou ou- 
tros programas de ajuda serão cortados se acontinuarem com 
a gravidezcontinuar. Tal inconsistência reflecte a falta de di-
reitos centrados em valoresviola os direitos económicos e re-
produtores das mulheres. As mulheres têm de ser informadas 
e devidamente envolvidas em todas as decisões, bem como 
insensibilidade à mulher envolvida. relativamente à sua saúde 
reprodutiva e fertilidade. Adicionalmente, tais questões como 
o VIH/SIDA, enfrentadas pelas mulheres e adolescentes devi-
do à desigualdade de género, e como suportam estas desigual-
dades e injustiça irão determinar a sua capacidade em prote-
ger-se do VIH/SIDA ou aceder à terapia anti-retroviral. 

Apesar de as necessidades sociais serem consideradas cada 
vez mais em questões de fertilidade, isto nunca deve acontecer 
a custo de humilhar o indivíduo ou aplicar medidas restritivas 
apenas aos pobres. As mulheres devem estar totalmente infor-
madas e totalmente envolvidas na tomada de decisão.

VIH/SIDA e Mulheres. De acordo com o relatório do 
Programa Conjunto das Nações Unidas de 2004 sobre VIH/
SIDA, as mulheres agora representam quase metade dos 38 
milhões de adultos que vivem com VIH/SIDA e dos 20 mil-
hões de adultos que morreram da doença desde que a epi-
demia teve início. Em 1999, 52 por cento dos 2,1 milhões de 
adultos que morreram de SIDA em todo o mundo eram mul-
heres. A maioria destas mortes ocorreu na África subsariana. 
onde as mulheres representam 57 por cento dos infectados 
pelo VIH/SIDA. O risco das mulheres serem infectadas com 
VIH durante o sexo desprotegido é também conhecido como 
sendo duas a quatro vezes superior ao dos homens.

A Plataforma de Pequim para Acção reconhece que os 
factores sociais e culturais aumentam, habitualmente, a vul-
nerabilidade das mulheres ao VIH e pode determinar o curso 
da infecção nas suas vidas. As mulheres habitualmente não 
têm o poder de insistir em práticas seguras e responsáveis e 
têm pouco acesso à informação de saúde pública e serviços, 
ambos mostraram serem eficazes na prevenção da doença e/
ou atraso do seu progresso.

Mulheres e Conflito Armado. Apesar de a ameaça do 
conflito global ter sido reduzida, as guerras de agressão, co-
loniais ou outras formas de domínio estrangeiro e ocupação 
estrangeira, guerras civis e terrorismo continuam a estar pre-
sentes no mundo. As violações graves dos direitos humanos 
das mulheres ocorrem, particularmente, em termos de confli-
to armado, e 
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As Mulheres e o Ambiente. Em termos de ambiente, as 
mulheres em todo o mundo desempenham funções distintas; na 
gestão de plantas e animais em florestas, terras firmes, pântanos 
e agricultura; na recolha de água, combustível e forragem para 
utilização doméstica e geração de rendimento; e na supervisão 
de recursos de terra e hídricos. Contribuem com tempo, ener-
gia, competências e visões pessoais para o desenvolvimento fa-
miliar e comunitário, e a sua extensa experiência torna-as numa 
fonte valiosa de conhecimento e experiência em gestão ambi-
ental e acções adequadas. Contudo, quando ocorrem alterações 
ambientais, as mais afectadas são as mulheres. Ainda assim, 
têm menos acesso à terra e recursos produtivos.

Mulheres e os Meios de comunicação social. A recolha 
de dados actual, redes sociais e vigilância fazem parte de um 
novo mundo digital. A tecnologia trouxe consigo a fantástica 
capacidade de as mulheres se organizarem virtualmente, re-
gionalmente e globalmente; aceder a arquivos e documentar a 
sua história; investigar; monitorizar compromissos do gover-
no e acções; e tornar as questões das mulheres visíveis ao pú-
blico. Abriu novas oportunidades para as mulheres na ciência 
e tecnologia. Simultaneamente, existe uma grande concen-
tração de detenção dos meios de comunicação social por parte 
de empresas a todos os níveis, os quais formam as imagens 
e atitudes relativamente às mulheres. Existem preocupações 
acerca da potencial privatização da internet e a necessidade 
da neutralidade da net. Continua a existir uma “divisão digi-
tal” relativamente ao acesso à internet onde muitas mulheres 
no hemisfério sul e mulheres pobres são excluídas. O acesso 
limitado a educação informática/tecnologia também limita 
o acesso das mulheres e raparigas a trabalhos de qualidade. 
Apesar dos esforços, ainda existe uma grande lacuna na ed-
ucação e trabalhos para as mulheres e raparigas na ciência, 
tecnologia, engenharia e matemática (STEM).

Mulheres e Conflito Armado. No século XXI, estão a 
ocorrer mais guerras dentro de estados do que entre estados, 
sendo que as partes em guerra não são intervenientes estatais. 
Cada vez mais estas batalhas ocorrem devido a recursos natu-
rais, ajudadas e instigadas por nações e corporações poderosas 
que procuram o controlo sobre petróleo, terra, água e minerais 
em nações pobres e em desenvolvimento. A grave violação 
das mulheres ocorre em situação de conflito ou após conflito. 
Estas violações dos direitos humanos incluem assassínio, tor-
tura, violação sistemática, gravidez forçada e aborto forçado,. 
em particular, de acordo com políticas de limpeza étnica. As 
mulheres e raparigas estão entre aquelas mais afectadas pela 
violência e instabilidade económica associadas ao conflito ar-
mado Ainda assim, Ainda assim no que toca a negociar a pazno 
que toca a defender e facilitar a reconstrução das sociedades 
após a guerrapaz, as mulheres são muito sub-representadas. 
Por exemplo, nenhumas mulheres Bósnias estavam presentes 
nas negociações de Paz de Dayton em 1995. Comas mulheres 
estão sub-representadas no processo de tomada de decisão. 
A Resolução do Conselho de Segurança da NU 1325 sobre 

Mulheres, paz e segurança (2000), as Nações Unidas afirma-
ram que a protecção das mulheres no conflito armado e a inte-
gração das vozes e experiências das mulheres no processo de 
criação da paz são uma preocupação principal da comunidade 
internacional.e subsequentes resoluções sobre Mulheres, Paz 
e Segurança (2000) afirma que a protecção das mulheres em 
conflito armado e participação na paz e tomada de decisão são 
fundamentais para a paz internacional e segurança.

III.
Nas nações do mundo, novos movimentos estão a nascer 

que lidam com sérias limitações e duras realidades das vidas 
de muitas mulheres. No contexto desta inércia cada vez maior 
para uma sociedade justa, solicitamos às congregações locais 
e às agências da igreja:

1. que exerçam liderança no trabalho, sempre que pos-
sível, para reconhecimento legal de direitos iguais para 
as mulheres. Nos Estados Unidos, isto significa uma de-
terminação maior de garantir a passagem da Emenda dos 
Direitos Humanos,<https://www.umofficialresources.com/
reader/9781426766213/> de acordo com as afirmações da 
Conferência Metodista Unida de 1972 e 1976. Temos de 
reconhecer que esta medida se tornou um símbolo da igual-
dade. Tem significado além das fronteiras de uma nação na 
busca de direitos iguais em outras sociedades;

2. que solicitem aos governos 
Chamamento para Acção:
Uma vez que a Igreja Metodista Unida reconhece que a 

igualdade entre homens e mulheres numa sociedade justa é 
um assunto de justiça bíblica, a igreja é chamada à acção das 
seguintes formas: 

1. Tomar liderança em solicitar a todas as restan-
tes nações que ratifiquem a Convenção da Eliminação de 
Discriminaçãoconvenção das NU para eliminar todas as for-
mas de discriminação Contra Mulheresmulheres,CEDAW, 
que foi adoptada pelas Nações UnidasNU em Dezembro 
de 1979;, e defender a implementação total de CEDAW e 
Declaração de Pequim e Plataforma para Acção.

2. 3. encorajarEducar e defender as políticas que lidam 
com as necessidades específicas de mulheres em toda a sua 
diversidade, incluindo raça, etnia, religião, classe, idade, ori-
entação sexual, origem nacional e estado de migração, estado 
civil e outros factores. 

3. Apoiar programas de missão que lidam especificamente 
com as necessidades e liderança das mulheres que são margin-
alizadas devido a múltiplas opressões. Através de estudos, mei-
os de comunicação social e educação, trabalhar para explorar 
as necessidades particulares de mulheres e raparigas em toda 
a sua diversidade, bem como o impacto diferencial de políti-
cas em mulheres particulares devido à sua raça, etnia, classe, 
religião, orientação sexual, origem nacional e outros factores.

4. Encorajar o apoio de estudos por órgãos científicos e 
governamentaissobre as contribuições económicas realizadas 
por mulheres fora do sector económico formal, eatravés do 
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trabalho não pago das mulheres e na economia informal, tal 
como cuidado familiar, trabalho doméstico e trabalho de mi-
grantes. Solicitar às nações que incluam esta informaçãonana 
sua compilação de produto interno bruto de nações ouproduto 
nacional bruto ou riqueza nacionalde riqueza nacional;.

5. 4. solicitarSolicitar aos governos que ratifiquem o 
Estatuto do Tribunal Criminal Internacional de Junho de 1998 
, adoptado em Junho de 1998, o qualque lida especificamente 
com crimes de género e crimes contra a humanidade tal como 
violação, escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez 
forçadae esterilização forçada;.

6. 5. apoiarApoiar a necessidade de criar legislação es-
pecífica e desenvolver políticas para fortalecer as competên-
cias executivas e profissionais das mulheres, em particular 
para lhes permitir gerir os seus próprios negócios. Para este 
efeito, os governos devem desenvolver políticas e projectos 
que usem redes locais, nacionais e internacionais para facili-
tar informação, tecnologia, crédito e formação para mulheres 
empreendedoras, bem como programas que procuram mel-
horar a educação das mulheres; que leva a trabalho decente as 
capacidades de liderança e profissionais das mulheres, inclu-
indo direito de gerir os seus negócios. Para este efeito, os gov-
ernos devem desenvolver políticas e projectos que usem redes 
locais, nacionais e internacionais para facilitar informação, 
tecnologia, crédito e formação para mulheres empreendedo-
ras, bem como programas específicos que procuram capacitar 
as mulheres e melhorar o bem-estar social e económico at-
ravés de educação de qualidade; que leva a trabalho decente.

7. 6. examinarExaminar práticas e políticas governamen-
tais, incluindo ajuda de desenvolvimento oficial, relativa-
mente ao seu impacto nas vidas das mulheres;  trabalhar para 
garantir que as políticas actualizam o estado das mulheres e 
que as mulheres em toda a sua diversidade são incluídas na 
tomada de decisão relativamente aos objectivos e programas 
de desenvolvimento que são sustentáveis. As funções chave 
das mulheres enquanto trabalhadoras e consumidoras e como 
transmissoras de cultura têm de ter uma importância signifi-
cativa nas actividades de desenvolvimento nacional; a todos 
os níveis.

8. 7. examinarExaminar o impacto de corporações trans-
nacionais sobre as vidas das mulheres, e a trabalhar para er-
radicarincluindo através da concentração de poder corpora-
tivo sobre processos democráticos e de tomada de decisão; 
apoios financeiros corporativos que deixam menos recursos 
para o gasto social; privatização de serviços governamentais 
chave; influência corporativa sobre o sistema multilateral, in-
cluindo as Nações Unidas; corrupção corporativa e apoio à 
corrupção do governo; influência corporativa em guerras de 
recursos e militarismo; violação corporativa de privacidade 
através de tecnologia de informação; exploração laboralpráti-
cas laborais foram identificadas. Uma dita área ée a promoção 
e venda de produtos e tecnologias perigosos ou inadequados;.

9. 8. encorajarEncorajar passos que promovem a literacia 
legal e económicaliteracia legal ao publicitar e disseminar in-
formação sobre leis relativamente ao no contextode direitos 
iguais para homens e mulheres;.

9. encorajar as organizações de caridade privadas, 

incluindo igrejas, a iniciar e apoiar mais programas de ed-
ucação de liderança para mulheres e outros programas edu-
cacionais que melhoram o estado das mulheres. Em muitas 
partes do mundo, a iliteracia permanece elevada entre mul-
heres adultas devido à falta de acesso à educação enquanto 
crianças. As estratégias para combater a iliteracia feminina 
têm de se focar em garantir o acesso igual às raparigas, e con-
clusão, da educação básica. Adicionalmente, existe a necessi-
dade de comunicar com mulheres adultas através de grandes 
campanhas de literacia usando meios modernos disponíveis;

10. 10. monitorizarComunicar com homens e rapazes 
sobre trabalho de igualdade de género e capacitação de mul-
heres para alterar as atitudes e comportamentos sociais face 
às mulheres e crianças, bem como relações de poder e estru-
turas de desigualdade.

11. Promover a implementação da Resolução do 
Conselho de Segurança das NU 1325 e resoluções relacio-
nadas que apoiam mulheres na manutenção da paz e tomada 
de decisão em tempos de conflito e reconstrução pós-confli-
to. A Resolução 1325 está intimamente associada ao final da 
violência contra as mulheres, porque historicamente as mul-
heres têm sido excluídas do processo de paz, deixando-as vul-
neráveis a mais violência, e ignorando a violência praticada 
sobre elas durante a guerra como meros “danos colaterais”.

12. Monitorizar meios de comunicação social impressos e 
audiovisuais e, bem como outros meios de comunicação face 
às suas representações das funções e natureza das mulheres 
e homens para procurar formas de erradicar estereótipos que 
limitam as possibilidades de contribuições úteis por ambos os 
sexospor ambos os géneros. A igreja deve incentivar o estu-
do do impacto dos padrões culturais Ocidentais - particular-
mente televisão, rádio e outros meios de comunicação social 
nos EUAnos Estados Unidos e desenvolvimento nacional em 
todo o mundo, e deverá chamar a atenção pública para casos 
onde tal influência é prejudicial para mulheres e raparigas e 
destrutivo para outrassuas culturas;.

13. 11. apoiarApoiar programas ao providenciar con-
hecimento da informação e acesso a recursos na área do 
planeamento familiar e contracepção incluindo o Cristão, 
para encorajar a abstinência fora do casamento como mét-
odo anti-concepcional, e envolver. . Envolver mulheres na 
preparação e distribuição destes recursos. Deve ser dada 
atençãoatenção particular particularmentepara garantir aces-
so a contracepção segura, legal e não coerciva escolha bem 
informadaprovidenciando informação precisa relativamente 
ao aborto e suas alternativas(adopções, etc.);solicitando con-
sentimento informado para procedimentos de esterilização; 
e criar instalações de cuidados de saúde para mulheres. 
Também nos opomosOpomosà agência de referência com fins 
lucrativosagências de referência com fins lucrativos, as quais 
que cobram taxas para providenciar informação que está gra-
tuitamente disponível; e.

14. 12. examinarExaminar o impacto das decisões ju-
diciais a todos os níveis nas vidas diárias das mulheres em 
tais áreas como custódia de crianças, emprego, direitos civis, 
discriminação racial e sexual, práticas de crédito, heranças, 
reprodução e educação e estado sócio-económico.
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15. Encorajar a igreja a iniciar e apoiar mais programas 
de educação de liderança para mulheres e outros programas 
educacionais que melhoram o estado das mulheres. Garantir 
o acesso igual às raparigas a, e conclusão da, educação bási-
ca. Comunicar com mulheres adultas através de grandes cam-
panhas de literacia usando meios modernos disponíveis.

ADOPTADA 1992
EMENDADA E READOPTADA 1996
EMENDADA E READOPTADA 2004
READOPTADA 2008
RESOLUÇÃO nº. 3445, 2008 Livro das Resoluções
RESOLUÇÃO nº.191, 2004 Livro das Resoluções
RESOLUÇÃO nº.181, 2000 Livro das Resoluções
Ver Princípios Sociais, ¶ 162 <https://www.umofficialre-

sources.com/reader/9781426766213/>F. ¶ 162.F.
<h t tps : / /www.umoffi c i a l r e sources . com/ read-

er/9781426766213/>. An End to This Strife: The Politics 
of Gender in African American Church por Demetrius K. 
Williams, Augsburg Fortress Press, 2004.

<h t tps : / /www.umoffi c i a l r e sources . com/ read-
er/9781426766213/>. “Blazing Trails and Transcending 
Boundaries Through Love: Women of Color and “Religious 
Work”” por Rosetta E. Ross, Associate Professor of 
Philosophy and Religious Studies, Spelman College, Atlanta 
Georgia, 2006.

Recursos recomendados: www.gcsrw.org <http://www.
gcsrw.org/>, www.umsexualethics.org <http://www.umsex-
ualethics.org/>; The Journey Is Our Home: A History of the 
General Commission on the Status and Role of Women, por 
Carolyn Henninger Oehler, 2005; 2008 Resoluções nº. 2044, 
“Sexual Misconduct Within Ministerial Relationships” e nº. 
2045, “Eradication of Sexual Harassment in Church and 
Society”.

<h t tps : / /www.umoffi c i a l r e sources . com/ read-
er/9781426766213/>. 27ª Emenda Proposta: Secção 1. A ig-
ualdade de direitos de acordo com a lei não será negada ou 
limitada pelos Estados Unidos ou por qualquer Estado dev-
ido ao sexo. Secção 2. O Congresso terá o poder de aplicar, 
através da legislação adequada, as disposições deste artigo. 
Secção 3. Esta emenda entrará em vigor dois anos após a data 
da ratificação.

R5001.

Número da petição: 60324-CB-R5001; Kemper, Thomas, - 
Nova Iorque, NY, EUA para a Junta Geral de Ministérios 
Globais.

Eliminação

Apagar Resolução 5001 - Tomar de Liberdades: Na 
Dissidência Sufocante.

Justificação:
As partes bíblicas e teológicas desta resolução estão sen-

do incorporadas em uma nova resolução de Liberdade Reli-
giosa com acções apropriadas. 

R6024.

Número de petição: 60120-CB-R6024-G; Hawkins, Erin M., -  
Washington, DC, EUA, para a Comissão Geral de Religião e 
Raça. 1 Petição similar

Oposição ao Racismo Global, Tribalismo e 
Xenofobia: Impacto nas Mulheres, Crianças 

e Juventude

Alteração da Resolução 6024, da seguinte forma:
A Conferência Geral da Igreja Metodista Unida ratifica 

os princípios das Nações Unidas relativos ao racismo global, 
tribalismo e xenofobia.

A Conferência Geral reafirma os princípios de igualdade 
e não discriminação pertencentes à Declaração Universal 
dos Direitos do Homem e incentiva o respeito pelos direit-
os humanos e pelas liberdades fundamentais de todos, sem 
distinção de qualquer tipo, tais como raça, cor, sexo, língua, 
religião, política, tribo ou outra opinião, origem nacional ou 
social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.

Nós, a Conferência Geral . . .
Reconhecemos a importância fundamental das nações no 

combate ao racismo, à discriminação racial, à xenofobia, ao 
tribalismo e intolerância relacionada [doravante mencionada 
como racismo]; e, a necessidade de considerar a assinatura, 
ratificação ou adesão a todos os instrumentos de direitos hu-
manos internacionais relevantes, tendo em vista a adesão in-
ternacional.

Reconhecemos que a religião . . .
Reconhecemos a necessidade de desenvolver uma abor-

dagem mais sistemática e consistente para avaliar e moni-
torizar a discriminação racial contra as mulheres, as crianças 
e os jovens.

Assim, nós, a Conferência Geral, exortamos que, à luz 
destas ratificações e princípios, cada nação em que a Igreja 
Metodista Unida estiver estabelecida:

• adira aos princípios e programas contidos nas 
declarações de abertura;

• que os Estados Unidos, todas as nações, e A Igreja 
Metodista Unida incorporem a perspectiva de género em to-
dos os programas de acção contra o racismo, tribalismo e xe-
nofobia;

• que os Estados Unidos, todas as nações, e A Igreja 
Metodista Unida realizem investigação detalhada sobre o rac-
ismo, tribalismo e xenofobia, especialmente no que diz res-
peito ao seu efeito sobre as mulheres, crianças e jovens;

• que os Estados Unidos, todas as nações e A Igreja 
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Metodista Unida abordem o fardo de tal discriminação contra 
as mulheres, crianças e jovens, e que promovam a sua partic-
ipação no desenvolvimento económico e produtivo das suas 
comunidades, especialmente no que diz respeito:

1. ao aumento da proporção . . .
2. ao grande número de crianças e jovens, especial-

mente meninas, que são vítimas de racismo, tribalismo e 
xenofobia;

3. aos direitos das crianças . . .
4. ao trabalho infantil . . .
5. à educação . . .
• que os Estados Unidos, todas as nações e A Igreja 

Metodista Unida envolvam as mulheres, crianças e jovens nas 
tomadas de decisões, a todos os níveis relativos à erradicação 
do racismo, tribalismo e xenofobia;

Por isso, deliberamos ainda que a Comissão Geral sobre 
Religião e Raça, a Comissão Geral sobre o Estatuto e Papel 
das Mulheres, em consulta com as Mulheres Metodistas 
Unidas, criem um instrumento de acompanhamento para a 
avaliação das evidências de racismoavaliem evidências de 
racismo, tribalismo e xenofobia em programas para e com 
mulheres, crianças e jovens;

• todas as missões instituições, escolas e instituições de 
ensino superior, conferências anuais e as agências gerais ava-
liem os programas actuais e planeados para determinar o seu 
impacto na redução do racismo, o tribalismo e a xenofobia em 
programas para mulheres, crianças e jovens; e

• seja preparado um relatório e apresentado a cada 
Conferência Geral pela Comissão Geral sobre Religião e Raça, 
a Comissão Geral sobre o Estatuto e Papel das Mulheres, em 
consulta com as Mulheres Metodistas Unidas, relacionado 
com a situação das mulheres, crianças e jovens afectados pelo 
racismo, tribalismo e xenofobia.

Justificação:
De modo a reflectir e abordar a realidade da Igreja a nível 

global, e especificamente as experiências e impacto sobre as 
mulheres, crianças e jovens, esta resolução foi actualizada 
para incluir o tribalismo. 

R8006.

Número de petição: 60418-CB-R8006-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Ética da investigação de células 
estaminais embrionárias 

Alterar a Resolução 8006
Eliminar a última frase no Preâmbulo
Reafirmamos a nossa fundamentação teológica relativa a 

estas questões conforme apresentado na Secção II do Livro de 
Resoluções de 2004, Resolução n.º 102—”Novos desenvolvi-
mentos na ciência genética.”

Alterar o primeiro parágrafo em Preocupações 
Um embrião humano, mesmo que nas suas fases inici-

ais, comanda a nossa reverência e é um verdadeiro objectivo 
moral sobre nós., embora não seja um objectivo idêntico ao 
de uma vida humana mais desenvolvida. Por este motivo, não 
devemos criar embriões com a única intenção de os destru-
irintenção de os destruir, como na criação de embriões para 
fins de investigação. Nem devemos, mesmo para fins de re-
produção, produzir mais embriões do que os que podemos 
esperar introduzir no ventre na esperança de implantação.

Alterar o segundo parágrafo em Preocupações: 
Recomendamos as seguintes orientações para os médicos 

e casais que estejam a considerar a fertilização in vitropara 
minimizar o excesso de produção de embriões:

Inserir um novo sub-parágrafo antes do primeiro sub-
parágrafo actual:

• Incitamos que normas rigorosas de consentimento in-
formado relativamente aos procedimentos, riscos físicos e 
emocionais e questões éticas associadas sejam aplicadas a 
todas as tecnologias de reprodução.

Eliminar os seguintes sub-parágrafos:
• Devem ser produzidos apenas embriões suficientes para 

uma gravidez num determinado momento. 
• Insistimos que normas rigorosas de consentimento in-

formado relativamente aos procedimentos, riscos físicos e 
emocionais e questões éticas associadas sejam aplicadas a to-
das as tecnologias de reprodução. Isto é especialmente impor-
tante relativamente à disposição de embriões em “excesso” e 
deve ser a  norma de prática em todo o mundo. 

Alterar o primeiro parágrafo, quarta frase depois de 
Algumas decisões: 

Houve . . .A utilização de células estaminais adultas e 
células estaminais derivadas de sangue do cordão umbilical 
suscita algumas questões morais. 

Alterar o segundo parágrafo, primeira frase depois de 
Algumas decisões: 

Devido à realidade de a maioria, se não todos, estes 
embriões em excesso serem eliminados, acreditamos que é 
moralmente tolerável utilizar embriões existentes para fins de 
investigação de células estaminais. 

Eliminar o primeiro parágrafo em A questão da “clona-
gem terapêutica”: 

Tendo em consideração os potenciais benefícios terapêu-
ticos que podem eventualmente surgir da investigação com 
células estaminais embrionárias, são suscitadas preocupações 
particulares por uma prática proposta denominada “clonagem 
terapêutica”. Isto envolve pegar num óvulo humano doado, ex-
trair o seu núcleo e substituí-lo por um núcleo retirado de outra 
células corporal. Esta célula recentemente formada seria elec-
tricamente ou quimicamente estimulada para desenvolver um 
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embrião. Este embrião iria conter a maioria dos mesmos genes 
que a pessoa cuja célula corporal foi utilizada para obter o nú-
cleo. O embrião clonado seria depois utilizado como fonte de 
células estaminais, o que seria uma correspondência genética 
mais próxima para esse dador, embora contivesse alguns genes 
da célula do óvulo utilizado para a clonagem. Este procedimen-
to poderá superar o problema de rejeição do sistema imunitário 
de tratamentos celulares que se poderiam desenvolver para um 
indivíduo a partir das células estaminais embrionárias. Desde 
Março de 2007, nenhum embrião humano foi clonado com 
êxito. No entanto, continuamos a acreditar que os embriões 
humanos não devem ser criados puramente para fins de inves-
tigação ou criados com a intenção prevista de os destruir ou de 
serem clonados para recolher células estaminais. 

Alterar o segundo parágrafo em A questão da “clonagem 
terapêutica”: 

A Igreja Metodista Unida apoia as pessoas que desejam 
melhorar a investigação médica ao doar os seus embriões prim-
itivos que permanecem após a conclusão dos procedimentos 
de fertilização in vitro e incentiva o Congresso dos Estados 
Unidosos governos nacionais a aprovar legislação que autor-
ize o financiamento federal para a derivação de e investigação 
médica com células estaminais embrionárias humanas que for-
ma geradas para fertilização in vitro a partir de embriões de 
fertilização in vitro e que permanecem após a conclusão dos 
procedimentos de fertilização, considerando que:

Alterar o último parágrafo:
O Secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados 

Unidos seja As agências de saúde nacionais sejam incen-
tivadas a estabelecer um órgão de supervisão interdisciplin-
ar para toda a investigação nos sectores públicos e privados 
que envolva células estaminais de embriões humanos, células 
estaminais adultas que foram tornadas pluripotentes, parte-
notes, células espermicidas ou células de óvulos e células que 
produzem esperma ou óvulos. 

Justificação:
As revisões melhoraram o conteúdo actual ao encurtar 

o mesmo através de eliminações de texto que ocorre noutras 
resoluções, como a 3182 Clonagem humana.

R9999.

Número de Petição: 60019-CB-R9999-G; Yates, Leo Jr. – 
Severn, MD, EUA para a Comissão de Questões de Invalidez 
da Conferência Anual de Baltimore-Washington. DeLarme, 
Shirley – Port Orchard, WA, EUA para a Conferência Anual 
de noroeste Pacífico. Harper, Trey – Forest, MS, EUA para 
a Conferência Anual do Mississippi. Howe, Margaret – New 
Paltz, NY, EUA para a Conferência Anual de Nova Iorque. 
Nakanishi, Leanne – Pasadena, CA, EUA para a Conferência 
Anual para Califórnia-Pacifico. Sims, Mary Jo – Deer 
Park, MD, EUA para a Conferência Anual para Baltimore-
Washington. 1 Petição similar

Não-discriminação na  
Compensação de Invalidez

  O seguro de invalidez a longo prazo protege os 
empregados em todo o mundo ao providenciar compen-
sação contínua, em vez do salário, quando um acidente 
ou doença evita que um empregado continue o seu serviço 
para o seu empregador. Idealmente, tal seguro providencia 
uma compensação com base puramente na existência de 
uma invalidez que evita continuar o trabalho e continua 
durante essa invalidez. 

  Em muitos países, tal seguro é muitas vezes sujeito a 
uma limitação para as incapacidades com base nas “condições 
mentais e nervosas”. A principal razão oferecida para tal dis-
criminação entre incapacidades é a dificuldade comparativa 
de validar incapacidades cuja prova se baseie no auto-relato. 
Outros motivos incluem a acreditação de que as condições 
mentais e nervosas são mais provavelmente temporárias em 
termos de natureza e, por isso, uma limitação temporal, nor-
malmente de dois anos, é adequada. Por isso, a limitação co-
loca as necessidades administrativas das seguradoras acima 
do bem-estar das pessoas que se comprometem segurar.  Nos 
Estados Unidos, os tribunais decidiram que a discriminação 
nos seguros de incapacidades não é tratada pelas disposições 
não-discriminatórias da Lei dos Americanos Portadores de 
Deficiência ou Lei de Serviços de Saúde Acessíveis. Nos 
Estados Unidos, o seguro de invalidez é normalmente regu-
lado a nível de estado. 

  A Igreja Metodista Unida afirma o seu longo apoio a 
pessoas com doença mental e as suas famílias. Jesus Cristo 
não fez distinção no seu ministério de cura entre as pessoas 
com deficiências físicas e aquelas que podemos hoje chamar 
doenças mentais. Solicitamos que a Junta Geral da Igreja e 
Sociedade promova globalmente o seguro de invalidez a lon-
go prazo não-discriminatório para trabalhadores e que apoie 
e incentive o trabalho dos conselhos da conferência anual da 
igreja e sociedade em tal defesa no estado e órgãos legislati-
vos regionais.

R9999.

Número de Petição: 60047-CB-R9999-G; Harvey, Cynthia 
Fierro - Baton Rouge, LA, EUA para Conselho dos Bispos.

IMU e o  
Massacre de Sand Creek

Acrescentar uma nova resolução ao Livro de Resoluções:
A Conferência Geral de 2016 compromete a Igreja 

Metodista Unida a aprender e ensinar a sua própria história e 
iniciar uma jornada da cura na relação com os descendentes 
do Massacre de Sand Creek de 1864. 

1. Recebemos com apreço o relatório, Remembering 
the Sand Creek Massacre: A Historical Review of Methodist 
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Involvement, Influence, and Response, de Dr. Gary Roberts, 
que foi autorizado pela Conferência Geral de 2012 na Petição 
nº 20767, “1864 Sand Creek Massacre”. Encaminhámos este 
relatório para a Igreja como uma fonte de compreensão do 
Massacre de Sand Creek e a história do papel da Igreja na 
colonização, deslocação e destruição das culturas indíge-
nas em todos os territórios. E referimos o relatório à United 
Methodist Publishing House para preparar os materiais de es-
tudo para usar em toda a conexão. 

2. Reconhecemos que demasiadas vezes no passado, e 
ainda hoje em dia, os indivíduos Cristãos e a Igreja como 
uma instituição foram agentes de morte em vez de protecto-
res de vida. Os líderes do clero e leigos que receberam for-
mação, foram respeitados e honrados pela Igreja Episcopal 
Metodista, usaram a sua influência através da igreja, governo 
e os militares, de formas que provocaram profundos danos 
aos Índios em Sandá Creek, incluindo matar quase 200 Índios 
pacíficos acampados sob a protecção do governo dos Estados 
Unidos e profanar os corpos dos mortos. Reconhecemos até 
ao Massacre, durante o Massacre e após o Massacre, os repre-
sentantes da Igreja falharam totalmente em manter os valores 
do evangelho de respeito pela vida humana e toda a criação, 
justiça para todos, amor altruísta e hospitalidade aos estran-
hos. 

3. Comprometemos a Igreja Metodista Unida às acções 
seguintes, recomendadas pelos representantes oficiais dos de-
scendentes tribais do Massacre de Sand Creek:

a. Reconhecer a Tribo Cheyenne do Norte de Montana, 
e as Tribos Cheyenne e Arapaho de Oklahoma e a Tribo 
Arapaho do Norte de Wyoming como Tribos federal-
mente reconhecidas como indicado no Tratado de Little 
Arkansas de 1865 com o Governo dos Estados Unidos, e 
os representantes oficiais relativamente ao Massacre de 
Sand Creek. O Conselho dos Bispos vai iniciar as nego-
ciações formais com os representantes tribais oficiais para 
produzir um Memorando da Compreensão, estabelecendo 
uma relação de cura contínua entre essas tribos e a Igreja 
Metodista Unida. 

b. Através da Junta Geral de Igreja e Sociedade na coop-
eração com outras agências da Igreja, o apoio legal esforça-se 
por reparações aprovadas no Tratado de Little Arkansas com 
o povo Cheyenne e Arapaho em 1865, mas nunca pagas na 
totalidade. (<http://digital.library.okstate.edu/kappler/vol2 
/treaties/che0887.htm>). 

c. Nas Áreas de Mountain Sky e Oklahoma, onde estão 
localizadas as tribos descendentes, apoiar e incentivar a par-
ticipação na Spiritual Healing Run anual, comemoração do 
Massacre de Sand Creek e promover a cura do trauma gera-
cional. 

d. Através do Gabinete da Unidade Cristã e Relações 
Inter-religiosas do Conselho dos Bispos e a Comissão Geral 
nos Arquivos e História, ajudar na criação de memoriais 

públicos relembrando e honrando as pessoas que foram mor-
tas em Sand Creek.

e. Através do Gabinete na Unidade Cristã e Relações 
Inter-religiosas, em cooperação com a Junta Geral da Igreja 
e Sociedade, incentivar a Igreja Católica Romana a anular a 
Doutrina da Descoberta (ver o Livro de Resoluções da Igreja 
Metodista Unida de 2012, Resolução 3331, “Doutrina da 
Descoberta”, página 424.) A Doutrina da Descoberta foi es-
tabelecida por Bula Pontifícia no século XV e tornou-se “um 
princípio da lei internacional usado para justificar o domínio 
da Europa Ocidental sobre terras ocupadas durante milhares 
de anos por indígenas...sancionando e promovendo a conquis-
ta, colonização e exploração de terras e pessoas não-Cristãs”. 
(<http://www.lorettocommunity.org/mission-work/justice 
and-peace/papal-bull-rescission-committee/>). 

f. Através da Junta Geral de Igreja e Sociedade em co-
operação com a Junta Geral dos Ministérios Globais e a 
Comissão Geral sobre Religião e Raça e outras agências da 
Igreja, apoiar o trabalho tribal de apoio para reforçar o modo 
de vida dos Cheyenne e Arapaho ao respeitar as práticas reli-
giosas tradicionais, proteger terras ancestrais tribais e ajudar 
no desenvolvimento dos projectos de energia renovável para 
um ambiente mais saudável. 

g. Através do Conselho dos Bispos e a Junta Geral de 
Igreja e Sociedade, incentivar a devolução de artefactos ou 
restos às tribos Nativas nos Estados Unidos abrangidos pela 
Lei de Repatriação e Protecção dos Túmulos de Indígenas 
Americanos (NAGPRA) ou relacionado com o Massacre de 
Sand Creek. 

h. Através dessas mesmas agências, apoiar a aquisição 
da propriedade e aumentar as propriedades tribais nas terras 
ancestrais.

[Ver ADCA Volume 2, Seção 3, o texto integral do 
relatório.]

Justificação:
A Conferência Geral de 2012 autorizou a investigação 

do envolvimento Metodista no Massacre de Sand Creek. Os 
descendentes dos Cheyenne e Arapaho, juntamente com os 
Metodistas Unidos, orientaram esta investigação. Esta petição 
convida a Igreja a receber o relatório, Remembering the Sand 
Creek Massacre, aprender a história e ajudar a curar as feridas 
históricas . . .

R9999.

Número de petição: 60121-CB-R9999; Hawkins, Erin M., - 
Washington, DC, EUA, para a Comissão Geral de Religião e 
Raça. 1 Petição similar

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   379 2/24/16   10:49 AM



380  DCA Edição Avançada

Oposição à Discriminação Racial nos EUA

Oposição à Discriminação Racial nos EUA
CONSIDERANDO QUE, a discriminação racial nos 

Estados Unidos é uma prática dirigida a pessoas baseada ape-
nas na raça, e que tem sido uma preocupação de numerosas 
organizações de direitos civis e da Igreja Metodista Unida du-
rante décadas; e 

CONSIDERANDO QUE a prática insidiosa da discrim-
inação racial por agências de aplicação da lei em todo o país 
continua a aumentar; 

CONSIDERANDO QUE, a discriminação racial pelas au-
toridades é uma violação ao respeito pelos direitos humanos, 
uma manifestação de racismo repugnante, e uma violação do 
padrão moral dos Estados Unidos e da Igreja Metodista Unida; e 

CONSIDERANDO QUE, vários estados assinaram ou 
tencionam assinar legislação que daria poder e o direito à lei 
local de prender qualquer pessoa suspeita de estadia ilegal no 
país, o que viola a cláusula de protecção igual na Constituição 
dos EUA; e 

CONSIDERANDO QUE, a discriminação racial ameaça 
a segurança dos cidadãos e imigrantes; 

Assim, apelamos ao Conselho dos Bispos, às conferên-
cias anuais e membros de igrejas locais para contactar os seus 
representantes locais, estatais e federais para pedir que seja 
dada prioridade e aprovem legislação para acabar com a dis-
criminação racial, e alocar fundos suficientes para a sua apli-
cação rigorosa, de modo a garantir:

a. uma proibição federal contra a discriminação racial,
b. (re)formação dos agentes de autoridade, para parar e 

impedir o recurso à discriminação racial, e  
c. as agências de aplicação da lei sejam responsabilizadas 

pelo uso de discriminação racial.
Assim, apelamos finalmente à Igreja Metodista Unida, 

através das suas conferências anuais, distritais e igrejas lo-
cais, e sob a liderança da Junta Geral da Igreja e da Sociedade 
e da Comissão Geral da Religião e Raça, em coordenação 
com a Junta Geral de Ministérios Globais e das Mulheres 
Metodistas, que seja pró-activa na educação dos seus consti-
tuintes quanto à discriminação racial e estabeleça redes de co-
operação com a justiça penal e com as autoridades policiais. 

Justificação:
A discriminação racial é uma violação do respeito pelos 

direitos humanos. Esta resolução pede para que a Igreja seja 
pró-activa na educação dos seus constituintes sobre a discrim-
inação racial e estabeleça redes de cooperação com a justiça 
penal e as agências de aplicação da lei. 

R9999.

Número de Petição: 60224-CB-R9999; Hodge, Jeff - 
Syracuse, NY, EUA para a Conferência Anual da Alta de 
Nova Iorque.

Terminar a Celebração do Dia de Colombo

Fica resolvido que o “Dia de Colombo” já não será 
mais reconhecido pelas pessoas da Igreja Metodista Unida. 
As conferencias, agências, escolas, universidades e igrejas 
locais Metodistas Unidas nas terras que celebrem oficial-
mente o “Dia de Colombo” não vão realizar estas festas ou 
vão iniciar as conversações organizacionais concebidas para 
dar outro nome ou objectivo estas festas de acordo com os 
nossos Princípios Sociais Metodistas Unidos (Ver Livro da 
Disciplina ¶¶ 162 & 162a), e após passagem

Fica ainda resolvido que a Junta Geral do Discipulado da 
Igreja Metodista Unida vai providenciar e distribuir às nos-
sas igrejas locais na América do Norte uma liturgia conce-
bida para decretar as dimensões espirituais da nossa escolha 
para cessar a participação na celebração de Colombo. O nos-
so arrependimento, petições do perdão de Deus e regresso à 
Palavra de Deus para visões das relações que Deus deseja, 
vão ocorrer na oração no Domingo mais próximo da segunda 
Segunda-feira de Outubro, e após passagem

Fica ainda resolvido que as conferências, juntas, agên-
cias e igrejas locais Metodistas Unidas nas terras afectadas 
pelo legado de Colombo são incentivadas e direccionadas 
para investir a nossa influência relacional aos níveis regional, 
local e pessoal relativamente à iniciação de conversações que 
se destinam a acordar a consciência do povo de Deus para os 
benefícios de se afastar do legado de Colombo. A Junta Geral 
da Igreja e Sociedade é orientada para dar uma liderança ao 
nosso esforço de anular o “Dia de Colombo” como um feria-
do nacional nos Estados Unidos da América. 

Justificação:
(“Mostrem pelo fruto das vossas acções que estão ver-

dadeiramente arrependidos.” - Mateus 3:8) O legado de 
genocídio de Colombo é celebrado em vez de ser lamentado 
permitindo que um padrão pecaminoso de exploração se torne 
a norma. À medida que a igreja lidera no estabelecimento do 
Reino de Deus, deve ser demonstrado arrependimento e anun-
ciar o desejo de Deus para relações fundadas . . .

R9999.

Número de Petição: 60263-CB-R9999; Olson, Harriett Jane -  
New York, NY, USA para Mulheres Metodistas Unidas. 1 
Petição similar

Fim da Criminalização das Comunidades de Pes-
soas de Cor nos Estados Unidos

Fim da Criminalização das Comunidades de Pessoas 
de Cor nos Estados Unidos

Nos Estados Unidos, as políticas de policiamento, apli-
cação da lei da imigração e cada vez maiores taxas de en-
carceração, todas afectam as pessoas de cor e prejudicam as 
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famílias e comunidades. A Igreja Metodista Unida tem de 
trabalhar para desmantelar políticas que assumem grupos in-
teiros de pessoas como criminosos e encorajam a aceitação 
pública das injustiças de discriminação racial (2008 Livro de 
Resoluções, nº. 3378), encarceração em massa e privação de 
comunidades demonizadas como ameaçando “outros”.

Crise Económica e Demonização das Comunidades
Globalmente e dentro de nações, incluindo os Estados 

Unidos, existe um espaço cada vez maior entre ricos e pobres 
(2012 Livro de Resoluções, nº.4052 e nº. 6028). Para man-
ter a ordem entre esta desigualdade de riqueza e recursos, os 
governos promulgam políticas que dividem os trabalhadores 
e exploram o trabalho migrante, como fez o Faraó na história 
bíblica do Êxodo. O Livro do Êxodo tem início com o Faraó 
a olhar sobre o Egipto e vendo um povo a crescer em força e 
número; ficou com medo. 

“Disse ao seu povo “Vede, o povo Israelita é mais nu-
meroso e mais poderoso que nós. Vinde, vamos lidar astucio-
samente com eles, ou irão aumentar e, no caso de guerra, 
unem-se aos nossos inimigos e lutam contra nós pela terra” 
(Êxodo 1:9-10 NRSV). 

O Faraó não tem medo de outras pessoas ou trabalho 
migrante mas, em vez disso, tinha medo de várias atitudes 
dos Israelitas, Egípcios empobrecidos e “inimigos” unir-
se-iam (Êxodo 12:38) e revoltar-se-iam para se livrarem da 
exploração. Como na altura do Faraó, os governos hoje em 
dia usam políticas com base no medo para dividir e controlar 
populações que podem, de outro modo, desafiar a crescente 
concentração de riqueza e recursos às mãos de poucos. 

Hoje em dia, invocar crises de linguagem e segurança 
nacional—“a guerra às drogas”, “a guerra à imigração ile-
gal”, “a guerra ao terror”—o governo dos EUA, assim como 
o Faraó, tem tido como alvo os pobres, comunidades raciais, 
étnicas, migrantes e outras marginalizadas de cor para apli-
cação selectiva de estatutos e, assim, criminalizar comuni-
dades inteiras. 

Manter “guerras” com comunidades de pessoas de 
cor

A “guerra às drogas” desde há 40 anos teve um impacto 
devastador nas comunidades de pessoas de cor nos Estados 
Unidos. Em 2012, 23,9 milhões de Americanos, com doze anos 
de idade e mais, e de todas as raças e níveis sócio-económi-
cos, usaram um fármaco ilícito ou abusaram de medicação, 
de acordo com o National Institute on Drug Abuse (National 
Institute on Drug Abuse, 2015). Mas a “guerra às drogas” não 
foi aplicada em todas as raças e níveis sócio-económicos; foi 
aplicada através de aplicação selectiva sistémica tendo como 
alvos os Afro-Americanos, Latinos e Nativo Americanos 
(2012 Livro de Resoluções nº. 3042, nº. 3376 e nº. 5033) em 
contextos que variam desde controlos rodoviários, rusgas tipo 
SWAT em casas e lojas e revistas de pessoas no dia-a-dia. 

As políticas, tal como a “parar e revistar” e “janelas parti-
das” da Cidade de Nova Iorque, capacitaram os responsáveis 
para deterem e revistarem pedestres sem causa provável e 
efectuarem detenções por infracções menores. Em 2013, 88 
por cento de quase 200 000 pessoas “paradas e revistadas” 
pela Polícia de Nova Iorque eram civis inocentes; 85 por cen-
to daqueles parados eram Negros ou Latinos, e 11 por cento 
eram Brancos (New York Civil Liberties Union, 2015). Estas 
políticas sujeitaram centenas de milhares de inocentes negros 
a abusos constantes, humilhação pública, injúria e até mesmo 
mortes não investigadas (Harris-Perry, 2014). 

 De forma similar, as crianças de cor são punidas mais 
severamente e mais frequentemente do que os colegas bran-
cos (Departamento de Educação dos EUA, 2014), tornando 
as suspensões escolares e expulsões “etapas” no “percurso da 
escola para a prisão”—empurrando as crianças para fora da 
escola e para as ruas e depois para a prisão.

Tais políticas destroem a confiança da comunidade na 
aplicação da lei e enviam uma mensagem clara para a polí-
cia de que nem todos os Americanos são iguais sob a lei, na 
medida que pessoas em comunidades alvo não têm as mes-
mas protecções constitucionais que os outros Americanos 
(Alexander, 2010).

Migrantes 
Esta criminalização de comunidades inteiras está a ser 

expandida hoje em dia em nome da dita “guerra à imigração 
ilegal” e “guerra ao terror”. Da mesma forma que com a 
“guerra às drogas”, os cidadãos e migrantes em comunidades 
imigrantes são sujeitos a discriminação racial e suspensão de 
direitos básicos. Os migrantes estão a ser presos e mantidos 
em prisões numa rede crescente de “centros de detenção”, 
muitos sendo instituições privadas lucrativas”. 

As rusgas tendo como alvo comunidades de pessoas 
de cor, tais como as rusgas da Immigration and Customs 
Enforcement (ICE) ou rusgas gerais (isto refere-se a rusgas 
policiais dentro de uma comunidade específica e detenções 
sem causa provável com o objectivo de deter potenciais crim-
inosos), abrangem um grande número de pessoas sem causa 
provável habitualmente por ofensas não violentas. No proces-
so, mais de 5000 pais migrantes perderam permanentemente 
a custódia dos seus filhos, na medida que as políticas do tribu-
nal de detenção e familiar colidem (Race Forward). Quando 
os migrantes que foram deportados procuram reunir-se com 
as suas famílias, enfrentam acusações por reentrarem nos 
Estados Unidos. Mais de 25 000 migrantes com estas e outras 
condenações não violentas são detidos em treze prisões de 
acordo com o programa “Criminal Alien Requirement”, que 
custa aos contribuintes milhares de milhões de dólares todos 
os anos.  

Encarceração em massa
A criminalização das comunidades de pessoas de cor inclui 

encarceração em massa. A “guerra às drogas” teve um papel 
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fundamental no aumento das taxas de encarceração dos EUA. 
Desde 1970 até 2009, a população prisional dos EUA cresceu 
mais de 700 por cento (American Civil Liberties Union, 2015) 
de modo que hoje, com apenas 5 por cento da população mun-
dial, os Estados Unidos encarceram 25 por cento de todos os 
presos no mundo. Isto torna os EUA os maiores carcereiros 
do mundo. Mais de 60 por cento das pessoas encarceradas nas 
prisões dos EUA são pessoas de cor. Quase metade dos pri-
sioneiros federais (48 por cento) são encarcerados por ofensas 
relacionadas com drogas (Federal Bureau of Prisons, 2015). 
Quase metade dos prisioneiros estaduais (47 por cento) foram 
condenados por crimes não violentos relacionados com droga, 
propriedade ou ordem pública (The Sentencing Project, 2015).

As comunidades migrantes também se encontram na es-
fera da encarceração em massa promovida por uma indústria 
prisional crescente, que inclui o negócio de vários milhares de 
milhões de dólares em detenções e deportações. Em 2010, as 
empresas privadas nos Estados Unidos operaram mais de 250 
instalações de correcção, albergando quase 99 000 prisionei-
ros. Estas empresas pressionam regularmente o Congresso 
para mais sentenças de detenção e obrigatórias pois lucram 
com o aumento de encarcerações e sentenças mais prolon-
gadas, mesmo se isto não for a utilização mais eficaz do din-
heiro dos contribuintes (Detention Watch Network, 2011). 
A Immigration and Customs Enforcement (ICE) dos EUA 
detém uma média de 34 000 imigrantes por dia, três vezes 
o número de detidos em 1996. Em 2012, cerca de 400 000 
imigrantes foram detidos, custando aos contribuintes 1,7 mil 
milhões de dólares americanos a uma média de 122 dólares 
por cama por dia (Carswell, Sarah; Grassroots Leadership; 
Detention Watch Network, 2015). Desde 2015, uma quota de 
camas congressionalmente indicada obrigou a ICE a ter deti-
dos 34 000 imigrantes a qualquer momento ou a pagar às em-
presas privadas em qualquer caso (Detention Watch Network, 
2015). 

Ambos os cidadãos presos e migrantes são frequente-
mente detidos em instalações longe das suas famílias e acon-
selhamento jurídico, colocando um grande desconforto nos 
seus familiares e a sua capacidade de lutarem legalmente pela 
sua libertação.

Impacto nas mulheres e crianças.
Mulheres de cor—cidadãs e migrantes—estão no centro 

da encarceração de massa das pessoas de cor. As mulheres 
Afro-Americanas e Latinas compõem a população em maior 
crescimento nas prisões dos E.U.A. (The Rebecca Project for 
Human Rights). Quase 25 por cento das mulheres nas prisões 
estaduais estão lá por ofensas não violentas relacionadas com 
drogas (Carson, 2015). Cinquenta e seis por cento das presas 
são mães (Glaze & Maruschak, 2015). 

As mulheres em prisão e detenção enfrentam o assédio 
sexual e abuso sexual, enquanto lutam para manter as famílias 
unidas. As mulheres que enfrentam abuso na prisão e de-
tenção não falam e não podem fugir. As mulheres em prisão e 
detenção têm sido acorrentadas e algemadas durante o parto. 
A maioria das mulheres encarceradas foram, em primeiro lu-
gar, sobreviventes de abuso sexual e físico. 

Terminar a Tortura da Solitária
Uma vez encarceradas, as condições de aprisionamento 

para muitas pessoas de cor continuam a seguir um padrão de 
parcialidade, como exemplificado pela utilização de prisão 
solitária em prisões e centros de detenção de emigrantes. De 
acordo com o Bureau of Justice Statistics, a qualquer momen-
to, cerca de 80 000 adultos e jovens encarcerados são manti-
dos em prisão solitária nos Estados Unidos. Um número des- 
proporcionado destes são pessoas de cor (Schlanger, 2013). 
A prisão solitária prolongada nas prisões dos E.U.A consti-
tui uma tortura e viola a Convenção contra a Tortura e Outro 
Tratamento ou Punição Cruel, Desumana ou Degradante 
(CAT). 

A prisão solitária também afecta os imigrantes em de-
tenção civil. As mulheres são colocadas em prisão solitária 
por retaliação por terem comunicado um incidente de vio-
lação. 

Punição contínua após encarceração 
O impacto da criminalização das comunidades de cor não 

termina após a encarceração. Em vez disso, após a sua liber-
tação da prisão, as pessoas com sentenças de prisão começam 
uma sentença vitalícia de cidadania de segunda classe, sem 
direito a votar, enfrentando discriminação legal no emprego 
e habitação e estão banidas de aceder a serviços do gover-
no, tal como ajuda com propinas, ajuda alimentar, habitação 
e mais. Tais experiências são descritas no livro de Michelle 
Alexander The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age 
of Colorblindness. 

A resposta da Igreja Metodista Unida
A Igreja Metodista Unida afirma os direitos humanos in-

alienáveis de todas as pessoas. A Carta para Justiça Racial so-
licita que desafiemos o racismo institucional. Adicionalmente, 
os Princípios Sociais (¶ 164H) da Igreja Metodista Unida so-
licita que os Metodistas Unidos pratiquem justiça restaurati-
va, procurando alternativas para retribuição e restauração das 
relações entre todas as pessoas de Deus. Deste modo, a Igreja 
Metodista Unida solicita que os governos locais e nacionais:

• Parem a criminalização de comunidades de pessoas de 
cor e a cacofonia de “guerras” contra estas comunidades. 

• Efectuem a aplicação e protecção da lei dos direitos hu-
manos internacionais central para a política de justiça crimi-
nal e imigração. 

• Erradiquem a discriminação racial/étnica/religiosa pe-
las autoridades e políticas de “tolerância zero” nas escolas.

• Suspendam rusgas da ICE, acabem com a detenção fa-
miliar e TODA a encarceração de crianças de acordo com a 
Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças. 
Manter as famílias unidas.

• Terminem o envolvimento da polícia local na gestão da 
imigração (2012 Livro de Resoluções, nº. 3281).

• Terminem as leis de sentenças obrigatórias e políticas 
de detenção obrigatórias e afirmem a discrição judicial nas 
sentenças e deportações. 
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• Restaurem todos os direitos de cidadão, incluindo o 
voto, a cidadãos dos E.U.A. com sentenças criminais; remov-
er barreiras ao seu emprego e a capacidade de garantir habi-
tação e serviços de apoio. Providenciem educação e criação 
de empregos para que possam voltar à sociedade. 

• Removam sanções dos empregadores e outras medidas 
que criminalizem migrantes não documentados que procurem 
trabalho. 

A Força de Trabalho Metodista Unida sobre Imigração, 
representando o Conselho dos Bispos, agências e caucus ra-
cial/étnico deverá trabalhar para: 

• Afirmar a humanidade e dignidade inerentes de todos 
que estão sob o controlo correccional e examinar ligações 
entre justiça criminal e políticas relativas aos imigrantes, na 
medida que afectam as comunidades de pessoas de cor.

• Desafiar a criminalização dos migrantes nos Estados 
Unidos e globalmente ao empenhar conferências anuais e 
centrais na defesa. Criar alianças com grupos ecuménicos e 
seculares. 

A Junta Geral de Igreja e Sociedade, Comissão Geral de 
Religião e Raça, a Junta Geral de Ministérios Globais e as 
Mulheres Metodistas Unidas devem: 

• Desenvolver recursos da igreja local sobre esta questão 
com grupos dos EUA e internacionais. 

• Trabalhar com Conferências Centrais para aprofundar 
a investigação, análise e acção sobre políticas globais de mi-
gração. 

• Mobilizar congregações para desafiar as prisões e cen-
tros de detenção privados e a defender a libertação de pri-
sioneiros presos por ofensas não violentas.

As conferências anuais e locais devem: 
• Enfrentar a acção da polícia face à imigração. 
• Solicitar aos Metodistas Unidos o discernimento so-

bre estes assuntos através da utilização do Quadrilateral 
Wesleyano, bem como os acordo-quadro dos direitos hu-
manos, justiça racial e justiça restaurativa. Utilizar um ponto 
de vista crítico relativamente aos meios de comunicação so-
cial (Ver Resolução 8011, “Uso Adequado das Tecnologias de 
Comunicação e Informação”).

• Comunicar com as igrejas e comunidades locais para 
falar publicamente sobre a responsabilização da polícia rel-
ativamente à discriminação racial, conduta indevida, abuso e 
mortes. 

• Trabalhar para terminar a utilização da prisão solitária. 
• Providenciar ministérios de reentrada para pessoas lib-

ertadas da prisão. 

R9999.

Número da petição: 60309-CB-R9999-G; Kemper, Thomas, -  
Nova Iorque, NI, EUA, pela Junta Geral dos Ministérios 
Globais.

Liberdade Religiosa: Fundamentada no Amor

Adicionar nova Resolução ao Livro de Resoluções da se-
guinte forma:

Liberdade Religiosa: Fundamentada no Amor
“Porque fostes chamados à liberdade, irmãos e irmãs; 

Mas não useis da liberdade para dar oportunidade de auto-in-
dulgência, mas através do amor tornam-se escravos para o 
outro. Para que o todo da lei seja sumarizado em um único 
mandamento, “Amai seu vizinho como a si mesmo”. Mas se 
vocês mordem-se e devoram-se uns aos outros, cuidado para 
não destruírem-se mutuamente” (Gálatas 5:13-15 NVI).

As muitas epístolas no Novo Testamento foram dirigidas 
a, e lidas por, pequenas comunidades de fé que enfrentavam 
perseguição religiosa e repressão política. As igrejas do pas-
sado muitas vezes enfrentaram agressões, aprisionamentos 
morte pela expressão pública de sua fé. Como uma minoria 
religiosa, as comunidades Cristãs do passado eram frequen-
temente acusadas de blasfémia contra a religião dominante 
e/ou de serem um grupo de oposição política que devia ser 
reprimido. Desde os primórdios, Cristãos têm afirmado nosso 
direito de responder livremente à graça de Deus agindo em 
nossas vidas.

Através da história, muitas comunidades religiosas dif-
erentes, grande parte delas minoritárias, mantiverem sua fé 
enquanto enfrentaram similares acusações e repressões vio-
lentas. Muitas vezes aqueles que procuraram manter ou con-
quistar poder político empregou de fervor religioso com o 
uso de violência e repressão contra “o outro”. Como Paulo 
advertiu os gálatas muito tempo atrás, hoje muitos vizinhos 
de diferentes credos estão devorando uns aos outros em vez 
de viver juntos no respeito mútuo e amor.

A liberdade religiosa visa restabelecer o estado de amor 
que nos une através de nossa diversidade, contra as formas de 
medo, ódio e violência que nos mantêm divididos.

Ao mesmo tempo, a história nos dá muitos exemplos 
de pessoas de diferentes credos lado a lado em cooperação 
e conversa uns com os outros. Afirmamos que muitas vez-
es aprendemos mais, e mais profundamente, sobre nossa 
própria fé quando partilhamos e nos envolvemos com os 
outros.

Com a Reforma Protestante e com o Iluminismo, socie-
dades cristãs ocidentais deram mais ênfase ao indivíduo e na 
relação pessoal do indivíduo com Deus. Os direitos do in-
divíduo em contraste com o Estado, ou a Igreja, deram origem 
ao movimento moderno dos direitos humanos que culminou 
com a Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) 
e subsequentes tratados internacionais de direitos humanos. 
Estes direitos incluem liberdade de crença religiosa e têm ser-
vido como base para muitas das chamadas modernas para a 
liberdade religiosa.

A liberdade religiosa, como um direito humano, envolve 
não só a liberdade de crença, pensamento e consciência de 

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   383 2/24/16   10:49 AM



384  DCA Edição Avançada

cada indivíduo, mas também o direito de uma pessoa a mu-
dar de crença. A liberdade religiosa floresce quando as socie-
dades acolhem diversas comunidades de fé que se reúnem em 
adoração e que vivem em suas respectivas tradições religiosas 
como parte integrante da sociedade.

A insistência sobre a liberdade religiosa como um direito 
humano não significa necessariamente o fim da repressão, mas 
sim a afirmação de uma perspectiva cristã de que o amor de Deus 
e o amor ao próximo é mais poderoso do que a repressão do gov-
erno, discursos de ódio e de violência, ameaças extremistas.

As palavras de do Primeiro Pedro demonstram o poder 
da liberdade religiosa em contraste com um ciclo espiral de 
violência e repressão: “Não pagar o mal com o mal, ou abuso 
por abuso; mas, pelo contrário, retribuir com uma bênção. . . . 
Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do 
bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a 
justiça, vocês serão felizes.  Não temam aquilo que eles temem, 
não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como 
Senhor no coração.  Estejam sempre preparados para responder 
a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. 
Contudo, façam isso com mansidão e respeito. Conservem boa 
consciência, de forma que os que falam maldosamente contra 
o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem 
envergonhados de suas calúnias” (1 Pedro 3:9, 13-16 NVI).

Nosso compromisso com a liberdade religiosa nos leva 
a desafiar qualquer reivindicação secular ou religiosa que 
clame o direito de impor uma forma religiosa sobre os outros 
pela força política, económica ou militar. Quando qualquer 
religião é usada para justificar a violência ou ataques de ódio 
sobre os outros, Deus chora, e Deus nos chama a todos para 
nos arrependermos e buscarmos um fim para essa violência. 
Com humildade, nós afirmamos que o amor de Deus é muito 
forte, muito amplo e profundo demais para qualquer um de 
nós para restringirmos ou prescrevermos como Deus continua 
a trabalhar entre todos nós. Aceitando a graça de Deus no 
trabalho de transformar as nossas vidas, nós somos livres e, 
ao mesmo tempo, obrigados a compartilhar como o amor de 
Deus se manifesta em nossas vidas e no mundo de hoje. Nós 
testemunhamos o amor de Deus tanto por meio da partilha 
das boas novas quanto através do nosso amor ao próximo e 
amor aos inimigos. No entanto, se não respeitarmos, honrar-
mos e ouvirmos os nossos vizinhos, e especialmente os nos-
sos inimigos, então não temos amor (1 Coríntios 13:1).

A liberdade religiosa, alicerçada em amor, nos convida 
para o trabalho duro de diálogo, de escuta e de partilha com 
diferentes comunidades de fé, e também para os actos de rec-
onciliação através de fronteiras que dividem as nossas próprias 
comunidades cristãs. A carta de Colossenses oferece-nos ori-
entação em nossos esforços inter-religiosos e inter-culturais. 
“Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso 
alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como 
o Senhor vos perdoou, também vós deveis perdoar. Acima de 
tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. . . . 

Comportar-vos com sabedoria para com os forasteiros, tor-
nando a maior parte do tempo. A vossa palavra seja sempre 
agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis 
responder a cada um” (Colossenses 3:13-14; 4: 5-6 NVI).

Na carta aos Romanos, Paulo exorta: “O amor seja genuíno; 
odiar o que é mau, conservar o que é bom; ameis uns aos outros 
com afeição mútua; superar o outro em honrar. Não deixe faltar 
zelo, seja ardente em espírito, sirva ao Senhor. Rejuvenesça em 
esperança, seja paciente no sofrimento, persevere na oração. 
Contribua com as necessidades dos santos, estenda a hospital-
idade aos estranhos. Abençoe quem lhe persegue; abençoe-os 
e não lhes rogue pragas. . . . Não retribuam a ninguém mal por 
mal, mas tomem o pensamento para o que é nobre, à vista de 
todos “(Romanos 12:9-14, 17 NVI).

Seguindo a sabedoria de Paulo, procuramos sociedades 
onde todas as comunidades de fé são honradas e tratam umas 
às outras com respeito mútuo. Ao mesmo tempo, onde quer 
que a liberdade religiosa seja negada ou que as pessoas sejam 
discriminadas com base em suas crenças ou práticas religio-
sas, somos chamados a falar e resistir a toda esta discrim-
inação de forma não violenta e amorosa. Abençoar àqueles 
que perseguem não significa aceitar a violência ou perse-
guição. Ao invés disso, requer resistência baseada no amor.

“O amor não faz mal ao próximo; portanto, o amor é o 
cumprimento da lei” (Romanos 13:10 NVI). Desta forma, de-
safiamos acções e políticas governamentais que fazem mal 
uso da idéia de liberdade religiosa de maneira que venha a 
ferir outros pela negação de serviços, honra, dignidade, di-
reitos iguais e igual protecção. Tais acções que ferem ou dis-
criminam outros não são expressões de liberdade religiosa. 
Além disso, o amor não permite que um vizinho, ou um in-
imigo, continue fazendo errado mesmo em nome da religião. 
A liberdade religiosa alicerçada em amor não significa “vale 
tudo”. Ela não tolera silêncio em face da repressão violenta 
da religião de ninguém. Pelo contrário, a carta aos Efésios in-
siste que temos que assumir uma tarefa muitas vezes doloro-
sa, difícil: “Então, colocando de lado a falsidade, vamos todos 
falar a verdade aos nossos vizinhos, porque somos membros 
uns dos outros” (Efésios 4:25 NVI).

Devemos falar e agir sempre que a liberdade religiosa é 
negada, mas sempre com um espírito de amor e respeito para 
todos.

Portanto, a Igreja Metodista Unida, as suas agências, in-
stituições e membros são chamados a:

1. Honrar, respeitar, e defender a liberdade religiosa para 
todas as comunidades de fé através do estudo, através da par-
tilha inter-religiosa e através da escuta como expressões de 
nosso amor para todos.

2. Exortar todos os governos a respeitar o direito de liber-
dade religiosa em suas leis e práticas; e acolher uma diversi-
dade de expressões religiosas, como servir o bem comum em 
todas as sociedades.

3. Junte-se com os parceiros ecuménicos e inter-religiosos 
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para defender, por meio da educação e da acção política, para 
proteger e aumentar a liberdade religiosa onde quer que esta 
seja negada ou ameaçada. Na verdade, nós tomamos as pa-
lavras de Paulo a Corinto a coração: “Se um membro sofre, 
todos sofrem com ele” (1 Coríntios 12:26 NVI).

4. Estender o ministério da compaixão da igreja a pessoas 
que sofrem pelo facto das autoridades religiosas ou governa-
mentais procurarem negar estes direitos a elas.

5. Oferecer apoio ao mandato do relator especial das 
Nações Unidas sobre a Intolerância Religiosa e outros es-
forços internacionais que visam proteger e promover a liber-
dade religiosa como um direito humano.

Ver Resolução n.º 239, 2004 Livro de Resoluções
Ver Princípios Sociais, ¶ 164. A,C

Justificação:
A UMC há muito afirmou a importância da liberdade 

religiosa. Em face ao aumento da violência em nome da re-
ligião, é imperativo que nós, seguidores do Príncipe da Paz, 
reafirmemos respeitar e proteger os direitos religiosos de to-
das as pessoas e comunidades de fé que se encontrem . . .

R9999.

Número de petição: 60451-CB-R9999-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Saúde e direitos globais: erradicação  
da violência sexual e de género

Nova resolução para substituir as Resoluções n.º 3423, 
Violência contra mulheres e crianças, e n.º 6145, Violação em 
tempos de guerra, prestes a caducar.

Toda a Criação é sagrada aos olhos de Deus. Porque tan-
tas mulheres e crianças, entre outros, são ignoradas, abusadas 
e violadas, exortamos a um compromisso renovado para proi-
bir todas as formas de violência contra mulheres e crianças.

A violência assume formas diferentes e, em muitos casos, 
trata-se de uma questão de poder e controlo. A violência é 
uma ferramenta utilizada pelos fortes para subjugar os fracos 
e pelos poderosos para dominar os vulneráveis. Muitas vezes, 
a mera ameaça de violência é suficiente para alcançar o ob-
jectivo de domínio e controlo. Os seres humanos são especial-
mente vulneráveis quanto ao género e à sexualidade, portanto, 
a violência sexual e de género é particularmente devastadora.

A exploração, o abuso e a violência assumem várias 
formas: casamento infantil, mutilação genital feminina, cri-
anças-soldados, deslocamento de pessoas, violência familiar, 
poligamia, tráfico humano e violação como acto de guerra.

Casamento infantil. Em 1948, a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem afirmou que o casamento deve ser 
baseado no consentimento. Na prática, todavia, um terço das 
raparigas de países em vias de desenvolvimento casa-se antes 

dos 18 anos e 1 em cada 9 casa-se antes dos 15 anos: normal-
mente, sem o seu consentimento e muitas vezes com homens 
que não conhecem (Factos e números sobre casamento infan-
til, Centro Internacional de Investigação sobre as Mulheres, 
<http://www.icrw.org/child-marriage-facts-and->figures). Já 
em 2010, 67 milhões de mulheres entre os 20-24 anos em 
todo o mundo tinham casado antes dos 18 anos (Factos e 
números sobre casamento infantil, Centro Internacional de 
Investigação sobre as Mulheres, http://www.icrw.org/child 
-marriage-facts-and-figures). O casamento infantil em si é 
uma expressão de poder e controlo e pode resultar em ex-
periências posteriores de violência. 

Mutilação genital feminina. Segundo a Organização 
Mundial de Saúde, “a mutilação genital feminina (MGF) 
engloba todos os procedimentos que envolvem a remoção 
parcial ou total dos órgãos genitais externos femininos ou 
outras lesões nos órgãos genitais femininos por motivos não 
médicos. A MGF é internacionalmente reconhecida como 
uma violação dos direitos humanos das raparigas e mul-
heres” (Boletim informativo sobre a mutilação genital fem-
inina, Organização Mundial de Saúde http://www.who.int 
/mediacentre/factsheets/fs241/en/). A MGF é quase sempre 
realizada em menores para impedir que as raparigas e mul-
heres sintam prazer durante a relação sexual, com a justifi-
cação de que isso as manterá fiéis no casamento. A MGF “não 
tem nenhum benefício médico” e pode causar complicações 
clínicas prejudiciais como “dor intensa, choque, hemorragia, 
infecções recorrentes da bexiga e tracto urinário, infertilidade 
e aumento do risco de complicações no parto e de nados-mor-
tos” (Boletim informativo sobre a mutilação genital feminina, 
Organização Mundial de Saúde, http://www.who.int/media 
centre/factsheets/fs241/en/). 

Crianças-soldados. A UNICEF estima que “300.000 
crianças — rapazes e raparigas com menos de 18 anos—es-
tão envolvidas em mais de 30 conflitos em todo o mundo. 
As crianças são utilizadas como combatentes, mensageiros, 
carregadores, cozinheiros e para serviços sexuais forçados. 
Algumas são raptadas ou recrutadas à força, outras são leva-
das a aderir devido a pobreza, abuso e discriminação ou em 
busca de vingança contra a violência que lhes foi inflingida 
ou às respectivas famílias” (Boletim informativo: Crianças-
soldados, UNICEF, http://www.unicef.org/emerg/files/child 
soldiers.pdf). A violência sexual é cada vez mais comum em 
situações de conflito e é cometida contra rapazes e raparigas. 

Deslocamento de pessoas. As crianças, mulheres, lésbi-
cas, gays, bissexuais ou transsexuais (LGBT) e pessoas com 
deficiências em deslocamento apresentam especial risco de 
violência sexual e de género (Alto Comissário da ONU para 
os Refugiados). Durante conflitos e calamidades, as crianças 
são facilmente separadas das suas famílias. Limitadas na 
sua capacidade para se protegerem a si mesmas, ficam vul-
neráveis a exploração sexual, abuso, tráfico, casamento força-
do ou precoce, mutilação genital feminina ou outras práti-
cas tradicionais lesivas. Com menos acesso a emprego do 
que os homens, as mulheres e raparigas são frequentemente 
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obrigadas a fazer sexo para sobreviverem. No mundo em vias 
de desenvolvimento, estão em perigo de violação, agressão e 
até morte enquanto procuram água, lenha e alimentos para o 
seu agregado familiar. Acrescem a estas atrocidades sociais e 
físicas as possibilidades de gravidez indesejada, infecção por 
VIH e a transmissão do vírus da mãe para o feto. 

Violência familiar. A violência e o abuso existem em 
todo o mundo e dentro das famílias de todas as congregações; 
tragicamente, nenhuma igreja ou comunidade está isenta. O 
abuso entre familiares—abuso de filhos, cônjuges/parceiros, 
idosos—assume várias formas: emocional, físico, verbal, 
sexual e económico. Manifesta-se através de violência, lin-
guagem abusiva, comportamento controlador, intimidação e 
exploração. 

Poligamia. Algumas tradições seguem a poligamia: múl-
tiplas esposas de um único marido. Normalmente, a poliga-
mia coloca as mulheres num papel de subordinadas, sujeitas 
ao poder e controlo do marido, sem direitos legais à proprie-
dade familiar.

Tráfico de mão-de-obra e sexual. A escravatura moder-
na tornou-se o empreendimento criminoso transnacional que 
mais rapidamente cresceu, com receitas ilegais estimadas de 
150 mil milhões de dólares (EUA) por ano e escravizando 
21 milhões de pessoas em todo o mundo (Tráfico humano, 
Gabinete da ONU contra a Droga e o Crime, http://www.un 
odc.org/unodc/en/human-trafficking/what-is-human-traffick 
ing.html). As Nações Unidas sublinham o papel da violên-
cia no tráfico, que definem como “o recrutamento, transporte, 
transferência, albergamento ou receptação de pessoas através 
de ameaça, uso de força ou outras formas de coacção, rapto, 
fraude, engano, abuso de poder ou de uma posição de vulner-
abilidade, concessão ou recepção de pagamentos para obter o 
consentimento do controlo de uma pessoa sobre outra com a 
finalidade da exploração. 

“A exploração inclui... exploração sexual, trabalho ou 
serviços forçados, escravatura ou práticas semelhantes, ser-
vidão” (Tráfico humano, Gabinete da ONU contra a Droga e 
o Crime, http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking 
/what-is-human-trafficking.html). 

Violação como arma de guerra. Durante séculos, as mul-
heres têm sido violadas como acto de violência e demon-
stração de poder, especialmente em tempos de conflito e 
guerra. A violação tem sido e continua a ser sancionada por 
algumas organizações militares para gratificação dos solda-
dos durante a guerra. Por exemplo, durante a Segunda Guerra 
Mundial, as “mulheres de conforto” eram forçadas a manter 
relações sexuais com os soldados. A motivação para o abu-
so das mulheres é também uma estratégia deliberada para 
aterrorizar as forças opositoras e os civis no seu território. 
Por exemplo, no leste da República Democrática do Congo, 
a violação de mulheres pelas partes em guerra foi confirma-
da como sendo “uma guerra dentro da guerra”. Muitas mul-
heres são violadas por grupos armados, incluindo as forças 

nacionais instituídas. Uma forma de desestabilizar os grupos 
étnicos da oposição é engravidando as mulheres e forçando-as 
a ter as crianças para continuarem a lembrá-las da violação. 
Infelizmente, as respostas governamentais tendem a focar-se 
na violência contra mulheres individuais em vez da violên-
cia utilizada como arma estratégica. Como tal, as mulheres e 
raparigas não querem denunciar o crime por causa do estigma 
associado à condição de vítima. 

De acordo com as Mulheres das Nações Unidas, uma em 
cada três mulheres e raparigas é afectada por violência física 
ou sexual ao longo da vida. A violência tem consequências 
imediatas e residuais: 

Trauma psicológico. A violência sexual e de género in-
flige feridas emocionais e físicas profundas que deixam marcas 
permanentes. As crianças noivas mostram muitas vezes sinais 
sintomáticos de abuso sexual e stress pós-traumático, sendo ex-
tremamente vulneráveis a violência doméstica, abuso e aban-
dono (Factos e números, Centro Internacional de Investigação 
sobre as Mulheres, http://www.icrw.org/child-marriage-facts 
-and-figures). Uma mulher que tinha sido violada como táctica 
de guerra relatou: “[D]epois de ter sido violada, sentia dor o 
tempo todo e perdi qualquer desejo sexual. Devido à minha 
fadiga crónica, deixei de conseguir trabalhar. Eventualmente, 
o meu marido deixou-me e aos nossos filhos” (Casamento in-
fantil, violência sexual e de género na República Democrática 
do Congo, Organização Mundial de Saúde, http://www.who 
.int/hac/crises/cod/sgbv/sgbv_brochure.pdf). A Organização 
Mundial de Saúde indica: “Muitos sobreviventes de violên-
cia sexual e de género sofrem de trauma psicológico, que se 
manifesta através de sintomas como fadiga crónica, ansie-
dade, insónia, depressão, etc. Alguns recorreram inclusive ao 
suicídio. Além disso, o trauma que os rapazes e homens en-
frentam enquanto testemunhas ou agentes de violência sexual 
é subestimado” (Violência sexual e de género na República 
Democrática do Congo, Organização Mundial de Saúde, http://
www.who.int/hac/crises/cod/sgbv/sgbv_brochure.pdf). 

Lesões físicas. As raparigas menores de idade apresen-
tam uma maior taxa de mortalidade durante a gravidez e o 
parto. As raparigas com menos de 15 anos têm cinco vezes 
mais probabilidades de morrer durante o parto do que mul-
heres na faixa etária dos 20, o que torna a gravidez uma das 
principais causas de morte de raparigas entre os 15 e 19 anos 
à escala global (Factos e números, Centro Internacional de 
Investigação sobre as Mulheres, http://www.icrw.org/child 
-marriage-facts-and-figures). Um milhão de raparigas em 
todo o mundo sofre de fístula obstétrica, um buraco entre 
a vagina e o recto ou a bexiga causado por um parto com 
obstrução prolongado, deixando a mulher com incontinên-
cia urinária, fecal ou ambas. Regra geral, isto ocorre em 
raparigas anatomicamente imaturas. Como resultado da in-
continência e do mau odor resultante, a rapariga ou mulher 
é frequentemente rejeitada pelo marido e a comunidade (O 
que é uma fístula? Fistula Foundation [Fundação da Fístula], 
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https://www.fistulafoundation.org/what-is-fistula/fast-facts-
faq/). Quase sempre incapazes de negociar o sexo seguro, as 
crianças noivas estão vulneráveis a infecções sexualmente 
transmissíveis, incluindo o VIH, e a gravidez precoce. Quase 
2500 adolescentes são infectados com o VIH todos os dias 
(Oportunidade em crise, UNICEF, http://www.unicef.org/
lac/Opportunity_in_Crisis-Report_EN_052711.pdf). Outras 
práticas, como a MGF, podem resultar em dor e na dissemi-
nação da infecção (Boletim informativo sobre casamento in-
fantil e mutilação genital feminina, Organização Mundial de 
Saúde, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/e). 

Dificuldades económicas. O Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento indica que, em vários locais, as mul-
heres não têm acesso a trabalho pago ou à possibilidade de ob-
ter um empréstimo. Ou seja, as mulheres, que compõem 50 
porcento da população mundial, detêm apenas 1 porcento da 
riqueza mundial (Género e redução da pobreza, Programa da 
ONU para o Desenvolvimento, http://www.undp.org/content 
/undp/en/home/ourwork/povertyreduction/focus_areas/focus_
gender_and_poverty.html). As pessoas que vivem em pobreza, 
e em particular as mulheres e crianças, são desproporcional-
mente afectdas pela violência. Relações interpessoais abusivas 
e um tratamento injusto, práticas e normas culturais, políticas 
institucionais e práticas comerciais a todos os níveis da socie-
dade, incluindo entre algumas nações, continuam a negar o val-
or sagrado das mulheres e raparigas e a perpetuar a desigual-
dade de género. Não só é a violência sexual e de género uma 
violação gritante dos direitos humanos, como também fractura 
famílias e comunidades e prejudica o desenvolvimento, ao mes-
mo tempo que custa milhares de milhões de dólares por ano em 
cuidados de saúde e perda de produtividade (Estimativa dos 
custos da violência contra mulheres no Vietname, Mulheres das 
Nações Unidas, http://www.unwomen.org/~/media/headquar 
ters/attachments/sections/library/publications/2013/2/costing 
-study-viet-nam%20pdf.pdf). O casamento infantil limita as 
aptidões, recursos, conhecimentos, apoio social, mobilidade e 
autonomia das raparigas. As raparigas casadas têm pouco pod-
er em relação aos seus maridos e sogros. Percebido como uma 
forma de cuidar do futuro de uma filha, no casamento infantil, a 
rapariga estará sujeita a violência física e sexual, sem educação 
ou aptidões para criar uma oportunidade económica para si ou 
para os seus filhos (Factos e números sobre casamento infantil, 
Centro Internacional de Investigação sobre as Mulheres, http://
www.icrw.org/child-marriage-facts-and-figures). 

Estigmatização da vítima. Muitas vítimas de violência 
sexual são estigmatizadas pela sociedade ou rejeitadas pelas 
suas famílias. Uma moralidade religiosa mal orientada reforça 
muitas vezes o estigma e a culpa relativos à violação, violên-
cia doméstica, identidade de género, deficiência e infecções 
sexualmente transmissíveis como o VIH. Uma consequência 
significativa da violência sexual e de género é a perda da con-
fiança sagrada dentro da sociedade, incluindo a comunidade 
cristã, na qual os membros vulneráveis são violados. Quando 

esta perda é reforçada, pode resultar em novas manifestações 
sociais de violência. Por exemplo, a incapacidade de uma 
mulher ter filhos, o odor de uma adolescente resultante de 
uma fístula formada durante o parto prolongado ou a sua 
condição de VIH-positiva constituem motivos de divórcio. 
Paralelamente, convicções tradicionais como o casamento in-
fantil e a MGF são promovidas pela liderança tradicional e a 
prática cultural obrigatória. 

Fragilização. O efeito combinado de todas estas conse-
quências da violência sexual e de género é a diminuição da 
capacidade de criar soluções e responder a questões locais. 
Todas as manifestações de violência acima identificadas 
limitam as oportunidades de educação e emprego das mul-
heres. As raparigas que casam novas têm menos probabili-
dades de discutir o planeamento familiar—a altura propícia e 
o espaçamento saudável entre gravidezes—com os maridos, 
aumentando o risco de mortalidade infantil e materna. Em vez 
de aplicarem o seu tempo a desenvolver ideias que possam 
gerar rendimentos, melhorando a saúde emocional e física 
das famílias e comunidades, as mulheres e crianças assoladas 
pela violência sexual e de género concentram frequentemente 
recursos preciosos na sobrevivência. 

A violência sexual e de género não é uma novidade. 
Mil anos antes de Cristo, Tamar foi violada pelo seu irmão 
Amnom (Samuel II, 13). Um relato anterior fala da violação 
em grupo de uma concubina (Juízes 19) e outro ainda mais 
antigo fala da violação de Diná (Génesis 34). São histórias 
não só sobre a violência praticada contra as mulheres, mas 
também sobre a incapacidade de apoiar as vítimas por parte 
de quem tinha o poder. No caso de Tamar, o seu pai, o Rei 
David, permaneceu silencioso e nada fez por ela, a vítima, 
protegendo em vez disso Amnom, o agressor, e com isso a 
sua dinastia. 

A história da nossa fé é a história das tentativas de recu-
perar a visão do Génesis 1, em que toda a Criação é sagra-
da aos olhos de Deus e todos os seres humanos são criaturas 
de valor sagrado. Jesus defendeu o valor sagrado de todos. 
No relato da mulher adúltera (João 7:53–8:11), vemos Jesus 
opor-se activamente à violência contra as mulheres. Jesus viu 
para além do estigma e da culpa que os acusadores impuse-
ram à mulher. Contrariamente ao Rei David, Jesus não uti-
lizou o Seu poder para ocultar a injustiça, tendo em vez disso 
reconhecido a dignidade da mulher, interrompido a violência 
proposta e procurado restituir a mulher à sua comunidade. A 
resposta de Jesus exprime o Seu empenho na vida em plen-
itude (João 10:10) e o Seu apelo para criar circunstâncias 
nas quais esta possa prosperar. A resposta graciosa de Jesus 
procura a redenção da vítima e do agressor e acaba com o 
ciclo de violência. 

O nosso apelo
Os membros da Igreja Metodista Unida têm trabalhado 

para erradicar as várias formas de violência que destroem a 
integridade de indivíduos, famílias, comunidades e nações. 
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As pessoas de fé devem trabalhar para mudar atitudes, cren-
ças, políticas e práticas em todos os níveis da sociedade que 
desumanizem e promovam a exploração e o abuso de mul-
heres e raparigas. As mulheres com igualdade de direitos 
têm mais educação, são mais saudáveis e têm maior acesso a 
terras, empregos e recursos financeiros. Porque as mulheres 
e crianças, entre outros, são ignoradas, abusadas e violadas, 
exortamos a um compromisso renovado para erradicar todas 
as formas de violência contra mulheres e crianças. 

Apelamos a todos os membros da Igreja Metodista 
Unida, às igrejas locais, a ministérios de campus, faculdades 
e universidades, seminários, conferências anuais, comissões e 
agências gerais e ao Conselho dos Bispos para: 

1. Ensinar, pregar e dar o mote para uma masculinidade 
saudável e relações de respeito que reflictam o valor sagrado das 
mulheres e raparigas (Princípios da masculinidade saudável, 
http://www.maleallies.org/principles-of-healthy-masculinity);

2. Recrutar homens e rapazes como aliados na promoção 
da igualdade de género; 

3. Avaliar os recursos utilizados em contextos de 
ministérios locais para garantir a promoção do valor sagrado 
das mulheres e raparigas e de uma masculinidade saudável; 

4. Desenvolver ferramentas teológicas, educativas e de 
defesa com vista a sensibilizar o público para a violência sex-
ual e de género e a promover uma cultura de não violência; 

5. Desenvolver e implementar formação culturalmente 
relevante e competente direccionada para a questão da violên-
cia contra as mulheres; 

6. Defender o fim de práticas tradicionais lesivas, como 
o casamento infantil, a poligamia e a mutilação genital fem-
inina; 

7. Defender a formação em contextos locais para pessoas 
que se encontrem na linha da frente de calamidades e confli-
tos a fim de reconhecerem a maior vulnerabilidade das mul-
heres e crianças à violação oportunista, exploração sexual e 
outras formas de violência sexual e de género; 

8. Defender o acesso total e legítimo a serviços de saúde 
reprodutiva medicamente seguros. A violência contra as mul-
heres coloca em risco a saúde sexual e reprodutiva, contribu-
indo para gravidezes indesejadas, abortos perigosos, fístulas, 
infecções sexualmente transmissíveis e VIH, bem como para 
a sua recorrência; 

9. Garantir que os serviços de saúde sexual e reprodutiva 
para adolescentes abordam a violência de género, incluindo o 
acesso a cuidados de qualidade imediatos em caso de violação, 
contraceptivos de emergência e profilaxia pós-exposição para 
prevenir a infecção pelo VIH, e efectuam reencaminhamentos 
adicionais (por exemplo, aconselhamento legal especializado 
e grupos de apoio); 

10. Facultar educação abrangente sobre a sexualidade 
para que as raparigas e mulheres em relações abusivas con-
heçam melhor os seus corpos e as ferramentas de que dispõem 
para se proteger de doenças sexualmente transmissíveis e/ou 
gravidezes indesejadas; 

11. Defender o acesso a níveis superiores de ensino para 
raparigas a fim de diminuir a incidência de casamento infantil 
e pobreza; 

12. Garantir que todas as crianças têm acesso a registo e 
documentação, incluindo registo de nascimento, para aumen-
tar o acesso a serviços básicos; e

13. Defender a redução de guerras e conflitos no mundo 
de forma a reduzir as condições que aumentam o risco de 
agressão contra mulheres e raparigas. 

A Igreja deve reexaminar as mensagens teológicas que 
veicula face às experiências de vítimas de violência sexual e 
de género. Devemos tratar com cuidado extremo os conceitos 
importantes, mas tantas vezes indevidamente utilizados, de 
sofrimento e perdão e a natureza do casamento e da família. 
Parte do nosso apelo, enquanto indivíduos e enquanto Igreja, 
consiste em lidar com as causas da violência, trabalhar para a 
erradicar nas suas várias formas e agir como instrumentos de 
Deus para a plenitude das mulheres e crianças afectadas. Como 
pessoas de fé, devemos estar cientes de como a violência afec-
ta as nossas comunidades, como podemos deixar de participar 
nela e que intervenções acabarão com os seus ciclos.

Justificação:
A nova resolução abrangente foca-se nas manifestações 

de exploração, abuso e violência e nas formas como nos é feito 
um apelo, enquanto Igreja, para as evitar e responder quando 
ocorrerem. Esta resolução substituirá duas Resoluções prest-
es a caducar, a 3423, Violência contra mulheres e crianças, e 
a 6145, Violação em tempos de guerra.

R9999.

Número de petição: 60454-CB-R9999-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Suicídio: uma resposta pastoral

Adicionar nova resolução ao Livro de Resoluções con-
forme se segue: 

Baseando-se na sua experiência da ressurreição de Cristo, 
o apóstolo S. Paulo reafirma o poder de Jesus para superar a 
fragilidade da vida humana, incluindo a experiência devasta-
dora do suicídio:

“Portanto, estou seguro de que nem morte nem vida, nem 
anjos nem demónios, nem o presente nem o futuro, nem quais-
quer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer 
outra criatura poderá afastar-nos do amor de Deus, que está 
em Cristo Jesus, nosso Senhor” (Romanos 8:38-39 BKJA).

Enquanto membros da Igreja Metodista Unida, afirma-
mos que a resposta da Igreja a quem já contemplou ou possa 
estar a contemplar o suicídio deve assentar na compaixão e no 
amor. De igual modo, acreditamos que as congregações locais, 
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apoiadas numa afirmação do poder supremo de Deus sobre a 
fragilidade, o sofrimento e a morte, devem estar preparadas 
para acompanhar as famílias em luto e os seus entes queridos 
no caminho difícil da saúde espiritual, mental e física.

Um desafio global
O suicídio apresenta um desafio global complexo que 

afecta negativamente indivíduos, famílias, congregações e so-
ciedades inteiras. Segundo a Organização Mundial de Saúde 
(OMS), todos os anos, quase 800.000 pessoas cometem 
suicídio, o que significa, grosso modo, que morre uma pes-
soa a cada quarenta segundos. Além disso, por cada pessoa 
que consegue suicidar-se, dez a vinte fracassam em tentati-
vas de acabar com as suas vidas (Organização Mundial de 
Saúde, Departamento de Saúde Mental: Prevenção do suicí-
dio, Junho: http://www.who.int/mental_health/prevention/
suicide/suicideprevent/en/. Acesso a 15 de Junho de 2014).

Embora o comportamento suicida esteja presente em 
todos os grupos sociais, as taxas de suicídio são particular-
mente elevadas entre jovens, populações minoritárias e in-
divíduos que vivem em pobreza. Em alguns países, o suicí-
dio encontra-se entre as três principais causas de morte para 
cidadãos entre os 15 e os 44 anos, sendo a segunda causa de 
morte entre os 10 e os 24 anos. Estes números não incluem 
as tentativas de suicídio de jovens, que se estimam ser o trip-
lo do número de óbitos declarados (Organização Mundial de 
Saúde, Departamento de Saúde Mental: Prevenção do suicí-
dio: http://www.who.int/mental_health/prevention/suicide 
/suicideprevent/en/. Acesso a 15 de Junho de 2014).

Em todo o mundo, as populações minoritárias apresen-
tam um risco cada vez maior de suicídio. Estudos recentes, 
por exemplo, têm indicado taxas elevadas de suicídio entre os 
povos aborígenes da Austrália e Nova Zelândia, nativos amer-
icanos e mulheres ásio-americanas nos Estados Unidos e imi-
grantes caribenhos e indianos no Reino Unido e noutras par-
tes do globo (Michael Crawford, “Suicide in Ethnic Minority 
Groups,” in BJPsych: The British Journal of Psychiatry: 
http://bjp.rcpsych.org/content/183/2/100.short. Acesso a 15 
de Junho de 2014).

Outros estudos têm corroborado uma ligação há muito sus-
peitada entre suicídio, doença mental e pobreza. Não só o al-
coolismo, a depressão e outras formas de doença mental prev-
alecem mais em comunidades empobrecidas, como as tensões 
sociais concomitantes da subnutrição, educação insuficiente, 
falta de recursos e deslocação também conduzem a riscos mais 
elevados de suicídio entre os pobres do mundo (consultar, por 
exemplo, Vijaya Morali e Femi Oyebode, “Poverty, Social 
Inequality, and Mental Health” in Advances in Psychiatric 
Treatment 2004, 10, 216-224: http://apt.rcpsych.org/con 
tent/10/3/216.full. Acesso online a 3 de Agosto de 2014).

Perspectivas teológicas em mutação
Embora o testemunho bíblico, em particular os ensina-

mentos de Jesus, não ofereça uma orientação explícita sobre 
esta questão, a tradição cristã tem geralmente encarado o 

suicídio como um sinal continuado de fragilidade e dor hu-
manas num mundo que necessita desesperadamente do amor 
regenerador de Deus. A par disso, embora alguns teólogos do 
passado tenham condenado severamente os suicidas, as per-
spectivas teológicas desde finais do século XIX têm sublinha-
do a necessidade de uma resposta mais pastoral e atenciosa.

Além disso, enquanto algumas comunidades de fé têm 
salientado a finitude do suicídio e descrito o mesmo como 
“um pecado imperdoável”, esta atitude contradiz totalmente 
a ênfase protestante central no poder supremo da graça jus-
tificadora e santificadora de Deus. Com efeito, nos últimos 
setenta e cinco anos, tem-se desenvolvido um entendimento 
teológico mais cuidadoso do suicídio à medida que especial-
istas em saúde mental têm posto a descoberto os complexos 
factores psicológicos, sociais e económicos que contribuem 
para comportamentos suicidas. 

Desde os anos 1970, eruditos metodistas unidos, inclu-
indo o falecido Dr. James T. Clemons, lançaram o apelo a 
pastores e congregações para se absterem de condenações e 
para se empenharem num mistério compassivo e atencioso 
junto dos afectados pelo suicídio nas igrejas locais e na co-
munidade em geral. Acrescendo a isto, Henri Nouwen, outra 
voz teológica de relevo, destacou a importância de basearmos 
as nossas respostas no reconhecimento humilde das nossas 
próprias experiências com a dor e a vulnerabilidade.

A resposta da Igreja
Baseando-se quer no reconhecimento colectivo da fragil-

idade permanente da comunidade humana, quer na afirmação 
do poder transformador de Deus sobre o sofrimento, a dor e a 
morte, a Conferência Geral da Igreja Metodista Unida exorta 
os membros de todos os níveis da denominação a recomprom-
eterem-se com a tarefa de proporcionar prevenção e cuidados 
vitais a quem estiver a considerar o suicídio, bem como às 
famílias e comunidades afectadas.

Para que a educação, a prevenção e os cuidados referentes 
ao suicídio continuem a ser uma prioridade, a Conferência 
Geral, devido aos seus antecedentes de condenação de quem 
tentava cometer suicídio e respectivas famílias, salienta o pa-
pel especial que a Igreja tem a desempenhar, sobretudo na 
construção de redes de compaixão e apoio em ambientes so-
ciais onde ainda prevalecem atitudes religiosas e sociais de 
condenação e punição.

Em uníssono, a Conferência Geral apoia a criação e a 
implementação de iniciativas públicas e privadas importantes 
destinadas à educação do público em geral sobre a prevalên-
cia e as causas complexas do suicídio, seguindo as directriz-
es e recomendações da Organização Mundial de Saúde, do 
Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA e de 
outras organizações governamentais e não governamentais 
semelhantes.
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Dentro das estruturas da Igreja Metodista Unida, exor-
tamos as agências e juntas gerais a continuarem a fazer de 
questões relacionadas com educação, prevenção e cuidados 
referentes ao suicídio uma prioridade. 

Apelamos
1) à Junta Geral de Igreja e Sociedade para continuar a 

apoiar políticas públicas nacionais e internacionais que: (a) 
promovam o acesso a serviços de saúde mental para todas as 
pessoas independentemente da idade, (b) eliminem o estigma 
associado à doença mental, e (c) incentivem comportamentos 
no sentido de “procurar ajuda”;

2) à Junta Geral do Discipulado para desenvolver um cur-
rículo de estudo bíblico e teológico do suicídio, bem como 
de problemas mentais e sociais relacionados, e para promov-
er programas e estratégias recomendados pela Organização 
Mundial de Saúde, a Associação Norte-Americana de 
Aconselhamento Pastoral e várias outras organizações gov-
ernamentais e não governamentais, tais como o Conselho 
Nacional de Prevenção do Suicídio nos Estados Unidos;

3) à Junta Geral de Educação Superior e Ministério para 
desenvolver materiais para seminários metodistas unidos rel-
acionados que ministrem formação a profissionais eclesiásti-
cos de forma que reconheçam a doença mental tratável asso-
ciada ao suicídio (por exemplo, depressão ou abuso de álcool 
e drogas) e compreendam como e quando reencaminhar pes-
soas para o tratamento; garantir que todos os programas de 
aconselhamento pastoral incluem formação e estratégias de 
ministério para sobreviventes de tentativas de suicídio e perda 
por suicídio; e procurar que se dê atenção ao suicídio em cur-
sos de Estudos Bíblicos, Ética Cristã, Pregação e Educação 
Religiosa e Cuidados Pastorais. 

Enquanto Conferência Geral, também reafirmamos que as 
igrejas locais têm talvez o papel mais importante a desempen-
har na promoção da prevenção do suicídio e respectivos cuida-
dos. Exortamos pastores e congregações a evitar as medidas 
severas e punitivas impostas às famílias de vítimas de suicídio 
no passado e a criar em seu lugar novos ministérios educati-
vos e de aproximação que providenciem um maior apoio e tra-
balhem para restabelecer a ligação de quem tenta o suicídio e/
ou dos seus entes queridos com a comunidade de fé. 

Especificamente, exortamos as congregações locais a:
1) reafirmar, através do culto e de outros meios, o poder 

salvador do amor redentor de Deus, particularmente em casos 
de suicídio, sofrimento e morte;

2) aceitar todas as pessoas afectadas pelo suicídio, inclu-
indo crianças, numa comunidade de amor através de grupos 
de apoio e de ministérios e programas atentos; 

3) apelar aos meios de comunicação e outras instituições 
sociais para enfatizarem a importância da vida e dignidade 
humanas e evitarem a mitificação do suicídio, sobretudo junto 
dos adolescentes;

4) defender políticas socio-económicas que promovam a 
harmonia mental, espiritual e física e a melhoria da saúde e 
bem-estar;

5) denunciar políticas e práticas que desvalorizem a vida 
humana e levem ao aumento do risco de suicídio em grupos pro-
pensos, por exemplo, disparidades económicas crescentes, sur-
tos de guerra e conflito e a persistência do racismo institucional;

6) apoiar as instituições metodistas unidas que prestem 
serviços de prevenção do suicídio e respectivos cuidados a 
crianças, jovens e adultos emocionalmente perturbados, bem 
como lares de terceira idade que providenciem cuidados e 
apoio a idosos;

7) reforçar a aproximação e o ministério junto da juven-
tude local, ajudando os jovens a experimentar concretamente 
a graça salvadora de Jesus Cristo no contexto de uma comu-
nidade eclesiástica atenciosa e solidária.

Justificação:
Dota os membros da Igreja Metodista Unida de um docu-

mento de ensino oficial sobre o suicídio que inclui uma perspec-
tiva de fé, um entendimento da prevalência e gravidade do suicí-
dio e os traços gerais da resposta necessária por parte da Igreja.

R9999.

Número de petição: 60532-CB-R9999; Howe, Margaret - 
New Paltz, NY, EUA para a Conferência Anual de Nova 
Iorque.

Impacto do racismo na saúde dos negros nos EUA

Comprometemo-nos com os direitos dos homens, mul-
heres, crianças, jovens, jovens adultos, idosos e pessoas com 
deficiências; com a melhoria da qualidade de vida; e com 
os direitos e dignidade de todas as pessoas. (Os Princípios 
Sociais da Igreja Metodista Unida, ¶ 166) 

“Se o racismo foi construído, pode ser desfeito. Pode ser 
desfeito se as pessoas compreenderem quando foi construído, 
porque foi construído, como funciona e como é mantido.”

—People’s Institute for Survival and Beyond (www.pis 
ab.org)

CONSIDERANDO QUE, um sistema de cuidados de 
saúde bom e justo presta serviços de qualidade a todas as pes-
soas, quando e onde são necessários, a configuração exacta 
dos serviços varia de país para país, mas em todos os casos 
exige um mecanismo de financiamento robusto, uma força de 
trabalho devidamente formada e paga, informações fiáveis 
para se basearem quando tomam decisões e fazem políticas, 
instalações bem mantidas e logística para fornecer medica-
mentos e tecnologias de qualidade (Organização Mundial da 
Saúde. Disponível online em http://www.who.int/life-course 
/news/2015-intl-womens-day/en/), e 

CONSIDERANDO QUE, os Princípios sociais da IGM 
indicam que, “A saúde é uma condição de bem-estar físico, 
mental, social e espiritual. . . . Fornecer os cuidados necessários 
para manter a saúde, prevenir doenças e restaurar a saúde após 
lesões ou doenças é uma responsabilidade de cada pessoa e do 
governo perante todas as pessoas, uma responsabilidade que o 
governo ignora colocando-se em risco.” Também indica que, 
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“os cuidados de saúde são financiados de melhor forma através 
da capacidade do governo em tributar cada pessoa de forma 
igual e financiar directamente as entidades fornecedores,” e

CONSIDERANDO QUE, as doenças actualmente não 
transmissíveis (DNT) matam 38 milhões de pessoas todos os 
anos. Quase 75 por cento destas mortes (28 milhões) ocorrem em 
indivíduos com um rendimento baixo e médio. Antes dos 70 anos 
de idade, as DNT são responsáveis por 16 milhões de mortes; 
82 por cento destas mortes “prematuras” ocorreram em pessoas 
com rendimento baixo e médio a nível global. As doenças car-
diovasculares são responsáveis pela maioria das mortes de DNT, 
ou 17,5 milhões de pessoas anualmente, as doenças respiratórias 
por 4 milhões, diabetes por 1,5 milhões (Ibid.) e

CONSIDERANDO QUE, o legado do imperialismo e co-
lonialismo, juntamente com a exploração económica contínua 
por parte das nações desenvolvidas é responsável por elevados 
níveis de pobreza e fracos cuidados de saúde em nações em 
desenvolvimento. A mortalidade maternal é um indicador de 
saúde que demonstra lacunas muito amplas entre os ricos e os 
pobres, áreas urbanas e rurais, tanto entre países como den-
tro dos mesmos. Os problemas de saúde reprodutores são re-
sponsáveis por um terço dos problemas de saúde para as mul-
heres entre os 15 e os 44 anos de idade (<http://www.who.int 
/life-course/news/2015-intl-womens-day/en/>). A mortalidade 
maternal e o estudo de cuidados maternais demonstram que 
durante 2013, cerca de 800 mulheres morreram devido a com-
plicações da gravidez e parto. O risco de uma mulher morrer de 
uma causa maternal num país em desenvolvimento durante a 
sua vida é cerca de 23 vezes superior em comparação com uma 
mulher que vive num país desenvolvido, e

CONSIDERANDO QUE, as doenças são frequentemente 
fomentadas por circunstâncias relacionadas com o acesso 
desigual a cuidados de saúde adequados. Joseph Barndt, no seu 
livro, Understanding and Dismantling Racism, (Compreender 
e desmantelar o racismo), salienta que ao longo da história 
dos EUA, os Afro-americanos, Latinos/Hispânicos, Chineses, 
Japoneses, Filipinos e outros foram trazidos para o continente 
como força laboral escrava ou como “gado” e trabalhadores 
com salários facilmente explorados para servir os proprietários 
e negócios predominantemente de caucasianos. (Joseph Barndt, 
Understanding and Dismantling Racism (Compreender e des-
mantelar o racismo) (Minneapolis: Fortress Press, 2007)). 
Foram sujeitos a tratamento racista, bem como condições de 
trabalho e vida duras. A tensão associada contribuiu para a in-
cidência superior à média entre pessoas negras de quatro prob-
lemas de saúde principais: tensão arterial alta, excesso de peso/
obesidade, diabetes e doenças cardíacas, e

CONSIDERANDO QUE, a raça e o racismo foram in-
ventados pelos europeus no século XVI, importados para as 
Américas, codificados e perpetuados ao longo dos séculos 
XIX e XX, para estabelecer a dominância caucasiana sobre 
as outras raças e justificar a exploração e a opressão (Joseph 
Barndt, Becoming an Anti-Racist Church: Journeying toward 
Wholeness (Transformar-se numa igreja anti-racista; jor-
nada até à plenitude) (Minneapolis: Fortress Press, 2010)). 
Embora o conceito de raça seja um conceito social falso e 
falacioso sem base na ciência, continua a ser uma realidade 

socialmente percebida muito potente, cujos efeitos devemos 
abordar e combater, e 

CONSIDERANDO QUE, um estudo publicado na 
Revista americana de saúde pública estimou que 880.000 
mortes de americanos negros poderiam ter sido evitadas entre 
1991 e 2000 se as taxas de mortalidade dos negros fossem 
iguais às dos caucasianos, e

CONSIDERANDO QUE, os negros nos EUA sofrem de 
uma saúde mais fraca do que os caucasianos na maioria das 
categorias de saúde e a discrepância não pode ser explica-
da por nível de rendimento, educação ou comportamentos de 
saúde. Por exemplo: 

• As mulheres negras com um bacharelato ou nível su-
perior apresentam uma taxa de mortalidade infantil superior 
do que as mulheres caucasianas que abandonaram antes da 
escola secundária.

• Para as mulheres com cursos superiores, a taxa de mortal-
idade infantil é três vezes superior para as mulheres negras do 
que para as mulheres caucasianas. (“Racism as the Root Cause 
of Infant Mortality,” (Racismo enquanto origem da mortalidade 
infantil) Revisão sobre o racismo (6 de Julho de 2008), rac-
ismreview.com/blog/2008/07/06/racism-as-the-root-cause-of-
infant-mortality. Adam Serwer, “The De-Facto Segregation of 
Health Care,” (A segregação de facto dos cuidados de saúde) 
American Prospect (21 de Agosto de 2009) https://prospect.
org/article/de-facto-segregation-health-care-0).

• Enquanto as mulheres caucasianas que começam a sua 
vida pobres conseguem aumentar o seu estatuto social e têm 
melhores resultados em termos de nascimentos, isto não é 
verdade para as imigrantes Afro-americanas, latinas ou mul-
heres do Sul da Ásia e Indianas cujas condições económicas 
melhoram de modo semelhante. (Ryan Blitstein, “Racism’s 
Hidden Toll” (Ferramenta oculta do racismo) http://www.ps 
mag.com/books-and-culture/racisms-hidden-toll-3643). 

• As mulheres negras estrangeiras tendem a ter taxas 
de mortalidade infantil e bebés com um peso no nascimen-
to baixo em comparação com as mulheres caucasianas nos 
EUA. No entanto, quando as mulheres africanas imigram 
para os EUA, em uma geração, as suas filhas apresentam 
taxas significativamente superiores, em comparação com as 
mulheres Afro-americanas (Unnatural Causes: Is Inequality 
Making Us Sick? (Causas não naturais: a desigualdade está 
a fazer-nos adoecer?) Documentário PBS. Transcrição do 
Episódio 2, página 3. http://www.unnaturalcauses.org. Ver 
também, “Root Cause,” (Origem) Revisão sobre o racismo, 
apresentação de diapositivos por Barbara Ferrer, Directora 
Executiva da Comissão de Saúde Pública de Boston).

• Os imigrantes negros de nações maioritariamente 
negras, quando veem para os EUA são geralmente mais 
saudáveis do que os negros de áreas maioritariamente brancas 
do que os negros que já estão nos EUA. No entanto, a sua 
saúde deteriora após um curto tempo nos EUA para o nível 
dos Afro-americanos, e

CONSIDERANDO QUE, todas estas provas, que são 
uma pequena amostra de um fenómeno muito grande, in-
dicam que ser negro nas condições sociais dos EUA contribui 
para uma saúde fraca, e
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CONSIDERANDO QUE, “mais de cem estudos encon- 
traram uma relação entre a discriminação racial e os resulta-
dos de saúde física negativos para os negros”.

• “A discriminação racial aumenta os níveis de stress . . 
. elevando dessa forma a tensão arterial e correlacionando-se 
directamente com uma saúde pior.”

• “A intolerância racial faz com que o hipotálamo do cére-
bro envie um alerta . . . resultando numa libertação de adren-
alina juntamente com a libertação de endorfinas no cérebro e 
cortisol (uma hormona relacionada com o stress) no corpo. Ao 
longo do tempo, estas experiências podem danificar o eixo hi-
potálamo-hipófise-adrenal (HPA)” (Tim Wise, Colorblind: The 
Rise of Post-Racial Politics and the Retreat from Racial Equality 
(Daltónicos: O aumento da política pós-racial e ~recuo da ig-
ualdade racial) (São Francisco: City Lights Books, 2010), 116).

• O racismo é um factor significativo que resulta em 
stress, causando o aumento do desgaste corporal. Aumenta 
a resposta biológica e, durante a gravidez, atravessa a pla-
centa até ao feto e pode desencadear o nascimento prematuro 
do feto (Michael K. Brown, et al., Whitewashing Race: The 
Myth of a Color-Blind Society (Raça de branqueamento: o 
mito de uma sociedade daltónica) (Berkeley, CA: University 
of California Press, 2003), 15, 46), e

CONSIDERANDO QUE, os dados abundantes dis-
poníveis esclarecem que os efeitos da intolerância e do racis-
mo são muito mais para a saúde de uma pessoa num espaço 
de tempo relativamente curto e os efeitos são cumulativos. 

CONSIDERANDO QUE, provas potentes salientam o 
tratamento desigual e discriminatórias dos negros por parte se 
médicos e instituições de cuidados de saúde: 

• As mulheres Afro-americanas têm 25 por cento menos 
probabilidade de receberem um rastreio de mamografia.

• As mulheres Afro-americanas têm 60 por cento menos 
probabilidade de receberem angioplastia coronária ou cirurgia 
com bypass, mesmo quando comparado com pacientes caucasia-
nos da mesma idade e sexo na mesma área (Michael K. Brown, 
et al., Whitewashing Race: The Myth of a Color-Blind Society 
(Raça de branqueamento: o mito de uma sociedade daltónica) 
(Berkeley, CA: University of California Press, 2003), 15, 46).

• Um grande estudo de investigação publicado em 2008 
encontrou diferenças significativas na forma como os médicos 
caucasianos tratavam, comunicavam e coordenavam os cuida-
dos com os pacientes negros (“Racial and Ethnic Disparities 
Detected in Patient Experiences,” (disparidades raciais e éti-
cas detectadas em experiências de pacientes) ScienceDaily 
(30 de Outubro de 2008), http://www.sciencedaily.com/re 
leases/2008/10/081028184826.htm).

Num inquérito de 2001, 20 por cento dos inquiridos 
asiáticos, 19 por cento dos hispânicos e 14 por cento dos af-
ro-americanos comunicaram que são tratados com desrespeito 
ou menosprezados durante um encontro entre um paciente e 
o prestador de serviços (Blanchard J, Lurie N., “R-E-S-P-E-
C-T: Patient report of disrespect in the healthcare setting and 
its impact on care,” (RESPEITO: comunicação de pacientes 
de desrespeito no ambiente de cuidados de saúde e seu impac-
to nos cuidados) Journal of Family Practice (2004; 53:721-
729)). Noutro inquérito, “63% dos 76 participantes indicaram 

que sofreram discriminação nas suas interacções com o seu 
prestador de cuidados de saúde devido à sua raça ou cor” 
(Bird ST, Bogart LM. “Perceived race-based and socioeco-
nomic status (SES)-based discrimination in interactions with 
healthcare providers,” (Discriminação com base na raça e es-
tatuto socioeconómico (SES) percebido nas interacções com 
prestadores de cuidados de saúde) Discriminação étnica. 
(2001; 1:554-563)).

• Esse tratamento discriminatório causa frequentemente 
que as vítimas evitem determinados prestadores ou insta-
lações e até mesmo hesitem em procurar serviços de saúde 
no geral (Hobson WD, “Racial discrimination in Healthcare 
Interview Project,” (Discriminação racial em projectos de 
entrevistas de cuidados de saúde) Relatório especial. Public 
Health Seattle and King County. Seattle, Washington; Janeiro 
de 2001).

CONSIDERANDO QUE, “abordar o racismo enquanto 
relacionado com disparidades de saúde raciais/étnicas exige 
uma avaliação da sua prevalência e compreensão da forma 
específica na qual opera, não só no ambiente social, mas 
em sistemas de prestação de cuidados de saúde” (Vickie L. 
Shavers e Brenda S. Shavers, “Racism and Health Inequity 
Among Americans,” (Racismo e desigualdade na saúde entre 
os americanos) Revista da Associação Médica Nacional 98:3 
(Março de 2006), 388).

Fica, portanto, resolvido, que a Igreja Metodista Unida, 
em todas as suas expressões, irá trabalhar com os governos, 
prestadores de cuidados de saúde e outras organizações e 
indivíduos para encontrarem soluções para terminar o pa-
drão e desigualdades e disparidades no tratamento e criar as 
condições para o acesso igual a cuidados de saúde de quali-
dade para todos. Iremos mobilizar-nos para trabalhar de for-
ma a eliminar o racismo e as injustiças económicas e sociais 
que resultam em taxas superiores de doenças e morte para os 
negros. Como parte desse esforço, iremos tentar eliminar as 
expressões contínuas do racismo no corpo de Cristo, e

Fica ainda resolvido, que a Igreja Metodista Unida, num 
esforço de reduzir a tensão e aumentar a saúde global das 
pessoas, defende uma maior disponibilidade de alimentos 
saudáveis e nutritivos, condições ambientais seguras, aloja-
mentos melhorados e adequados e acesso a cuidados de saúde 
adequados nas vizinhanças com predominantemente negros, e

Fica ainda resolvido, que a Igreja Metodista Unida tra-
balha para eliminar os estigmas e estereótipos das pessoas de 
cor, incluindo latinos/hispânicos, nativos americanos, filipinos, 
japoneses e afro-americanos por organizações governamentais, 
institucionais, sociais e indivíduos. Incentivamos as conferên-
cias, organizações de defesa e igrejas locais a dialogarem com 
as organizações, intervenientes, instituições e políticos sobre as 
formas de melhorar, educar e delegar poder a todas as pessoas 
para manterem e reterem uma melhor saúde e plenitude.

Lista de recursos:
Michael K. Brown, et al., Whitewashing Race: The Myth 

of a Color-Blind Society (Raça de branqueamento: o mito 
de uma sociedade daltónica) (Berkeley, CA: University of 
California Press, 2003)

Tim Wise, Colorblind: The Rise of Post-Racial Politics 
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and the Retreat from Racial Equality (Daltónicos: O aumen-
to da política pós-racial e ~recuo da igualdade racial) (São 
Francisco: City Lights Books, 2010)

Joseph Barndt, Understanding and Dismantling Racism 
(Compreender e desmantelar o racismo) (Minneapolis: 
Fortress Press, 2007)

Joseph Barndt, Becoming an Anti-Racist Church: 
Journeying toward Wholeness (Transformar-se numa igreja 
anti-racista; jornada até à plenitude) (Minneapolis: Fortress 
Press, 2010)

Unnatural Causes: Is Inequality Making Us Sick? (Causas 
não naturais: a desigualdade está a fazer-nos adoecer?) 
Documentário PBS. <http://www.unnaturalcauses.org>

R9999.

Número de petição: 60533-CB-R9999; Howe, Margaret - New 
Paltz, NY, EUA para a Conferência Anual de Nova Iorque.

Racismo e injustiça económica contra as pessoas 
de cor nos EUA

Fundamentação bíblica e teológica 
CONSIDERANDO QUE, o profeta Isaías disse:
Ai daqueles que promulgam leis iníquas, e todos que 

elaboram decretos opressores a fim de privar os pobres dos 
seus direitos e evitar que os oprimidos do meu povo tenham 
pleno acesso à justiça (Isaías 10:1-2a BKJA) e

CONSIDERANDO QUE, Jesus ensinou que a base da lei 
e profetas era amar Deus e amar o próximo como a si mesmo 
e tornou claro que todos são o nosso próximo e

CONSIDERANDO QUE, Jesus proclamou a essência do 
seu ministério quando leu a partir do pergaminho do profeta 
Isaías:

O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu 
para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para 
proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação 
da vista aos cegos; para restituir a liberdade aos oprimidos. 
(Lucas 4:18 BKJA) e

CONSIDERANDO QUE, o profeta Isaías proclamou a 
condenação de injustiça económica de Deus, dizendo:

A razão está em que, no dia mesmo do vosso jejum, cor-
reis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como 
também explorais os vossos trabalhadores. Ora, o motivo está 
em que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixa; em 
brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é pos-
sível que continues a jejuar deste modo e ainda espereis que a 
vossa voz venha a ser ouvida nos altos. . . . O jejum que dese-
jo não é este: que te liberte das amarras da malignidade e da 
injustiça; que desfaças as ataduras da opressão, que ponhas 
em liberdade os oprimidos, e que despedaces todo o jugo? 
Ora, não é partilhar teu alimento com o faminto, abrigar o 
pobre desamparado, vestir o nu e sem teto que encontraste e 
não recusar tua ajuda ao próximo? (Isaías 58:3b-4, 6-7), e

Antecedentes e motivação
CONSIDERANDO QUE, esta condenação se aplica 

directamente à realidade de injustiça racial e desigualdade 
económica nos EUA, e

CONSIDERANDO QUE, os EUA têm a distribuição de 
rendimentos e riqueza mais desigual de todas as nações desen-
volvidas, e

CONSIDERANDO QUE, em 1967, quando a segregação 
de Jim Crow foi lesionada, mas continuava viva, o rendimen-
to familiar médio era 43 por cento superior para famílias não 
hispânicas de caucasianos em comparação com as famílias ne-
gras, no entanto, em 2011, com a segregação legal eliminada, 
esse valor aumentou para 72 por cento (Ned Resnikoff, “Race is 
the elephant in the room when it comes to inequality,” (A raça é 
o elefante na sala no que diz respeito à desigualdade) MSNBC, 
publicado em 03/13/14, actualizado em 05/23/14. disponível 
online em <http://www.msnbc.com/msnbc/washingtons-silence- 
the-racial-wealth-gap>), e

CONSIDERANDO QUE, apesar de uma riqueza global em 
aumento estável nos EUA, a “lacuna de riqueza” entre os cauca-
sianos e afro-americanos foi de 12 para 1 em 1984 para 19 para 1 
em 2009. (Ibid.) Existem disparidades significativas em todos os 
níveis de rendimentos. Por isso, por exemplo, no último quinto de 
famílias, os caucasianos pobres têm uma média de 24.000 dólares 
em bens. As famílias negras pobres têm, em média, 57 dólares 
em bens, para uma razão de 421 para 1. No nível de rendimen-
to intermédio, a razão é de 5,2 para 1 e até mesmo no nível de 
rendimento mais alto, as famílias de caucasianos têm, em média, 
3,2 vezes mais riqueza do que as famílias de negros (Tim Wise, 
Colorblind: The Rise of Post-Racial Politics and the Retreat from 
Racial Equality (Daltónicos: O aumento da política pós-racial e 
~recuo da igualdade racial) (São Francisco: City Lights Books, 
2010), 69-70), e 

CONSIDERANDO QUE, “Os afro-americanos têm duas 
vezes mais probabilidade que os caucasianos de serem contratados 
para empregos de baixo salário e duas vezes mais probabilidade 
de estarem desempregados”, mesmo quando o clima de trabalho 
é bom. Além disso, em média, os homens negros continuam de-
sempregados mais sete semanas do que os homens caucasianos e 
as mulheres negras estão sem trabalho mais cinco semanas do que 
as mulheres caucasianas (Ibid., 66-67), e

CONSIDERANDO QUE, embora o rendimento médio para 
os asiáticos americanos seja superior do que o dos caucasianos, 
os asiáticos americanos ganham menos do que os caucasianos ao 
mesmo nível educativo (Ibid., 95 e muitos asiáticos americanos 
continuam a viver na pobreza, e 

CONSIDERANDO QUE, a escravidão, segregação de 
Jim Crow, a parceria rural e o sistema de inquilino-agricul-
tor, o sistema de trabalho escravo condenado (Ver Douglas A. 
Blackmon, Slavery by Another Name: The Re-Enslavement of 
Black Americans from the Civil War to World War II (Escravidão 
por outro nome: a nova escravatura de americanos negros desde 
a Guerra Civil até à 2.ª Guerra Mundial) (Nova Iorque: Anchor 
Books, 2008)), milhares de linchamentos, terror do KKK e out-
ras práticas históricas impediram a acumulação de riqueza e pro-
priedades por parte da maioria das famílias afro-americanas e 
o legado desses sistemas de opressão continua a afectar várias 
famílias, estudos recentes demonstram que as disparidades de 
massa contínuas entre os caucasianos e os negros nos EUA po-
dem ser directamente atribuídas a políticas e práticas racistas 
actuais:

Um estudo demonstrou que os afro-americanos, latinos 
e asiáticos americanos têm mais de uma em três hipóteses de 
sofrer de discriminação numa determinada procura de trabalho, 
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concluindo que aproximadamente 600.000 negros, 275.000 lati-
nos e 150.000 asiáticos americanos enfrentam discriminação no 
trabalho todos os anos (Wise, 88).

Em estudos de emprego na indústria dos serviços, a in-
vestigação demonstrou que mesmo quando os investigadores 
enviavam técnicos de teste afro-americanos que eram mais 
qualificados, os candidatos caucasianos tinham mais probab-
ilidade de obter uma entrevista (Ibid., 90-91).

Um estudo de Princeton utilizando candidatos de teste 
negros, caucasianos e latinos que foram formados com os 
mesmos estilos de comunicação, características físicas e con-
duta descobriu que os caucasianos tinham muito mais prob-
abilidade do que os candidatos de cor a serem novamente 
chamados. Também descobriu que até mesmo os caucasianos 
com um crime no seu registo tinham ligeiramente mais proba-
bilidade de serem novamente chamados do que os candidatos 
negros sem registo criminal (Ibid., 88-89), e 

CONSIDERANDO QUE, a desindustrialização delib-
erada dos EUA nos anos 70 e 80 levou a grandes perdas de 
trabalho entre as pessoas de cor, que apenas tinham obtido 
acesso numa grande escala a trabalhos tipo “colarinhos azuis” 
com boa remuneração. Isto está directamente associado ao 
re-empobrecimento de uma grande proporção de famílias 
afro-americanas, para decadência urbana (à medida que os 
rendimentos e receitas fiscais decaiam) e aumento dramático 
na população prisional (iniciando nos anos 80). As pessoas 
de cor (especialmente os homens afro-americanos e hispâni-
cos) tornaram-se numa força laboral excedente desnecessária 
e o encarceramento em massa tornou-se numa das soluções 
primárias para esse problema, e

CONSIDERANDO QUE, a discriminação difundida 
contra as pessoas de cor continua nos EUA na habitação, ed-
ucação, cuidados de saúde e sistemas de justiça criminal e de 
policiamento, e 

CONSIDERANDO QUE, necessitamos de uma visão de 
uma comunidade amada, baseada na justiça social e económica 
e motivada pelo amor próprio. Esta visão inclui remover o poder 
de supervisão policial e disciplina à própria polícia; reduzindo 
significativamente as sentenças de crimes menores e reduzin-
do drasticamente a população prisional; eliminando o sistema 
de “prisões para lucro”; fornecendo oportunidades educativas 
genuinamente iguais para todos; criando um sistema económico 
que permite uma distribuição igual da riqueza, com programas 
muito mais vastos para ajudar as nações em desenvolvimento; 
reintegrando e reforçando as proteções dos direitos a voto; e re-
forçando a investigação e aplicação contra a discriminação no 
emprego, habitação, educação e cuidados de saúde, e

CONSIDERANDO QUE, a injustiça racial e a desigual-
dade continuam a constituir o pilar da política e prática 
económica e social dos EUA, e 

CONSIDERANDO QUE, o racismo sistémico e insti-
tucional intenso e contínuo continua a ser a maior barreira 
nos EUA para criar uma comunidade amada.

Fica, por tanto resolvido, que a Igreja Metodista Unida 
defende, incentiva e suportará um novo movimento multi-ra-
cial em massa para a justiça racial e económica nos EUA, e

Fica ainda resolvido, que todas as conferências anuais 

nos EUA designam formação anti-racismo para todos os 
membros do clero activos e para todos os membros da Junta 
do Ministério Ordenado da conferência e Comités distritais 
no ministério ordenado e que esta formação seja igualmente 
oferecida a outros líderes centrais entre os leigos em cada 
conferência. Observamos que a formação anti-racismo deve 
abordar o privilégio dos caucasianos e enfoque no combate 
internacional e defesa contra o racismo nas nossas igrejas e na 
sociedade no geral. A denominada “formação de diversidade” 
ou “formação de sensibilidade” é insuficiente, e

Fica ainda resolvido, que todas as conferências anuais, 
distritos e igrejas locais devem estar envolvidas, intencio-
nalmente, em ser uma igreja anti-racista, não meramente no 
papel, mas em acção. Os órgãos das igrejas a todos os níveis 
devem procurar educar-se quanto ao racismo no negócio, ed-
ucação, governo, habitação e cuidados de saúde e encontrar 
formas de defender a eliminação de casos específicos a nível 
local e nacional.

Recursos sobre o racismo e justiça económica para as 
pessoas de cor:

Tim Wise, Colorblind: The Rise of Post-Racial Politics 
and the Retreat from Racial Equality (Daltónicos: O aumen-
to da política pós-racial e ~recuo da igualdade racial) (São 
Francisco: City Lights Books, 2010).

Joseph Barndt, Becoming an Anti-Racist Church: 
Journeying toward Wholeness (Transformar-se numa igreja 
anti-racista: jornada até à plenitude) (Minneapolis: Fortress 
Press, 2011).

Charles Marsh, The Beloved Community: How Faith 
Shapes Social Justice, from the Civil Rights Movement to 
Today (A comunidade amada; como a fé molda a justiça so-
cial, desde o movimento dos direitos civis até hoje) (Nova 
Iorque: Basic Books, 2005).

Douglas A. Blackmon, Slavery by Another Name: The 
Re-Enslavement of Black Americans from the Civil War to 
World War II (Escravidão por outro nome: a nova escravatura 
de americanos negros desde a Guerra Civil até à 2.ª Guerra 
Mundial) (Nova Iorque: Anchor Books, 2008).

ColorOfChange.org – “mantemos os nossos membros in-
formados e fornecemos formas de agir em questões urgentes 
enfrentadas pelas pessoas negras na América.” 

R9999.

Número de petição: 60543-CB-R9999; Banks, Martha E. - 
Akron, OH, EUA.

Recrutar e reter de forma eficaz os  
jovens negros do clero

Adicionar uma nova resolução ao Livro de Resoluções da 
Igreja Metodista Unida:

Fica resolvido, que a Igreja Metodista Unida em todas as 
suas conferências anuais nos Estados Unidos, irá recrutar acti-
vamente e reter membros negros do clero, com esforços partic-
ulares para recrutar e reter jovens negros do clero, utilizando 
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práticas de emprego culturalmente relevantes com suporte 
empírico para membros do clero Afro-Americanos, Nativos 
Americanos, Latinos e Asiáticos-Americanos/Pacífico.

Fica ainda resolvido, que cada conferência nos Estados 
Unidos deverá educar activamente os seus membros do clero 
e leigos sobre o racismo institucional de acordo com o ponto 
¶ 162.A dos Princípios sociais da Igreja Metodista Unida.

Fica ainda resolvido, que cada conferência nos Estados 
Unidos deve incluir um relatório sobre as suas práticas de re-
crutamento e retenção de membros do clero com diversidade 
racial e progresso na revista da sua conferência anual.

Justificação:
Os homens negros constituem menos de 8% e as mulheres 

negras constituem menos de 4% dos membros do clero meto-
distas unidos nos Estados Unidos (Kane, 2014), onde a idade 
média das primeiras nomeações de negros no clero é de 45 anos 
de idade (Johnson, 2012). ¶162A dos Princípios sociais de . . .

R9999. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60841-CB-R9999-G; Schoeni, Elizabeth 
A. - Prairie Village, KS, EUA. 28 Petições similares

Reduzir os danos causados a  
crianças e jovens LGBTQ

Acrescentar uma nova resolução conforme a seguir se 
descreve:

CONSIDERANDO QUE a investigação revela que os 
adolescentes gays, lésbicos, bissexuais e transgénero que vi-
venciam elevados níveis de rejeição em casa apresentam uma 
maior probabilidade de tentarem o suicídio, apresentam um 
risco superior de depressão, uma maior probabilidade de usar 
drogas ilícitas e uma maior probabilidade de risco elevado de 
VIH e doenças sexualmente transmissíveis; e

CONSIDERANDO QUE uma percentagem tão elevada 
quanto 40 por cento dos jovens sem abrigo identificam-se 
como lésbicos, gays, bissexuais ou transgénero, muitos dos 
quais se encontram nas ruas porque foram expulsos de casa 
pelas famílias ou porque não se sentem seguros e/ou sen-
tem-se indesejados no seu seio familiar; e

CONSIDERANDO QUE, em conformidade com os 
princípios sociais da Igreja Metodista Unida, “Imploramos às 
famílias e às igrejas que não rejeitem nem condenem os mem-
bros e amigos gays e lésbicos. Comprometemo-nos a perten- 
cer ao ministério para e com todas as pessoas”(¶ 161.F); e 

CONSIDERANDO QUE a Igreja Metodista Unida afir-
mou o seu compromisso de estar em ministério com pessoas 
de todas as orientações sexuais e ressalta que “um indivíduo 
que confronte a sua própria orientação sexual minoritária e/ou 
a de um familiar próximo, amigo ou associado vivencia mui-
tas vezes um isolamento, confusão e medo quando precisa 
de informação, orientação e apoio, e nós reconhecemos que 
os adolescentes que lidam com questões acerca da orientação 
sexual apresentam um risco acrescido de suicídio (N.º 2041, 
Livro de Resoluções de 2012); e 

CONSIDERANDO QUE a Igreja Metodista Unida tam-
bém afirmou a sua oposição à homofobia e heterossexismo, 
e a sua oposição a “todas as formas de violência ou discrimi-
nação com base no género, identidade de género, prática sex-
ual ou orientação sexual” (N.º 2042, Livro de Resoluções de 
2012); e 

CONSIDERANDO QUE, embora a nossa Igreja tenha 
opiniões diversificadas no que diz respeito à orientação sexu-
al, identidade de género e expressão de género, partilhamos o 
compromisso de não praticar o mal, de fazer todo o bem que 
pudermos e de amar Deus; e

CONSIDERANDO QUE não é necessário os pais con-
cordarem com os seus filhos para demonstrarem amor,

Seja, por conseguinte, decidido que a Igreja Metodista 
Unida pretende educar as famílias relativamente a como re-
sponder com amor aos jovens cuja orientação sexual, iden-
tidade de género ou expressão de género possa não ir ao en-
contro das expectativas das respectivas famílias. Esta resposta 
inclui reforçar o valor e o valor sagrado da sua juventude, 
mantendo espaços seguros e não cortando os laços com a sua 
juventude, demonstrando respeito; e 

Fica assim decidido que, sempre que possível, as Igrejas 
Metodistas Unidas irão trabalhar juntamente com as esco-
las locais para incentivar e apoiar oportunidades educativas, 
melhores práticas para a criação de espaços seguros, políticas 
para a minimização do bullying e apoio da juventude que se 
identifique como lésbica, gay, bissexual ou transgénero ou 
que questione a sua orientação sexual ou identidade de géne-
ro.

Justificação:
Embora existam diversas opiniões sobre a teologia e a 

política na IMU, nomeadamente em matéria de orientação 
sexual, identidade de género e expressão de género, estamos 
empenhados em não praticar o mal e em fazer todo o bem 
que pudermos através da redução da pobreza, riscos e danos 
a crianças e jovens.

R9999. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60845-CB-R9999-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, EUA.

Santidade e o corpo humano

A Igreja cristã, incluindo o Metodismo, sempre defendeu 
a sacralidade do corpo humano enquanto templo do Espírito 
Santo a ser ressuscitado eternamente. O Metodismo foi 
abençoado com um foco particular na defesa da santidade do 
corpo humano, defendendo disciplinas espirituais fiéis a essa 
santidade em gratidão a Deus e em testemunho para o mundo. 

Nos Romanos 12:1-2, o apóstolo Paulo oferece este con-
selho: 
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“Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de 
Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, 
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não 
vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transforma-
dos pela renovação das vossas mentes, para que experimen-
teis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.” 

O secularismo moderno rejeita a santidade do corpo huma-
no e a sua derradeira propriedade de Deus, em vez de transfor-
mar o corpo humano como uma mera propriedade do indivíduo 
autónomo para escolha pessoal. Esta confusão sobre o propósi-
to divino do corpo humano criou tragicamente muita confusão 
destrutiva para as pessoas dentro e fora da igreja. Enquanto 
membros da Igreja Metodista Unida, devemos apontar para 
um caminho melhor, lembrando um mundo confuso da mag-
nificência de Deus, demonstrando amor pelo corpo humano. 

Com base na Criação e na Encarnação e Ressurreição do 
Senhor Jesus Cristo, o Cristianismo afirma a bondade intrín-
seca do corpo humano. Deus criou os nossos primeiros pais 
como seres corporais. “Macho e fêmea os criou” (Génesis 
1.27). Os dois sexos, masculino e feminino, são maravilhosos 
dons de Deus, abençoados para fins distintos e complemen-
tares. 

O propósito de Deus para a sexualidade humana é amar o 
dar e receber mútuo em auto-entrega entre marido e mulher, 
no compromisso ao longo da vida, e abertura para crianças. 
Outras formas de contacto sexual, para além do casamento 
natural, embora romantizadas pelo mundo, não fazem parte 
do desejo de Deus de amor num casamento duradouro entre 
um homem e uma mulher. A castidade, que significa fideli-
dade no casamento e celibato enquanto solteiro, simboliza a 
bondade da criação de Deus e integridade da unidade entre 
mente humana, corpo e coração. 

Masculinidade e feminilidade, efectivadas através do cor-
po humano, são dons particulares de Deus que não podem ser 
reimaginados ou reconfigurados através de identidades alter-
nativas ou procedimentos cirúrgicos. Na sexualidade e outras 
expressões físicas, o corpo humano revela o que é invisível na 
criação de Deus. É um sinal físico da identidade única de cada 
pessoa como uma imagem de Deus e é um sacramento de 
como Deus age. Assim, o corpo humano nunca deve tornar-se 
um objecto de uso para auto-satisfação ou para a exploração 
de outros. 

Enquanto templo de Deus, o corpo humano não pode ser 
explorado, manipulado, mutilado ou desfigurado. Em vez dis-
so, deve ser estimulado, protegido e honrado, com modéstia e 
gratidão. Em busca da santidade do corpo e do espírito, tradi-
cionalmente, os membros da Igreja Metodista Unida, têm ab-
jurado narcóticos intoxicantes e recreativos, têm incentivado 
a prática de exercício e uma dieta saudável, têm apelado à 
utilização de vestuário pouco dispendioso ou vistoso e têm-se 
oposto a meios de comunicação obscenos e pornografia, jun-
tamente com prostituição, como sendo graves distorções dos 
propósitos de Deus para o corpo humano. 

Os membros da Igreja Metodista Unida têm também, 
tradicionalmente, incentivado a implementação de políticas 
na vida política que honrem e protejam o corpo humano para 
o bem comum. As políticas públicas na sociedade que preju-
dicam o casamento natural, que ridicularizam a castidade, que 
afirmam que o género é auto-seleccionado e que os procedi-
mentos de mudança de sexo devem ser subsidiados e aclama-
dos publicamente, que legalizam e legitimizam a prostitu-
ição, que instigam a pornografia ou incentivam a legalização 
e uso fácil de narcóticos perigosos, estão em desacordo com 
a preocupação histórica e nobre do Metodismo no que diz 
respeito à santidade e justiça social. 

O elevado respeito da Igreja pelo dom de Deus referente 
ao corpo humano, se efectivamente modelado entre os seus 
membros e transmitido eficazmente para a sociedade em ger-
al, ajudará a contribuir para a prosperidade humana, fortalecer 
os casamentos e as famílias, proteger as crianças, capacitar os 
pobres, contribuir para a saúde pública, libertar as vítimas de 
tráfico sexual e eliminar vícios destrutivos do álcool, drogas e 
pornografia, entre outros benefícios. 

O único legado do Metodismo de ênfase na santidade 
pessoal e social permite-lhe, idealmente, defender uma apre-
ciação renovada da santidade do corpo humano numa socie-
dade secular que tanto diviniza como explora o corpo huma-
no. Todos os membros da Igreja Metodista Unida, desde a 
igreja local às agências gerais, são incentivados a fornecer 
recursos sobre os propósitos de Deus para o corpo humano, 
a dotar os membros da igreja com instruções acerca da vida 
santa e a defender políticas públicas que protejam o corpo 
humano para o bem de todos. 

R9999.

Número de petição: 60848-CB-R9999-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, EUA.

Suicídio assistido e eutanásia 

As leis que autorizam e as atitudes populares que apoiam 
o suicídio assistido e a eutanásia são cada vez mais comuns 
nos Estados Unidos e na Europa. Tais leis e posturas estão 
em discordância com o ensinamento cristão histórico e com 
o legado de John Wesley, que sublinham o carácter sagrado e 
a importância de toda a vida humana como o primeiro dom 
de Deus, inclusive para as pessoas mais doentes, os doentes 
em estado terminal, os deprimidos e desesperados, os inca-
pacitados e os deficientes mentais e todas as pessoas, espe-
cialmente os pobres e marginalizados que podem considerar 
que as suas vidas não são importantes, são desvalorizadas ou 
insuportáveis.

A cultura secular moderna dá prioridade ao prazer, con-
forto, segurança, autonomia e afirmação, vendo muitas vezes 
a morte como não tendo sentido e o sofrimento como sen-
do insuportável. O secularismo ocidental rejeitou a relação 
da humidade com Deus e tornou os humanos autónomos 
nos seus próprios julgamentos do valor da vida humana. É 
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igualmente confundido pela vulnerabilidade humana e inter-
dependência mútua. A tecnologia e a medicina avançada, em-
bora presentes divinos para aliviar o sofrimento e prolongar a 
vida, criaram demasiadas vezes falsas expectativas acerca de 
uma boa saúde eterna e controlo humano.

Estas tendências e atitudes estão a legitimar o suicídio 
assistido e a eutanásia como meios de autonomia, evitando 
o sofrimento e pondo fim a vidas que, em termos seculares, 
deixaram de ser consideradas valiosas.  Nas sociedades mo- 
dernas que glorificam a jovialidade, a beleza, o sucesso, o 
vigor e os bens materiais, verifica-se igualmente um aumento 
do isolamento dos idosos, dos doentes, dos indivíduos com 
perturbações mentais e incapacidades, que muitas vezes são 
levados a acreditar que já não são desejados ou que são em-
pecilhos para as outras pessoas.

A eutanásia é diferente da intervenção médica extraor-
dinária e desproporcional realizada artificialmente para pro-
longar a vida física. É igualmente distinta dos cuidados pal-
iativos prestados para aliviar o inevitável desconforto físico 
no fim natural da vida. A eutanásia é uma morte deliberada 
e moralmente inaceitável de pessoas, cada uma das quais é 
criada à imagem de Deus e pertencente a Deus. A assistência 
ao suicídio rejeita os cuidados afectuosos de Deus para com 
todas as pessoas e renuncia à obrigação de justiça e caridade 
para com os vizinhos, comunidades e a sociedade como um 
todo. Mais significativamente, rejeita o domínio gentil e sábio 
de Deus sobre a vida e a morte.

A eutanásia e o suicídio assistido são, demasiadas vez-
es, retratados como respostas misericordiosas ao sofrimen-
to. Contudo, a verdadeira misericórdia esforça-se por fazer 
parte do sofrimento dos aflitos, não por pôr um fim às suas 
vidas. Matar ou prestar assistência na morte dos vulneráveis 
distorce as responsabilidades afectuosas ordenadas por Deus, 
o respeito e a paciência que, supostamente, devem guiar as 
famílias, as amizades e as relações entre médicos e doentes.

Ao longo da história, e mesmo actualmente, os poderosos 
têm explorado a eutanásia como meio para eliminar pessoas 
consideradas indesejáveis ou dispendiosas. Nenhuma autori-
dade terrena pode tomar legitimamente para si um poder ar-
bitrário sobre a vida e a morte que pertence exclusivamente 
a Deus.  Tais reivindicações e poderes são profundamente in-
justos, corruptos, desumanos e ímpios. Toda a sociedade justa 
dará prioridade à protecção dos fracos em relação aos fortes.

Em contraste com a mercantilização da vida humana do 
secularismo moderno, a igreja tem sempre tocado no canto 
mais profundo do coração humano respondendo ao desespero 
e sofrimento com compaixão, compreensão e apoio afectuo-
so. O Cristianismo ensina que toda a vida tem um significado 
eterno e tem um destino traçado por Deus em Cristo. O sof-
rimento, morte e ressurreição de Cristo oferecem significa-
do, dignidade e esperança a todas as pessoas que se entregam 
ao desespero, ao sofrimento e que enfrentam o seu próprio 
Calvário. O plano de Deus para cada pessoa, ao contrário da 
rejeição demasiado frequente da vida humana por parte do 
secularismo, oferece beleza e majestade.

A Igreja solidariza-se, com compaixão, com todas as pes-
soas em dificuldades e em desespero que são tentadas ou estão 
vulneráveis ao suicídio assistido e à eutanásia. Recordamos 
que, muitas vezes, Deus transforma o mal do sofrimento em 
algo de bom e próximo d'Ele, que também sofreu de forma 
extrema na cruz. O corpo de Cristo é invocado incessante-
mente para o ministério dos doentes, deprimidos, incapaci- 
tados e moribundos, dando-lhes esperança e preparando-os, 
com todas as pessoas, para a hora em que eles e nós nos en-
contraremos com Deus, no momento que Ele escolher.

Os Metodistas, enquanto descendentes espirituais de John 
Wesley, que ministraram os mais negligenciados, sentem um 
especial apelo para amar, apoiar e defender pessoas tentadas 
por ou que estão vulneráveis ao suicídio assistido ou à eu-
tanásia. A nossa solidariedade para com estas pessoas englo-
ba o ministério directo e a afirmação de leis que o defendem. 
Rejeitamos a legalização do suicídio assistido e da eutaná-
sia. Em vez disso, defendemos todos os esforços através de 
famílias, prestadores de cuidados ao domicílio, igreja, socie-
dade civil, profissão médica, cuidados paliativos e governo para 
proteger, aliviar o sofrimento de, oferecer companhia a, resga-
tar da solidão e oferecer esperança e dignidade aos doentes, 
aos desesperados e aos deprimidos, às pessoas com problemas 
mentais, aos incapacitados, aos idosos e aos doentes terminais. 
Com eles, e neles, vivemos Jesus Cristo mais plenamente.

R9999.

Número de petição: 60862-CB-R9999-G; Preston, Cathy - 
Erie, PA, EUA.

A nossa responsabilidade enquanto cristãos de 
nos opormos ao anti-semitismo: acabar com a 

Teologia da Substituição 

A nossa responsabilidade enquanto cristãos de nos opor-
mos ao anti-semitismo: acabar com a Teologia da Substituição

Alicerce bíblico: Jeremias 33:24-26 (NASB) 24 
“Observaste o que toda essa gente está comentando que o 
SENHOR rejeitou os dois reinos que tinha escolhido? Por 
isso desprezam o meu povo e não mais acreditam que pos-
sa voltar a ser uma nação! 25 Assim diz o SENHOR: “Se a 
minha Aliança com o dia e com a noite não mais vigorasse, 
se Eu não tivesse estabelecido as leis fixas do céu e da ter-
ra, 26 então Eu rejeitaria os descendentes de Jacob e do meu 
servo David, e não escolheria alguém da sua descendência 
para governar a descendência de Abraão, Isaque, e Jacob. 
Entretanto, Eu mesmo restaurarei o destino deles, os liber-
tarei do cativeiro e lhes manifestarei a minha mais profunda 
compaixão!”

CONSIDERANDO QUE “A igreja cristã tem a profunda 
obrigação de corrigir os ensinamentos históricos e teológicos 
que conduziram a percepções falsas e pejorativas do judaís-
mo e contribuíram para a perseguição e ódio aos judeus. É 
nossa responsabilidade, enquanto cristãos, opormo-nos ao an-
ti-semitismo sempre e onde este existir” (Livro de Resoluções 
de 2008, 3147. “Construir novas pontes na esperança”).
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CONSIDERANDO QUE a Teologia da Substituição ou 
o Supersessionismo é uma doutrina falsa, anti-bíblica que 
tem sido usada há séculos no interior da Igreja para justificar, 
promover e dar continuidade à indiferença e cumplicidade no 
sentimento e actividades anti-semitas, tais como a Inquisição, 
pogroms, Holocausto e a actual perseguição do povo judeu e 
do Estado de Israel.

CONSIDERANDO QUE, mediante uma leitura liter-
al e consistente das Escrituras, esta é apenas uma lista par-
cial dos versículos que refutam a Teologia da Substituição: 
Génesis 12:1-4; 13:14-18; 15:1-21; 17:1-22; 24:7; 26:2-5; 
28:10-22; 35:9-15; Êxodo 19:3-6; 23:20-31; 29:45; Levítico 
26:44;45; Números 34:1-15 (Fronteiras de Deus para Israel); 
Deuteronómio 4:40; 30:1-14; 31:6; 34:1-4; Josué 8:30-35; 
Juízes 1-2:7; 1 Samuel 12:22; 2 Samuel 3:10; 7:8-13; 23:5; 1 
Reis 6:13; 1 Crónicas 16:13-22; Salmos 89:34; 94:14; 106:8; 
Isaías 11:11-16; 26:20; 43:1-21, 25; 49:14-26; 54:7-10; 55:3; 
Jeremias 3:12-18; 31:31-38; 33:1-26; Lamentações 3:31; 
Ezequiel 37:15-28; Joel 3:1-21; Amós 9:11-15; Sofonias 
3:14-20; Romanos 11.

Seja, por conseguinte, decidido que a Conferência Geral 
de 2016 adopte a Declaração de Princípio acerca do tópico 
da Teologia da Substituição/Supersessionismo abaixo para a 
denominação no Livro de Resoluções, 3147. “Construir no-
vas pontes na esperança - Princípios de orientação da Igreja 
Metodista Unida para as relações entre cristãos e judeus.”

Uma Declaração de Princípio sobre a Teologia da 
Substituição/Supersessionismo

No que diz respeito à doutrina da Teologia da Substituição/
Supersessionismo, acreditamos que as alianças de Deus são 
eternas; por conseguinte, Deus não rejeitará o Seu povo escol-
hido substituindo Israel pela igreja ou transferência da posse 
das suas bênçãos, promessas ou terras para os outros.

Justificação:
A IMU precisa de uma Declaração de Princípio que 

afirme o seguinte: “No que diz respeito à doutrina da Teo-
logia da Substituição/Supersessionismo, acreditamos que as 
alianças de Deus são eternas; por conseguinte, Deus não re-
jeitará o Seu povo escolhido substituindo Israel pela igreja ou 
transferência da posse das suas bênçãos, promessas ou terras 
para os outros.”

R9999. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60898-CB-R9999-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Direitos de todas as pessoas

Nova Resolução - Direitos de todas as pessoas 
Os Princípios Sociais da Igreja Metodista Unida afir-

mam: Todas as pessoas, independentemente da idade, sexo, 

estado civil ou orientação sexual, têm direito a ter os seus 
direitos humanos e civis e a serem protegidos contra a violên-
cia (Livro de Disciplina de 2012 da Igreja Metodista Unida 
¶ 161.F).

A Constituição da Igreja declara que todas as pessoas têm 
um valor sagrado e especifica ainda que nenhuma pessoa de-
verá ser excluída da Igreja com base na “raça, cor, nacionali-
dade, estatuto ou condição económica” (Artigo IV).

É particularmente perturbador quando valores religiosos 
são utilizados para justificar a perseguição de certos grupos. 
Os cristãos proclamam que todas as pessoas são filhos de 
Deus que merecem a protecção dos seus direitos humanos e 
civis. Em todo o mundo, porém, os lésbicos, gays, bissexu-
ais e pessoas transgénero têm sido alvo de discriminação por 
parte de instituições políticas e religiosas no que diz respeito 
ao acesso a habitação, emprego, cuidados de saúde e a com-
pensações devido a tal discriminação.

Os direitos e privilégios que a sociedade concede ou re-
tira daqueles que os detêm indicam a estima relativa que a 
sociedade tem por determinadas pessoas e grupos de pessoas. 
Defendemos que todas as pessoas são igualmente valiosas aos 
olhos de Deus. Consequentemente, trabalhamos em direcção 
a sociedades em que o valor de cada pessoa é reconhecido, 
mantido e reforçado (Livro de Disciplina da Igreja Metodista 
Unida de 2012 ¶ 162).

Assim, todos os membros da Igreja Metodista Unida são 
chamados a:

1. abster-se da assinatura de petições e de votar contra 
medidas que defendam a negação dos direitos humanos fun-
damentais e civis a qualquer pessoa;

2. educar a congregação e a comunidade sobre a posição 
da Disciplina Metodista Unida sobre os direitos civis e as suas 
aplicações abrangentes;

3. ficar contra quaisquer actos políticos ou físicos que 
neguem os direitos humanos e civis e o valor sagrado de to-
das as pessoas;

4. defender iniciativas que proíbam a discriminação de 
emprego e habitação baseada na orientação sexual e identi-
dade de género; e

5. defender iniciativas que prevêem sanções extra para 
crimes que são expressamente autorizados para o propósi-
to de prejudicar alguém com base unicamente na sua idade, 
raça, cor, nacionalidade, religião, orientação sexual, identi-
dade de género, sexo ou incapacidade.

Portanto, seja resolvido, que a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade desenvolva ferramentas de ensino concebidas 
para proporcionar um diálogo aberto e saudável e uma com-
preensão da sexualidade e do mundo, com o objectivo espe-
cífico de proteger os direitos humanos e civis dos gays, lésbi-
cas, bissexuais e pessoas transgénero.

Fazemos isso como parte do nosso testemunho cristão e 
ministério. Não deixe nunca dizer que os membros da Igreja 
Metodista Unida permaneceram em silêncio durante este 
ataque aos direitos de todos.

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   398 2/24/16   10:49 AM



Igreja e Sociedade Comité 2 399

Justificação:
Esta resolução foi originalmente adoptada em 1996. A 

resolução expirou porque não foi atendida na Conferência 
Geral de 2012. 

R9999.

Número de petição: 60942-CB-R9999-G; Howe, Margaret -  
New Paltz, NY, EUA para a Conferência Anual de Nova 
Iorque.

Liberdade religiosa

CONSIDERANDO QUE a liberdade religiosa continua 
a ser negada e violada em várias partes do mundo. Quase 
todos os grupos religiosos já se debateram com perseguição 
religiosa, especialmente em locais onde uma determinada 
religião ou convicção é minoritária. A intolerância religio-
sa, quer em relação às religiões estabelecidas, quer às “não 
tradicionais”, está a crescer tanto em democracias novas 
como estabelecidas. O aumento do extremismo religioso de 
todos os tipos e de todas as religiões estabelecidas e não 
tradicionais tem constituído um pretexto conveniente para 
vários governos em todo o mundo inibirem o exercício da 
liberdade religiosa, e

CONSIDERANDO QUE existe uma grave ameaça à 
liberdade religiosa em estados-nação onde as acções governa-
mentais subvertem as organizações religiosas através da vig-
ilância das suas actividades legítimas, através do recurso a in-
formadores, pesquisas dissimuladas de propriedade religiosa 
e ameaças motivadas por questões políticas à segurança dos 
líderes religiosos ou à operação financeira das instituições re-
ligiosas. Abominamos a utilização de líderes religiosos e de 
pessoal em missão por equipas de informação de qualquer 
governo.  Comprometemo-nos a continuar a fazer esforços 
para oferecer protecção contra estas actividades, e

CONSIDERANDO QUE a Igreja Metodista Unida deve 
continuar a fomentar a cooperação entre os órgãos espiritu-
ais, religiosos e ecuménicos com vista a proteger a liberdade 
e convicção religiosas. Deve iniciar diálogos saudáveis com 
pessoas de diferentes fés e ideologias, incluindo os povos na-
tivos e indígenas, em busca de princípios espirituais, sociais e 
éticos comuns que gerem paz e justiça, e

CONSIDERANDO QUE a Igreja Metodista Unida 
está empenhada em manter os padrões mínimos do direito 
à convicção que se encontram contidos nas disposições da 
Declaração das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas 
as Formas de Intolerância e Discriminação Baseadas na 
Religião ou Convicção adoptada pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas a 25 de Novembro de 1981. Esta declaração 
enuncia que “a liberdade de religião e convicção deverá 
também contribuir para alcançar os objectivos de paz mun-
dial, justiça social e amizade entre os povos e para eliminar 

ideologias ou práticas de colonialismo e discriminação ra-
cial” e

CONSIDERANDO QUE os membros da Igreja Metodista 
Unida devem exortar os seus governos e incentivar a socie-
dade civil a iniciar diálogos sobre racismo e discriminação 
e decidir-se a lidar em particular com as questões que têm 
bases religiosas. A Igreja Metodista Unida tem igualmente de 
apoiar e participar na Conferência Mundial contra o Racismo 
e Discriminação organizada em 2001 pelas Nações Unidas, e

CONSIDERANDO QUE as pessoas têm o direito de viv-
er dentro das limitações e exigências das suas convicções, na 
medida em que não violem os direitos humanos dos outros.  
Consideramos que é o direito de uma pessoa poder seguir a 
chamada de consciência quando se tornar impossível viver 
segundo as imposições do estado, mas um sentido de justiça 
não é razão para violência religiosa ou infracções dos direitos 
humanos. Quando a religião é utilizada como uma desculpa 
para violência promovida pelo estado, ataques de vigilantes e 
terrorismo, pode resultar em violações massivas dos direitos 
humanos, incluindo a perda de liberdade de religião ou crença. 
(Relatório das Nações Unidas A/HRC/28/66 – Janeiro de 2015)

Ao invés de ser enraizada em antagonismos religiosos 
aparentemente antigos, a violência em nome da religião é 
geralmente causada por factores e actores contemporâneos, 
incluindo circunstâncias económicas e políticas, que forne-
cem o terreno fértil para o fundamentalismo, ódio e extrem-
ismo, e 

CONSIDERANDO QUE o extremismo fundamentalista é 
frequentemente associado a uma rígida discriminação de géner-
os. Mulheres e meninas tornam-se vítimas de mortes de “hon-
ra”, ataques de ácido, amputações ou açoitamentos, com base 
em leis religiosas. Mulheres e meninas enfrentam exploração 
económica, violação, sequestro, escravidão sexual, mutilação 
genital feminina, casamento forçado, conversão forçada ou 
outras crueldades em nome da religião e da “cultura”, e

CONSIDERANDO QUE mulheres julgadas como imo-
rais por usarem saias curtas foram despidas e envergonhadas 
publicamente. Os homens gays foram obrigados a desfilar nus 
pelas ruas. Ironicamente, estas humilhações são justificadas 
pela moralidade religiosa. As atitudes críticas por parte de 
líderes religiosos contra pessoas com base nos seus corpos, 
orientação sexual e identidade de género tornam-se sanções 
de facto para actos de violência, incluindo a profanação e 
queima de casas de culto, onde lésbicas, gays, bissexuais e 
pessoas transgénero (LGBT) são aceites, e

CONSIDERANDO QUE têm sido utilizadas proscrições 
religiosas para desculpar a violência contra pessoas LGBT. 
Um homem ou uma mulher que é visto a agir fora do seu 
papel familiar prescrito não está apenas sujeito a perder a sua 
posição económica, social e política, como também está su-
jeito a prisão, perseguição e até mesmo execução. A religião 
torna-se uma desculpa para a violência de multidões contra 
pessoas LGBT, incluindo espancamentos brutais, violações 
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em grupo, a chamada violação “curativa” e vingança familiar, 
e 

CONSIDERANDO QUE, à medida que as leis do casa-
mento se alteram para incluir casamentos de pessoas do mes-
mo sexo, a liberdade religiosa não pode ser utilizada como 
uma licença para a discriminação. Os termos depreciativos 
e o discurso de ódio não podem ser protegidos como discur-
so religioso. A liberdade de religião dá às pessoas o direito 
de trabalharem para a implementação de leis e práticas que 
reflectem os seus valores e crenças essenciais, mas o papel 
dos tribunais é proteger a igualdade constitucional de todos 
perante a lei. O direito de ter e expressar as suas crenças não 
inclui impor as suas crenças a outras pessoas. As leis estatais 
ou nacionais que permitem o casamento entre pessoas do 
mesmo sexo não infringem a liberdade religiosa, uma vez que 
cada religião tem o direito de determinar quem pode adorar 
ou casar nas suas congregações e tradição, e

CONSIDERANDO QUE reconhecemos que algumas 
práticas religiosas ameaçam ou parecem ameaçar a saúde 
e segurança de indivíduos ou da sociedade.  No entanto, a 
liberdade religiosa dita que as restrições às práticas religio-
sas com base na saúde ou segurança exigem que o governo 
apresente argumentos convincentes antes de tomar medidas 
que atribuam um fardo significativo às práticas religiosas. O 
governo tem igualmente de demonstrar que está a atribuir o 
mínimo fardo possível na religião para alcançar segurança e 
saúde, e

CONSIDERANDO QUE, enquanto membros da Igreja 
Metodista Unida, temos conhecimento em primeira mão e de 
outras tradições que, por vezes, as pessoas religiosas discrimi-
nam outras pessoas com base em crenças sinceras. Quando os 
direitos civis básicos, como o direito à habitação, emprego e 
serviços públicos são comprometidos por pessoas que reivin-
dicam isenções religiosas à igualdade de tratamento perante a 
lei, o ónus deve recair sobre a pessoa ou organização religiosa 
para comprovar como a sua religião os obriga a prejudicar ou 
a comprometer os direitos legais de outros, e

CONSIDERANDO QUE a Igreja Metodista Unida 
atribui uma elevada prioridade à luta para manter a liber-
dade de crença religiosa e a prática pacífica da religião. Em 
algumas sociedades, pessoas religiosamente observadoras 
vêem negados alguns direitos sobre os quais foram celebra-
dos acordos internacionais. Noutros casos, as minorias são 

perseguidas por pessoas que acreditam que têm crenças reli-
giosas sinceras que fundamentem actos de exclusão social e 
violência física. Os nossos membros têm a obrigação de falar 
em nome daqueles cujas liberdades são negadas.

Seja, por conseguinte, decidido que, no cumprimento das 
suas responsabilidades, as agências e instituições da Igreja 
Metodista Unida devem:

• Defender e apoiar a liberdade religiosa nos grupos 
ecuménicos e interconfessionais;

• Exercer o direito humano de liberdade religiosa em to-
das as sociedades e trabalhar para criar condições em que as 
unidades governamentais não inibam nem imponham a re-
ligião;

• Defender, através da educação, persuasão e leis, a ex-
istência de liberdade religiosa em todos os lugares onde não 
exista;

• Resistir à equiparação do terrorismo a qualquer religião 
e condenar a violência em nome da religião;

• Condenar e rejeitar violência promovida pelo estado de-
sculpada por textos religiosos antigos;

• Alargar o ministério da compaixão da Igreja a pessoas 
que sofrem porque as autoridades religiosas e governamentais 
tentam negar-lhes estes direitos;

• Trabalhar em nome das religiões minoritárias, bem como 
em nome de instituições religiosas de maiores dimensões;

• Condenar a discriminação e as violações dos direitos 
humanos cometidas em nome da religião;

• Educar-nos a nós próprios para que sejamos capazes 
de identificar e responder a violações da liberdade religiosa 
e a violações dos direitos humanos por pessoas religiosas na 
nossa própria sociedade e em outras sociedades, e

• Oferecer apoio ao mandato do relator das Nações 
Unidas para a intolerância religiosa. http://www.ohchr.org 
/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/FreedomReligionIndex

Justificação:
A liberdade religiosa faz parte do panteão de direitos hu-

manos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma 
que “Toda a pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de 
consciência e de religião; este direito implica a liberdade de 
mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade 
de manifestar a religião ou convicção, sozinho ou em comum, 
tanto em público como em privado . . .
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¶00.

Número da petição: 60215-CO-¶00-C-G; Ryder, Jack E. -  
LaGrange Park, IL, EUA para a Conferência Anual de 
Illinois do Norte. Wolover, Amber - Sun Prairie, WI, EUA 
para a Conferência.

Estrutura Global da Igreja -  
Conferências Conexionais

Inserir o novo parágrafo entre ¶ 8 e ¶ 9, e reenumerar os 
parágrafos subsequentes da seguinte maneira:

¶ 9.  Artigo II.—Haverá conferências conexionais em to-
das as regiões do globo onde a Igreja Metodista Unida opera, 
com os poderes, deveres e privilégios conforme doravante es-
tabelecidos. 

E
Inserir a nova Secção IV, subsequente às Regras 

Restritivas e antes do que é atualmente o ¶ 23, como segue:
Secção IV. Conferências Conexionais
¶ 23. Artigo I.—As conferências conexionais serão 

compostas por delegados das conferências anuais den-
tro de seus limites de quem foi eleito para a Conferência 
Conexional Global. Nenhuma conferência conexional 
deverá contar com menos do que 100 delegados, sendo 
metade composta por leigos e a outra metade pelo clero. 
A mesma fórmula deverá ser utilizada para determinar o 
número de delegados de todas as conferências anuais e das 
conferências missionárias. Nos casos onde a conferência 
conexional contaria com menos do que 100 delegados, os 
delegados adicionais deverão ser eleitos de acordo com 
o processo acima; estes delegados poderão ser os mes-
mos do que aqueles eleitos nas conferências regionais. As 
conferências missionárias deverão ser consideradas como 
conferências anuais para fins deste artigo.

¶ 24. Artigo II.—Todas as conferências conexionais de-
verão possuir a mesma condição e os mesmos privilégios de 
acção dentro dos limites estabelecidos pela Constituição.

¶ 25. Artigo III.—Cada conferência conexional de-
verá reunir-se até um ano antes de ou em conjunto com a 
Conferência Global Conexional, no mesmo tempo e lugar 
conforme determinado pelo Colégio de Bispos conexionais 
ou o seu comité autorizado.

Uma sessão especial da conferência conexional, pos-

suindo a autoridade e a exercer todos os poderes da con-

ferência conexional, poderá ser convocada pelo colégio 

de bispos da conferência conexional, ou de outra maneira 

conforme a conferência conexional possa prescrever de 

tempos em tempos, em reunir-se em tal momento ou em 

tal lugar conforme indicado na convocatória. Esta sessão 

especial da conferência conexional deverá ser composta 

pelos delegados da conferência conexional anterior ou 

seus sucessores legítimos, excepto no caso de conferên-

cia anual ou conferência missionária particular preferir ter 

uma nova eleição e assim poderá ser feito. O objectivo 

da sessão especial deverá ser declarada na convocatória, 

e somente este assunto deverá ser tratado, estando em 

consonância com o objectivo declarado na convocatória, 

a não ser que a conferência conexional com dois terços de 

votos determine que outros assuntos poderão ser tratados.

¶ 26. Artigo IV.—As conferências conexiais terão os se-

guintes poderes e deveres bem como os demais que lhe pos-

sam ser conferidos pelas Conferências Conexiais Globais:

1. Proporcionar à organização, promover e adminis-

trar o trabalho da Igreja dentro dos seus limites, incluindo 

a promoção dos interesses evangelísticos, educacionais, mis-

sionários, sociais e benevolentes da Igreja, sujeito aos po-

deres e à autoridade da Conferência Global Conexional. As 

Conferências Conexionais estão autorizadas a criar um Livro 

de Disciplina conexional, sujeito aos poderes que foram in-

vestidos na Conferência Global Conexional como consta no 

Livro de Disciplina global.

2. Estabelecer o mandato e o método de designação do 

episcopado dentro da conexão, oferecer uma regra uniforme 

para a reforma, prever sobre a descontinuação de um bispo, 

e estabelecer uma base uniforme em qual os bispos serão 

eleitos nas conferências regionais.

3. Providenciar o processo de ordenação e estabelecer os 

padrões de conferência de estado de membro e a relação de 

conferência, que em todo caso não deverá constar referências 

à raça, género ou condição.

Alterações Propostas ao Livro da Disciplina

Conferências
CONFERÊNCIA GERAL A IGREJA METODISTA UNIDA

Volume 2  Nashville, Tennessee
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4. Regular todos os assuntos relacionados à forma e 
modo de adoração, sujeito às limitações da primeira e segun-
da Regra Restritiva.

5. Iniciar e direccionar todas as iniciativas da Igreja den-
tro da conexão e organizar conselhos para a promoção e a 
administração, sujeito à autoridade e poderes da Conferência 
Global Conexional.

6. Determinar e organizar o levantamento e a distribuição 
de fundos necessários para dar seguimento do trabalho da 
conexão.

7. Alterar o número e os limites das conferências re-
gionais perante o consentimento da maioria durante as 
conferências anuais entre as conferências regionais en-
volvidas.

8. Estabelecer as comissões para o trabalho da Igreja den-
tro da conexão conforme considerado aconselhável.

9. Garantir os direitos e os privilégios do estado de mem-
bro em todas as agências, programas e instituições da Igreja 
Metodista Unida dentro da conexão, independentemente da 
raça, género ou condição.

10. Permitir as conferências anuais a utilizarem as estru-
turas únicas em suas missões, não obstante as estruturas de 
outros mandatos.

11. Oferecer um sistema judicial e um método de proce- 
dimento judicial, sujeito aos poderes da Conferência Global 
Conexional e a autoridade do Conselho Judicial, para deter-
minar as questões legais sobre as regras, regulamentos e ou- 
tros assuntos da lei conexional disciplinar.

12. Promulgar outra legislação conforme necessário, 
sujeita às limitações e restrições da Constituição da 
Igreja e os poderes e a autoridade da Conferência Global 
Conexional.

Implicações orçamentais: estimadas entre US$ 300 000 
e US$1 000. 000.

Haverá possivelmente custos extraordinários relaciona-
dos com as conferências conexionais, comités, etc., mas esses 
custos podem ser compensados por uma possível redução nos 
custos referentes à assembleia da Conexão Global. Se a activ-
idade da conexão da América do Norte for retirada da agenda 
da Conferência Conexial Global, a duração dessa assembleia 
será inferior à da actual Conferência Geral, talvez em três ou 
quatro dias, transformando-se numa redução de custos para 
essa assembleia.    

O aumento de custos mais significativo envolverá 
provavelmente as assembleias das conferências conexion-
ais. Esta proposta implicará que as conferências conex-
ionais se reúnam quadrienalmente, antes da Conferência 
Conexial Global. Consoante quando e onde se reúnam as 
conferências conexionais, o aumento de custos dessas as-
sembleias estima-se entre US$300 000 e US$ 1 000 000. 
O CGFA será solicitado a apresentar projecções de custos 
mais exactas.      

Qualquer aumento de custos necessitará também de ser 

analisado à luz do orçamento geral para a Conferência Geral 
de 2016 de mais de US$10 milhões.

*As implicações orçamentais extraordinárias serão for-
necidas pelo Grupo de Trabalho da Estrutura NEJ.

Justificação:
Esta resolução oferece alterações possíveis ao Livro da 

Disciplina para o propósito maior que cria uma Estrutura 
Global equitativa. 

A nova estrutura consistirá na Conexão Global, que se 
reunirá na Conferência Global Conexional quadrienalmente 
para tratar de questões globais relativas à Igreja Metodista 
Unida. Novo . . .

¶00.

Número da petição: 60216-CO-¶00-C-G; Ryder, Jack E. - 
LaGrange Park, IL, EUA para a Conferência Anual de 
Illinois do Norte. Wolover, Amber - Sun Prairie, WI, USA 
para a Conferência Anual de Wisconsin.

Estrutura Global da Igreja - Limites

Inserir novo parágrafo antes do ¶ 37 como a seguir:
Secção VII. Limites
¶ 37. Artigo I.—A Igreja Metodista Unida organizará seu 

trabalho em conferências conexionais. Haverá uma conferên-
cia conexional cada para África, Ásia, Europa e América do 
Norte.

E
Apagar ¶ 37 (A Conferência Conexional Norte 

Americana terá a autoridade para manter estes limites 
como as conferências regionais, mas não serão listadas na 
Constituição).

E
Inserir novo parágrafo antes do ¶ 38 como a seguir:
¶38. Artigo II.—As conferências conexionais deter-

minarão o número e os limites de suas regiões, mediante o 
consentimento da maioria nas conferências anuais dentro 
das conferências regionais. O número inicial e os limites das 
regiões deverá coincidir com as conferências jurisdicionais e 
centrais previamente existentes.

E
Apagar ¶ 38 e ¶ 39.
E
Renumerar ¶ 40 e retificar como a seguir:
¶ 39. Artigo III.— Alterações no número, nomes e limites 

das conferências anuais e áreas episcopais poderão ser afec-
tadas pelas conferências jurisdicionais nos Estados Unidos 
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da América e pelas conferências centrais fora dos Estados 
Unidos da Amércia pelas conferências regionais de acordo 
com as provisões sob os poderes respectivos e conforme às 
estruturas respectivas das conferências jurisdicionais e cen-
trais das conferências regionais.

Implicações orçamentais: estimadas entre US$ 300 000 
e US$1 000. 000.

Haverá possivelmente custos extraordinários relaciona-
dos com as conferências conexionais, comités, etc., mas esses 
custos podem ser compensados por uma possível redução nos 
custos referentes à assembleia da Conexão Global. Se a activ-
idade da conexão da América do Norte for retirada da agenda 
da Conferência Conexial Global, a duração dessa assembleia 
será inferior à da actual Conferência Geral, talvez em três ou 
quatro dias, transformando-se numa redução de custos para 
essa assembleia.    

O aumento de custos mais significativo envolverá 
provavelmente as assembleias das conferências conexion-
ais. Esta proposta implicará que as conferências conex-
ionais se reúnam quadrienalmente, antes da Conferência 
Conexial Global. Consoante quando e onde se reúnam as 
conferências conexionais, o aumento de custos dessas as-
sembleias estima-se entre US$300 000 e US$ 1 000 000. 
O CGFA será solicitado a apresentar projecções de custos 
mais exactas.      

Qualquer aumento de custos necessitará também de ser 
analisado à luz do orçamento geral para a Conferência Geral 
de 2016 de mais de US$10 milhões.

*As implicações orçamentais extraordinárias serão for-
necidas pelo Grupo de Trabalho da Estrutura NEJ.

Justificação:
Esta resolução oferece alterações possíveis ao Livro da 

Disciplina para o propósito maior que cria uma Estrutura 
Global equitativa. 

A nova estrutura consistirá na Conexão Global, que se 
reunirá na Conferência Global Conexional quadrienalmente 
para tratar de questões globais relativas à Igreja Metodista 
Unida. Novo . . .

¶00.

Número de petição: 60601-CO-¶00-C-G; Lomperis, John 
S.A. - Valparaiso, IN, EUA.

Requisitos para eleições

Emendar o Livro da Disciplina adicionando um novo 
parágrafo imediatamente após o ¶ 36 actual, e renumerando 
adequadamente os parágrafos seguintes:

¶37. Artigo VI.—De forma a ser elegível para eleição 
como delegado para uma conferência Geral, jurisdicional 

ou central, deverá ter lido pessoalmente os Antigo e Novo 
Testamentos na sua integralidade antes da eleição na con-
ferência anual. É da responsabilidade de cada bispo activo, 
em colaboração com outros líderes adequados na conferência 
anual, comunicar este e todos os outros requisitos de elegibi-
lidade antes das eleições. 

Justificação:
À medida que integramos novos Cristãos e ministros em 

culturas em mudança, não podemos sempre presumir este 
nível básico de literacia bíblica entre os nossos membros. 
Mas este é um requisito mínimo razoável para os poucos 
seleccionados nos quais confiamos a realização de decisões 
importantes para a missão e ministério de toda a nossa de-
nominação.

¶00.

Número da petição: 60983-CO-¶00-C-!-G; Merrick, Tracy 
R. - Wexford, PA, EUA para o Grupo de Trabalho da 
Estrutura Global de NEJ.

Conferência Conexial Global -  
Conferências Conexiais

Inserir o novo parágrafo entre ¶ 8 e ¶ 9, e reenumerar os 
parágrafos subsequentes da seguinte maneira:

¶ 9. Artigo II.—Haverá conferências conexionais em 
todas as áreas do globo nas quais a Igreja Metodista Unida 
opera, com tais poderes, deveres e privilégios conforme es-
tabelecido. 

Inserir a nova Secção IV, subsequente às Regras 
Restritivas e antes do que é atualmente o ¶ 23, como segue:

Secção IV. Conferências Conexionais
¶ 23. Artigo I.—As conferências conexionais serão com-

postas pelos delegados das conferências anuais no âmbito 
dos seus limites, que tenham sido eleitos para a Conferência 
Conexial Global. Nenhuma conferência conexional deverá 
contar com menos do que 100 delegados, sendo metade com-
posta por leigos e a outra metade pelo clero. A mesma fórmu-
la deverá ser utilizada para determinar o número de delegados 
de todas as conferências anuais e das conferências mis-
sionárias. Nos casos onde a conferência conexional contaria 
com menos do que 100 delegados, os delegados adicionais 
deverão ser eleitos de acordo com o processo acima; estes 
delegados poderão ser os mesmos do que aqueles eleitos nas 
conferências regionais. As conferências missionárias deverão 
ser consideradas como conferências anuais para fins deste ar-
tigo.

¶ 24. Artigo II.—Todas as conferências conexionais terão 
o mesmo estatuto e os mesmos privilégios de acção no âmbito 
dos limites previstos na Constituição.

¶ 25. Artigo III.—Cada conferência conexial reunirá no 
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prazo de um ano antes de ou em ligação com a Conferência 
Conexial Global, em data e local determinados pelo Colégio 
dos Bispos conexial ou o seu comité delegado.

Uma sessão especial da conferência conexional, 
possuindo a autoridade e a exercer todos os poderes 
da conferência conexional, poderá ser convocada pelo 
colégio de bispos da conferência conexional, ou de out-
ra maneira conforme a conferência conexional possa 
prescrever de tempos em tempos, em reunir-se em tal 
momento ou em tal lugar conforme indicado na convo-
catória. Esta sessão especial da conferência conexion-
al deverá ser composta pelos delegados da conferência 
conexional anterior ou seus sucessores legítimos, ex-
cepto no caso de conferência anual ou conferência mis-
sionária particular preferir ter uma nova eleição e assim 
poderá ser feito. O objectivo da sessão especial deverá 
ser declarada na convocatória, e somente este assunto 
deverá ser tratado, estando em consonância com o ob-
jectivo declarado na convocatória, a não ser que a con-
ferência conexional com dois terços de votos determine 
que outros assuntos poderão ser tratados.

¶ 26. Artigo IV.—As conferências conexiais terão 
os seguintes poderes e deveres bem como os demais 
que lhe possam ser conferidos pelas Conferências 
Conexiais Globais:

1. Proporcionar à organização, promover e adminis-
trar o trabalho da Igreja dentro dos seus limites, inclu-
indo a promoção dos interesses evangelísticos, educa-
cionais, missionários, sociais e benevolentes da Igreja, 
sujeito aos poderes e à autoridade da Conferência 
Global Conexional. As conferências conexionais estão 
autorizadas a criar um Livro de Disciplina conexial, su-
jeito aos poderes que foram investidos na Conferência 
Conexial Global conforme contido no Livro de 
Disciplina global.

2. Estabelecer o mandato e o método de designação 
do episcopado dentro da conexão, oferecer uma regra 
uniforme para a reforma, prever sobre a descontinuação 
de um bispo, e estabelecer uma base uniforme em qual 
os bispos serão eleitos nas conferências regionais.

3. Providenciar o processo de ordenação e esta-
belecer os padrões de conferência de estado de membro 
e a relação de conferência, que em todo caso não deverá 
constar referências à raça, género ou condição.

4. Regular todos os assuntos relacionados à forma 
e modo de adoração, sujeito às limitações da primeira e 
segunda Regra Restritiva.

5. Iniciar e direccionar todas as iniciativas da Igreja 
dentro da conexão e organizar conselhos para a pro-
moção e a administração, sujeito à autoridade e poderes 
da Conferência Global Conexional.

6. Determinar e organizar o levantamento e a dis-
tribuição de fundos necessários para dar seguimento do 

trabalho da conexão.
7. Alterar o número e os limites das conferências 

regionais perante o consentimento da maioria durante 
as conferências anuais entre as conferências regionais 
envolvidas.

8. Estabelecer as comissões para o trabalho da Igreja 
dentro da conexão conforme considerado aconselhável.

9. Garantir os direitos e os privilégios do estado de 
membro em todas as agências, programas e instituições 
da Igreja Metodista Unida dentro da conexão, indepen-
dentemente da raça, género ou condição.

10. Permitir as conferências anuais a utilizarem as 
estruturas únicas em suas missões, não obstante as es-
truturas de outros mandatos.

11. Oferecer um sistema judicial e um méto-
do de procedimento judicial, sujeito aos poderes da 
Conferência Global Conexional e a autoridade do 
Conselho Judicial, para determinar as questões legais 
sobre as regras, regulamentos e outros assuntos da lei 
conexional disciplinar.

12. Promulgar outra legislação conforme necessário, 
sujeita às limitações e restrições da Constituição da 
Igreja e os poderes e a autoridade da Conferência 
Global Conexional.

IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS: 
Os custos incrementais reais desta proposta de-

penderão da estrutura global finalmente adoptada pela 
Conferência Geral.

Haverá provavelmente custos adicionais relacio-
nados com as conferências conexionais, comités, etc., 
mas esses custos podem ser amortizados por uma pos-
sível redução nos custos relacionados com a reunião da 
Conexão Global. Se os negócios da conexão da América 
do Norte forem retirados da agenda da Conferência 
Conexial Global, a duração dessa reunião será inferior 
à atual Conferência Geral, talvez em três ou quatro dias, 
resultando numa redução de custos para essa reunião. 

O aumento de custos mais significativo envolverá 
provavelmente as reuniões das conferências conexion-
ais. Esta proposta implicará que cada conferência con-
exial se reúna trimestralmente, antes da Conferência 
Conexial Global. Dependendo de quando e onde as 
conferências conexionais se reúnem, o incremento 
de custo destas reuniões estima-se entre US$300.000 
e US$1.000.000. Ao CGFA solicitar-se-á que elabore 
projecções de custos mais exactas. 

Todos os incrementos de custos necessitarão tam-
bém de ser analisados no contexto do orçamento geral 
para a Conferência Geral de 2016 de mais de US$10 
milhões. 
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Justificação:
Estas alterações constitucionais são uma componente da 

Proposta para Reestruturar a IMU Global. As alterações nes-
ta petição permitem a criação das conferências conexionais 
em África, Ásia, Europa e América do Norte com respons-
abilidades pelo trabalho da Igreja Metodista Unida nas suas 
respectivas áreas. 

¶00.

Número de Petição: 61044-CO-¶00-C-G; Kenaston, Judi 
M. - Charleston, WV, EUA para a Comissão da Conferência 
Geral.

Conferência Cristã

Adicionar um novo parágrafo antes do actual ¶ 16 e renu-
merar de acordo:

A Conferência Geral irá reunir delegados, enquanto rep-
resentantes da igreja, para adoração, oração e comunhão num 
espírito de conferência Cristã.

Justificação:
Reconhecer a importância da adoração, oração e comun-

hão na vida da comunidade Cristã e da nossa Conferência 
Geral, ajuda a manter o foco na vontade de Deus, aumenta o 
valor do nosso tempo juntos e move-nos para uma atitude de 
receptividade em vez de uma atitude de controlo.

¶8.

Número de Petição: 60045-CO-¶8-C-G; Daley, N.T. - Onley, 
VA, EUA.

Alterar Conferência Anual para  
Conferência Bienal

Emendar ¶ 8. Artigo IV para indicar: Vão existir con-
ferências anuaisconferências bienais . . .

Emendar Secção VI. Conferências Anuais ¶ 32 Artigo I. 
até ¶ 36. Artigo V. sempre que a(s) conferência(s) anual(anu-
ais) surgir(em)para conferência(s) bienal(bienais).

Emendar Secção IX. A Conferência Anual ¶ 601 até 
¶ 657, sempre que a conferência anual surgir para conferência 
bienal. Estas são as maiores secções da Disciplina que lida 
com as conferências anuais.

Acrescentar um novo parágrafo onde adequado: A con-
ferência bienal irá reunir-se em anos ímpares, i.e., 2017, 2019.

Existem muitas referências à “conferência anual” na 
Disciplina; se as alterações acima são aprovadas, então todas 
as referências na Disciplina onde a(s) “conferência(s) anu-
al(anuais)” surgem serão emendadas para “conferência(s) bi-
enal(bienais)”. 

Justificação:
Isto seria uma oportunidade para o corpo regente observar 

de forma crítica a reavaliação da frequência dos encontros de 
conferência denominados “conferências anuais” e discernir 
se estamos a ser bons administradores e a usar sabiamente os 
presentes, dízimos e oferendas que fielmente foram dados . . .

¶8.

Número da petição: 60214-CO-¶8-C-G; Ryder, Jack E. 
- LaGrange Park, IL, EUA para a Conferência Anual de 
Illinois do Norte. Wolover, Amber - Sun Prairie, WI, EUA 
para a Conferência Anual de Wisconsin.

Estrutura Global da Igreja -  
Conferências Globais Conexionais

Emenda ¶ 8 como se segue:
¶ 8.  Artigo I.—Haverá uma Conferência GeralHaverá 

uma Conferência Global Conexional para toda a Igreja com 
poderes, obrigações e privilégios conforme doravante exposto 
. . .

E
Emenda ¶ 13 como se segue:
Secção II. Conferência Geral Conferência Global 

Conexional
¶ 13. Artigo I.—1. A Conferência GeralA Conferência 

Global Conexional deverá ser composta por não menos do 
que 600 e não mais do que mil delegados, sendo uma metade 
composta pelo clero e a outra metade por membros leigos, a 
serem eleitos nas conferências anuais. As conferências mis-
sionárias deverão ser consideradas como conferências anuais 
para fins deste artigo.

2. Os delegados serão eleitos num processo justo e ab-
erto pelas conferências anuais. A mesma fórmula deverá ser 
utilizada para determinar o número de delegados das con-
ferências anuais e das conferências missionárias, desde que a 
conferência anual ou missionária tenha no mínimo dois del-
egados.

3. Os delegados poderão ser eleitos por outras igrejas 
Metodistas autónomas se e quando a Conferência Geral quan-
do a Conferência Global Conexional aprovar as concordatas 
com estas outras igrejas Metodistas autónomas para a eleição 
mutual e a distribuição de lugares nas conferências legislati-
vas de cada uma.

 4. No caso da Igreja Metodista da Grã Bretanha, a ig-
reja mãe do Metodismo, será criada a condição para que a 
Igreja Metodista Unida envie anualmente dois delegados 
para a Conferência Metodista da Grã Bretanha, e para A 
Igreja Metodista da Grã Bretanha para enviar quatro dele-
gados quadrienalmente para A Conferência Geral Metodista 
Unidapara A Conferência Global Conexional Metodista 
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Unida, os delegados de ambas as conferências tendo que vo-
tar e estando igualmente divididos entre o clero e os leigos.

E
Emenda ¶ 14 como se segue:
¶ 14. Artigo II.—1. A Conferência GeralA Conferência 

Global Conexional deverá reunir-se no mês de abril ou 
maiouma vez em quatro anos no horário e local conforme 
determinado pela Conferência Geralpela Conferência Global 
Conexional ou por seus comités devidamente autorizados.

Uma sessão especial da Conferência Geralda 
Conferência Global Conexional, possuindo a autoridade 
e a exercer todos os poderes da Conferência Geralda 
Conferência Global Conexional, poderá ser convoca-
da pelo Conselho de Bispos, ou de outra forma como a 
Conferência Geralcomo a Conferência Global Conexional 
poderá periodicamente solicitar o encontro no horário 
e local conforme indicado na convocatória. Esta sessão 
especial da Conferência Geralda Conferência Global 
Conexional será composta pelos delegados da Conferência 
Geral anteriorda Conferência Global Conexional anterior 
ou pelos seus sucessores de direito, excepto quando uma 
conferência anual ou uma conferência missionária em 
particular preferir realizar uma nova eleição, podendo, as-
sim, realizá-la. O objectivo desta sessão especial deverá 
ser declarada na convocatória, e somente tais assuntos 
serão tratados em consonância com o objectivo declara-
do na convocatória a não ser que a Conferência Gerala 
Conferência Global Conexional determine, através de dois 
terços de votos, que outros assuntos poderão ser tratados.

E
Emendar ¶ 15 conforme se descreve:
¶ 15. Artigo III.—A Conferência GeralA Conferência 

Global Conexional deverá estipular a proporção de represen-
tação nas conferênciasGeralGlobal, conexional, jurisdicional 
e central e regional a partir das conferências anuais, conferên-
cias missionárias e conferências anuais provisionais, calcu-
ladas com base em dois factores: (1) o número de membros 
do clero da conferência anual e da conferência missionária, e 
(2) o número de membros professantes na conferência anual 
e na conferência missionária, desde que cada conferência an-
ual, conferência missionária ou conferência anual provisória 
tenha direito a pelo menos um delegado do clero e um leigo 
na Conferência Geralna Conferência Global Conexional e 
também nas conferências jurisdicionais ou centraisnas con-
ferências conexionais e regionais.

E
Emenda ¶ 16 como se segue:
¶ 16. Artigo IV.—A Conferência Geral A Conferência 

Global Conexional  terá plenos poderes legislativos, excepto 
por aqueles constitucionalmente delegados às conferências 
conexionais, e no exercício deste poder terão a seguinte au-
toridade:

1. Definir e estabelecer as condições, os privilégios e os 
deveres de estado de membro da Igreja, que em todos os casos 
será sem referência à raça, género e condição.

2. Definir e estabelecer os poderes e os deveres dos 
presbíteros, diáconos, pregadores de fornecimentopas-
tores de fornecimento, pregadores locaispastores locais, 
exortadores diáconas, e missionários domésticos, que 
em todos os casos será sem referência à raça, género ou 
condição.

3. Definir e estabelecer os poderes e os deveres das con-
ferências anuais, conferências anuais provisórias, conferên-
cias missionárias e missões, e das conferências centraisdas 
conferências conexionais, conferências regionais, conferên-
cias distritais, conferências do cargo e encontros congrega-
cionais.

4. Prover a organização, a promoção e a administração do 
trabalho da Igreja, fora dos Estados Unidos da América por 
todo o globo.

5. Definir e fixar os poderes, deveres e privilégios do 
episcopado, adoptar um plano de apoio aos bispos. adoptar 
uma regra uniforme para a sua aposentação e providenciar 
a descontinuação de um bispo devido a ineficiência ou inad-
missibilidade.

6. Fornecer e revisar o hinário e o ritual da Igreja e 
regular todos os assuntos relacionados à forma e modo 
de adoração, sujeito às limitações da primeira e segunda 
Regra Restritiva.

7. Fornecer um sistema judicial e um método de proce- 
dimento judicial para a igreja, excepto conforme ao contrário 
do aqui prescrito.

8. Iniciar e direccionar todas as iniciativa conexionais 
globais da Igreja e oferecer conselhos para a promoção e ad-
ministração.

9. Determinar e organizar angariação e a distribuição 
de fundos necessários para dar continuidade do trabalho da 
Igreja.

10. Estabelecer uma base uniforme sobre a qual os bispos 
serão eleitos pelas conferências jurisdicionais e determinar o 
número de bispos que possam ser eleitos pelas conferências 
centraisregionais.

11. Seleccionar os presidentes oficiais dos bispos, at-
ravés de um comité, desde que os bispos seleccionem a 
partir seus próprios números o presidente oficial da sessão 
de abertura.

12. Alterar o número e os limites das conferências jurisdi-
cionaisdas conferências conexionais perante o consentimento 
da maioria das conferências anuais em cada conferência juris-
dicional envolvida. conferência conexional envolvida.

13. Estabelecer tais comissões para o trabalho geralpara 
o trabalho global da Igreja conforme possam ser consideradas 
aconselháveis.

14. Garantir os direitos e privilégios dos estados de mem-
bros em todas as agências, programas e instituições globais 
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na Igreja Metodista Unida, independentemente de raça, géne-
ro ou condição.

15. Permitir as conferências anuais a utilizarem as estru-
turas únicas em suas missões, não obstante as estruturas de 
outros mandatos.

16. Para implementar qualquer outra legislação que 
possa ser necessária, sujeito às limitações e restrições da 
Constituição da Igreja.

Implicações orçamentais: estimadas entre US$ 300 000 
e US$1 000. 000.

Haverá possivelmente custos extraordinários relacionados 
com as conferências conexionais, comités, etc., mas esses custos 
podem ser compensados por uma possível redução nos custos ref-
erentes à assembleia da Conexão Global. Se a actividade da con-
exão da América do Norte for retirada da agenda da Conferência 
Conexial Global, a duração dessa assembleia será inferior à da 
actual Conferência Geral, talvez em três ou quatro dias, transfor-
mando-se numa redução de custos para essa assembleia.    

O aumento de custos mais significativo envolverá 
provavelmente as assembleias das conferências conexion-
ais. Esta proposta implicará que as conferências conexionais 
se reúnam quadrienalmente, antes da Conferência Conexial 
Global. Consoante quando e onde se reúnam as conferências 
conexionais, o aumento de custos dessas assembleias esti-
ma-se entre US$300 000 e US$ 1 000 000. O CGFA será 
solicitado a apresentar projecções de custos mais exactas.

Qualquer aumento de custos necessitará também de ser 
analisado à luz do orçamento geral para a Conferência Geral 
de 2016 de mais de US$10 milhões.

*As implicações orçamentais extraordinárias serão for-
necidas pelo Grupo de Trabalho da Estrutura NEJ.

Justificação:
Esta resolução oferece alterações possíveis ao Livro da 

Disciplina para o propósito maior que cria uma Estrutura 
Global equitativa. 

A nova estrutura consistirá na Conexão Global, que se 
reunirá na Conferência Global Conexional quadrienalmente 
para tratar de questões globais relativas à Igreja Metodista 
Unida. Novo . . .

¶8.

Número da petição: 60219-CO-¶8-C-G; Ryder, Jack E. -  
LaGrange Park, IL, EUA para a Conferência Anual de 
Illinois do Norte. Wolover, Amber - Sun Prairie, WI, EUA 
para a Conferência Anual de Wisconsin

Estrutura Global da Igreja -  
Alterações de nomes

Rectificar ao alterar os termos “conferência jurisdicio-
nal” e “conferência central” para “conferência regional” 

e “jurisdição” para “região”, onde quer que apareçam na 
Constituição: 

Rever: Conferência Jurisdicional Conferência Regional
Rever: Conferência Central Conferência Regional
Rever: jurisdição  região

Justificação:
Esta resolução oferece alterações possíveis ao Livro da 

Disciplina para o propósito maior que cria uma Estrutura 
Global equitativa. 

A nova estrutura consistirá na Conexão Global, que se 
reunirá na Conferência Global Conexional quadrienalmente 
para tratar de questões globais relativas à Igreja Metodista 
Unida. Novo . . .

¶8.

Número da petição: 60982-CO-¶8-C-!-G; Merrick, Tracy 
R. - Wexford, PA, USA Grupo de Trabalho para a Estrutura 
Global de NEJ.

Conferência Conexial Global -  
Nome e composição

Alterar o ¶ 8 devido a revisão como segue:
¶ 8.  Artigo I.—Haverá  uma Conferência Geral uma 

Conferência Conexial Global  para toda a Igreja com tais po-
deres, deveres e privilégios conforme adiante estabelecidos...

Alterar o ¶ 13 devido a revisão como segue:
Secção II. Conferência Geral Conferência Global 

Conexional
¶ 13. Artigo I.—1. A Conferência GeralA Conferência 

Conexial Global será composta por nunca menos de 600 nem 
mais de 1.000 delegados, metade dos quais serão membros do 
clero e outra metade membros leigos, os quais serão eleitos 
pelas conferências anuais. As conferências missionárias de-
verão ser consideradas como conferências anuais para fins 
deste artigo.

2. Os delegados serão eleitos num processo justo e ab-
erto pelas conferências anuais. A mesma fórmula deverá ser 
utilizada para determinar o número de delegados das con-
ferências anuais e das conferências missionárias, desde que a 
conferência anual ou missionária tenha no mínimo dois del-
egados.

3. Os delegados podem ser eleitos por outras igrejas 
Metodistas autónomas se e quando a Conferência Geral a 
Conferência Conexial Global aprovar as concordatas com 
essas outras Igrejas Metodistas Autónomas para a eleição 
mútua e assento de delegados nas suas respectivas conferên-
cias legislativas.
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3. 4. No caso da Igreja Metodista Unida na Grã Bretanha, 
a igreja mãe do Metodismo, serão adoptadas disposições no 
sentido de a Igreja Metodista Unida enviar dois delegados 
anualmente à Conferência Metodista Britânica, e a Igreja 
Metodista Unida na Grã Bretanha enviar quatro delegados 
quadrienalmente à Conferência GeralConferência Conexial 
Global dos Metodistas Unidos, os delegados de ambas as 
conferências tendo direito a voto e sendo equitativamente di-
vididos entre membros do clero e membros leigos.

Alterar o ¶ 14 devido a revisão como segue:
¶ 14. Artigo II.—1. A Conferência GeralA Conferência 

Conexial Global deverá reunir-se no mês de Abril ou Maio 
uma vez a cada quatro anos em data e local determinados pela 
Conferência Geralpela Conferência Conexial Global ou pelos 
seus comités devidamente autorizados.

Uma assembleia extraordinária da Conferência Geral 
da Conferência Conexial Global, possuindo a autoridade 
e no exercício de todos os poderes da Conferência Geral 
da Conferência Conexial Global, pode ser convocada pelo 
Conselho dos Bispos, ou por outra qualquer forma como a 
Conferência Geral a Conferência Conexial Global possa de 
tempos a tempos prever, para se reunir em data e local con-
forme determinado na convocatória. Essa assembleia extraor-
dinária da Conferência Geral da Conferência Conexial Global 
será composta pelos delegados da Conferência Conexial 
Global anterior da Conferência Conexial Global anterior ou 
seus sucessores legais, excepto quando uma conferência an-
ual em particular ou conferência missionária optar por nova 
eleição, o que poderá fazer. O objectivo dessa assembleia 
extraordinária será indicada na convocatória, e apenas esse 
negócio será transaccionado como estando em harmonia 
com o objectivo indicado nessa convocatória a menos quea 
Conferência Geral a Conferência Conexial Global por maio-
ria de dois terços de votos determine que outro negócio pode 
ser transaccionado.

Alterar o ¶ 15 devido a revisão como segue:
¶ 15. Artigo III.— A Conferência Geral fixará o rácio de 

representação nas conferências Gerais, jurisdicionais e cen-
trais A Conferência Conexial Global fixará o rácio de repre-
sentação nas conferências Gerais, jurisdicionais e regionais 
das conferências anuais, conferência missionárias e as con-
ferências à prova anuais, calculado com base em dois facto-
res: (1) Número de membros do clero da conferência anual e 
da conferência missionária, e (2) o número de membros pro-
fessantes na conferência anual e na conferência conferência 
missionária, desde que cada conferência anual, conferência 
missionária ou conferência anual provisória tenham direito 
a pelo menos um membro do clero e um delegado leigo na 
Conferência Geral e também na conferência jurisdicional 
ou central  na Conferência Conexial Global e ainda nas con-
ferência conexiais e regionais.

Alterar o ¶ 16 devido a revisão como segue:
¶ 16. Artigo IV.—A Conferência Geral A Conferência 

Global Conexional  terá plenos poderes legislativos, excepto 
por aqueles constitucionalmente delegados às conferências 
conexionais, e no exercício deste poder terão a seguinte au-
toridade:

1. Definir e estabelecer as condições, os privilégios e os 
deveres de estado de membro da Igreja, que em todos os casos 
será sem referência à raça, género e condição.

2. Definir e fixar os poderes e deveres de presbíteros, 
diáconos, fornecer aos pregadores pastores, pregadores locais 
pastores locais, exortadores, diaconisas e missionários nacio-
nais, os quais não terão em circunstância alguma referência a 
raça, género ou estado.

3. Definir e fixar os poderes e deveres das conferências 
anuais, conferências anuais provisórias e missões, edas con-
ferências centrais, das conferências conexiais, conferências 
regionais, conferências distritais, conferências de cargo e as-
sembleias congregacionais.

4. Providenciar a organização, promoção e administração 
do trabalho da Igreja fora dos Estados Unidos da América em 
todo o mundo.

5. Definir e fixar os poderes, deveres e privilégios do 
episcopado, adoptar um plano de apoio aos bispos. adoptar 
uma regra uniforme para a sua aposentação e providenciar 
a descontinuação de um bispo devido a ineficiência ou inad-
missibilidade.

6. Providenciar e rever o hinário e o ritual da Igreja a 
regular todos os assuntos relacionados com a forma e o modo 
de culto, sujeito às limitações do primeiro e segundo item das 
Regras Restritivas.

7. Fornecer um sistema judicial e um método de proced-
imento judicial para a igreja, excepto conforme ao contrário 
do aqui prescrito.

8. Iniciar e direccionar todas as iniciativa conexionais 
globais da Igreja e oferecer conselhos para a promoção e ad-
ministração.

9. Determinar e organizar angariação e a distribuição 
de fundos necessários para dar continuidade do trabalho da 
Igreja.

10. Fixar uma base uniforme segundo a qual os bispos 
serão eleitos pelas conferências jurisdicionais e Determinar 
o número de bispos que podem ser eleitos pelas conferências 
centrais pelas conferências regionais.

11. Seleccionar os presidentes oficiais dos bispos, através 
de um comité, desde que os bispos seleccionem a partir seus 
próprios números o presidente oficial da sessão de abertura.

12. Alterar o número de limites das conferências jurisdi-
cionais das conferências conexiais após o consentimento de 
uma maioria das conferências anuais em cada conferência ju-
risdicional envolvida em cada conferência conexial envolvi-
da.

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   408 2/24/16   10:49 AM



Conferências 409

13. Estabelecer essas comissões para o trabalho geral 
para o trabalho globalda Igreja, conforme se entenda acon-
selhável.

14. Assegurar os direitos e os privilégios de filiação em 
todas as agências globais , programas e instituições na Igreja 
Metodista Unida independentemente de raça, género ou es-
tado.

15. Permitir as conferências anuais a utilizarem as estru-
turas únicas em suas missões, não obstante as estruturas de 
outros mandatos.

16. Para implementar qualquer outra legislação que 
possa ser necessária, sujeito às limitações e restrições da 
Constituição da Igreja.

IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS: 
Os custos incrementais reais desta proposta dependerão 

da estrutura global finalmente adoptada pela Conferência 
Geral.

Haverá provavelmente custos adicionais relacionados 
com as conferências conexionais, comités, etc., mas esses 
custos podem ser amortizados por uma possível redução nos 
custos relacionados com a reunião da Conexão Global. Se os 
negócios da conexão da América do Norte forem retirados 
da agenda da Conferência Conexial Global, a duração dessa 
reunião será inferior à atual Conferência Geral, talvez em três 
ou quatro dias, resultando numa redução de custos para essa 
reunião. 

O aumento de custos mais significativo envolverá 
provavelmente as reuniões das conferências conexionais. 
Esta proposta implicará que cada conferência conexial se reú-
na trimestralmente, antes da Conferência Conexial Global. 
Dependendo de quando e onde as conferências conexionais 
se reúnem, o incremento de custo destas reuniões estima-se 
entre US$300.000 e US$1.000.000. Ao CGFA solicitar-se-á 
que elabore projecções de custos mais exactas. 

Todos os incrementos de custos necessitarão também 
de ser analisados no contexto do orçamento geral para a 
Conferência Geral de 2016 de mais de US$10 milhões. 

Justificação:
Estas alterações constitucionais são uma componente da 

Proposta para Reestruturar a IMU Global. As alterações nesta 
petição permitem a criação da Conferência Conexial Global 
como uma nova forma da Conferência Geral, mas apenas com 
as responsabilidades para a Igreja Metodista Unida Global. 

¶9.

Número da petição: 60218-CO-¶9-C-G; Ryder, Jack E. -  
LaGrange Park, IL, EUA para a Conferência Anual de 
Illinois do Norte. Wolover, Amber - Sun Prairie, WI, EUA 
para a Conferência Anual de Wisconsin.

Estrutura Global da Igreja -  
Conferências Conexionais

Apagar ¶¶ 9 e 10 e substituir com um novo parágrafo 
como a seguir:

¶ 9.  Artigo II.—Uma conferência conexional deverá 
ter a opção de estabelecer conferências regionais para 
a organização da igreja na conexão, e, se necessário, 
conferências regionais provisórias, todas com poderes, 
obrigações e privilégios conforme doravante aqui estabe-
lecidos, desde que não exista uma conferência regional 
com base em outro motivo para além da divisão geográ-
fica. Em conferências conexionais sem conferências re-
gionais, a conferência conexional assumirá as responsa- 
bilidades atribuídas à conferência regional. Inicialmente, 
o número e os limites das conferências regionais deverá 
corresponder aos limites prévios das conferências centrais 
e jurisdições. Subsequentemente, as conferências conex-
ionais deverão possuir a autoridade para alterar o número 
e os limites das conferências regionais.

E
Apagar ¶¶ 23-27 em Conferência Jurisdicional e ¶¶ 28-31 

em Conferências Centrais e substituir com os novos parágra-
fos como a seguir:

Secção IV. Conferências regionais
¶ 23 Artigo I.—As conferências regionais deverão 

ser compostas pelo mesmo número de representantes das 
conferências anuais e das conferências missionárias e 
serão determinadas por uma base uniforme estabelecida 
pela Conferência Global Conexional, desde que nenhu-
ma conferência regional tenha menos do que 100 delega-
dos. Os delegados deverão ser em número igual de clero 
e leigos.

¶ 24. Artigo II.—As conferências regionais deverão re-
unir-se dentro do ano a suceder a reunião da Conferência 
Global Conexional nos lugares e momentos conforme deter-
minado pelas conferências regionais respectivas anteriores 
ou pelas comissões indicadas por estas ou pelo respectivo 
Colégio de Bispos.

¶ 25. Artigo III.—Todas as conferências regionais de-
verão ter a mesma situação e os mesmo privilégios de ação 
dentro dos limites determinados pela Constituição. 

¶ 26. Artigo IV—As conferências regionais deverão ter 
os seguintes poderes e obrigações e outras que possam ser 
atribuídos pela Conferência Global Conexional:

1. Promover os interesses evangelísticos, educacionais, 
missionários, sociais e beneficentes da Igreja e prever pelos 
interesses e as instituições dentro dos seus limites.

2. Eleger os bispos para as respectivas conferências 
regionais em número conforme determinado periodica-
mente, de acordo com uma base atribuída pela Conferência 
Global Conexional, e cooperar a favor da realização 
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de tais planos para o apoio conforme determinado pela 
Conferência Global Conexional.

3. Estabelecer e constituir conselhos regionais e de con-
ferência como auxiliares aos conselhos globais e conexionais 
da Igreja conforme surgir a necessidade e escolher seus rep-
resentantes nos conselhos global e conexional de acordo com 
a determinação da Conferência Global Conexional.

4. Determinar os limites de suas conferências anuais, des-
de que não haja uma conferência anual com menos do que 50 
membros do clero em conexão total, excepto pelo consenti-
mento da Conferência Global Conexional.

5. Criar as regras e os regulamentos para a administração 
do trabalho da Igreja na região, sujeito a tais poderes que 
foram ou serão investidos na Conferência Global Conexional 
e as conferências conexionais.

6. Indicar um comité de apelações para ouvir e determi-
nar a apelação do membro do clero daquela região a partir da 
decisão do tribunal.

7. Indicar um comité do episcopado.
8. Estabelecer e indicar outros comités conforme 

necessário.
Implicações orçamentais: estimadas entre US$ 300 000 

e US$1 000. 000.
Haverá possivelmente custos extraordinários relaciona-

dos com as conferências conexionais, comités, etc., mas esses 
custos podem ser compensados por uma possível redução nos 
custos referentes à assembleia da Conexão Global. Se a activ-
idade da conexão da América do Norte for retirada da agenda 
da Conferência Conexial Global, a duração dessa assembleia 
será inferior à da actual Conferência Geral, talvez em três ou 
quatro dias, transformando-se numa redução de custos para 
essa assembleia.    

O aumento de custos mais significativo envolverá 
provavelmente as assembleias das conferências conexion-
ais. Esta proposta implicará que as conferências conexionais 
se reúnam quadrienalmente, antes da Conferência Conexial 
Global. Consoante quando e onde se reúnam as conferências 
conexionais, o aumento de custos dessas assembleias esti-
ma-se entre US$300 000 e US$ 1 000 000. O CGFA será 
solicitado a apresentar projecções de custos mais exactas.      

Qualquer aumento de custos necessitará também de ser 
analisado à luz do orçamento geral para a Conferência Geral 
de 2016 de mais de US$10 milhões.

*As implicações orçamentais extraordinárias serão for-
necidas pelo Grupo de Trabalho da Estrutura NEJ.

Justificação:
Esta resolução oferece alterações possíveis ao Livro da 

Disciplina para o propósito maior que cria uma Estrutura 
Global equitativa. 

A nova estrutura consistirá na Conexão Global, que se 
reunirá na Conferência Global Conexional quadrienalmente 
para tratar de questões globais relativas à Igreja Metodista 
Unida. Novo . . .

¶9.

Número da petição: 60984-CO-¶9-C-!-G; Merrick, Tracy 
R. - Wexford, PA, USA para Grupo de Trabalho para a 
Estrutura Global de NEJ.

Conferência Conexial Global -  
Conferências regionais

Apagar ¶¶ 9 e 10 e substituir com um novo parágrafo 
como a seguir:

¶ 9. Artigo II.—Haverá conferências jurisdicionais a 
Igreja nos Estados Unidos da América, com tais poderes, de-
veres e privilégios conforme adiante estabelecidos, desde que 
a Igreja Metodista Unida não haverá conferências jurisdicio-
nais ou centrais baseadas em nenhum fundamento a não ser 
na divisão geográfica e regional.

¶ 10. Artigo III.—Haverá conferências centrais, para a 
igreja fora dos Estados Unidos da América e, se necessário, 
conferências centrais provisionais, todas com os poderes, 
deveres e privilégios conforme adiante estabelecidos.

¶ 9.  Artigo II.—Uma conferência conexial terá a 
opção de estabelecer conferências regionais para a organi-
zação da igreja-na conexão e, se necessário, conferências 
regionais provisórias, todas com os poderes, deveres e 
privilégios conforme adiante estabelecido, desde que não 
haja nenhuma conferência regional baseada em nenhum 
fundamento que não seja o da divisão geográfica. Em con-
ferências conexionais sem conferências regionais, a con-
ferência conexional assumirá as responsabilidades atribuí-
das à conferência regional. Inicialmente, o número e os 
limites das conferências regionais deverá corresponder 
aos limites prévios das conferências centrais e jurisdições. 
Subsequentemente, as conferências conexionais deverão 
possuir a autoridade para alterar o número e os limites das 
conferências regionais.

Apagar ¶¶ 23-27 em Conferência Jurisdicional e  
¶¶ 28-31 em Conferências Centrais e substituir com os no-
vos parágrafos como a seguir:

Secção IV. Conferências regionais
¶ 23. Artigo I.—As conferências regionais serão compos-

tas por tantos representantes das conferências anuais e con-
ferências missionárias como for determinado por uma base 
uniforme estabelecida pela Conferência Conexial Global, 
desde que nenhum conferência regional tenha menos do que 
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100 delegados. Os delegados deverão ser em número igual de 
clero e leigos.

¶ 24. Artigo II.—As conferências regionais reunirão 
durante o ano após a assembleia da Conferência Conexial 
Global em ocasiões e locais conforme for determinado pe-
las respetivas conferências regionais anteriores ou pelas 
comissões nomeadas por elas ou pelo seu respetivo Colégio 
dos Bispos.

¶ 25. Artigo III.—Todas as conferências regionais terão o 
mesmo estatuto e os mesmos privilégios de acção no âmbito 
dos limites previstos na Constituição. 

¶ 26. Artigo IV.—As conferências regionais terão os se-
guintes poderes e deveres bem como os demais que lhe pos-
sam ser conferidos pelas Conferências Conexiais Globais:

1. Promover os interesses evangelísticos, educacionais, 
missionários, sociais e beneficentes da Igreja e prever pelos 
interesses e as instituições dentro dos seus limites.

2. Eleger os bispos para as respectivas conferências re-
gionais em número conforme determinado periodicamente, 
de acordo com uma base atribuída pela Conferência Global 
Conexional, e cooperar a favor da realização de tais planos 
para o apoio conforme determinado pela Conferência Global 
Conexional.

3. Estabelecer e constituir conselhos regionais e de con-
ferência como auxiliares aos conselhos globais e conexionais 
da Igreja conforme surgir a necessidade e escolher seus rep-
resentantes nos conselhos global e conexional de acordo com 
a determinação da Conferência Global Conexional.

4. Determinar os limites de suas conferências anuais, des-
de que não haja uma conferência anual com menos do que 50 
membros do clero em conexão total, excepto pelo consenti-
mento da Conferência Global Conexional.

5. Criar as regras e os regulamentos para a administração 
do trabalho da Igreja na região, sujeito a tais poderes que 
foram ou serão investidos na Conferência Global Conexional 
e as conferências conexionais.

6. Indicar um comité de apelações para ouvir e determi-
nar a apelação do membro do clero daquela região a partir da 
decisão do tribunal.

7. Indicar um comité do episcopado.
8. Estabelecer e indicar outros comités conforme 

necessário.
IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS: 
Os custos incrementais reais desta proposta dependerão 

da estrutura global finalmente adoptada pela Conferência 
Geral.

Haverá provavelmente custos adicionais relacionados 
com as conferências conexionais, comités, etc., mas esses 
custos podem ser amortizados por uma possível redução nos 

custos relacionados com a reunião da Conexão Global. Se os 
negócios da conexão da América do Norte forem retirados 
da agenda da Conferência Conexial Global, a duração dessa 
reunião será inferior à atual Conferência Geral, talvez em três 
ou quatro dias, resultando numa redução de custos para essa 
reunião. 

O aumento de custos mais significativo envolverá 
provavelmente as reuniões das conferências conexionais. 
Esta proposta implicará que cada conferência conexial 
se reúna trimestralmente, antes da Conferência Conexial 
Global. Dependendo de quando e onde as conferências 
conexionais se reúnem, o incremento de custo destas re-
uniões estima-se entre US$300.000 e US$1.000.000. Ao 
CGFA solicitar-se-á que elabore projecções de custos 
mais exactas. 

Todos os incrementos de custos necessitarão também 
de ser analisados no contexto do orçamento geral para a 
Conferência Geral de 2016 de mais de US$10 milhões. 

Justificação:
Estas alterações constitucionais são uma componente da 

Proposta para Reestruturar a IMU Global. As alterações nesta 
petição permitem a criação de conferências regionais pelas 
conferências conexionais. As conferências regionais substitu-
am as conferências jurisdicionais e centrais com responsabil-
idades idênticas às conferências jurisdicionais. 

¶9.

Número da petição: 61001-CO-¶9-C-G; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, EUA.

Solução jurisdicional orgânica -  
Base para jurisdições 

Alterar o ¶ 9: Haverá conferências jurisdicionais para a 
Igreja nos Estados Unidos da América, com os poderes, de-
veres e privilégios conforme adiante estabelecidos, desde que 
na Igreja Metodista Unida não haja conferências jurisdiciona-
is ou conferências centrais baseadas em nenhum fundamento 
a não ser na divisão geográfica e regional baseadas na raça 
ou etnia.

Justificação:
Esta é uma parte de uma agenda legislativa maior para 

chegar à unidade amigável na IMU através da “Solução Juris-
dicional Orgânica.” Este artigo permite às jurisdições se base-
arem em algo mais do que a geografia, assegurando por outro 
lado que não serão sempre usadas para segregação racial. Ver 
jurisdictionalsolution.org.
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¶9.

Número da petição: 61015-CO-¶9-C-G; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, USA.

Solução de duas jurisdições -  
Base para jurisdições

Alterar: ¶ 9 
Haverá conferências jurisdicionais para a Igreja nos 

Estados Unidos da América, com os poderes, deveres e 
privilégios conforme adiante estabelecidos, desde que na 
Igreja Metodista Unida não haja conferências jurisdicio-
nais ou conferências centrais baseadas em nenhum funda-
mento a não ser na divisão geográfica e regional baseadas 
na raça ou etnia.

Justificação:
Uma maneira de alcançar a unidade amigável na IMU é 

através de uma solução de duas jurisdições. Este artigo dessa 
solução permite às jurisdições se basearem em algo mais do 
que a geografia, assegurando por outro lado que não serão 
sempre usadas para segregação racial. Ver jurisdictional 
solution.org.

¶9.

Número da petição: 61021-CO-¶9-C-G; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, USA.

Solução jurisdicional progressiva -  
Base para jurisdições

Alterar o ¶ 9: “Haverá conferências jurisdicionais para 
a Igreja nos Estados Unidos da América, com os poderes, de-
veres e privilégios conforme adiante estabelecidos, desde que 
na Igreja Metodista Unida não haja conferências jurisdiciona-
is ou conferências centrais baseadas em nenhum fundamento 
a não ser na divisão geográfica e regional baseadas na raça 
ou etnia.”

Justificação:
A Unidade Amigável só pode ser alcançada na IMU 

criando uma sexta Jurisdição Progressiva com poderes para 
adaptar as nossas regras. Este artigo do programa legislati-
vo permite às jurisdições basearem-se em algo mais do que 
a geografia, assegurando por outro lado que não serão sem-
pre usadas para segregação racial. Ver www.jurisdictional 
solution.org.

¶10.

Número de petição: 60935-CO-¶10-C-!-G; Bruster, Tim - 
Fort Worth, TX, EUA.

IMU dos EUA como Conferência Central

Alterar os ¶¶ 10, 28, 30 e 31 conforme indicado:
¶ 10. Artigo III.—Deverão existir conferências centrais 

para a Igreja fora dos Estados Unidos da América conforme 
determinado pela Conferência Geral e, se necessário, con-
ferências centrais provisórias, todas com os poderes, deveres 
e privilégios apresentados em seguida.

. . .
¶ 28. Artigo I.—Deverão existir conferências centrais 

para o trabalho da Igreja fora dos Estados Unidos da América 
com os deveres, poderes e privilégios apresentados em segui-
da. O número e os limites das conferências centrais devem ser 
determinados pela Conferência de União. Subsequentemente, 
a Conferência Geral terá autoridade para alterar o número e 
os limites das conferências centrais. As conferências centrais 
terão os deveres, poderes e privilégios apresentados em se-
guida.

. . .
¶ 30. Artigo III.—As conferências centrais devem re-

unir-se no prazo de um ano após a reunião da Conferência 
Geral nos momentos e lugares determinados pelas respec-
tivas conferências centrais precedentes ou pela comissão 
nomeada pelas conferências centrais ou pela Conferência 
Geral. A data e o local da primeira reunião após a 
Conferência de União serão determinados pelos bispos 
das respectivas conferências centrais, ou conforme deter-
minado pela Conferência Geral.

. . .
¶ 31. Artigo IV.—As conferências centrais fora dos 

Estados Unidos têm os poderes e deveres que se seguem, para 
além de outros que podem ser atribuídos pela Conferência 
Geral:

Inserir, conforme se segue, um novo parágrafo imediata-
mente a seguir ao ¶ 31 existente.

NOVO PARÁGRAFO. A conferência central que inclui 
os Estados Unidos terá o poder e o dever de estabelecer regras 
e regulamentos para a administração do trabalho dentro dos 
seus limites, incluindo alterações e adaptações da Disciplina 
Geral conforme exigido pelas condições na conferência 
geral, sujeita aos poderes que foram ou serão atribuídos na 
Conferência Geral.

Imediatamente antes do ¶ 540, alterar o título da Secção 
III conforme se segue:

Secção III. Conferências centrais fora dos Estados Unidos
A seguir ao ¶ 567 existente, inserir uma nova Secção con-

forme se segue:
Secção NOVO. Conferência central dos Estados Unidos
A seguir ao título da nova Secção, inserir novos parágra-

fos conforme se segue:
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NOVO 1. Deverá existir uma conferência geral cujos 
limites incluam todas as conferências jurisdicionais e que 
seja designada por Conferência Central dos Estados Unidos 
(CCEUA), embora possa incluir territórios fora dos Estados 
Unidos. 

NOVO 2. Os bispos activos nas jurisdições, juntamente 
com o Comité Interjurisdicional do Episcopado, deverão no-
mear uma Comissão de Organização Provisória (COP) que 
terá a seu cargo os seguintes deveres:

NOVO 2.1 A COP deverá determinar a hora e o lugar 
para a convocação da reunião inicial da CCEUA e recomen-
da-se que a reunião tenha lugar antes da Conferência Geral de 
2020 e no lugar onde esta se irá realizar.

NOVO 2.2 A COP deverá recomendar à CCEUA para 
acção na sua primeira reunião que comissões e responsáveis 
são necessários para assegurar a funcionalidade da CCEUA. 
A COP trabalhará em conjunto com o Gestor de Negócios da 
Conferência Central no planeamento da primeira reunião da 
CCEUA.

NOVO 2.3 Os delegados e os delegados suplentes da 
CCEUA deverão ser os delegados e os delegados suplentes 
mais recentemente eleitos para a Conferência Central em 
qualquer conferência anual nas respectivas jurisdições e de-
verão representar essas mesmas conferências anuais.

Justificação:
Criar uma conferência central para a IMU nos Estados 

Unidos proporciona um fórum de discussão de questões es-
pecíficas dos EUA e de resolução de conflitos para os quais 
a melhor solução seria encontrada neste contexto. Não é 
necessário ser acompanhada da criação de uma estrutura adi-
cional ou de burocracia.

¶15.

Número da petição: 60196-CO-¶15-C-G; Epler, Neil C. - 
Montgomery, AL, EUA pela Conferência Anual do Alabama -  
Flórida Ocidental. 2 PetiçÕes similares

Representação da Conferência Geral  
pela Área Episcopal

Alterar ¶¶ 15, 502, and 511 conforme indicado:
 ¶ 15. Artigo III. — A Conferência Geral fixará a per-

centagemestabelecerá a base de representação nas conferên-
cias Gerais, jurisdicionais e centrais das conferências anuais, 
conferências missionárias e das conferências missionárias, e 
das conferências anuais provisóriasdas áreas episcopais, cal-
culadas com base em dois factores: (1) o número de membros 
do clero da conferência anual e da conferência missionária-
da área episcopal, e (2) o número de membros professantes 
na conferência anual e na conferência missionáriana área 

episcopal, desde que cada conferência anual, conferência 
missionária ou conferência anual provisionalcada área epis-
copal tenha direito a pelo menos um clero e um delegado lei-
go na Conferência Geral e também na conferência jurisdicio-
nal ou central. Uma área episcopal é constituída por todas as 
conferências anuais, missionárias e anuais provisionais pres-
ididas por um bispo.

 ¶ 502.2. O número de delegados aos quais uma área 
episcopalà qual uma conferência anual tem direito deve ser 
calculado numa base de dois factores: o número de membros 
do clero da área episcopalda conferência anual e o número de 
membros das igrejas locais na área episcopalna conferência 
anual. 

3. Os delegados à Conferência Geral serão eleitos na 
sessão de abertura da conferência anual, realizada nunca em 
número superior a duas sessões da conferência anual, antes do 
ano civil anterior ao período de sessões da Conferência Geral. 
Pelo menos trinta dias antes do início do ano de calendário 
o secretário da Conferência Geral deve notificar o bispo e o 
secretário de cada conferência anual do número de delegados 
a ser eleitos pela conferência anual.

4. O secretário de cada conferência anual, usando o cer-
tificado do formulário de eleição fornecido pelo secretário 
da Conferência Geral, reportará ao secretário da Conferência 
Geral os nomes, endereços e outra informação que seja solic-
itada aos delegados e delegados de reserva eleitos pela con-
ferência anual. 

5. O secretário da Conferência Geral preparará e enviará 
ao secretário de cada conferência anual as credenciais para 
assinar e distribuir aos delegados e aos delegados de reserva 
eleitos pela conferência anual. 

¶ 511.5. O secretário da Conferência Geral calculará o 
número de delegados que serão eleitos por cada área episco-
palpor cada conferência anual, com base nos factores espe-
cificados acima, no ¶ 502.1, 2, do seguinte modo:

 a) Um delegado do clero para os primeiros 375 membros 
do clero da área episcopalda conferência anual e um delegado 
do clero por cada 375 membros adicionais do clero ou fracção 
maior desta; e

 b) Um delegado do clero para os primeiros 26.000 mem-
bros de igrejas locais da área episcopalda conferência anual e 
um delegado do clero por cada 26.000 membros adicionais de 
cada igreja local ou fracção maior desta; e 

c) Um número de delegados leigos iguais ao número total 
dos delegados do clero autorizados, conforme acima referido.

d) Cada área episcopalCada conferência anual terá 
direito a, pelo menos, um delegado do clero e um dele-
gado leigo. Quando o número de delegados alocados pelo 
Secretário da Conferência Geral para qualquer área epis-
copal é afectada por esta disposição, os delegados devem 
ser alocados entre as conferências de uma área episcopal 
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por um comité de representantes de cada conferência da 

área, em consulta com o bispo presidente. Pelo menos 

trinta dias antes do início do primeiro ano de calendário 

em que serão realizadas as eleições, o bispo de várias con-

ferências da área episcopal deve notificar o secretário da 

Conferência Geral e cada conferência dentro dessa área 

episcopal sobre o número de delegados a ser eleito para a 

Conferência Geral e jurisdicional ou conferência central 

por cada conferência anual dentro da área episcopal.

 e) Esta fórmula é designada para estar em conformi-

dade com a Constituição, Divisão Dois, Secção II, Artigo I 

(¶ 13), que define o número mínimo e máximo de delega-

dos a uma Conferência Geral. Se os cálculos indicados no 

parágrafo originarem um número abaixo do mínimo previsto 

ou acima do máximo previsto para os delegados, a Comissão 

da Conferência Geral será autorizada a solucionar a situação, 

ajustando para cima ou para baixo os números dos membros 

do clero e os membros das igrejas locais da conferência anual 

necessários para garantir o direito a uma conferência anual 

para elegerem delegados, os quais serão proporcionalmente 

os mesmos para os dois factores. 

f) Pelo menos trinta dias antes do início do primeiro 

ano em que serão realizadas as eleições, o secretário da 

Conferência Geral notificará o bispo e o secretário de cada 

conferência anual do número de delegados a ser eleito por 

essa conferência anual ou na área episcopal da qual a con-

ferência anual faz parte.

g) O secretário de cada conferência anual, usando 

o certificado do formulário de eleição fornecido pelo 

secretário da Conferência Geral, reportará ao secretário 

da Conferência Geral os nomes, endereços e outra infor-

mação que seja solicitada aos delegados e delegados de 

reserva eleitos pela conferência anual. h) O secretário 

da Conferência Geral deve preparar e enviar para cada 

secretário da conferência anual as credenciais para serem 

assinadas e distribuídas pelos delegados e delegados de 

reserva eleitos pela conferência anual. 

Justificação:
Esta mudança irá corrigir os abusos do sistema actual no 

qual os delegados são distribuídos com base no de estado de 

membro da conferência anual.

¶15.

Número de petição: 60605-CO-¶15-C-G; Brewster, Dixie - 
Milton, KS, EUA.

Estado de membro da CG

Emendar ¶ 15 conforme se descreve:
¶ 15. Artigo III.—A conferência geral deve fixar o 

rácio de representação nas conferências gerais, jurisdicio-
nais e centrais das conferências anuais, conferências mis-
sionárias,19 e conferências anuais provisórios, calculado 
numa base de dois factores: (1) o número de membros do 
clérigo da conferência anual e conferência missionária,20 

e (2) o número de membros21 professantes na conferência 
anual e conferência missionária,22 desde que cada con-
ferência anual, conferência missionária,23 ou conferência 
anual provisória tenha pelo menos 5000 membros profes-
santes deve ter direito a pelo menos um delegado clérigo 
e um delegado leigo na Conferência Geral e também na 
conferência jurisdicional ou central.24

Justificação:
É injusto para um conferência anual que tenha apenas 

500 membros tenha o mesmo nível de representação de 
uma com 60 mil membros. O sistema atual incentiva a 
proliferação de conferências anuais, contribuindo assim 
para a duplicação dos custos de infraestruturas. Definir 
um mínimo irá incentivar a consolidação de conferências 
pequenas para melhor . . .

¶16.

Número de petição: 60512-CO-¶16-C-G; Furr, Steve - 
Jackson, AL, EUA para Associação de Líderes leigos da 
Conferência anual.

Autoridade da Conferência geral

Alterar ¶¶ 16 e 47 conforme indicado após: 
¶ 16. Artigo IV.—A Conferência geral terá o poder legis-

lativo total em relação a todas as questões caracteristicamente 
conexionais e ao exercer este poder deve ter a autoridade con-
forme se segue: 

. . .
8. De iniciar e dirigir todas as missões conexionais da 

Igreja, e fornecer aos conselhos fornecer às entidades sub-
ordinadas para a sua promoção e administração, e delegar 
a essas entidades uma autoridade especificada e limitada 
para a supervisão e execução de ministérios particulares. 
Isto não é uma limitação da responsabilidade de super-
visão geral e autoridade dos bispos prescrita noutra parte 
nesta Constituição.

¶ 47. Artigo III.—Deverá existir um Conselho dos Bispos 
composto por todos os bispos da Igreja Metodista Unida. O 
conselho deve reunir-se, pelo menos, uma vez por ano e pla-
near a supervisão geral e promoção dos interesses temporais 
e espirituais de toda a Igreja e para implementar as regras, 
regulamentos e responsabilidades prescritos e impostos pela 
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Conferência geral e de acordo com as disposições estabele-
cidas neste Plano da União. A responsabilidade do Conselho 
dos Bispos de planear a supervisão geral e promoção dos in-
teresses temporais e espirituais de toda a Igreja não deve ser 
interpretada como se impedisse ou substituísse a autoridade 
da Conferência geral em ter o poder legislativo total relati-
vamente a todas as questões caracteristicamente conexionais, 
incluindo a autoridade de delegar a supervisão de funções ou 
ministérios particulares na realização da sua responsabilidade 
de iniciar e dirigir todas as missões conexionais da Igreja e 
fornecer às entidades os recursos para a sua promoção e ad-
ministração.

Justificação:
A autoridade de supervisão geral dos bispos nunca se 

destinou a limitar a autoridade da Conferência geral para 
criar vários órgãos para supervisionar áreas particulares do 
ministério no âmbito da vida conexional da Igreja.

¶16. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número da petição: 60798-CO-¶16-C-G; Anthony, Tod - 
Lakin, KS, EUA.

Defender a palavra de Deus como principal

A. Adicionar um novo sub-parágrafo ao Artigo IV após 
¶ 16: 1. Defender a palavra de Deus como principal para a 
salvação na fé e na prática de acordo com a Bíblia, nossas 
normas doutrinárias, as regras restritivas, a ênfase de John 
Wesley na Bíblia, nossos requerimentos de candidatura e os 
votos de ordenação. Portanto, qualquer petição a tentar mudar 
nossa postura actual sobre a sexualidade, homossexualidade 
ou casamento será apresentada indefinidamente e o Conselho 
dos Bispos determinará os limites para todos os Metodistas 
Unidos operarem em conformidade.

B. Apagar todos os números presentes sob ¶ 16 Artigos 
IV de 1 até 16 e aumentar seu valor numérico em um, por-
tanto 1 torna-se 2, 2 torna-se 3, e assim por diante até que 16 
torne-se 17.

Justificação:
A. O Tribunal Supremo dos EUA expandiu recentemente 

a definição de casamento para incluir casais homossexuais 
com base nos direitos das pessoas à liberdade e a busca pela 
felicidade;

B. Nós Metodistas Unidos estamos a discernir, discutir, 
debater e decidir sobre questões de sexualidade nos últimos 
trinta anos nas Conferências Gerais;

C. . . .

¶16.12.

Número da petição: 61002-CO-¶16.12-C-G; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, EUA.

Solução jurisdicional orgânica -  
Poderes da Conferência Geral

Alterar o ¶ 16.12: 12. Definir e fixar os poderes e de-
veres das conferências jurisdicionais. alterar onúmero e os 
limites da conferência jurisdicional após consentimento de 
uma maioria da conferência anual em cada conferência juris-
dicional envolvida. 

Justificação:
Esta é uma parte de uma agenda legislativa maior para 

chegar à unidade amigável na IMU através da “Solução Juris-
dicional Orgânica.” Este artigo altera os poderes da Conferên-
cia Geral para reflectir uma natureza nova e não geográfica 
das jurisdições norte-americanas. Ver jurisdictionalsolution 
.org.

¶16.16.

Número de petição: 60514-CO-¶16.16-C-G; Furr, Steve - 
Jackson, AL, EUA para Associação de Líderes leigos da 
Conferência anual.

A Conferência geral substitui a Declaração de 
inconstitucionalidade do Conselho judicial

Alterar ¶¶ 16.16 e 56 conforme indicado após: 
¶ 16.16. Para implementar qualquer outra legislação 

que possa ser necessária, sujeito às limitações e restrições 
da Constituição da Igreja. Ao exercer esta autoridade, a 
Conferência geral deve ter o poder de substituir as declarações 
de inconstitucionalidade de qualquer um dos seus actos con-
forme contemplado noutra parte desta Constituição.

¶ 56. Artigo II.— O Conselho judicial terá a autoridade:
1. De determinar a constitucionalidade de qualquer 

acto da Conferência geral perante um recurso de uma maio-
ria do Conselho dos Bispos ou um quinto dos membros da 
Conferência geral, considerando que quando um acto da 
Conferência geral for declarado pelo Conselho judicial como 
sendo inconstitucional, a Conferência geral pode reverter essa 
decisão pelo Conselho judicial através de um voto afirmativo 
de, pelo menos 67 por cento (67%) dos delegados presentes 
e em votação. e

2. De determinar a constitucionalidade de qualquer acto 
de uma conferência jurisdicional ou central perante um recur-
so de uma maioria dos bispos dessa conferência jurisdicional 
ou central ou perante o recurso de um quinto dos membros 
dessa conferência jurisdicional ou central.
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Alterar ¶¶ 2609 e 2610 conforme indicado após:
¶ 2609. Jurisdição e poderes—1. O Conselho judi-

cial deve determinar a constitucionalidade de qualquer acto 
da Conferência geral perante um recurso de uma maio-
ria do Conselho dos Bispos ou um quinto dos membros da 
Conferência geral, considerando que quando um acto da 
Conferência geral for declarado pelo Conselho judicial como 
sendo inconstitucional, a Conferência geral pode reverter essa 
decisão pelo Conselho judicial através de um voto afirmativo 
de, pelo menos 67 por cento (67%) dos delegados presentes 
e em votação.

¶ 2610. Decisões declaratórias—1. O Conselho judicial, 
mediante petição conforme contemplado em seguida, deve 
ter a jurisdição para tomar uma decisão na natureza de uma 
decisão declaratória quanto à constitucionalidade, significa-
do, aplicação ou efeito da Disciplina ou qualquer porção da 
mesma ou de qualquer acto ou legislação de uma Conferência 
geral; e a decisão do Conselho judicial deve ser tão vinculati-
va e efectiva como uma decisão tomada pelo mesmo mediante 
recurso, considerando que quando um acto da Conferência 
geral tiver sido declarado pelo Conselho judicial como in-
constitucional, a Conferência geral pode reverter essa decisão 
tomada pelo Conselho judicial através de um voto afirmativo 
de, pelo menos 67 por cento (67%) dos delegados presentes 
e em votação.

Estas alterações de implementação serão efectivas se e 
quando o Conselho dos Bispos certificar a promulgação da 
alteração executória na Constituição.

Justificação:
Seis membros do Conselho judicial têm a autoridade de 

declarar qualquer decisão da Conferência geral como incon-
stitucional. Ao contrário dos processos seculares nos quais os 
tribunais de instância inferior tomam decisões constituciona-
is, não existe nenhum outro órgão da Igreja com esse tipo 
de autoridade. Promulgar esta proposta permitiria uma verifi-
cação desse poder ilimitado.

¶24.

Número da petição: 61022-CO-¶24-C-G; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, EUA.

Solução jurisdicional progressiva -  
Representação igual

Alterar o ¶ 24. Todas as conferências jurisdicionais terão 
o mesmo estatuto e os mesmos privilégios de acção no âmbi-
to dos limites previstos na Constituição. O rácio de apresen-
tação das conferências anuais e conferências missionárias na 
Conferência Geral será o mesmo para todas as conferências 
jurisdicionais.

Justificação:
A Unidade Amigável só pode ser alcançada na IMU 

criando uma sexta Jurisdição Progressiva com poderes para 
adaptar as nossas regras. Este artigo permita a individual-
ização de privilégios para uma jurisdição, assegurando tam-
bém números iguais de delegados na Conferência Geral. Ver 
www.jurisdictionalsolution.org.

¶27.

Número da petição: 61003-CO-¶27-C-G; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, EUA.

Solução jurisdicional orgânica -  
Poderes das Conferências Jurisdicionais

Alterar o ¶ 27.4: 4. Se alguma das conferências anuais 
da jurisdição ficar abaixo dos cinquenta membros do clero 
de plena conexão, excepto por consentimento da Conferência 
Geral, a jurisdição dissolverá a conferência e assegurará 
que um plano equitativo para dividir o clero, as igrejas, ac-
tivos e responsabilidades da conferência seja implementado. 
Determinar os limites de suas conferências anuais, desde que 
não haja uma conferência anual com menos do que 50 mem-
bros do clero em plena conexão, excepto por consentimento 
da Conferência Geral.

Acrescentar: ¶ 27.7-8: 7. Para fazer essas regras e reg-
ulamentos para a administração do trabalho na sua jurisdição 
incluindo essas mudanças e adaptações da Disciplina Geral 
conforme as condições da jurisdição o exijam, sujeito aos po-
deres que foram ou venham a ser investidos na Conferência 
Geral. Estas adaptações podem incluir, após obtenção de dois 
terços de maioria dos votos de uma conferência jurisdicional 
devidamente convocada, normas do clero e crimes imputáveis 
para membros do clero que são diferentes das da Disciplina 
Geral no âmbito das limitações de outro modo estabelecidas. 
A promulgação desta disposição dependerá da ratificação de 
outras medidas constitucionais que permitem que qualquer 
conferência anual nos Estados Unidos se junte a qualquer ju-
risdição com uma simples maioria de dois terços dos votos 
dessa conferência anual.

8. Nomear um tribunal judicial para determinar questões 
legais emergentes de quaisquer adaptações feitas pela juris-
dição à Disciplina Geral, como permitido por este parágrafo 
conforme alterado.

Justificação:
Esta é uma parte de uma agenda legislativa maior para 

chegar à unidade amigável na IMU através da “Solução Ju-
risdicional Orgânica.” Este artigo refina os poderes consti-
tucionais das jurisdições e importa poderes de concessão de 
língua às jurisdições muito semelhantes às já concedidas às 
conferências centrais. Ver jurisdictionalsolution.org.
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¶27.

Número da petição: 61016-CO-¶27-C-G; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, EUA.

Solução de duas jurisdições -  
Poderes constitucionais das jurisdições

Alterar: ¶ 27. Artigo V.—As conferências jurisdicionais 
terão os seguintes poderes e deveres e outros mais como pos-
sam ser atribuídos pela Conferência Geral:

5. Criar regras e regulamentos para a administração do 
trabalho da Igreja dentro da jurisdição, incluindo as mudanças 
e adaptações da Disciplina Geral conforme a jurisdição o de-
cida, sujeito aos poderes que foram ou venham a ser investi-
dos na Conferência Geral.

 6. Nomear um tribunal judicial para determinar questões 
legais emergentes das regras, regulamentos, e as secções re-
vistas, adaptadas ou novas secções na conferência jurisdicio-
nalDisciplina emanadas pela conferência jurisdicional.

 76. Nomear um comité para recursos . . .

Justificação:
Uma maneira de alcançar a unidade amigável na IMU é 

através de uma solução de duas jurisdições. Esta parte dessa 
solução aumenta os poderes das jurisdições de modo a espe-
lhar os poderes das conferências centrais. Ver jurisdictional-
solution.org.

¶27.2.

Número de Petição: 60068-CO-¶27.2-C-G; Harper, Trey - 
Forest, MS, EUA para Conferência Anual do Mississippi.

Apoio Episcopal

 EMENDAR ¶ 27.2, como se segue: Artigo V.—As con-
ferências jurisdicionais terão os seguintes poderes e deveres 
e outros mais como possam ser atribuídos pelas Conferências 
Gerais:

1. Promover o evangelístico, educacional,  . . .
2. Eleger bispos e cooperar na execução de tais planos 

para o seu apoio, como pode ser determinado pela Conferência 
Geral, cada jurisdição sendo apenas responsável por suportar 
todos os custos financeiros dos bispos que lá servem.

Justificação:
Em nome da igualdade e justiça, cada jurisdição deve ser 

capaz de ser auto-sustentável. Isto também irá poupar o din-
heiro do Orçamento da Igreja Geral ao mudar a responsabil-
idade financeira.

¶32.

Número de Petição: 60015-CO-¶32-C-G; Harnish, John 
E. - Honor, MI, EUA. Huffman, Tracy - Ann Arbor, MI 
EUA para a Conferência Anual da Detroit. Sachen, Kristin 
L. - Nevada City, CA, EUA para a Conferência Anual da 
Califórnia-Nevada. 25 Petições similares

Igualização dos Membros da Conferência Anual

Emendar parágrafos 32 e 602.4:
. . . Se os membros dos leigos da conferência anual for in-

ferior aos  membros do clero da conferência anual,  o número 
médio dos membros do clero na participação das três sessões 
da conferência anual anteriores, a conferência anual deve, por 
sua iniciativa, providenciar a eleição de membros leigos adi-
cionais para igualar os membros leigos com a participação 
média de três anos do clero na  conferência anual. 

Justificação:
A “fórmula de igualdade” é baseada na suposição de 

que todos os membros do clero estarão presentes na con-
ferência anual. No entanto, os números significativos do 
clero, a maior parte reformados, não estão presentes, re-
sultando num desiquilíbrio entre os leigos e o clero. Esta 
proposta não destitui os reformados, mas providenciará 
uma melhor “igualdade”. 

A  atual . . .

¶32.

Número da petição: 60351-CO-¶32-C-G; Cape, Kim -  
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação  
Superior e Ministério.

Retirar “sob nomeação”

Emendar ¶ 32 como a seguir:
¶ 32. Artigo I.—A conferência anual deverá ser composta 

por membros do clero e membros leigos. O estado de mem-
bro de clérigo deverá consistir em diáconos e presbíteros em 
conexão total, membros provisórios, membros associados e 
pastores locais sob nomeação. O estado de membro leigo de-
verá consistir em . . .

[A mesma alteração é necessária em ¶¶ 142, 370.1, e 
602.1. As petições são enviadas para cada uma destas alter-
ações.]

Justificação:
“sob nomeação” é redundante pois um indivíduo deve 

estar sob nomeação de forma a ser categorizado como pastor 
local.

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   417 2/24/16   10:49 AM



418  DCA Edição Avançada

¶32.

Número de petição: 60603-CO-¶32-C-G; LaCasse, Lisa - 
Spotsylvania, VA, EUA para a Comunidade Wilderness IMU

Estado de membro da CA do  
Clérigo reformado

EMENDAR ¶ 32, Artigo I conforme se descreve:
¶ 32. Artigo I.—A conferência anual deve ser compos-

ta por membros do clérigo e membros leigos. O estado de 
membro de clérigo deverá consistir em diáconos e presbíteros 
em conexão total, membros provisórios, membros associados 
e pastores locais sob nomeação. Os membros do clérigo na 
relação reformada que não estejam a servir sob nomeação 
episcopal ou não sejam eleitos para uma posição ou estado 
de membro numa agência ou junta da conferência devem ser 
membros com voz mas sem voto, não devem ser contabiliza-
dos para fins de igualdade com membros leigos e não devem 
ser contabilizados para determinação do número de delega-
dos da conferência geral, jurisdicional ou central que a con-
ferência anual tem direito a (¶ 15). O estado de membro leigo 
deverá consistir em . . .

Implementação da legislação
Emendar ¶ 602.1 conforme se descreve:
¶ 602. Composição e carácter —1. O estado de membro 

do clérigo de uma conferência anual (¶ 370) deve consistir 
em diáconos e presbíteros em conexão total (¶ 333), membros 
provisórios (¶ 327), membros associados, membros afiliados 
(¶¶ 344.4, 586.4), e pastores local em nomeações a tempo 
inteiro e a tempo parcial a um cargo pastoral (¶ 317).27 (Ver 
também ¶ 32.) Os membros do clérigo na relação reforma-
da que não estejam a servir sob nomeação episcopal ou não 
sejam eleitos para uma posição ou estado de membro numa 
agência ou junta da conferência devem ser membros com 
voz mas sem voto, não devem ser contabilizados para fins de 
igualdade com membros leigos (¶ 602.4).

Emendar ¶ 502.2 conforme se descreve:
¶ 502. Composição—1. O estado de membro votante da 

conferência geral deve . . ..
2. O número de delegados ao qual uma conferência anual 

tem direito deve ser calculado com uma base de dois factores: 
o número de membros do clérigo da conferência anual e o 
número de membros das igrejas locais na conferência con-
ferência anual.1

O termo membros do clérigo conforme usado neste 
parágrafo deve referir-se a membros activos e reformados da 
conferência anual ( a aqueles contabilizadosº como membros 
do clérigo da conferência anual sob ¶ 32 e 602.1).

Justificação:
O clérigo reformado excede actualmente o número de 

clérigo activo em muitas conferências anuais. Muitos clérigos 

reformados não podem comparecer à conferência anual, no 
entanto devem ser colocados em igualdade com os membros 
leitos, aumentando desnecessariamente a dimensão e custo da 
conferência anual. A contabilização de clérigo reformado na 
formula de delegados da conferência geral privilegia injusta-
mente aqueles . . ..

¶32.

Número da petição: 60999-CO-¶32-C-G; Rogers, Timothy 
J. - Marion, SC, EUA.

Eliminação do estado temporário para o clero

A petição procura alterar o Livro de Disciplina no sentido 
de eliminar o estado temporário ou à prova para o clero, adi-
cionando ou retirando indicações, como segue:

¶ 32. Artigo I.—A conferência anual será composta por 
membros do clero e membros leigos. A filiação no clero con-
sistirá de diáconos e presbíteros em plena conexão, membros 
à prova (se os houver), membros associados e pastores locais 
sob nomeação.

35. Artigo IV.—Os delegados do clero para a Conferência 
Geral e para a conferência central ou jurisdicional serão 
eleitos entre os membros do clero em plena conexão e serão 
eleitos

pelos membros do clero da conferência anual ou pela 
conferência anual provisória que sejam diáconos e presbíteros 
em plena conexão, membros associados e aqueles membros 
à prova (se os houver) que tenham completado todos os seus 
Requisitos de formação académica e os pastores locais que 
tenham completado o Plano de Estudos ou uma licenciatura 
M. Div. e tenham servido no mínimo dois anos consecutivos 
sob nomeação imediatamente antes da eleição.

¶ 205. Definição de Cargo Pastoral - 
. . .
3. Um cargo pastoral pode ser designado pelo bispo e 

pelo gabinete como uma “paróquia de formação” quando uma 
igreja local com um pastor ou uma paróquia cooperativa com 
um administrador está disponível para servir como presbítero 
conselheiro para um pastor à prova, local , estudante nomeado 
ou designado para a paróquia de formação . . . 

¶ 315. Licença para Ministério Pastoral— Todas as pes-
soas não ordenadas como presbíteros que sejam nomeadas 
para pregar e orientar o culto divino e executar os deveres de 
um pastor devem ter uma licença para ministério pastoral. A 
Junta de Ministério Ordenado (¶¶ 635.2h) pode recomendar à 
sessão executiva da conferência anual o licenciamento destas 
pessoas que sejam:

1. Presbíteros à prova comissionados pela conferência 
anual,

ou
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2. Pastores locais que tenham concluído o seguinte:
. . .
5. Membros do clero licenciados ou ordenados de outras 

denominações que possuam formação equivalente aos estu-
dos para licença como pastor local prescrita pela Divisão de 
Ministério Ordenado, mas que não cumpram os Requisitos de 
formação académica para filiação à prova para filiação plena  
filiação na conferência anual.

. . .
7. Pastores locais desejando mudar a sua licença para a 

de diácono local, ou diáconos locais desejando mudar a sua 
licença para a de pastor local:

a) Escreverão para o comité distrital sobre o ministério 
ordenado e informarão o comité e o superintendente distrital 
dessa sua intenção.

b) Terão uma entrevista com o comité distrital sobre o 
ministério ordenado, a fim de articularem e clarificarem o seu 
chamamento.

c) Após satisfação de todos os requisitos de formação 
académica e após aprovação do comité distrital, ficarão dis-
poníveis para o licenciamento e a nomeação como pastor lo-
cal ou diácono local.

¶ 316. Responsabilidades e deveres dos licenciados para 
o ministério pastoral—

1. Os Presbíteros à prova aprovados anualmente pela 
Junta do Ministério Ordenado e os pastores locais aprovados 
anualmente pelo comité distrital sobre o ministério ordenado 
podem ser licenciados pelo bispo para realizarem todos os 
deveres de um pastor (¶ 340), . . .

¶ 319. Continuação como Pastor Local—1.  As pessoas 
licenciadas como pastores locais que não sejam membros à 
prova continuarão na faculdade, num programa de educação 
teológica num seminário aprovado ou no Plano de Estudos.

2. Após conclusão do ensino de cada um dos anos e out-
ras qualificações, um pastor local que não seja um membro 
à prova pode ser recomendado para continuação pelo comité 
distrital sobre o ministério ordenado . . .

¶ 320. Saída, reintegração e aposentação de pastores lo-
cais que não sejam membros à prova—

. . . 
¶ 321. Elegibilidade e direitos de membros associa-

dos— Os membros associados de uma conferência anual es-
tão no ministério itinerante da Igreja e são disponibilizados 
numa base contínua por atribuição do bispo. Oferecem-se a 
si próprios, sem reserva, para serem nomeados (e serão di-
reccionados e para servirem como seus superiores no ofício). 
Devem ser responsáveis perante a conferência anual no de-
sempenho do seu ministério e deve ser-lhe garantida a mesma 
segurança de nomeação como membros à prova e membros 
em plena conexão...

¶ 322. Requisitos para eleição como membros associa-
dos—

4. Os membros associados podem ser recebidos como 

membros à prova como membros de pleno direito na con-
ferência anual em condições conforme estabelecidas no 
¶ 324.6 depois de terem obtido três quartos da maioria dos vo-
tos dos membros do clero da conferência em plena conexão, 
presentes e com direito a voto.

Secção VI. Membros à prova
¶ 324. Qualificações para eleição como membros à 

prova—Uma pessoa poderá ser eleita para filiação à pro-
va na conferência anual por votação da sessão do clero sob 
recomendação da sua Junta do Ministério Ordenado depois 
de cumpridas as seguintes qualificações:

1. Requisitos do Candidato: Cada candidato será um can-
didato certificado para membro à prova durante pelo menos 
um ano e não mais de doze anos.

2. Requisitos do serviço: Cada candidato que tenha 
demonstrado os seus dons para ministérios de serviço e lid-
erança para a satisfação do comité distrital sobre o ministério 
ordenado como condição para filiação à prova.

3. Requisito para não licenciados: Cada candida-
to para filiação à prova terá concluído um grau de bacha-
relato numa faculdade ou universidade reconhecida pelo 
Senado Universitário. Excepções para o grau de bacharelato 
é possível consultar a Junta Geral de Educação Superior e 
Ministério em certos casos, para efeitos missionários, para 
pessoas que possuam um mínimo de sessenta horas de seme-
stre de créditos em Bacharelato de Letras e a) tenham sido 
impedidos de prosseguir o curso normal de bacharelato, b) 
sejam membros de um grupo cujas práticas culturais e de 
formação permitam uma perspetiva e competências para o 
ministério efectivo não disponíveis mediante um ensino 
formal convencional, ou c) que tenham obtido um grau de 
bacharel ou equivalente numa universidade não reconhecida 
pelo Senado Universitário e tenham concluído metade dos 
estudos de Mestrado em Divindade ou equivalente ao pri-
meiro grau profissional numa escola de teologia constante da 
lista do Senado Universitário.

4. Requisitos para licenciatura:
a) Candidatos para diácono ou presbítero devem ter con-

cluído metade dos estudos teológicos de graduação básica na 
fé Cristã. Estes cursos podem ser incluídos no âmbito de ou 
adicionados a uma licenciatura de seminário. Estes estudos 
teológicos universitários de base devem incluir cursos sobre o 
Antigo Testamento; Novo Testamento; Teologia; História da 
Igreja; a missão da Igreja no mundo; Evangelismo; culto e 
liturgia; e doutrina, política e história da Igreja Unida. 

b) um candidato para ordenação como presbítero deve ter 
concluído metade dos estudos relativos ao grau de Mestre de 
Divindade ou seu equivalente, incluindo metade dos estudos 
teológicos de graduação básica num seminário constante da 
lista do Senado Universitário.
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c)  (1) concluído metade dos estudos de um grau de me-
strado de um seminário Metodista Unido ou um outro con-
stante da lista do Senado Universitário, ou (2) recebido um 
grau de mestre na área especializada do ministério no qual o 
candidato serve, (3) completado metade dos estudos teológi-
cos básicos, num contexto que lhe dará formação como 
diácono Metodista Unido de plena conexão no âmbito de um 
programa coeso desenvolvido pelo seminário e aprovado pela 
Junta Geral de Educação Superior e Ministério, devidamente 
documentado por registo de conclusão emitido por essa es-
cola.

5. Em certos casos, um candidato que deseje prosseguir 
com a ordenação para servir como diácono em plena conexão 
pode preencher os requisitos académicos mediante a seguinte 
certificação profissional alternativa:

a) ter atingido trinta e cinco anos de idade na altura em 
que se tornar um candidato certificado;

b) ter concluído o grau de bacharelato, recebido certifi-
cado profissional ou licença na área de ministério no qual o 
candidato servirá, ter concluído um mínimo de oito horas do 
semestre de créditos ou quartos de hora equivalentes na área 
de especialização, e ter sido recomendado pela conferência da 
Junta do Ministério Ordenado;

c) tenham concluído metade do mínimo de vinte e quatro 
horas de semestre dos estudos teológicos de graduação básica 
da fé Cristã, incluindo as áreas de: Antigo Testamento; Novo 
Testamento; Teologia; História da Igreja; a missão da Igreja 
no mundo; Evangelismo; culto e liturgia; e doutrina, política 
e história da Igreja Unida, num contexto que lhe dará um pro-
grama coeso e formação como diácono Metodista Unido em 
plena conexão no âmbito de um programa abrangente desen-
volvido pelo

seminário e aprovado pela Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério, devidamente documentado por registo 
de conclusão emitido pela escola.

6. Os pastores locais podem preencher os requisitos de 
filiação à prova quando tiverem:

a) atingido os quarenta anos de idade;
b) cumprido todos os requisitos das Secções 1-3 e 7-14 

deste parágrafo;
c) concluído o Plano de Estudos de cinco anos para o 

ministério ordenado, do qual não mais de metade pode ser 
tirado por correspondência ou através da Internet; até metade 
do Plano de Estudos podem ser cursos online; e 

d) um Plano de Estudos Avançado consistindo de trinta e 
duas horas do semestre do curso do grau de teologia ministra-
do por um seminário reconhecido pelo Senado Universitário 
ou seu equivalente, conforme determinado pela Junta Geral 
de Educação Superior e Ministério, o qual incluirá a história, 
a política e a doutrina Novo Testamento; Teologia; História 
da Igreja; a missão da Igreja no mundo; Evangelismo; culto e 
liturgia; e doutrina, política e história  Metodista Unida. 

7. A Junta do Ministério Ordenado solicitará a transcrição 
de créditos de cada escola antes de aceitar formalmente 
qualquer solicitação do candidato. Em caso de dúvida, a junta 
pode apresentar uma transcrição à Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

8. Cada candidato apresentará um certificado saúde sat-
isfatório, emitido por médico reconhecido e devidamente 
credenciado segundo o respetivo formulário. Quaisquer in-
capacidades não serão entendidas como factores de saúde 
impeditivos sempre que uma pessoa com incapacidade seja 
capaz de cumprir as normas profissionais e possa executar um 
serviço eficiente e eficaz como membro à prova. 

9. Cada candidato deve responder a um exame doutri-
nal escrito ou verbal administrado pela Junta do Ministério 
Ordenado da conferência. O exame cobrirá o seguinte: 

a) Descreva a sua experiência pessoal de Deus e o enten-
dimento de Deus que retira das fontes bíblicas, teológicas e 
históricas. 

b) O que entende por mal e maldade conforme existe no 
mundo?

c) O que entende por humanidade e a necessidade que o 
Homem tem da graça divina?

d) Como interpreta a afirmação de que Jesus Cristo é 
Senhor?

e) Qual é a sua concepção da actividade do Espírito 
Santo na fé pessoal, na comunidade dos crentes e na viva re-
sponsável no mundo?

f) O que entende por reino de Deus, Ressurreição e vida 
eterna?

g) Como tenciona afirmar, ensinar e aplicar a Parte III da 
Disciplina (Normas Doutrinais e a Nossa tarefa Teológica) no 
seu trabalho no ministério para que foi chamado?

h) A Igreja Metodista Unida defende que a essência da 
vida da fé Cristã foi revelada nas Escrituras, iluminada pela 
tradição, vivenciada na experiência pessoal e confirmação 
pela razão. O que entende desta posição teológica da Igreja?

i) Descreva a natureza e a missão da Igreja. Quais são 
hoje as suas principais tarefas?

j) Fale do seu entendimento das principais características 
da política Metodista Unida.

k) Como se entende a si mesmo, aos seus dons, aos seus 
motivos, ao seu papel e ao seu compromisso como membro 
posto à prova e ministro comissionado na Igreja Metodista 
Unida?

l) Descreva o que entende por diaconia, o ministério ser-
vo da igreja e o ministério servo do membro à prova.

m) Qual o significado de ordenação no contexto do 
ministério geral da Igreja?
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n) Descreva o que entende por uma igreja inclusiva e um 
ministério.

o) Você foi aceite como candidato pelo amor à missão 
de Jesus Cristo no mundo e a melhor testemunha do evangel-
ho, e tendo em conta a influência como membro do clero, 
dedicar-se total e completamente aos mais elevados ideais da 
vida Cristã, e para esse fim aceita exercer o auto-controlo re-
sponsável por meios de hábitos pessoais que conduzam a um 
corpo são, mente sã e maturidade emocional, integridade em 
todos os relacionamentos, fidelidade no matrimónio e celiba-
to em abstinência, responsabilidade social e crescimento na 
graça e no conhecimento e amor a Deus. O que entende deste 
acordo?

p) Explique o papel e o significado dos sacramentos no 
ministério para que foi chamado.

10. Cada candidato deve ter sido recomendado por escri-
to para a Junta do Ministério Ordenado da conferência, com 
base num voto maioritário de três quartos do comité distrital 
do ministério 

ordenado.
11. Cada candidato terá uma entrevista personalizada 

com a Junta do Ministério Ordenado da conferência, a fim de 
completar a sua candidatura.

12. Cada candidato deverá submeter num formulário for-
necido pela Junta do Ministério Ordenado uma declaração 
autenticada por notário detalhando eventuais condenações 
por delitos ou contravenções ou acusações escritas devidas 
a má conduta sexual ou abuso de crianças; ou certificando 
que este candidato não foi condenado por delitos ou con-
travenções ou acusado por escrito de má conduta sexual ou 
abuso de crianças. O candidato também deve apresentar os 
relatórios psicológicos necessários, antecedentes criminais, 
verificações de crédito e relatórios e abuso de crianças. 

13. Cada candidato enviará à junta uma declaração auto-
biográfica escrita, concisa (em duplicado em formulário ex-
istente para o efeito), mencionando a idade, estado de saúde, 
situação familiar, experiência Cristã, chamamento para o 
ministério, registo académico, experiências de formação 
Cristã e planos para o serviço na Igreja.

14. Cada candidato deve ter sido recomendado, por escri-
to, à sessão de clero com base numa votação de pelo menos 
dois terços de maioria de votos da conferência da Junta de 
Ministério Ordenado.

Secção VI. Licença para o ministério de um diácono
¶ 324. Licença para o ministério de um diácono—Uma 

pessoa será elegível para servir como Diácono Local e receber 
uma licença para o ministério de diácono quando preencher 
os seguintes qualificações:

1. Cada candidato será um candidato certificado e terá 
concluído os requisitos expressos no ¶ 310.1-2.

2. Cada candidato terá concluído a Orientação para o 
Ministério.

3. Cada candidato terá concluído um grau de bacharela-
to numa faculdade ou universidade reconhecida pelo Senado 
Universitário. Pode haver excepções aos requisitos para não 
licenciados após consulta com a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério em alguns casos, para fins missionais, 
para pessoas que tenham um mínimo de sessenta horas seme-
strais de crédito em Bacharelato em Letras e:

a) que não tenham podido prosseguir o decurso normal 
do grau de bacharelato,

b) sejam membros de um grupo cujas práticas culturais 
e formação permitam uma perspetiva e competências para o 
ministério efectivo não disponíveis mediante um ensino for-
mal convencional, ou

c) que tenham graduado com um grau de bacharela-
to ou equivalente numa universidade não reconhecida pelo 
Senado Universitário e tenham concluído metade dos estu-
dos de Mestrado em Divindade ou equivalente ao primeiro 
grau profissional numa escola de teologia constante da lista 
do Senado Universitário.

4. Cada candidato entregará uma declaração descrevendo 
qual é o seu entendimento de diaconia, o ministério servo da 
igreja e o ministério servo do diácono local.

5. Cada candidato deverá ter sido examinado e recomen-
dado pelo comité distrital sobre ministério ordenado.

6. Cada candidato: 
 a) entregará os respetivos relatórios psicológicos, cer-

tidão criminal e confirmações de créditos, além dos relatóri-
os de má conduta sexual e/ou abuso de crianças. Entregará, 
ainda, em formulário próprio fornecido pela conferência da 
Junta do Ministério Ordenado:

(1) uma declaração resumida detalhando todas as con-
vicções por crime e contravenção  ou acusações escritas por 
má conduta sexual ou abuso de crianças; ou

(2) uma declaração resumida atestando que o candidato 
não foi condenado por crimes e contravenção, nem acusado 
por escrito de má conduta sexual ou abuso de crianças.

b) ao comité distrital uma certidão de saúde satisfatória 
em formulário emitido por médico reconhecido e devida-
mente credenciado.  Quaisquer incapacidades não serão en-
tendidas como factores de saúde impeditivos sempre que uma 
pessoa com incapacidade seja capaz de cumprir as normas 
profissionais e possa executar um serviço eficiente e eficaz 
como diácono local.

 c) tenha sido aprovado pela Junta do Ministério 
Ordenado.

¶ 325. Comissionamento—Comissionamento é o acto da 
igreja que reconhece publicamente a chamada de Deus e a re-
sposta, talentos, dons e formação do candidato. A igreja invo-
ca o Espírito Santo quando o candidato é comissionado para 
ser um líder de serviço fiel entre as pessoas, para conduzir a 
igreja no serviço, para proclamar a Palavra de Deus e para 
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equipar os outros para o ministério. Através do comissiona-
mento, a igreja envia pessoas em liderança e serviço no nome 
de Jesus Cristo e marca a sua entrada para um período de esta-
do de membro à prova à medida que se preparam para a orde-
nação. Os membros comissionados são membros do clérigo à 
prova da conferência anual e são responsáveis perante o bispo 
e a sessão de clérigo pela conduta do seu ministério. Durante 
o programa de residência a sessão do clero conclui 

a sua aptidão para a ordenação e sua eficácia no 
ministério. Depois de preencher todos os requisitos de can-
didatura e após recomendação da conferência da Junta de 
Ministério Ordenado, a sessão do clero deve votar o estado de 
membro à prova e o comissionamento dos candidatos. O bis-
po e o secretário da conferência deve providenciar credenciais 
como membro à prova e ministro comissionado na conferên-
cia anual. O período de ministério comissionado está concluí-
do quando os membros à prova são recebidos como membros 
totais da conferência anual e ordenados tanto como diácono 
ou presbítero, ou é tomada a decisão para não proceder à or-
denação ou o estado de membro à prova terminou.

¶325. Continuação como diácono local — 
1. Os diáconos locais servirão segundo as disposições do 

¶ 331 “Nomeação de diáconos para vários ministérios”.
2. As pessoas licenciadas como diáconos locais continu-

arão num programa aprovado de ensino teológico.
3. Após conclusão do ensino de cada um dos anos e out-

ras qualificações, um diácono pode ser recomendado para 
continuação pelo comité distrital sobre o ministério ordena-
do. Os membros do clero em plena conexão da Conferência 
Anual podem aprovar a continuação de um diácono local 
após referência e recomendação pela sua Junta do Ministério 
Ordenado.

4. As disposições do ¶ 320 “Saída, reintegração e aposen-
tação de pastores locais” aplicar-se-ão igualmente a diáconos 
locais.

¶ 326. Serviço de membros à prova—Todas as pessoas 
que sejam membros à prova serão nomeadas por um bispo 
(¶ 425) e servirão como membro à prova da conferência 
anual por um período mínimo de dois anos após conclusão 
académica para a plena conexão. Durante o período de 
prova, deverão ser fornecidas diligências por parte da 
Junta do Ministério Ordenado a todos os membros à pro-
va para estarem envolvidos num currículo residencial que 
estenda a educação teológica ao utilizando grupos aliados 
e supervisão para suportar a prática e o trabalho do seu 
ministério como líderes servos, para contemplar a funda-
mentação do ministério ordenado e para compreender o 
ministério aliado na vida da conferência.

Os membros à prova podem ser designados para frequen-
tarem a escola, ministério de extensão ou em diligências para 
além da igreja local. Sempre que são nomeados, o serviço 

dos membros à prova deve ser avaliado pelo superintendente 
distrital e Junta do Ministério Ordenado em termos de capaci-
dade do membro à prova para expressar e prestar liderança no 
ministério servo.

1. Os membros à prova que planeiem dar as suas vi-
das como diáconos em plena conexão devem estar nos 
ministérios da Palavra, Serviço, Compaixão e Justiça na 
igreja local ou numa nomeação aprovada para além da ig-
reja local. Um membro à prova que se esteja a preparar 
para ordenação como diácono deve ser licenciado para a 
prática de ministério durante o estado de membro à prova 
para efectuar os deveres do ministério como diácono, con-
forme indicado em ¶ 328 e deve receber apoio conforme 
indicado em ¶ 331.10.

2. Os membros à prova que planeiem dar as suas vidas 
como presbíteros em plena conexão devem estar nos ministéri-
os da Palavra, Sacramento, Ordem e Serviço na igreja local 
ou num ministério de extensão aprovado. Um membro à pro-
va que se prepare para ordenação enquanto presbítero deve 
ser licenciado para ministério pastoral (¶ 315).

3. Os membros provisórios que estejam a servir em 
ministérios de extensão, envolvidos em programas de grad-
uação, ou nomeações além da igreja local devem ser re-
sponsáveis perante o superintendente de distrito e Junta de 
Ministério Ordenado para a conduta de ministério, e para 
demonstrar a sua efectividade no ministério da ordem para 
os que procuram ser ordenados. Em todos os casos, também 
demonstrarão a sua efectividade na liderança de servitude na 
igreja local para satisfação da Junta de Ministério

Ordenado.
4. Membros à prova que procuram mudar o seu caminho 

de ordenação a sua ordem de ordenação devem:
a) Escrever à Junta do Ministério Ordenado e informar o 

superintendente distrital e o bispo da sua intenção.
b) Ter uma entrevista com a Junta do Ministério Ordenado 

a fim de articularem e clarificarem o seu chamamento.
c) Cumprir os requisitos académicos e de serviço.
Após recomendação da Junta do Ministério Ordenado e 

através de voto da assembleia eclesiástica, a pessoa pode ser 
recebida em plena conexão na conferência anual e ser ordena-
da na ordem para a qual estão a efectuar a transição.

¶ 327. Elegibilidade e direitos de filiação à prova—Os 
membros à prova estão em período de filiação à prova em 
preparação para a filiação em plena conexão na conferên-
cia anual como diáconos ou presbíteros. Estão em período 
experimental relativamente ao carácter, liderança de ser-
vo e eficácia no ministério. A conferência anual, através 
da sessão eclesiástica, tem jurisdição sobre membros à 
prova. Anualmente, a Junta de Ministério Ordenado deve 
analisar e avaliar a sua relação e fazer recomendações aos 
membros do clérigo em plena conexão relativamente à sua 
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continuidade. Nenhum membro deve continuar à prova 
além da oitava sessão regular seguintes à sua admissão 
para o estado de membro à prova.

1. Os membros à prova que estejam a preparar-se para as 
ordens de diácono ou presbítero podem ser ordenados diáco-
nos ou presbíteros quando se qualificam para o estado de 
membro em conexão total na conferência anual.

2. Os membros à prova devem ter o direito de votar na 
conferência anual sobre todos os aspectos excepto os se-
guintes:a) emendas constitucionais;b) eleição de delegados 
para as conferências gerais e jurisdicionais ou conferências 
centrais c) todos os assuntos de ordenação, carácter e relações 
conferenciais do clero.  

3. Os membros à prova podem servir em qualquer junta, 
comissão ou comité da conferência anual, excepto na Junta do 
Ministério Ordenado (¶ 635.1). Não devem ser elegíveis para 
eleição como delegados para as conferências geral, central ou 
jurisdicional.

4. Os membros à prova devem ser responsáveis pela con-
ferência anual no desempenho do seu ministério e estão su-
jeitos às disposições do Livro da Disciplina no desempenho 
dos seus deveres. Serão supervisionados pelo superintendente 
distrital para quem foram nomeados. Também lhes deve ser 
atribuído um diácono ou presbítero como mentor pela Junta 
do Ministério Ordenado. Os membros à prova que se prepa-
ram para se tornarem presbíteros devem ser elegíveis para no-
meação ao reunir as provisões disciplinares (¶ 315).

5. Os membros à prova nas nomeações para além da igre-
ja local devem estar relacionados com o superintendente dis-
trital na área no qual o seu trabalho é realizado. O superinten-
dente distrital deverá conceder-lhes supervisão e comunicar 
anualmente à sua Junta do Ministério Ordenado.

6. Cessação da filiação à prova—Os membros à prova 
podem solicitar a cessação desta relação ou podem ser des-
continuados pela conferência anual sessão de clérigos após 
recomendação da Junta de Ministério Ordenado. Quando 
os membros à prova em boa situação se retiram para se 
unirem a outra denominação ou para cessar o seu esta-
do de membro na Igreja Metodista Unida, as suas acções 
devem ser considerados como um pedido de descontinu-
ação e as suas relações e credenciais devam ser entregues 
a um superintendente distrital. No caso de cessação sem 
consentimento, antes de qualquer recomendação final, um 
membro à prova será informado do direito de um proces-
so justo diante do comité sobre relações conferenciais da 
Junta do Ministério Ordenado. Será feito um relatório da 
acção a toda a junta para a acção final. As disposições 
do processo justo (¶ 362.2) serão observadas e analisadas 
por parte do comité de análise administrativo ao abrigo 
do ¶ 636 antes da audição pela conferência anual. Quando 
a relação cessa, deixarão de estar autorizados a exercer 
funções ministeriais e devem devolver as suas credenciais 
ao superintendente distrital para depósito com o secretário 

de conferência, e a sua filiação deve ser transferida pelo su-
perintendente distrital para a igreja local que designem após 
consulta com o pastor. A Junta de Ministério Ordenado deve 
arquivar, junto do bispo residente e secretário da conferência, 
um registo permanente acerca das circunstâncias relacionadas 
com a interrupção como membro à prova conforme previsto 
no ¶ 635.3d.

Após a cessação, os membros à prova podem ser clas-
sificados e aprovados como pastores locais de acordo com a 
provisão do ¶ 316.

7. Os membros à prova não podem aposentar-se ao abri-
go das provisões do ¶ 358. Os membros à prova que tenham 
atingido a idade de reforma obrigatório devem ser automati-
camente descontinuados. Os presbíteros à prova podem ser 
classificados como pastores locais reformados ao abrigo do 
¶ 320.5.

¶ 330. Requisitos para ordenação como diácono e ad-
missão para plena conexão—Membros à prova diáconos 
locais que se candidatem a admissão para a plena conex-
ão e que tenham sido membros à prova diáconos locais 
a tempo inteiro durante pelo menos três dois anos, e que 
tenham completado  seguido a conclusão dos requisitos 
académicos para ordenação como diácono especifica-
dos em .3 abaixo podem ser admitidos em filiação para 
plena conexão numa Conferência Anual por dois terços 
dos votos dos membros do clero em plena conexão da 
Conferência Anual, após recomendação de dois terços dos 
votos da Junta do Ministério Ordenado, depois de se terem 
qualificados como segue:  

1. Deverão ter servido sob nomeação episcopal num 
ministério de serviço durante pelo menos dois três anos com-
pletos da Conferência Anual. Após recomendação da Junta 
do Ministério Ordenado, a Conferência Anual pode igualar 
menos do que serviço a tempo inteiro ou serviço não assala-
riado como cumprimento desta qualificação. Essa equivalên-
cia deve ser determinada tendo em consideração os anos de 
serviço envolvidos, a qualidade desse serviço, a maturidade 
do candidato e outros factores relevantes determinados pela 
junta. A supervisão deve ser realizada: (a) pelo superintenden-
te distrital e (b) pela Junta do Ministério Ordenado. O serviço 
do candidato deve ser avaliado pela Junta do Ministério 
Ordenado como efectivo de acordo com as orientações es-
critas criadas pela Junta e adoptadas pelos membros do cle-
ro em plena conexão. Os leigos envolvidos directamente no 
ministério servo do candidato devem ser envolvidos pela jun-
ta na avaliação anual. 

2. Devem ter sido previamente eleitos como membros à 
prova.

2. Devem ter concluído um programa de residência de 
dois anos proposto pela Junta do Ministério Ordenado que 
prolongue o ensino teológico utilizando Grupos de compro-
misso e supervisão como apoio à prática e ao trabalho do 
seu ministério como líderes servos, a fim de contemplarem 
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os fundamentos do ministério ordenado, e compreenderem o 
ministério de aliança na vida da conferência. 

3. Deverão ter concluído os seguintes requisitos académi-
cos: (a) grau de Bacharel de Letras ou curso equivalente 
numa faculdade ou universidade constante da lista do Senado 
Universitário ou seu equivalente como determinado pela 
Junta Geral de Educação Superior e Ministério; e (b) grau 
académico da faculdade de teologia ou grau de mestra-
do de uma faculdade de teologia qualificada pelo Senado 
Universitário, ou grau de mestrado numa área de ministério 
especializada; ou (c) ousão candidatos com mais de 35 anos 
de idade com certidão profissional ou licença nas suas áreas 
de ministério incluindo um mínimo de oito horas de semestre 
de créditos académicos. Os requisitos académicos em todos 
os casos incluirão os estudos teológicos básicos da fé Cristã, 
os quais devem abranger cursos no Antigo Testamento; Novo 
Testamento; Teologia; História da Igreja; a missão da Igreja 
no mundo; Evangelismo; culto e liturgia; e doutrina, política 
e história da Igreja Unida, propostos num contexto que dará 
formação como diácono Metodista Unido em plena conex-
ão no âmbito de um programa abrangente desenvolvido pelo 
seminário e aprovado pela Junta Geral de Educação Superior 
e Ministério, devidamente documentado por registo de con-
clusão emitido pela escola.

4. Em alguns casos, um candidato que esteja a tentar ob-
ter a ordenação para servir como diácono em plena conexão 
pode cumprir os requisitos académicos através da seguinte 
rota alternativa de certificação profissional:

a) ter atingido trinta e cinco anos de idade na altura em 
que se tornar um candidato certificado;

b) ter concluído o grau de bacharelato, recebido certifi-
cado profissional ou licença na área de ministério no qual o 
candidato servirá, ter concluído um mínimo de oito horas do 
semestre de créditos ou quartos de hora equivalentes na área 
de especialização, e ter sido recomendado pela conferência da 
Junta do Ministério Ordenado;

c) tenham concluído metade do mínimo de vinte e 
quatro horas de semestre dos estudos teológicos de grad-
uação básica da fé Cristã, incluindo as áreas de: Antigo 
Testamento; Novo Testamento; Teologia; História da 
Igreja; a missão da Igreja no mundo; Evangelismo; culto 
e liturgia; e doutrina, política e história da Igreja Unida, 
num contexto que lhe dará um programa coeso e for-
mação como diácono Metodista Unido em plena conex-
ão no âmbito de um programa abrangente desenvolvido 
pelo seminário e aprovado pela Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério, devidamente documentado por reg-
isto de conclusão emitido pela escola.

5. A Junta do Ministério Ordenado deve exigir uma tran-
scrição oficial de créditos de cada escola antes de reconhecer 
qualquer uma das reivindicações educativas do requerente. 

Em caso de dúvida, a junta pode submeter uma transcrição à 
Junta Geral de Educação Superior e Ministério.

6. Cada candidato deve apresentar um certificado sat-
isfatório de boa saúde por um médico na forma prescrita. 
Quaisquer incapacidades não serão entendidas como factores 
de saúde impeditivos sempre que uma pessoa com incapaci-
dade seja capaz de cumprir as normas profissionais e possa 
executar um serviço eficiente e eficaz como membro à prova.

. . .
8. As questões seguintes servem de orientação para a 

elaboração do referido exame:
. . .
9. Um candidato a membro à prova da conferência anual 

que tenha concluído os requisitos para as ordens de diácono 
e admissão para filiação plena deve ser elegível para eleição 
para filiação plena e ordenação como diácono por um bispo. 
A seguir à eleição, o bispo e o secretário da conferência de-
vem emitir um certificado de filiação plena na conferência 
anual e a seguir à ordenação, um certificado de ordenação.

. . .
11. Cada candidato deve ter sido recomendado por escri-

to para a Junta do Ministério Ordenado da conferência, com 
base num voto maioritário de três quartos do comité distrital 
do ministério ordenado.

11. Cada candidato terá uma entrevista personalizada 
com a Junta do Ministério Ordenado da conferência, a fim de 
completar a sua candidatura.

12. Cada candidato deverá submeter num formulário for-
necido pela Junta do Ministério Ordenado uma declaração 
autenticada por notário detalhando eventuais condenações 
por delitos ou contravenções ou acusações escritas devidas 
a má conduta sexual ou abuso de crianças; ou certificando 
que este candidato não foi condenado por delitos ou contra-
venções ou acusado por escrito de má conduta sexual ou abu-
so de crianças. O candidato entregará os respetivos relatórios 
psicológicos, certidão criminal e confirmações de créditos, 
além dos relatórios de abuso de crianças. 

13. Cada candidato enviará à junta uma declaração au-
tobiográfica escrita, concisa, (em duplicado num formulário 
prescrito) mencionando a idade, estado de saúde, situação 
familiar, experiência Cristã, chamamento para o ministério, 
registo académico, experiências de formação Cristã e planos 
para o serviço na Igreja.

14. Cada candidato deve ter sido recomendado, por escri-
to, à sessão de clero com base numa votação de pelo menos 
dois terços de maioria de votos da conferência da Junta de 
Ministério Ordenado.

Secção VIII. Nomeações de Diáconos plenos e diáconos 
locais de Diáconos e Diáconos à prova para vários ministérios. 

¶ 331. Nomeação de diáconose diáconos à prova  
para vários ministérios—1. Diáconos plenos e diáconos 
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locaisDiáconos e diáconos à prova podem ser nomeados 
para servir nas seguintes condições: a) Agências e condições 
para lá da igreja local, incluindo agências ecuménicas, que 
levam ao mundo o testemunho e o serviço do amor e justiça 
Divinos e unem a igreja aos mais necessitados, negligencia-
dos e marginalizados; b) Agências, escolas, faculdades, esco-
las teológicas relacionadas com a Igreja, bem como estruturas 
conexionais da Igreja Metodista Unida; c) Uma congregação 
local, cargo ou paróquia cooperativa, liderando a missão da 
congregação para o mundo e munindo todos os Cristãos dos 
meios para executarem os seus chamamentos para o serviço 
Cristão. 

2.  Os diáconos plenos e os diáconos locaisdiáconos e 
diáconos à prova podem ser nomeados para frequentarem a 
escola.

3. Diáconos plenos e diáconos locaisdiáconos e diáconos 
à prova serão nomeados para sítios que permitam o cumpri-
mento do seu chamamento e onde a supervisão é feita por ob-
jectivos, avaliação e responsabilização aceitável para o bispo, 
o gabinete e a Junta do Ministério Ordenado.  

4. Diáconos plenos e diáconos à prova locais nomeados 
para lá da Igreja Local.

a)  Diáconos plenos e diáconos locais diáconos e diáco-
nos à prova podem ser nomeados para locais não ligados nem 
à Igreja Metodista Unida nem a agências ecuménicas sem-
pre que a nomeação seja aprovada pelo bispo e pela Junta do 
Ministério Ordenado como um ministério para lá da igreja igre- 
ja local que seja um testemunho e serviço do amor de Cristo  

e justiça no mundo. Os que desejarem uma nomeação 
similar devem entregar uma declaração escrita ao Bispo e 
Junta do Ministério Ordenado, descrevendo em detalhe as 
definições para o seu ministério e partilhando o sentido de 
chamada para esse ministério e a demonstração da graça 
de Deus para este, expressando a forma como o ministério 
proposto é cumpre intencionalmente com os seus votos de 
ordenação. Essa declaração deve incluir uma descrição por-
menorizada das estruturas de responsabilização relacionadas 
com a função do ministério proposto.

b)  Diáconos plenos e diáconos locais diáconos e diáconos 
à prova poderão ser aceites para a conferência anual da qual 
são membros e, na medida do possível, devem manter uma 
cooperação estreita e uma participação efectiva no trabalho 
da sua conferência anual, assumindo quaisquer responsabili-
dades para que estejam qualificados e que lhe seja solicitado 
que assumam. Quando os diáconos plenos ou diáconos locais 
diáconos ou diáconos à prova são nomeados para um local 
para lá da igreja local fora da conferência onde são membros, 
a nomeação será feita pelo bispo da conferência aonde per-
tence a filiação em consulta com o bispo da área na qual se 
situa a nomeação. 

c) Diáconos plenos e diáconos locais nomeadosdiáconos 
e diáconos à prova nomeados para funções para lá da igreja 
local apresentarão anualmente ao bispo, ao superintendente 

distrital e à Junta do Ministério Ordenado, um relatório es-
crito no formulário oficial criado para a Igreja pelo Conselho 
Geral de Finanças e Administração (CGFA) para uso pela con-
ferência anual.  Diáconos plenos e diáconos locaisdiáconos e 
diáconos à prova nomeados para locais fora da conferência 
anual aonde são membros entregarão igualmente uma cópia 
do seu relatório ao bispo da área na qual se situa a nomeação.

d)A Junta Geral de Educação Superior e Ministério, 
Divisão de Ministério Ordenado, de forma a auxiliar a Junta 
de Ministério Ordenado e gabinetes, irá providenciar as ori-
entações para validar a adequação das funções da nomeação 
além da igreja local, as quais estarão disponíveis para consul-
ta com os bispos,  gabinetes e Juntas do Ministério Ordenado.

5. Quando diáconos plenos e diáconos locaisQuando 
diáconos e diáconos à prova servem numa agência ou local 
para lá da igreja local, o bispo, após consulta com o diácono 
pleno ou diácono à prova local com o diácono ou diácono à 
prova e o pastor responsável, nomeará o diácono pleno ou 
diácono local o diácono ou diácono à prova para uma congre-
gação local, aonde assumirão responsabilidade missionária 
para liderar outros Cristãos nos ministérios de serviço. Neste 
ministério os diáconos plenos e os diáconos locais os diáco-
nos e diáconos à prova serão responsáveis perante o pastor 
responsável, a conferência do cargo, e outras entidades que 
coordenem o ministério da igreja local. Nas instâncias onde a 
atribuição é noutra área episcopal, a atribuição para uma igre-
ja local devem ser feita em consulta com o bispo dessa área. 

6. A nomeação de diáconos plenos e diáconos locais de 
diáconos e diáconos à prova será feita pelo bispo.

a) Pode ser iniciada pelo bispo ou pelo superintenden-
te distrital, o diácono pleno individual ou diácono local o 
diácono individual ou diácono à prova, ou agência que solic-
ita o serviço do diácono pleno ou diácono local o diácono ou 
diácono à prova.  

b) Será esclarecido por meio de declaração escrita de in-
tencionalidade de liderança de servitude, a fim de estabelecer 
uma clara distinção entre o trabalho para o qual todos os 
Cristãos são chamados  e o trabalho para o qual os diáconos 
plenos e os diáconos locais     são adequadamente preparados 
e autorizados.

c) Se o bispo e o gabinete consideraram que uma 
atribuição não é do melhor interesse para a Igreja, o bispo 
pode escolher não fazer a atribuição. Nesse caso, o bispo con-
sultará o diácono pleno ou diácono local o diácono ou diácono 
à prova e a Junta do Ministério Ordenado. O  diácono pleno 
ou diácono local diácono ou diácono à prova procurará então 
outra nomeação, solicitará uma licença de ausência ou baixa 
transacional, ou renunciará ao seu certificado de membro da 
conferência para depósito junto do secretário da conferên-
cia, ou as suas funções serão cessadas por procedimentos 
disciplinares. Os procedimentos para um processo justo nas 
audições  administrativas (¶ 362.2) devem ser seguidos em 
qualquer procedimento de cessação involuntária.
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d) Os diáconos plenos e os diáconos locaisdiáconos e 
diáconos à prova, a seu pedido ou com o seu consentimento, 
podem ser nomeados para um cargo não remunerado. Essas 
atribuições missionárias irão servir para expressar a preocu-
pação da Igreja pela santidade social, pelo ministério entre os 
pobres e para antecipar as necessidades emergentes futuras. 
Nesses casos, o bispo irá cuidadosamente analisar os pla-
nos para expressar este ministério atribuído e irá consultar o  
diácono pleno ou diácono local o diácono ou diácono à prova 
sobre o bem-estar e a segurança financeira da sua família.  

7. A pedido do diácono pleno ou do diácono local o 
diácono ou diácono à prova e com o consentimento do bis-
po e do gabinete onde a filiação da conferência tem lugar,a 
diácono pleno ou diácono localo diácono ou diácono à prova 
podem receber uma nomeação inferior a tempo inteiro nas 
seguintes condições:

a)  O diácono pleno ou o diácono localO diácono ou 
diácono à prova apresentará um pedido escrito ao bispo, ao su-
perintendente distrital e à conferência da Junta do Ministério 
Ordenado, dando uma justificação para o pedido com pelo 
menos noventa dias de antecedência da conferência anual na 
qual a nomeação será feita. 

b) A renomeação para um serviço inferior a tempo inteiro 
será solicitado anualmente ao bispo pelo diácono pleno ou 
diácono local diácono ou diácono à prova . 

c) O bispo pode fazer uma nomeação provisória para um 
serviço inferior a tempo inteiro após o pedido de um diácono 
pleno ou diácono local de um diácono ou diácono à prova, 
com a recomendação do Comissão Executiva da conferência 
da Junta do Ministério Ordenado. 

8.  Os diáconos plenos e diáconos locaisdiáconos e diáco-
nos à prova  , com a aprovação do seu bispo e das autoridades 
eclesiásticas da outra denominação podem receber uma no-
meação para outra denominação, retendo embora a sua fil-
iação à conferência original. A nomeação pode ser feita em 
resposta às necessidades missionárias excepcionais. 

9. A filiação na Conferência do Cargo de diáconos ple-
nos e diáconos à prova locais.

a)  diáconos plenos e diáconos locaisdiáconos e diáco-
nos à prova   que sejam nomeados para uma congregação 
local, cargo ou paróquia cooperativa, serão membros dessa 
Conferência do Cargo.  

b)  diáconos plenos e diáconos locais diáconos e diáconos 
à prova que sejam nomeados para locais para lá da igreja local 
designarão, após consulta e com o consentimento escrito do 
pastor responsável e do superintendente distrital, uma con-
ferência de cargo nos limites da conferência anual da qual são 
membros e à qual deterão filiação e à qual apresentarão um 
relatório anual. diáconos plenos e diáconos locais diáconos e 
diáconos à prova servindo em nomeações fora da conferência 
de onde são membros estabelecerão também, após consulta 
e com o consentimento escrito do pastor responsável, uma 

relação afiliada com uma conferência de cargo na conferência 
anual na qual se situa a nomeação.

10. Apoio a diáconos plenos e a  diáconos  à prova locais 
diáconos aNomeados por um bBispo.

a)  diáconos plenos e diáconos locais diáconos e diáconos 
à prova receberão o seu apoio segundo as políticas e acordos 
do local para onde forem nomeados. 

b) Diáconos diáconos que sejam nomeados para uma 
congregação local, cargo ou paróquia cooperativa, receberão 
um salário da igreja local, cargo ou paróquia cooperativa 
(¶ 625.2) nunca inferior ao mínimo estabelecido pela política 
de remuneração equitativa da conferência anual para pres-
bíteros. Diáconos à prova

 Diáconos locais que sejam nomeados para uma con-
gregação local, cargo ou paróquia cooperativa receberão um 
salário da igreja local, cargo ou paróquia cooperativa (¶ 625.2, 
.4) nunca inferior ao mínimo estabelecido para pastores locais 
para Presbíteros à prova. Quando diáconos  plenos diáconos 
ou diáconos à prova sejam nomeados para um ministério 
inferior a tempo inteiro numa congregação local, cargo ou 
paróquia cooperativa receberão um salário nunca inferior ao 
salário mínimo para presbíteros ou presbíteros à prova, ao pro 
rata de incrementos de um quarto de tempo (ver ¶ 331.6d).

c)  diáconos plenos e diáconos locais diáconos e diáconos 
à prova   participarão nos planos e programas de pensões e 
benefícios denominacionais  na mesma medida e segundo as 
mesmas disposições como os presbíteros plenos e pastores lo-
cais. Devem participar nos programas de benefícios de saúde 
e suplementares da conferência anual sujeitos às disposições 
e parâmetros desses programas, conforme estabelecido pela 
conferência anual quando a cobertura de benefícios de saúde 
não é providenciada por outra fonte.

d) O acima referido (§ 10 [a-c]) não se aplica a um diácono 
pleno ou diácono local a um diácono ou diácono à prova no-
meado por um bispo para um cargo não remunerado (§ 6 [d]).

e) Dado que osdiáconos plenos diáconos e diáconos à 
prova não têm a garantida de um cargo de emprego na Igreja, 
deve ser dada especial atenção aos procedimentos de ces-
sação que permitem tempo para procurar outra nomeação 
de serviço. A notificação de renúncia concederá um período 
de noventa dias antes da data da cessação final da nomeação 
excepto para causas conforme o ¶ 2702. Diáconos plenos 
diáconos ou diáconos à prova não terão de renunciar à no-
meação da igreja local sem consulta prévia entre o diácono 
pleno diácono ou diácono à prova e o Comité de Relações 
do Pessoal da Paróquia, nem sem o pleno conhecimento do 
superintendente distrital, nem sem pleno conhecimento do re-
spetivo superintendente distrital e do bispo que preside.

Secção IX. O presbítero ordenado em plena conexão
¶ 332. Ministério de um presbítero—Os presbíteros são 

ministros ordenados que, pela graça de Deus, concluíram a 
sua preparação formal e foram destacados e serviram como 
membros provisórios, foram considerados pela Igreja como 
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detentores de aprendizagem sólida, carácter cristão e carácter 
cristão, possuindo os dons necessários e a prova da graça de 
Deus, e cujo chamamento por Deus à ordenação foi confirma-
do pela Igreja... 

¶ 333. Presbíteros em plena conexão-1 . . . 
2. Um pastor localUm membro à prova da conferência 

anual que tenham preenchido os requisitos para as ordens 
de presbíteros e admissão na filiação total será elegível para 
eleição para membro pleno será elegível para eleição para 
membro pleno e ordenação como presbítero por um bispo. A 
seguir à eleição, o bispo e o secretário da conferência devem 
emitir um certificado de filiação plena na conferência anual e 
a seguir à ordenação, um certificado de ordenação.

. . .
¶ 335. Requisitos para admissão para plena conexão e 

ordenação como presbítero—Membros à prova  Pastores lo-
cais que sejam candidatos para plena conexão e ordenação 
como presbíteros e que tenham servido em nomeação a tempo 
inteiro durante pelo menos três anos membros à prova durante 
pelo menos dois anos podem ser admitidos para filiação em 
plena conexão numa conferência anual e aprovados para or-
denação dos presbíteros por dois terços dos votos do clero em 
plena conexão da conferência anual, após recomendação de 
dois terços dos votos da Junta do Ministério Ordenado, depois 
de terem sido qualificados como segue: Deverão:

(1) ter servido a tempo inteiro sob nomeação episco-
pal durante, pelo menos, trêsdois dois anos de conferência 
anual completos após a conclusão de  e terão completado  
os requisitos académicos especificados em (3) (b) abaixo.   
Os anos de serviço em qualquer local de ministério que re-
queira a proclamação regular do mundo, a administração 
dos sacramentos e a ordenação a curto ou longo prazo da 
vida da comunidade da fé podem ser contabilizados para o 
cumprimento deste requisito. Esses locais de ministério po-
dem incluir o ministério do campus, capelania do colégio ou 
universidade, capelania de hospital ou prisão, capelania mil-
itar, trabalho no estrangeiro/missionário e outros ministéri-
os reconhecidos dessa forma pela Divisão do Ministério 
Ordenado da Junta Geral de Educação Superior e Ministério. 
Após recomendação da Junta do Ministério Ordenado, uma 
conferência anual pode recomendar menos do que tempo in-
teiro ao requisito de serviço a tempo inteiro. Essa equivalên-
cia deve ser determinada tendo em consideração os anos de 
serviço envolvidos, a qualidade desse serviço, a maturidade 
do candidato e outros factores relevantes. A supervisão deve 
ser feita (a) pessoalmente ou por delegação pelo superin-
tendente distrital e b) assumida por um mentor designado 
pelo comité distrital na Junta do Ministério Ordenado. O 
seu serviço será avaliado pela Junta do Ministério Ordenado 
como efectivo de acordo com as orientações escritas criadas 
pela Junta e adoptadas pelos membros do clero em plena 

conexão. Em casos raros, a Junta do Ministério Ordenado 
pode, através de um voto de dois terços, aprovar anos de 
serviço numa igreja metodistas autónoma como sendo o 
cumprimento deste requisitos, se tiver sido fornecida super-
visão adequada; 

(2) completado um programa residencial de dois anos 
oferecido pela Junta do Ministério Ordenado que estende o 
ensino teológico utilizando grupos de compromisso e de su-
pervisão para apoiar a prática e o trabalho do seu ministério 
como líderes servos, contemplar os fundamentos do ministério 
ordenado, e compreender o ministério de compromisso na 
vida da conferência. sido previamente eleitos como membros 
à prova; 

(3) devem cumprir os seguintes requisitos de educação: 
(a) grau de Bacharel de Letras ou grau equivalente de uma 
faculdade ou universidade que conste da lista do Senado 
Universitário, ou demonstrado competência equivalente at-
ravés de um processo criado em consulta com a Junta Geral 
de Educação Superior e Ministério; e (b) grau de Mestre da 
Divindade por uma escola de teologia indicada pelo Senado 
Universitário, ou equivalente conforme determinado pela 
Junta Geral de Educação Superior e Ministério; ou (c)  1) 
atingido trinta e cinco anos de idade; 2) completado um Plano 
de Estudos de cinco anos para ministério ordenado, do qual 
não mais de metade pode ser tirado por correspondência ou 
pela Internet; até metade do Plano de Estudos pode ser cur-
sos online; e 3) completado um Plano de Estudos Avançado 
consistindo de trinta e duas horas semestrais de estudos su-
periores teológicos dados por um seminário reconhecido 
pelo Senado Universitário ou equivalente como determina-
do pela Junta Geral de Educação Superior e Ministério que 
incluirá a história, doutrina e política Metodista Unida.  d) 
Requisitos académicos em cada caso incluirão estudos bási-
cos de teologia incluindo cursos sobre o Velho Testamento; 
Noo Testamento teologia; história da igreja; missão da igreja 
no mundo; evangelismo; culto/liturgia; e doutrina, política 
e história Metodista Unida, um mínimo de dois semestres 
ou três quartos de hora em cada um dos campos da história, 
doutrina e política Metodista Unida, desde que um candidato 
possa cumprir os requisitos para a história, doutrina e políti-
ca Metodista Unida ministrado pela Junta Geral do Ensino 
Superior e Ministério (ver ¶ 1421.3d);

(4) fornecido uma transcrição oficial de créditos de cada 
escola antes de que quaisquer solicitações académicas do can-
didato sejam reconhecidas. Em caso de dúvida, a junta pode 
submeter uma transcrição à Junta Geral de Educação Superior 
e Ministério; 

(5) apresentado um certificado satisfatório de boa saúde 
por um médico na forma prescrita. Quaisquer incapacidades 
não serão entendidas como factores de saúde impeditivos 
sempre que uma pessoa com incapacidade seja capaz de 
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cumprir as normas profissionais e possa executar um serviço 
eficiente e eficaz como membro à prova; 

(6) satisfeito a Junta em relação à saúde física, mental e 
emocional; 

. . .
(11) Cada candidato deve ter sido recomendado por es-

crito para a conferência da Junta do Ministério Ordenado da 
conferência, com base num voto maioritário de três quartos 
do comité distrital do ministério ordenado.

(12) Cada candidato terá uma entrevista personalizada 
com a conferência da Junta do Ministério Ordenado da con-
ferência, a fim de completar a sua candidatura.

(13) Cada candidato deverá submeter num formulário 
fornecido pela Junta do Ministério Ordenado uma declaração 
autenticada por notário detalhando eventuais condenações por 
delitos ou contravenções ou acusações escritas devidas a má 
conduta sexual ou abuso de crianças; ou certificando que este 
candidato não foi condenado por delitos ou contravenções ou 
acusado por escrito de má conduta sexual ou abuso de cri-
anças. O candidato também deve apresentar os relatórios psi-
cológicos necessários, antecedentes criminais, verificações de 
crédito e relatórios e abuso de crianças. 

(14) Cada candidato enviará à junta uma declaração au-
tobiográfica escrita, concisa, (em duplicado num formulário 
prescrito) mencionando a idade, estado de saúde, situação 
familiar, experiência Cristã, chamamento para o ministério, 
registo académico, experiências de formação Cristã e planos 
para o serviço na Igreja.

(15) Cada candidato deve ter sido recomendado, por 
escrito, à sessão de clérigo com base numa votação de pelo 
menos dois terços de maioria da conferência da Junta de 
Ministério Ordenado.

(16) Depois de preencher todos os requisitos de can-
didatura e após recomendação da conferência da Junta de 
Ministério Ordenado, a assembleia eclesiástica deve votar na 
filiação plena e ordenação do candidato. O bispo e o secretário 
da conferência devem providenciar credenciais como membro 
presbítero pleno e ministro ordenado na conferência anual.

¶ 337. Disposições gerais—1. Todos os presbíteros em 
plena conexão que estejam em boa posição numa conferên-
cia anual devem continuar sob nomeação do bispo a menos 
que lhes seja concedida uma licença sabática, uma licença por 
incapacidade (¶ 357), licença familiar, licença de ausência, 
reforma, ou falharam em cumprir os requisitos para elegibil-
idade continuada (¶ 334.2, .3), contando que, se o presbítero 
for nomeado para servir numa relação afiliada numa conferên-
cia missionária (¶ 586.4.b) e se essa nomeação for terminada 
pelo bispo que preside na conferência missionária, então a 
responsabilidade para cumprir esta obrigação permanece com 
o bispo da conferência da qual o presbítero é membro.

. . .

3. Presbíteros e diáconos, membros associados, membros 
à prova, e pessoas licenciadas para ministério pastoral po-
dem ser nomeadas para locais de ministério que estendam o 
ministério da Igreja Metodista Unida e o testemunho e serviço 
do amor e da justiça de Cristo no mundo.

a) Um membro de plena conexão e membro à prova-
presbítero, membros associados e pessoas licenciadas para 
ministério pastoral podem ser nomeadas para os ministérios 
de extensão servindo em ministérios de cuidados pastorais 
em funções especializadas. Ver ¶¶ 326, 343-344 para infor-
mações específicas sobre estes ministérios de extensão. 

b) Diáconos plenos e diáconos locais diáconos em fil-
iação à prova e plena em associação à prova e plena conexão 
podem ser nomeados para nomeações para lá da igreja local 
que estendam o testemunho e o serviço do amor e da  justiça 
de Cristo em um ministério para a comunidade e para a igreja 
. . .

¶ 338. O sistema itinerante—O sistema itinerante é o 
método aceite pela Igreja Metodista Unida segundo o qual 
os presbíteros ordenados, presbíteros à prova, e membros 
associados são nomeados pelo bispo para campos de tra-
balho. Todos os presbíteros ordenados, presbíteros à pro-
va  e membros associados aceitarão e obedecerão a estas 
nomeações . . .

1. O serviço a tempo inteiro será a norma dos presbíteros 
ordenados, presbíteros à prova, e membros associados na 
conferência anual . . .

2. Com iniciativa do bispo e do gabinete ou a seu pedido, 
um presbítero, presbítero à prova, ou membro associado pode 
receber uma nomeação inferior a tempo inteiro nas condições 
estipuladas neste parágrafo . . .

a) O presbítero ordenado, o presbítero à prova ou o mem-
bro associado que procura um serviço a tempo parcial deve-
ria apresentar um pedido escrito ao bispo e ao presidente da 
Junta de Ministério Ordenado pelo menos 90 dias antes da 
sessão de conferência anual na qual a nomeação é feita . . .

b) O bispo pode nomear um presbítero ordenado, pres-
bítero de membro à prova ou um membro associado por 
menos do que um serviço a tempo inteiro . . .

d) A re-nomeação para serviço a tempo parcial deve ser 
solicitada pelo presbítero ordenado, pelo presbítero à prova 
ou pelo membro associado e aprovada anualmente pelo bispo 
e pelo gabinete e não deverá ser concedida para além do total 
de oito anos, excepto por três quartos do total de votos dos 
membros do clero em conexão plena da conferência anual.

e) Presbíteros ordenados,  Presbíteros à prova, e membros 
associados a receberem a nomeação para serviço a tempo par-
cial permanecem dentro da itinerância e, como tal, continuam 
disponíveis, sob consulta com o bispo e o gabinete, para a 
nomeação de serviço a tempo inteiro . . .

f) O bispo pode fazer ad interim nomeações para serviço 
a tempo parcial mediante a solicitação do presbítero or-
denado, presbítero à prova, ou membro associado após a 
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consulta conforme especificado em ¶¶ 424-428 e mediante a 
recomendação do gabinete e da comissão executiva da Junta 
do Ministério Ordenado, o mesmo a ser accionado pela próx-
ima sessão regular da conferência anual.

. . .
4. Os membros associados, membros à prova, ou mem-

bros plenos podem ser nomeados para frequentarem qualquer 
escola, faculdade ou seminário teológico constante da lista 
do Senado Universitário ou participar num programa de en-
sino pastoral clínico numa função acreditada pela Associação 
para Ensino Pastoral Clínico ou outra agência de acreditação 
aprovada pela JGESM.

¶339. Definição de um pastor-Um pastor é um presbíte-
ro ordenado, diácono à prova, ou pessoa licenciada aprova-
da por voto de membros do clero em plena conexão e pode 
ser nomeado pelo bispo para ser responsável por uma es-
tação, circuito, paróquia cooperativa, ministério de extensão, 
ministério ecuménico partilhado ou para uma igreja de outra 
denominação, ou para o pessoal de uma tal nomeação.

¶ 346. Disposições para os membros do clero fora da 
conferência anual—Membros do clero ordenados ou mem-
bros à prova de outras conferências anuais e membros do cle-
ro ordenados ou membros à prova de outras denominações 
Cristãs podem receber uma nomeação na conferência anual 
da seguinte maneira:

1. Membros do clero ordenados ou membros à prova de 
outras Conferências Anuais e Membros do clero ordenados 
ou membros à prova de Outras denominações Metodistas—
Com aprovação e consentimento dos bispos ou outras autori-
dades eclesiásticas envolvidas, membros do clero ordenados 
ou membros à prova de outras conferências anuais ou outras 
igrejas Metodistas podem receber nomeações na conferência 
anual ou missionária, mantendo embora a sua filiação na con-
ferência original ou afiliação denominacional original.

. . .
¶ 347. Transferências—1. De outras conferências an-

uais—Os membros do clero ou membros à prova de outras 
conferências anuais da Igreja Metodista Unida podem ser 
recebidos, por transferência para filiação à prova ou filiação 
plena com o consentimento dos bispos envolvidos . . .

2. De outras denominações Metodistas—a) Presbíteros 
ordenados ou membros do clero ordenados de outras igrejas 
Metodistas podem ser recebidos por transferência para fil-
iação à prova oufiliação de conferência plena ou como pas-
tores locais, como consentimento dos bispos ou outras auto-
ridades envolvidas, sem passarem pelo processo necessário 
para ministros de outras denominações . . .

3. De outras denominações—a) Após recomendação da 
Junta do Ministério Ordenado, os membros do clero em plena 
conexão podem reconhecer as ordens de membros do clero 
ordenados de outras denominações e recebê-los como mem-
bros à prova ou pastores locais . . .

b) Presbíteros ou membros do clero ordenados de outras 
denominações Cristãs servirão como pastores locais mem-
bros à prova durante pelo menos dois anos e cumprirão todos 
os requisitos do ¶ 335, incluindo cursos em história, doutrina 
e política Metodista Unida, antes de serem admitidos em fil-
iação de conferência à prova.

c) Depois da eleição do pastor localmembro à prova para 
filiação de conferência plena como diácono ou presbítero, se-
gundo o disposto no ¶ 326, o bispo e o secretário da conferên-
cia emitirão um certificado de filiação plena na conferência 
anual.

. . .
Secção XIII. Orientação e orientadores
¶ 349. Orientadores—1 . . .
b) Orientadores eclesiásticos são membros do clero em 

plena conexão, membros associados, ou pastores locais a 
tempo inteiro que concluíram o Plano de Estudos de formação 
para estarem aptos a prestar aconselhamento e supervisão aos 
pastores locais e aos membros à prova exercendo ministério 
ordenado. Aos pastores locais será atribuído um orientador 
eclesiástico pelo comité distrital sobre ministério ordenado 
em consulta com o superintendente distrital. Aos membros 
à prova será atribuído um orientador eclesiástico em plena 
conexão pela conferência da Junta do Ministério Ordenado 
em consulta com o superintendente distrital. Um candidato a 
orientador pode continuar com a mesma pessoa se tiver for-
mação suficiente para servir como orientador eclesiástico.

2. A orientação ocorre numa relação em que o orientador 
assume a responsabilidade pela criação de um local seguro para 
reflexão e crescimento. Um orientador na verdadeira acepção 
da palavra possui uma fé madura, exerce autêntico ministério 
e possui as competências necessárias para ajudar os outros a 
entender o seu chamamento para o ministério. A orientação faz 
parte da preparação e do crescimento tanto para inquiridores 
como para candidatos ao ministério ordenado e pastores locais 
e membros à prova de uma conferência anual . . .

3. A conferência da Junta do Ministério Ordenado pode 
nomear um orientador para trabalhar ou com uma pessoa ou 
com um grupo de pastores locais e/ou membros à prova. A 
pessoas transferidas de outras denominações também lhes 
será atribuído um orientador eclesiástico (¶ 347.3.b).

4. A orientação eclesiástica começa quando alguém rece-
be uma nomeação como pastor local ou como ministro comis-
sionado a entrar em serviço à prova.

. . .
¶ 353. Disposição para mudança na relação conferen-

cial—Sempre que uma mudança na relação conferencial for 
julgada necessária ou desejável por um membro à prova ou 
um membro associado, membros do clero em plena conexão, 
ou o superintendente distrital ou o bispo, durante um período 
curto ou longo, a ou as pessoas que solicitam a mudança farão 
um pedido por escrito à sua Junta do Ministério Ordenado, 
referindo as razões para a mudança da relação. Além disso, 
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a Junta do Ministério Ordenado poderá solicitar entrevistas 
pessoais com os membros à prova ou membros associados e 
membros em plena conexão referidos na mudança, excepto 
quando as entrevistas pessoais sejam justificadamente impos-
síveis . . .

¶ 354. Licença de ausência voluntária—1. Membros à 
prova, membros associados, ou membros em plena conexão 
da conferência anual que, por motivos suficientes, optem por 
requerer uma licença temporária de ausência voluntária da 
sua nomeação ministerial, poderão fazê-lo por escrito, com 
cópia dirigida ao bispo e ao seu superintendente distrital at-
ravés da Junta do Ministério Ordenado . . .

2. . . .
c) Ausência transacional—Uma ausência concedida e 

aceite até doze meses com aprovação do bispo e do Comité 
Executivo da Junta do Ministério Ordenado para membros à 
prova e membros associados e membros do clero em plena 
conexão em boa situação que estejam temporariamente entre 
nomeações. 

 Uma ausência transacional pode ser concedida pelos se-
guintes motivos:

(1) Um diácono à prova ou diácono de pleno direito ne-
cessita de procurar e assegurar uma primeira posição de no-
meação—compensada ou não remunerada. 

(2) Um membro à prova, Um membro associado, ou pres-
bítero de pleno direito necessita de transitar de um ministério 
de extensão para outra nomeação.

. . .
3. Um pedido escrito para uma licença de ausência vol-

untária deve ser feito com pelo menos noventa dias de an-
tecedência à assembleia da conferência anual, dando razões 
específicas para o pedido. Representantes da conferência 
anual da Junta do Ministério Ordenado podem entrevistar o 
membro do clero, a fim de ajuizar se as causas apresentadas 
são suficientes. Esta relação será aprovada anualmente após 
o pedido escrito do membro do clero e a licença pessoal ou 
de família não será concedida para mais de cinco anos suces-
sivos, excepto por dois terços de votos dos membros do clero 
em plena conexão. A licença será contada como parte de um 
limite de oito anos para os membros à prova (¶ 327).

. . .
¶ 355. Licença de ausência involuntária—
1. O bispo e os superintendentes distritais podem solicitar 

uma licença de ausência involuntária sem o consentimento do 
membro à prova, associado ou de pleno direito . . .

¶ 356. Licença de maternidade ou paternidade—A li-
cença de maternidade ou paternidade, não excedendo um 
quarto do ano, estará disponível e será concedida pelo bispo 
e pelo gabinete, e ao comité executivo da Junta do Ministério 
Ordenado a qualquer pastor local, membro à prova, membro 
membro associado ou membro do clero em plena conexão 
que assim o solicite à data do nascimento ou chegada de uma 
criança ao seu lar para efeitos de adopção . . .

¶ 362. 1. Comité de Relações Conferenciais—Cada con-
ferência anual da Junta do Ministério Ordenado deve esta-
belecer um Comité de Relações Conferenciais composto 
por, no mínimo, três pessoas para ouvir os pedidos de de-
sistência de membros provisórios, licença de ausência invol-
untária, localização administrativa, reforma involuntária ou 
outros assuntos que possam ser encaminhados pela Junta do 
Ministério Ordenado (¶ 635) . . .

2. Audiências de Processo Justo—Como parte da santa 
aliança que existe dentro dos membros e da organização da 
Igreja Metodista Unida, os seguintes procedimentos são apre-
sentados para a protecção dos direitos de indivíduos e para a 
protecção da Igreja em audições administrativas. O proces-
so definido neste parágrafo será seguido sempre que houver 
um pedido de descontinuação do estado de membro à prova 
(após recurso pelo membro à prova), de licença de ausência 
involuntária, de localização administrativa ou de reforma in-
voluntária . . .

¶ 363. Procedimentos de Denúncia—1. Ordenação e fil-
iação numa conferência anual na Igreja Metodista Unida é 
um acto sagrado. As qualificações e os deveres dos pastores 
locais, membros associados, membros à prova e membros de 
pleno direito estão estabelecidas em O Livro de Disciplina 
(LdD) da Igreja Metodista Unida e é nossa convicção de que 
fluem do Evangelho tal como ensinado por Jesus Cristo e 
proclamado pelos apóstolos.

. . .
¶ 365. Readmissão para filiação à prova—Pessoas que 

tenham sido descontinuadas como membros à prova, segun-
do as disposições do ¶ 327.6 de uma conferência anual da 
Igreja Metodista Unida ou uma das suas predecessoras legais, 
podem ser readmitidas pela conferência anual onde anterior-
mente detinham filiação e da qual solicitaram descontinuação 
ou da qual foram descontinuados, ou seu sucessor legal, ou 
conferência anual da qual a maior proporção da sua anterior 
conferência  é uma parte, após seu pedido e recomendação 
pelo comité distrital sobre ministério ordenado, a Junta do 
Ministério Ordenado e o gabinete, após revisão das suas qual-
ificações, conforme disposto no ¶ 324, e as circunstâncias 
relacionadas com a sua descontinuação. Quando reintegrados 
por meio de voto dos membros do clero em plena conexão, 
a sua filiação à prova na conferência será recuperada, e ser-
virão um mínimo de dois anos de filiação à prova, conforme 
o disposto no ¶ 326 antes da ordenação, e serão autorizados 
por licença e/ou comissionamento a executar as funções min-
isteriais para as quais são qualificados.

¶ 368. Readmissão após cessação por acção da conferên-
cia anual—Pessoas que tenham recebido instruções de ces-
sação por uma conferência anual da Igreja Metodista Unida 
ou uma das predecessoras legais podem procurar filiação 
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plena na conferência anual na qual antes detinham filiação e 
na qual estão a cessar, ou sua sucessora legal, ou da conferên-
cia anual da qual a maior proporção da sua anterior conferên-
cia faz parte, após recomendação do gabinete e conclusão 
de todos os requisitos para filiação plena, incluindo todos os 
requisitos para eleição para candidatura e filiação à prova. As 
disposições deste parágrafo aplicar-se-ão a todas as pessoas 
que cessaram funções ou foram involuntariamente localiza-
das para a Conferência Geral de 1976.

¶ 416. Trabalhar com pessoal ordenado, licenciado, con-
sagrado e comissionado—

. . .
6. Para nomear membros associados, membros à prova, 

ou membros de pleno direito para frequentarem qualquer es-
cola, faculdade ou seminário teológico constante da lista do 
Senado Universitário ou participar num programa de ensi-
no pastoral clínico numa função acreditada pela Associação 
para Ensino Pastoral Clínico ou outra agência de  acreditação 
aprovada pela JGESM. Essas nomeações não devem ser con-
sideradas como nomeações de ministério de extensão.

. . .
¶ 586. Organização—
. . .
4. a) Filiação—
. . .
g) Numa conferência missionária que não tenha esta-

belecido o direito de filiação ministerial plena (§4.a), se a 
conferência missionária fizer parte de uma área episcopal, 
então para efeitos de candidatura para ordenação (¶¶ 310-
314), filiação à prova¶¶ 324-327),  e eleição para filiação de 
conferência plena (¶¶ 328-336), a conferência missionária 
pode funcionar como um distrito de uma conferência anual 
na mesma área episcopal, com e apenas a aprovação do bispo 
que preside, a Junta do Ministério Ordenado da conferência 
anual, e o comité sobre ministério ordenado da conferência 
missionária . . .

. . .
¶ 591. Estabelecimento e administração de uma missão—
. . .
6. A assembleia anual da missão terá os poderes de cer-

tificar candidatos  para o ministério ordenado, para passar o 
carácter do clero que não sejam membros de uma conferên-
cia anual, para receber pastores missionários e presbíteros 
locais em missão, e recomendar a uma conferência anual as 
pessoas certas para filiação à prova e ordenação. O exame 
de pastores missionários e candidatos para o presbítero local 
em missão será realizado pela missão e certificado para uma 
conferência anual. A missão terá os poderes de recomendar 
à respetiva conferência anual as pessoas certas para filiação 

à prova ou filiação plena e ordenação como diáconos ou 
presbíteros.

. . .
¶ 602. Composição e carácter—1. A filiação de mem-

bros do clero de uma conferência anual (¶ 370) consistirá 
de diáconos e presbíteros em plena conexão (¶ 333), mem-
bros à prova (¶ 327), membros associados, membros filiados 
(¶¶ 344.4, 586.4) e pastores locais em nomeação a tempo in-
teiro e parcial para um cargo pastoral (¶ 317).27 (ver também 
¶ 32.)

. . .
b) Os membros à prova devem ter o direito de votar na 

conferência anual sobre todos os aspectos excepto os se-
guintes emendas constitucionais, eleição de delegados para 
as conferências gerais, jurisdicionais ou centrais e todos os 
aspectos de ordenação, carácter e relações de conferência do 
clero.

. . .
8. É o dever de todos os membros e todos os membros 

à prova e pastores locais da conferência anual participar nas 
assembleias e entregar relatórios na forma que a Disciplina 
possa exigir...

¶ 604. Poderes e deveres—
. . .
5. A situação de um membro do clero e de um membro à 

prova  e a maneira e as condições de uma transferência para 
outrem é regulada pela secção sobre o ministério ordenado 
(Capítulo dois).

. . .
7. Sempre que membros do clero, sejam membros à pro-

va ou em plena conexão, sejam transferidos para outra con-
ferência anual, devido a transferência  do cargo pastoral para 
que foram nomeados ou devido a dissolução ou fusão da con-
ferência anual, terão os mesmos direitos e obrigações que os 
outros membros da conferência para onde foram transferidos.

. . .
¶ 635. Conferência da Junta do Ministério Ordenado— 

1. . . .
d) Cada conferência conferência anual da Junta do 

Ministério Ordenado deve estabelecer um Comité de Relações 
Conferenciais composta por pelo menos três pessoas para ou-
vir os pedidos de desistência de membros à prova, licença 
de ausência involuntária, localização administrativa, reforma 
involuntária ou outros assuntos que possam ser encaminha-
dos pela Junta do Ministério Ordenado. Os superintendentes 
distritais não devem actuar na Comissão de Relações da 
Conferência.

. . .
2. Os deveres da conferência anual da Junta do Ministério 

Ordenado serão os seguintes:
. . .
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c) Procurar numa escola de teologia informação sobre as 
qualidades pessoais e profissionais de um candidato para fil-
iação plena filiação à prova ou de um membro à prova; desde 
que, no entanto, o candidato ou membro consintam com a 
divulgação dessa informação.

. . .
h) Examinar todos os candidatos quanto à sua aptidão 

para o ministério ordenado e investigar quanto à sua aptidão 
para: (1) eleição anual como pastor local; (2) eleição para 
membro associado; e (3) eleição para membro à prova; e (4) 
eleição para filiação de conferência plena.

i) Entregar a todos os candidatos para ministério ordena-
do uma declaração escrita sobre os requisitos disciplinares e 
da conferência anual para o pastor local, à prova, e filiação 
plena.

. . .
l) Entrevistar candidatos e fazer recomendações quanto 

a:  (1) alterações da relação efectiva para licença de ausên-
cia ou aposentação; (2) regressar á relação efectiva de outras 
relações; (3) localização com honra; (4) readmissão de pes-
soas alocadas e pessoas descontinuadas de filiação à prova; 
(5) licença licença sabática; (6) licença por incapacidade; (7) 
nomeação como estudante; (8) cessação; e (9) alterações para 
e de menos do ministério a tempo inteiro.

. . .
3. . . .
. . .
b) A informação pertinente e as recomendações refer-

entes a cada candidato serão certificadas para a conferência 
anual em duplicado; uma cópia deste registo será mantido em 
arquivo na secretaria e uma cópia será enviada pelo correio 
após cada assembleia da conferência para a Junta Geral de 
Educação Superior e Ministério.   A secretaria enviará uma 
confirmação da transferência para o pastor da igreja local 
onde cada pastor local ou diácono recém nomeado eleito 
membro à prova e membro associado detinha filiação. 

. . .
d) A secretaria arquivará o ficheiro no gabinete do bispo 

para registo em arquivo definitivo de uma cópia das circun-
stâncias que conduziram à descontinuação da filiação à prova 
ou da cessação da situação de pastor local.  

¶ 636. Comité de Análise Administrativa da Conferên- 
cia— Haverá um Comité de Análise Administrativa composto 
por três membros do clero em plena conexão e dois substitutos 
que não sejam membros do gabinete, da Junta do Ministério 
Ordenado ou família imediata dos acima referidos. O comité 
será nomeado pelo bispo e eleito quadrienalmente pela as-
sembleia eclesiástica de membros em plena conexão com a 
conferência anual. O seu único objectivo deve ser assegurar 

que os procedimentos disciplinares para a descontinuação de 
membros à prova (¶ 327.6), licença de ausência involuntária 
(¶ 355), reforma involuntária (¶ 358.3) ou localização admin-
istrativa (¶ 360) são devidamente cumpridos.

¶ 666. Haverá um comité distrital sobre o ministério or-
denado.

. . .
7. O comité manterá um registo do serviço e ficheiro de 

arquivo sobre todos os pastores locais e candidatos para o 
ministério ordenado até que a pessoa se torne um membro 
associado ou membro à prova  ou pleno da conferência anual, 
altura em que uma cópia dos ficheiros serão remetidos para a 
secretaria da Junta do Ministério Ordenado . . .

8. O comité recomendará à Junta do Ministério Ordenado 
as pessoas que se qualificam para membro associado e mem-
bro à prova  pleno , para licença ou continuação como pas-
tores locais, e para restauração das credenciais . . .

¶ 1504. Autorizações— 
. . .
7. Para compilar e manter registos completos do serviço 

dos membros do clero em plena conexão, membros associa-
dos,  e membros à prova, e de pastores locais cujo serviço 
possa estar relacionado com possível anuidades das conferên-
cias anuais da Igreja Metodista Unida situada dentro dos lim-
ites dos Estados Unidos e de Porto Rico . . .

¶ 1506. Poderes, deveres e responsabilidades das con-
ferências anuais—

. . .
3. . . .
c) Após recomendação da junta da conferência de pensões 

e por maioria de três quartos dos presentes em assembleia e 
com direito a voto na conferência anual, pode ser concedido 
crédito de pensão a um membro do clero em plena conexão, 
membro à prova, ou membro associado da conferência devido 
a serviço a tempo inteiro previamente realizado como pas-
tor local aprovado ou pastor de fornecimento aprovado para 
uma instituição, organização ou agência, a qual, no julgar da 
conferência anual, lhe deu certa forma de serviço suficiente 
para garantir um crédito de pensão; desde que, no entanto, 
essa instituição, organização ou agência aceite e pague essa 
contribuição conforme a conferência o decida. 

. . .
12. Os membros do clero em plena conexão, membros 

à prova, e membros associados numa conferência anual que 
voluntariamente desistam do ministério da Igreja Metodista 
Unida para entrar no ministério de outra igreja ou denom-
inação, ao atingirem a idade de sessenta e dois anos e com 
recomendação da junta da conferência de pensões e três quar-
tos dos votos dos presentes e com direito a voto numa con-
ferência anual na qual o serviço aprovado foi prestado antes 
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de 1 de Janeiro de 1982, ou o sucessor legal, pode ser recon-
hecida e concedida a pensão aprovada de serviço prestado 
nessa conferência.

Inserir um novo ¶ 371 em Disposições Gerais:
¶ 371.—Disposições transitórias—Todos os membros à 

prova, e todas as pessoas que foram recomendadas para fil-
iação à prova pelos seus comités distritais sobre ministério 
ordenado antes de 1 de Janeiro de 2018, poderá continuar de 
acordo com as disposições do Livro de Disciplina de 2012, 
tanto nos procedimentos pelos quais procuram obter o estado 
de membro de pleno direito como nas regras segundo as quais 
servem no âmbito da conferência anual como membros à pro-
va. As disposições deste parágrafo expirarão a 1 de Janeiro 
de 2025.

Justificação:
Esta legislação irá 1) simplificar o caminho para o esta-

do de Presbítero de Pleno Direito; 2) manter os requisitos de 
qualificação, eliminando a Filiação à Prova; 3) interromper a 
concessão da situação de membro do clero semi-permanen-
te (à prova) antes de observar a liderança real de novos pas-
tores; 4) aumentar a colegialidade visto que todos os pastores 
começarão como pastores locais; 5) aumentar o acesso ao 
ministério de diácono por via de

¶33.

Número da petição: 60211-CO-¶33-C-G; Ryder, Jack E. -  
LaGrange Park, IL, EUA para a Conferência Anual de 
Illinois do Norte. Wolover, Amber -  Sun Prairie, WI,  EUA 
para a Conferência Anual de Wisconsin.

Estrutura Global da Igreja

Emendar ¶ 33 como se segue:
¶ 33. Artigo II.—A conferência anual é o corpo básico na 

Igreja e como tal deverá ter o seu direito reservado para votar 
em todas as emendas constitucionais, na eleição dos delega-
dos do clero e leigos nas conferências Geral e jurisdicional 
ou centrais nas conferências Global, conexional e regional, 
em todas as questões relativas ao caráter e nas relações de 
conferência de seus membros do clero,

E
Emenda ¶ 34 como se segue:
¶ 34. Artigo III.—A conferência anual deverá eleger os 

delegados do clero e leigos para a Conferência Geralpara a 
Conferência Global Conexional e para a conferência jurisdi-
cional ou centralpara a conferência conexional e conferência 
regional da forma apresentada nesta secção, Artigos IV e V. 
As pessoas eleitas primeiramente até o número determinado 
pela proporção para representação na Conferência Geralna 
Conferência Global Conexional e na conferência conexion-
al serão os representantes naquele corponaqueles corpos. 

Delegados adicionais serão eleitos para completar o núme-
ro determinado pela proporção para a representação na con-
ferência jurisdicional ou na conferência centralna conferên-
cia regional, que, juntamente com aqueles primeiramente 
eleitos conforme acima, serão os delegados na conferência 
jurisdicional ou na conferência centralna conferência region-
al. Os delegados adicionais na conferência jurisdicional ou 
na centralna conferência regional deverão ser na ordem de 
sua eleição, delegados de reserva na Conferência Geralna 
Conferência Global Conexional e na conferência conexion-
al. A conferência anual deverá eleger também os delegados 
de reserva do clero e leigos para a conferência jurisdicional 
ou centralpara a conferência regional conforme considerarem 
desejável. Estes delegados de reserva do clero e leigos para 
as conferências jurisdicional ou centralpara as conferências 
regionais podem actuar como delegados de reserva para a 
Conferência Geralpara a Conferência Global Conexional e 
a conferência conexional quando for evidente que delegados 
de reserva suficientes não estejam presentes na Conferência 
Geralna Conferência Global Conexional ou conferência con-
exional. 

E
Emendar ¶ 35 como se segue:
¶ 35. Artigo V—Os delegados do clero para a Conferência 

geralpara a Conferência Global Conexional e para a conferên-
cia jurisdicional ou centralpara a conferência conexional e a 
conferência regional deverão ser eleitos a partir de . . .

E
Emendar ¶ 36 como se segue:
¶ 36. Artigo V.—Os delegados leigos para as conferências 

Geral e jurisdicional ou centralpara as conferências Global 
Conexional, e regional deverão ser eleitos por . . . e são assim 
membros dentro da conferência anual a elegê-los no momen-
to da realização  conferências Geral e jurisdicional ou central 
as conferências Global Conexional, conexional, e regional.

Implicações orçamentais: estimadas entre US$ 300 000 
e US$1 000. 000.

Haverá possivelmente custos extraordinários relaciona-
dos com as conferências conexionais, comités, etc., mas esses 
custos podem ser compensados por uma possível redução nos 
custos referentes à assembleia da Conexão Global. Se a activ-
idade da conexão da América do Norte for retirada da agenda 
da Conferência Conexial Global, a duração dessa assembleia 
será inferior à da actual Conferência Geral, talvez em três ou 
quatro dias, transformando-se numa redução de custos para 
essa assembleia.    

O aumento de custos mais significativo envolverá 
provavelmente as assembleias das conferências conexion-
ais. Esta proposta implicará que as conferências conex-
ionais se reúnam quadrienalmente, antes da Conferência 
Conexial Global. Consoante quando e onde se reúnam as 
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conferências conexionais, o aumento de custos dessas as-
sembleias estima-se entre US$300 000 e US$ 1 000 000. 
O CGFA será solicitado a apresentar projecções de custos 
mais exactas.      

Qualquer aumento de custos necessitará também de ser 
analisado à luz do orçamento geral para a Conferência Geral 
de 2016 de mais de US$10 milhões.

*As implicações orçamentais extraordinárias serão for-
necidas pelo Grupo de Trabalho da Estrutura NEJ.

Justificação:
Estas emendas organizam a linguagem desde que se ref-

ere à várias conferências global, conexional e regional propos-
tas e as conferências geral, central e jurisdicional anteriores.

¶33.

Número de petição: 60513-CO-¶33-C-G; Furr, Steve - 
Jackson, AL, EUA para a Associação de Líderes leigos da 
Conferência anual.

Estrutura da Conferência anual

Alterar ¶ 33 conforme indicado. 
¶ 33. Artigo II.—A conferência anual é o órgão básico 

na Igreja e, como tal, deverá ter reservada para a mesma 
o direito de votar em todas as alterações constitucionais, 
eleição dos delegados eclesiásticos e leigos para a conferên-
cia geral, jurisdicional ou central, relativamente a todas as 
questões relativas ao carácter e relações da conferência dos 
seus membros do clero e quanto à ordenação dos membros 
do clero e quaisquer outros direitos como se não fossem del-
egados à Conferência geral ao abrigo da Constituição, com 
a exceção de que os membros leigos não podem votar nas 
questões de ordenação, carácter e relações da conferência dos 
membros do clero, excepto que os membros leigos da Junta 
do Ministério Ordenado da conferência e comissão de in-
vestigação podem votar nos assuntos de ordenação, carácter 
e relações da conferência dos membros do clero, com a ex-
cepção adicional de que os membros leigos da comissão dis-
trital do ministério ordenado sejam membros participantes 
a comissão distrital do ministério ordenado no qual votam. 
Deverá executar todos os deveres e exercer todos os pode-
res que a Conferência geral ao abrigo da Constituição possa 
determinar. Excepto quando a Conferência geral tenha de 
prescrever funcionalidades específicas da sua organização 
e estrutura, cada conferência anual, como o órgão básico 
da Igreja, terá a autoridade de organizar e estruturar-se con-
forme o possa determinar.

Justificação:
Nos limites estabelecidos pela Conferência geral, as con-

ferências anuais têm de ser capazes de se organizarem con-

forme o escolham, sem limitações indevidas impostas sobre 
as mesmas através da interpretação de paralelismo com outras 
partes da conexão.

¶33.

Número da petição: 60985-CO-¶33-C-!-G; Merrick, Tracy 
R. - Wexford, PA, EUA para Grupo de Trabalho para a 
Estrutura Global de NEJ.

Conferência Conexial Global -  
Disposições para as Conferências Anuais

Rever o ¶ 33 como segue:
¶ 33. Artigo II—A conferência anual é o corpo básico na 

Igreja e como tal deverá ter o seu direito reservado para votar 
em todas as emendas constitucionais, na eleição dos delega-
dos do clero e leigos nas conferências Gerais e jurisdicionais 
ou centrais nas conferências Globais, conexionais e regionais, 
em todas as questões relativas ao caráter e nas relações de 
conferência de seus membros do clero,

Rever o ¶ 34 como segue:
¶ 34. Artigo III—A conferência anual deverá eleger os 

delegados do clero e leigos para a Conferência Geral para a 
Conferência Global Conexional e para a conferência jurisdi-
cional ou centralpara a conferência conexional e conferência 
regional da forma apresentada nesta secção, Artigos IV e V. 
As pessoas eleitas primeiramente até o número determinado 
pela proporção para representação na Conferência Geralna 
Conferência Global Conexional e na conferência conexional 
serão os representantes naquela entidade naquelas entidades. 
Outros delegados serão eleitos para completar o número 
determinado pela proporção para a representação na con-
ferência jurisdicional ou na conferência centralna conferên-
cia regional, que, juntamente com aqueles primeiramente 
eleitos conforme acima, serão os delegados na conferência 
jurisdicional ou na conferência centralna conferência region-
al. Os delegados adicionais na conferência jurisdicional ou 
na centralna conferência regional deverão ser na ordem da 
sua eleição, delegados de reserva na Conferência Geralna 
Conferência Global Conexional e na conferência conexion-
al. A conferência anual deverá eleger também os delegados 
de reserva do clero e leigos para a conferência jurisdicional 
ou centralpara a conferência regional conforme considerarem 
desejável. Estes delegados de reserva do clero e leigos para 
as conferências jurisdicional ou centralpara as conferências 
regionais podem actuar como delegados de reserva para a 
Conferência Geralpara a Conferência Global Conexional e 
a conferência conexional quando for evidente que delegados 
de reserva suficientes não estejam presentes na Conferência 
Geralna Conferência Global Conexional ou conferência con-
exional.
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Rever o ¶ 35 como segue:
¶ 35. Artigo V—Os delegados do clero para a Conferência 

geral para a Conferência Global Conexionalepara a conferên-
cia jurisdicional ou centralpara a conferência conexional e a 
conferência regional deverão ser eleitos a partir de . . .

Rever o ¶ 36 como segue:
¶ 36. Artigo V.—Os delegados leigos para as conferên-

cias Geral e jurisdicional ou central para as conferências 
Global Conexional, e regional deverão ser eleitos por . . . 
e são assim membros dentro da conferência anual a elegê-los 
no momento da realização  conferências Geral e jurisdicional 
ou central as conferências Global Conexional, conexional, e 
regional.

IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS: 
Os custos incrementais reais desta proposta dependerão 

da estrutura global finalmente adoptada pela Conferência 
Geral.

Haverá provavelmente custos adicionais relacionados 
com as conferências conexionais, comités, etc., mas esses 
custos podem ser amortizados por uma possível redução nos 
custos relacionados com a reunião da Conexão Global. Se os 
negócios da conexão da América do Norte forem retirados 
da agenda da Conferência Conexial Global, a duração dessa 
reunião será inferior à atual Conferência Geral, talvez em três 
ou quatro dias, resultando numa redução de custos para essa 
reunião. 

O aumento de custos mais significativo envolverá 
provavelmente as reuniões das conferências conexionais. 
Esta proposta implicará que cada conferência conexial se reú-
na trimestralmente, antes da Conferência Conexial Global. 
Dependendo de quando e onde as conferências conexionais 
se reúnem, o incremento de custo destas reuniões estima-se 
entre US$300.000 e US$1.000.000. Ao CGFA solicitar-se-á 
que elabore projecções de custos mais exactas. 

Todos os incrementos de custos necessitarão também 
de ser analisados no contexto do orçamento geral para a 
Conferência Geral de 2016 de mais de US$10 milhões. 

Justificação:
Estas alterações constitucionais são uma componente da 

Proposta para Reestruturar a IMU Global. Estas emendas or-
ganizam a linguagem no que se refere às várias conferências 
global, conexional e regional propostas e as conferências ger-
al, central e jurisdicional anteriores.

¶34.

Número de petição: 60568-CO-¶34-C-G; Law, Paul Clinton -  
Congo.

Eleições

Alterar ¶ 34. Artigo III conforme se segue:
¶ 34. Artigo III.—A conferência anual deve eleger dele-

gados eclesiásticos e leigos para a Conferência geral e para 
a sua conferência jurisdicional ou central na forma indicada 
nesta secção, Artigos IV e V.69 Essas eleições devem incluir 
nomeações abertas com direito à palavra por parte da con-
ferência anual e os delegados devem ser eleitos por um mín-
imo de uma maioria simples dos votos lançados. As pessoas 
eleitas pela primeira vez . . .

Justificação:
A disposição em ¶¶ 13. Artigo I.- 2. “Os delegados devem 

ser eleitos num processo justo e aberto pelas conferências an-
uais.” é indevidamente vago em algumas culturas sem uma 
tradição democrática. Ocorreram manipulações flagrantes do 
processo de eleição em algumas conferências centrais e anu-
ais, onde a nomeação . . .

¶34.

Número de petição: 60602-CO-¶34-C-G; Womack, W. 
Michael - Greenwood, IN, EUA.

Eliminar o conflito de interesse

Emendar a Disciplina ¶ 34 adicionando a seguinte frase 
ao final da frase final atual:

Os indivíduos empregados a tempo inteiro por qualquer 
junta, agência, comité, comissão, conselho ou mesa da igreja 
geral não devem ser elegíveis para eleição ou serviço ou del-
egados com poder de voto para conferências gerais ou juris-
dicionais.

Justificação:
As agências gerais são encarregadas da realização das 

agendas definidas pela Conferência Geral, onde podem teste-
munhar para fornecimento de informação. Mas ao ir além dis-
so para permitir que os membros da equipa tenham poder de 
voto total para definição das descrições dos próprios cargos, 
e decidir quais as jurisdições que elegeriam as suas juntas, 
apresenta claros conflitos de interesses.

¶35.

Número de petição: 60538-CO-¶35-C-G; Hodge, Jeff - 
Syracuse, NY, EUA para a Conferência Anual da Parte Alta 
de Nova Iorque.

Pastor local - direitos de voto e eleição  
para a delegação

Alterar os seguintes parágrafos no Livro da Disciplina:
¶ 35. Artigo IV. Os delegados eclesiásticos para a 

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   435 2/24/16   10:49 AM



436  DCA Edição Avançada

Conferência geral e conferência jurisdicional ou central de-
vem ser eleitos a partir dos membros do clero em plena con-
exão, membros do clero provisórios, membros do clero as-
sociados e afiliados, e pastores locais a tempo total e parcial 
que tenham concluído os seus requisitos educativos e tenham 
servido, pelo menos, dois anos antes da eleição nomeada 
pelo bispo e devem ser eleitos pelos membros do clero da 
conferência anual ou conferência anual provisória que sejam 
diáconos e presbíteros em plena conexão, membros associa-
dos e membros provisórios que tenham concluído todos os 
seus requisitos educativos e pastores locais que tenham con-
cluído os estudos ou tenham um diploma M. Div. e tenham 
servido, no mínimo, dois anos consecutivos em nomeação 
imediatamente anterior à eleição.

¶ 602.1.b Os membros do clero provisórios terão o direito 
de votar na conferência anual em todos os assuntos, excep-
toincluindo alterações constitucionais, eleição de delegados 
eclesiásticos para a conferência geral, jurisdicional ou central 
eexcepto para os assuntos de ordenação, carácter e relações 
de conferência do clero.

¶ 602.1.c Os membros do clero associados e afiliados 
terão o direito de votar na conferência anual em todos os 
assuntos, exceptoincluindo alterações constitucionais, eleição 
de delegados eclesiásticos para a conferência geral, jurisdi-
cional ou central eexcepto para os assuntos de ordenação, 
carácter e relações de conferência do clero . . .

¶ 602.1.d Os pastores locais a tempo total e parcial 
em nomeação para cargo pastoral terão o direito de votar 
na confrência anual em todos os assuntos exceptoincluin-
do alterações constitucionais; eleição de delegados para a 
conferência geralm jurisdicional ou central eexcepto em 
assuntos de ordenação, carácter e relações de conferên-
cia do clero desde que os pastores locais cumpram dois 
critérios: tenham, através de uma de duas opções, con-
forme determinado pela conferência anual, concluído o 
nível de educação constitucionalmente especificado; e ten-
ham sido nomeados pelo bispo e servido durante dois anos 
consecutivos, imediatamente anterior à eleição, durante os 
quais não ocorreu qualquer retirada do estatuto designa-
do. Quando os pastores locais são membros da Junta do 
Ministério Ordenado da conferência, terão o direito de vo-
tar na sessão do clero em assuntos de ordenação, carácter 
e relações da conferência do clero (¶ 634.1)

Justificação:
De acordo com ¶162, “Os direitos e privilégios que a so-

ciedade concede ou retira daqueles que os detêm indicam a 
estima relativa que a sociedade tem por determinadas pessoas 
e grupos de pessoas. Consideramos a Igreja Metodista Unida 
uma sociedade activa e afirmamos que os pastores locais . . .

¶36.

Número de petição: 60522-CO-¶36-C-G; Brooks, Lonnie D. - 
Anchorage, AK, EUA.

Residência de delegados leigos

Alterar ¶¶ 36 e 710.9.a) conforme se segue: 
¶ 36. Artigo V.—Os delegados leigos para a conferência 

geral, jurisdicional ou central devem ser eleitos pelos mem-
bros leigos da conferência anual ou conferência anual pro-
visória independentemente da idade, desde que esses delega-
dos tenham sido membros professantes da Igreja Metodista 
Unida durante, pelo menos, dois anos anteriores à sua eleição 
e devem ter sido participantes activos na Igreja Metodista 
Unida durante, pelo menos, quatro anos anteriores à sua 
eleição e sejam membros da mesma e residentes no âmbi-
to da conferência anual que os elege na altura de realização 
da conferência geral, jurisdicional ou central.  As pessoas 
que não sejam residentes na conferência anual que as elege 
por motivos de serviço diplomático ou militar ou por serem 
alunos residentes atempo inteiro numa instituição educati-
va fora dos limites da conferência anual não perdem a sua 
elegibilidade para eleição em virtude desse estatuto de não 
residente. Ser residente na conferência anual significa estar 
fisicamente presente durante, pelo menos metade de cada ano 
de calendário ou manter uma morada permanente como um 
local de residência principal no qual esteja fisicamente pre-
sente durante, pelo menos, metade de cada ano de calendário.

¶ 710.9. a) Se qualquer membro do clero de uma agência 
geral ou jurisdicional que tenha sido eleito para representar 
uma determinada conferência anual deixar de ser membro 
dessa conferência anual, ou se qualquer membro leigo eleito 
dessa forma mudar a residência permanente para um local 
fora dos limites dessa conferência anual, o local desse mem-
bro fica automaticamente vago, onde a residência está espe-
cificada no ponto ¶ 36.

Justificação:
¶ 236 incentiva os metodistas unidos a recorrerem a 

membros da igreja na sua área de residência. Esta alteração 
torna a elegibilidade para o serviço na conexão dos membros 
leigos consistente com essa teologia e prática. Isto também 
irá reverte a decisão 905 do Conselho judicial que afirma que 
a residência de leigos é exclusivamente determinada pela afil-
iação à igreja local.

¶37.

Número de Petição: 60058-CO-¶37-C-G; Jones, Scott J. - 
Wichita, KS, EUA.

Flexibilidade no Número de Jurisdições

Emendar ¶¶ 37 e 39, como se segue:
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¶ 37. Artigo I.—A Igreja Metodista Unida terá conferên-
cias jurisdicionais cujos números e limites serão determina-
dos pela Conferência Geral.  composta como se segue:

Nordeste—Bermudas, Connecticut, Delaware, Distrito 
da Columbia, Maine, Maryland, Massachusetts, New 
Hampshire, Nova Jersei, Nova Iorque, Pennsylvania, Rhode 
Island, Vermont, Ilhas Virgens,78 West Virginia.79

Sudeste—Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, 
Mississippi, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Tennessee, 
Virginia.

Central Norte—Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, 
Minnesota, Dakota do Norte, Ohio, Dakota do Sul, Wisconsin.

Central Sul—Arkansas, Kansas, Louisiana, Missouri, 
Nebraska, Novo Méico, Oklahoma, Texas.

Oeste—Alaska, Arizona, Califórnia, Colorado, Hawaii, 
Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington e 
Wyoming e o território dos Estados Unidos na região do 
Pacífico.80

¶ 39. Artigo III.—As alterações no número, nomes e 
limites das conferências jurisdicionais podem ser afectados 
pela Conferência Geral para entrar em vigor em qualquer data 
que a Conferência Geral possa determinar. após o consenti-
mento de uma maioria das conferências anuais de cada uma 
das conferências jurisdicionais envolvidas.82

Justificação:
Dada a natureza da mudança do campo de missão dos 

EUA, a IMU precisa de flexibilidade para definir o número 
das Jurisdições e limites para melhorar a nossa eficácia mis-
sionária. Outra petição vai sugerir a formação de um comité 
de estudo para examinar a melhor configuração das juris-
dições se a constituição for emendada.

¶37.

Número da petição: 60202-CO-¶37-C-G; Hall, Russell - 
Tomball, TX, EUA para a Conferência Anual no Texas.

Realinhamento jurisdicional e alteração de nome

Emenda da Secção VII, ¶ 37, Artigo I da Constituição:
A Igreja Metodista Unida deve possuir conferências ju-

risdicionais formadas da seguinte maneira:
 Nordeste--Bermuda, Connecticut, Delaware, Distrito 

de Columbia, Maine, Maryland, Massachusetts, Nova 
Hampshire, Nova Jérsia, Nova Iorque, Pensilvânia, Rhode 
Island, Vermont, as Ilhas Virgens, Virginia Ocidental

 Sudeste—Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, 
Mississippi, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Tennessee, 
Virginia

 Centro Norte--Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, 
Minnesota,Dakota do Norte, Ohio, Dakota do Sul, Wisconsin

 Centro Sul --Arkansas, Kansas, Louisiana, Missouri, 
Nebraska, Novo México, Oklahoma, Texas

 Oeste--Alaska, Arizona, Califórnia, Colorado, Havaí, 
Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, e 
Wyoming e o território dos Estados Unidos na região do 
Pacífico.

Substituir o seguinte:
A Igreja Metodista Unida nos Estados Unidos deverá 

ter as conferências regionais (jurisdicionais) formadas da se-
guinte maneira:

 Nordeste—Bermuda, Connecticut, Delaware, Distrito 
de Columbia, Maine, Maryland, Massachusetts, Nova 
Hampshire, Nova Jérsia, Nova Iorque, Ohio, Pensilvânia, 
Rhode Island, Vermont, as Ilhas Virgens, Virginia Ocidental

 Noroeste—Alaska, Colorado, Illinois, Idaho, Indiana, 
Iowa, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, 
Nebraska, Dakota do Norte, Oregon, Dakota do Sul, Utah, 
Washington, Wisconsin, Wyoming

 Sudeste—Alabama, Flórida, Georgia, Kentucky, 
Mississippi, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Tennessee, 
Virginia

 Sudoeste—Arizona, Arkansas, California, Havaí, 
Louisiana, Novo México, Nevada, Oklahoma, Texas, e o ter-
ritório dos Estados Unidos na região do Pacífico

A Conferência Geral terá a autoridade para alterar o 
número e a formação das conferências regionais nos Estados 
Unidos.

Justificação:
A jurisdição actual varia amplamente no estado de mem-

bro, com alguns sendo incapazes de se sustentarem finan-
ceiramente. A consolidação irá poupar recursos e criar um 
equilíbrio por toda a igreja nos EUA. A alteração do nome 
para “regional” elimina vestígios do passado racista e apre-
senta a estrutura Americana em harmonia com alterações em 
potencial por toda a denominação. Adicionar . . .

¶37.

Número de petição: 60549-CO-¶37-C-G; Frisbie, James D. - 
Canby, OR, EUA.

Alterar os limites jurisdicionais

Alterar ¶ 37 conforme a seguir se descreve:
Secção VII. Limites
¶ 37. Artigo I.-A Igreja Metodista Unida...
Nordeste . . .
Sudoeste . . .
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Norte e Centro do Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, 
Minnesota, Dakota do Norte, Ohio, Dakota do Sul e 
Wisconsin.

Sul e Centro do Arkansas, Kansas, Louisiana, Missouri, 
Nebraska, Novo México, Oklahoma e Texas.

Oeste do Alasca, Arizona, Califórnia, Colorado, Hawaii, 
Idaho, Kansas, Montana, Nebraska, Nevada, Novo México, 
Dakota do Norte, Oregon, Dakota do Sul, Utah, Washington, 
Wyoming e o território dos Estados Unidos na região do 
Pacífico. . .

Justificação:
A Jurisdição ocidental constitui agora apenas 5% das ig-

rejas metodistas unidas nos limites dos Estados Unidos. Adi-
cionar os estados/conferências anuais especificados duplicar-
ia o número de igrejas na Jurisdição ocidental, permitindo um 
melhor equilíbrio com outras jurisdições. 

Adicionalmente, a cultura e estilos de vida do . . . 

¶37.

Número de petição: 60941-CO-¶37-C-G; Erbele, W. Terence -  
Ketchikan, AK, EUA para a Conferência MU do Alasca.

Colúmbia Britânica na jurisdição ocidental

Alterar o ¶ 37 conforme indicado:
¶ 37. Artigo I—A composição das conferências jurisdi-

cionais da Igreja Metodista Unida deve incluir os seguintes:
 . . .
Alasca Ocidental, Arizona, Califórnia, Colorado, 

Colúmbia Britânica, Havai, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, 
Utah, Washington e Wyoming, bem como o território dos 
Estados Unidos na região do Pacífico.

Justificação:
O estatuto da(s) igreja(s) metodista(s) unida(s) da 

Colúmbia Britânica deve tornado regular ao incluí-la(s) numa 
conferência anual, o que pode acontecer se a jurisdição mais 
próxima se expandir de forma a incluir a província.

¶37.

Número da petição: 60986-CO-¶37-C-!-G; Merrick, Tracy 
R. - Wexford, PA, EUA para Grupo de Trabalho para a 
Estrutura Global de NEJ.

Conferência Conexial Global - Limites

Substituir o ¶ 37 (A Conferência Conexional Norte 
Americana terá a autoridade para manter estes limites como 

as conferências regionais, mas não estarão referidas na 
Constituição) como segue:

¶ 37. Artigo I.—A Igreja Metodista Unida organizará seu 
trabalho em conferências conexionais. Haverá uma conferên-
cia conexional cada para África, Ásia, Europa e América do 
Norte.

Substituir o ¶ 38 como segue:
¶ 38. Artigo II.—As conferências conexionais deter-

minarão o número e os limites de suas regiões, mediante o 
consentimento da maioria nas conferências anuais dentro 
das conferências regionais. O número inicial e os limites das 
regiões deverá coincidir com as conferências jurisdicionais e 
centrais previamente existentes.

Eliminar o ¶ 39.
Renumerar o ¶ 40 e retificar como a seguir:
¶ 40. Artigo IV. ¶ 39. Artigo III.— Alterações no núme-

ro, nomes e limites das conferências anuais e áreas episcopais 
poderão ser afectadas pelas conferências jurisdicionais nos 
Estados Unidos da América e pelas conferências centrais fora 
dos Estados Unidos da Américapelas conferências regionais 
de acordo com as provisões sob os poderes respectivos e con-
forme às estruturas respectivas das conferências jurisdiciona-
is e centrais das conferências regionais.

IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS: 
Os custos incrementais reais desta proposta dependerão 

da estrutura global finalmente adoptada pela Conferência 
Geral.

Haverá provavelmente custos adicionais relacionados 
com as conferências conexionais, comités, etc., mas esses 
custos podem ser amortizados por uma possível redução nos 
custos relacionados com a reunião da Conexão Global. Se os 
negócios da conexão da América do Norte forem retirados 
da agenda da Conferência Conexial Global, a duração dessa 
reunião será inferior à atual Conferência Geral, talvez em três 
ou quatro dias, resultando numa redução de custos para essa 
reunião. 

O aumento de custos mais significativo envolverá 
provavelmente as reuniões das conferências conexionais. 
Esta proposta implicará que cada conferência conexial 
se reúna trimestralmente, antes da Conferência Conexial 
Global. Dependendo de quando e onde as conferências 
conexionais se reúnem, o incremento de custo destas re-
uniões estima-se entre US$300.000 e US$1.000.000. Ao 
CGFA solicitar-se-á que elabore projecções de custos 
mais exactas. 

Todos os incrementos de custos necessitarão também 
de ser analisados no contexto do orçamento geral para a 
Conferência Geral de 2016 de mais de US$10 milhões. 

Justificação:
Estas alterações constitucionais são uma componente da 
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Proposta para Reestruturar a IMU Global. As emendas con-
stantes desta petição estabelecem o número e a localização 
das Conferências Conexiais, atribuem a responsabilidade 
para estabelecer as Conferências Regionais para Conferências 
Conexiais, e atribuem a responsabilidade para estabelecer as 
Conferências Anuais para Conferências Regionais. 

¶37.

Número da petição: 61004-CO-¶37-C-G; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, EIA.

Solução jurisdicional orgânica - Limites flexíveis

Alterar o ¶ 37: A Igreja Metodista Unida estava origi-
nalmente organizada com cinco deverá possuir conferências 
jurisdicionais formadas da seguinte maneira:

Nordeste—Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, 
Maine, Maryland, Massachusetts, Nova Hampshire, Nova 
Jérsia, Nova Iorque, Pensilvânia, Rhode Island, Vermont, as 
Ilhas Virgens, Virgínia Ocidental. 

Sudeste—Alabama, Florida, Geórgia, Kentucky, 
Mississippi, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Tennessee, 
Virgínia. 

Central Norte—Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, 
Minnesota, Dakota do Norte, Ohio, Dakota do Sul, Wisconsin. 

Central Sul—Arkansas, Kansas, Louisiana, Missouri, 
Nebraska, Novo México, Oklahoma, Texas. 

Oeste—Alasca, Arizona, Califórnia, Colorado, Hawaii, 
Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington e 
Wyoming e o território dos Estados Unidos na região do 
Pacífico. 

1. As conferências anuais nos Estados Unidos e seus 
territórios podem unir-se, por maioria de dois terços de 
votos de uma conferência anual devidamente convocada, 
qualquer conferência jurisdicional, desde que esses votos 
sejam votados e anunciados pelo menos dezoito meses an-
tes da conferência jurisdicional regularmente programada 
e que essa decisão seja vinculativa segundo a conferência 
anual por um período não inferior à duração dos quatro 
anos seguintes.

2. Cada jurisdição recebe desde já o poder de sele-
cionar um novo nome como desejado que substituirá 
automaticamente os nomes usados neste parágrafo. A 
legislação promulgada pela Conferência Geral para im-
plementar esta emenda será válida e começará a ser im-
plementada quando o Conselho dos Bispos certificar a 
ratificação da emenda. 

3. Não obstante outras disposições constitucionais, cada 
jurisdição será responsável pelo financiamento dos seus 
próprios programas e despesas episcopais.

4. Outras denominações historicamente Metodistas nos 
Estados Unidos poderão unir-se à Igreja Metodista Unida 

como jurisdição adicional após aprovação da Conferência 
Geral da Igreja Metodista Unida. 

Justificação:
Esta é uma parte de uma agenda legislativa maior para 

chegar à unidade amigável na IMU através da “Solução 
Jurisdicional Orgânica.” Este artigo permite limites juris-
dicionais flexíveis. Qualquer conferência norte-americano 
pode unir-se a qualquer jurisdição e jurisdições podem 
atribuir-se nomes conforme se ache adequado. Ver juris 
dictionalsolution.org.

¶37.

Número da petição: 61017-CO-¶37-C-G; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, EUA.

Solução de duas jurisdições -  
Limites jurisdicionais

Alterar: ¶37”A Igreja Metodista Unida terá duas con-
ferências jurisdicionais principais, compostas como segue:

Nordeste—Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, 
Maine, Maryland, Massachusetts, Nova Hampshire, Nova 
Jérsia, Nova Iorque, Pensilvânia, Rhode Island, Vermont, as 
Ilhas Virgens, Virgínia Ocidental. 

Sudeste—Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, 
Mississippi, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Tennessee, 
Virginia. 

Central Norte—Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, 
Minnesota, Dakota do Norte, Ohio, Dakota do Sul, Wisconsin. 

Central Sul—Arkansas, Kansas, Louisiana, Missouri, 
Nebraska, Novo México, Oklahoma, Texas. 

Oeste—Alasca, Arizona, Califórnia, Colorado, Hawaii, 
Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington e 
Wyoming e o território dos Estados Unidos na região do 
Pacífico. 

que cada uma cobre toda a área dos Estados Unidos da 
América e seus territórios. Atendendo a convicções diver-
gentes entre os Metodistas Unidos nos Estados Unidos da 
América, as duas jurisdições serão formadas com base em 
dois tipos de abordagem ampla à aplicação das Escrituras 
para o ministério. 

1. A jurisdição progressiva será formada por aquelas con-
ferências anuais cuja maioria apoia a interpretação flexível 
das normas doutrinárias e uma compreensão progressiva do 
matrimónio e da sexualidade humana. 

2. A jurisdição tradicional será formada por aquelas con-
ferências anuais cuja maioria apoia a interpretação relativa-
mente estrita das normas doutrinárias e uma compreensão 
tradicional do matrimónio e da sexualidade humana. 
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3. A cada jurisdição é atribuído o poder de selecionar 
um novo nome (se desejado) na sua primeira conferência, 
o qual substituirá automaticamente os nomes usados neste 
parágrafo. A legislação promulgada pela Conferência Geral 
para implementar esta emenda será válida e começará a ser 
implementada quando o Conselho dos Bispos certificar a rat-
ificação da emenda. 

4. Os realinhamentos jurisdicionais necessários à imple-
mentação deste parágrafo não ficarão sujeitos ao consenti-
mento das conferências anuais indicadas nas disposições dos 
¶¶ 16.12 e 39. Não obstante outras disposições constitucio-
nais, cada jurisdição será responsável pelo financiamento dos 
seus próprios programas e despesas episcopais.

5. Outras denominações historicamente Metodistas nos 
Estados Unidos poderão unir-se à Igreja Metodista Unida 
como jurisdição adicional após aprovação por voto maioritário 
da Conferência Geral da Igreja Metodista Unida. 

Justificação:
Uma maneira de alcançar a unidade amigável na IMU 

é através de uma solução de duas jurisdições. Este artigo é 
que a solução crie uma base constitucional para duas novas 
jurisdições que substituam as cinco jurisdições existentes. Ver 
jurisdictionalsolution.org.

¶37.

Número da petição: 61023-CO-¶37-C-!-G; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, EUA.

Solução jurisdicional progressiva –  
Criação de uma sexta jurisdição

Alterar o ¶ 37: “A Igreja Metodista Unida terá conferên-
cias jurisdicionais, compostas como segue:

Nordeste—Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, 
Maine, Maryland, Massachusetts, Nova Hampshire, Nova 
Jérsia, Nova Iorque, Pensilvânia, Rhode Island, Vermont, as 
Ilhas Virgens, Virgínia Ocidental. 

Sudeste—Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, 
Mississippi, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Tennessee, 
Virginia. 

Central Norte—Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, 
Minnesota, Dakota do Norte, Ohio, Dakota do Sul, Wisconsin. 

Central Sul—Arkansas, Kansas, Louisiana, Missouri, 
Nebraska, Novo México, Oklahoma, Texas. 

Oeste—Alasca, Arizona, Califórnia, Colorado, Hawaii, 
Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington e 
Wyoming e o território dos Estados Unidos na região do 
Pacífico. 

Haverá também uma Jurisdição Progressiva compos-
ta pelas conferências anuais que prefiram adoptar normas 
e práticas diferentes das normas e práticas do Livro de 

Disciplina (LdD). As conferências anuais nos Estados 
Unidos podem entrar na Jurisdição Progressiva mediante 
o processo determinado noutro ponto pela Conferência 
Geral.

Esta Jurisdição Progressiva terá os poderes de faz-
er as alterações e adaptações à Disciplina Geral segun-
do as suas preferências, desde que tais poderes tenham 
sido ou venham a ser investidos na Conferência Geral. A 
Jurisdição Progressiva pode nomear um tribunal judicial 
para determinar questões legais emergentes das regras, 
regulamentos, e as secções revistas, adaptadas ou novas 
secções na conferência jurisdicional Disciplina emanadas 
pela conferência jurisdicional. A Jurisdição Progressiva 
terá o direito à mesma percentagem de representação nas 
Conferências Gerais como outras jurisdições, mas os del-
egados da Jurisdição Progressiva não terão direito a voto 
em assuntos de outra forma adaptáveis pela sua jurisdição. 
A legislação promulgada pela Conferência Geral para im-
plementar esta emenda será válida e começará a ser im-
plementada quando o Conselho dos Bispos certificar a 
ratificação da emenda. Os realinhamentos jurisdicionais 
necessários à implementação deste parágrafo não ficarão 
sujeitos ao consentimento das conferências anuais indica-
das nas disposições dos ¶¶ 16.12 e 39. Não obstante outras 
disposições constitucionais, a Jurisdição Progressiva será 
responsável pelo financiamento dos seus próprios pro-
gramas e despesas episcopais. 

Não obstante quaisquer outras disposições da 
Constituição, no caso de todas as conferências anuais de 
uma jurisdição geográfica votarem pela união à Jurisdição 
Progressiva, essa jurisdição geográfica é dissolvida e o seu 
território será dividido entre as jurisdições geográficas con-
tíguas num plano a elaborar, aprovar e implementar pelo 
Conselho dos Bispos.

Justificação:
A Unidade Amigável pode ser alcançada na IMU através 

da criação de uma sexta Jurisdição Progressiva com poderes 
para se adaptar às nossas regras. Este artigo do programa leg-
islativo é a alteração constitucional que iria criar a nova juris-
dição. Ver www.jurisdictionalsolution.org.

¶39.

Número da petição: 61005-CO-¶39-C-G; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, EUA.

Solução Jurisdicional Orgânica -  
Filiação jurisdicional mínima

Alterar o ¶ 39: Artigo III.—Alterações ao número, 
nomes e limites das conferências jurisdicionais que podem 

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   440 2/24/16   10:49 AM



Conferências 441

ser afetadas pela Conferência Geral Não haverá nenhuma ju-
risdição com filiação inferior a 300.000 membros. após o con-
sentimento de uma maioria das conferências anuais de cada 
uma das conferências jurisdicionais envolvidas.  

Justificação:
Este artigo faz parte de uma agenda legislativa mais 

abrangente para alcançar a Unidade Amigável na IMU através 
da “Solução Jurisdicional Orgânica.” Este artigo estabelece 
uma filiação mínima para cada jurisdição, a fim de evitar que 
qualquer jurisdição venha a estar demasiado afastada da igre-
ja geral. Ver jurisdictionalsolution.org.

¶40.

Número de petição: 60604-CO-¶40-C; Loyer, Milton - 
Mechanicsburg, PA, EUA.

Nomes CA

Adicionar esta frase no final de ¶ 40:
Para as conferências anuais não missionárias nos 

Estados Unidos da América, o nome de uma conferência 
anual que ocorresse essencialmente num único estado de-
veria incluir o nome do estado e o nome da conferência 
anual que abrangesse vários estados deveria, desta forma, 
indicar a sua localização tanto em contextos nacionais 
como mundiais.

Justificação:
Com a reconfiguração das conferências anuais, quaisquer 

nomes novos deveriam identificar claramente a localização da 
conferência num contexto nacional e mundial. Vários nomes 
de conferências anteriores (por exemplo, Neosho, Deep Riv-
er, Trinity) podem ter tido representatividade local mas fal-
haram em identificar adequadamente a conferência para uma 
audiência mais alargada.

¶40.

Número da petição: 61006-CO-¶40-C-G; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, EUA.

Solução Jurisdicional Orgânica -  
Limites da Conferência Anual

Alterar o ¶ 40:  Artigo IV.—A alteração ao número,  
nomes e limites das conferências anuais e áreas episcopais 
pode ser afetada pelas conferências jurisdicionais nos Estados 
Unidos da América. Fora dos Estados Unidos da América, o 
número, nomes e limites das conferências anuais e áreas epis-
copais podem ser afetados por e pelas conferências centrais 
fora dos Estados Unidos da América, de acordo com as dis-
posições sob os respetivos poderes e segundo as respetivas 

estruturas da jurisdição e conferências centrais, conforme os 
respetivos poderes e segundo as respetivas estruturas das con-
ferências centrais. 

Justificação:
Este artigo faz parte de uma agenda legislativa mais 

abrangente para alcançar a Unidade Amigável na IMU através 
da “Solução Jurisdicional Orgânica.” Este artigo retira os lim-
ites das conferências anuais das responsabilidades jurisdicio-
nais, visto que esses limites, segundo o plano, se tornariam 
fluidos. Ver jurisdictionalsolution.org.

¶41.

Número da petição: 61007-CO-¶41-C-G; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, EUA.

Solução Jurisdicional Orgânica -  
Transferência de igrejas locais 

Alterar o ¶ 41: Artigo V. Transferência  de igrejas lo-
cais—1. Uma igreja local pode ser transferida de uma con-
ferência anual para outra na qual esteja geograficamente lo-
calizada por dois terços dos votos dos membros professantes 
que estejam presentes e com direito a votar em cada uma das 
seguintes:

a) A conferência do cargo. Uma conferência de igreja so-
licitada pelo conselho eclesiástico ou estrutura equivalente re-
unindo nas datas e condições estabelecidas pela Conferência 
Geral para consideração de transferências de igrejas locais,

b) A assembleia congregacional da igreja local; 
c) Cada uma das duas conferências anuais envolvidas. 

b) Uma reunião devidamente convocada do gabinete da 
Conferência Anual receptora.

O voto será certificado pelos secretários das conferên-
cias especificadas ou reunião dos bispos, com supervisão 
da Conferência Anual envolvida, e a transferência será efec-
tiva imediatamente após a sua comunicação das maiorias 
necessárias.   

2.  O voto de aprovação da transferência será dado por 
cada Conferência Anual na sua primeira sessão depois de o 
assunto lhe ter sido submetido. O pedido para uma conferên-
cia de igreja por um conselho eclesiástico de uma congre-
gação procurando possível transferência para outra conferên-
cia não será recusado pelo superintendente distrital se feito 
de acordo com o processo para tal, como estabelecido noutro 
artigo. 

3. A transferência segundo as disposições deste artigo não 
será governada nem ficará restringida por outras disposições 
desta Constituição referente às alterações dos limites das con-
ferências.

Justificação:
Este artigo faz parte de uma agenda legislativa mais 
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abrangente para alcançar a Unidade Amigável na IMU 
através da “Solução Jurisdicional Orgânica.” Este artigo 
modifica o processo em que as congregações podem ser 
transferidas para outra Conferência Anual. Ver jurisdic 
tionalsolution.org.

¶500.

Número da petição: 60220-CO-¶500-G; Ryder, Jack E. -  
LaGrange Park, IL, EUA para a Conferência Anual de 
Illinois do Norte.

Estrutura Global da Igreja -  
Comité Legislativo sobre os assuntos dos EUA

Novo Parágrafo a seguir ¶ 511:
O Comité Legislativo sobre os assuntos dos EUA - 

A Conferência Geral existe como a autoridade principal 
a estruturar o trabalho da igreja nos Estados Unidos. De 
forma que a autoridade é exercida com profundo con-
hecimento do contexto dos EUA, todos os delegados da 
Conferência Geral a representarem as conferências anuais 
nos Estados Unidos deverão encontrar-se em sessões leg-
islativas para considerarem as alterações propostas para 
seleccionar as petições e fazer a recomendação para a 
acção da Conferência Geral.

1. Objectivo - O Comité Legislativo sobre os assuntos 
dos EUA faz as recomendações para a Conferência Geral 
(de forma similar à Comissão Permanente sobre assuntos da 
Conferência Central) sobre os assuntos legislativos com im-
pacto no trabalho da igreja específico aos EUA.

2. Estado de membro - O estado de membro do comité 
será todos os delegados da Conferência Geral eleitos nas con-
ferências anuais nos Estados Unidos.

3. Organização-O Comité deverá reunir-se e concluir o 
seu trabalho antes do início programado dos comités legis-
lativos na sessão da Conferência Geral. Um bispo designado 
pelo Conselho de Bispos deverá reunir o grupo somente com 
o objectivo de eleger sua liderança.

4. Autoridade- A Comissão da Conferência Geral, de 
acordo com sua autoridade sob o Parágrado 511.4 f) deverá 
atribuir ao comité todas as resoluções, petições e materiais 
legislativos, sendo ambos altamente relevantes ao trabalho 
do ministério nos Estados Unidos e nominalmente relevante 
ao trabalho do ministério fora dos Estados Unidos. O comité 
deverá reportar suas recomendações à Conferencia Geral e a 
seus comités legislativos.

Justificação:
A Conferência Central pode adaptar a Disciplina, mas 

não existe um encontro para os EUA adaptarem a Discipli-
na ao contexto dos EUA. O Comité Legislativo oferece uma 
oportunidade para os delegados dos EUA na Conferência 

Geral, que poderão estar em minoria até 2020, para discutir 
as alterações propostas ao programa de pensão . . .

¶500.

Número de Petição: 60284-CO-¶500-G; Streiff, Patrick - 
Zurich, Switzerland para o Comité Permanente dos Assuntos 
da Conferência Central. Kemper, Thomas - New York, NY, 
EUA para a Junta Geral dos Ministérios Globais. 

Missões - Estado de membro

Adicionar Novo ¶ 592 ao Livro da Disciplina como se 
segue:

¶ 592. Estado de membro—1. Uma missão será formada 
por todos os missionários regularmente nomeados, leigos e 
do clero, anciãos locais em missão, pastores em missão e ou- 
tros membros leigos. A missão decidirá o número de mem-
bros leigos e o método da sua selecção. Ao fazê-lo, assegurará 
que todos os aspectos do trabalho da missão estão representa-
dos. (Ver Decisão do Conselho Judicial 341.)

2. Em territórios fora dos limites das conferências central 
ou anual, o bispo nomeado para a missão e a Junta Geral dos 
Ministérios Globais recomenda os requisitos educacionais 
para os anciãos locais em missão e pastores de missão. Tais 
recomendações e requisitos devem ser aprovados pela Junta 
Geral de Educação Superior e Ministério.

a) Os anciãos locais em missão são ordenados membros 
da missão e não são membros de uma conferência anual. Os 
anciãos locais em missão são limitados na sua itinerância e 
autoridade sacramental para os laços da missão e como tal 
não são ilegíveis para transferir as suas credenciais para outra 
conferência anual.

b) Os pastores de missão são membros da missão sem 
serem membros de uma conferência anual. A missão determi-
nará os requisitos para um pastor da missão a fim de utilizar 
melhor a liderança autóctone. Os pastores da missão estão 
limitados na sua itinerância aos limites da missão.

Justificação:
¶ 590-593 é um conjunto de petições de Missões, revistas 

na mesma estrutura como o conjunto de petições das Con-
ferências Anuais Provisórias, ¶¶ 580-583. Novo ¶ 592 é uma 
declaração do Estado de membro e inclui conteúdo do antigo 
¶ 591. 

¶500.

Número de Petição: 60285-CO-¶500-G; Streiff, Patrick - 
Zurich, Switzerland para o Comité Permanente dos Assuntos 
da Conferência Central Kemper, Thomas - New York, NY, 
EUA para a Junta Geral dos Ministérios Globais.
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Missões - Encontro Anual

Adicionar Novo ¶ 593 ao Livro da Disciplina como se 
segue:

¶ 593. Missões—Encontro Anual—1. Uma missão re-
unir-se-á anualmente em local e hora designada pelo bispo 
responsável, que presidirá. Na ausência do bispo, um super-
intendente da missão presidirá. Quem presidir conduzirá os 
assuntos na assembleia e disporá o trabalho.

2. O bispo designado, em consulta com a entidade ou 
entidades que criaram a missão, pode nomear um ou mais 
superintendentes da missão.

3. Na assembleia anual, o bispo pode designar os mis-
sionários, anciãos locais em missão, e pastores em missão 
para os diversos cargos para o ano subsequente; desde que a 
transferência de missionários relacionados com a Junta Geral 
dos Ministérios Globais seja completada apenas depois de 
consultar a junta.

4. Uma missão relacionada com uma conferência central 
está autorizada a eleger e a enviar um membro do clero e um 
membro leigo à conferência central como seu representante, 
com direito a voz mas sem direito a voto.

Justificação:
¶ 590-593 é um conjunto de petições de Missões, revistas 

na mesma estrutura como o conjunto de petições das Con-
ferências Anuais Provisórias, ¶¶ 580-583. Novo ¶ 593 é uma 
declaração do Encontro Anual e inclui conteúdo do antigo 
¶ 591. 

¶500.

Número da petição: 61013-CO-¶500; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, EUA.

Solução jurisdicional orgânica -  
Jurisdições que transferem conferências

Adicionar um novo parágrafo: 
¶538.  Conferências anuais a modificar filiação jurisdi-

cional—O seguinte processo é emanado no sentido de imple-
mentar as alterações constitucionais aos ¶¶ 37 e 39, nos quais 
as conferências anuais adquirem o poder de se juntarem a 
uma nova conferência jurisdicional. 

1. Após cada uma das conferências jurisdicionais regu-
larmente programadas, a delegação jurisdicional de cada uma 
das conferências anuais pode reunir-se, a fim de recomendar 
à sua sessão da Conferência Anual no que respeita à futura fil-
iação da conferência jurisdicional da conferência, bem como 
uma escolha alternativa de jurisdição no caso de a jurisdição 
inicialmente escolhida se dissolver segundo as disposições 
deste parágrafo. 

2. Pode ser emanada uma alteração à afiliação jurisdi-
cional por maioria de dois terços de uma assembleia de 

conferência anual devidamente convocada. Os votos para a 
afiliação jurisdicional devem ser feitos com, pelo menos, 18 
meses de antecedência relativamente à conferência jurisdicio-
nal regular seguinte.

3. Os secretários da Conferência Anual comunicarão o 
resultado dos votos sobre a filiação jurisdicional ao colégio 
dos bispos de todas as jurisdições e ao Conselho Geral de 
Finanças e Administração (CGFA) no prazo de 30 dias a con-
tar da data da votação.

4. As conferências anuais participarão na assembleia da 
conferência jurisdicional da jurisdição em que irão entrar, 
sendo que, de outro modo, participarão na conferência da 
filiação anterior e permanecerão sob o plano de supervisão 
desse colégio de bispos até ao dia 1 de Setembro do ano da 
conferência jurisdicional quando os bispos tomarem posse.

5. Qualquer conferência jurisdicional cujo total de mem-
bros filiados seja inferior a 300.000, como certificado pelo 
Conselho Geral de Finanças e Administração (CGFA), é 
dissolvida a partir de 1 de Setembro do ano da conferência 
jurisdicional regular seguinte. Não haverá assembleia da con-
ferência jurisdicional para aquelas jurisdições que se estão a 
dissolver. As conferências anuais  que de outro modo teri-
am participado numa jurisdição a dissolver participarão na 
conferência jurisdicional da opção que decidirem. Os colé-
gios dos bispos da ou das jurisdições receptoras reunir-se-ão 
conforme seja necessário, a fim de elaborarem um plano eq-
uitativo para a divisão de quaisquer propriedades, activos e 
responsabilidades jurídicas jurisdicionais.

6. Os bispos deslocados da sua jurisdição segundo as dis-
posições deste parágrafo podem ser transferidos para outra 
jurisdição para serviço episcopal segundo as disposições do 
alterado ¶ 49 ou podem ser nomeados para outros deveres 
em plano aprovado pelo Conselho dos Bispos. Esses de-
veres podem incluir, embora não se limitem, a responsabi-
lidades administrativas numa agência de Igreja geral, bispo 
em residência num seminário ou outra instituição académica 
ligada à igreja, ou nomeação numa Conferência Anual como 
assistente de um bispo, superintendente distrital ou pastor 
de uma igreja local. Em todos os casos, os bispos manterão 
o seu título, salário e benefício, apesar de os seus salários e 
benefícios do Fundo Episcopal poderem ser ajustados, segun-
do as disposições do ¶ 408. 

7. Os bispos que não sirvam num Colégio de Bispos 
poderão contudo escolher uma conferência jurisdicional pela 
qual passarão a ser responsáveis, segundo as disposições dos 
¶¶ 412, 413 e 523. 

Justificação:
Este artigo faz parte de uma agenda legislativa mais 

abrangente para alcançar a Unidade Amigável na IMU at-
ravés da “Solução Jurisdicional Orgânica.” Este artigo define 
os processos envolvidos com a alteração de uma conferência 
para uma nova jurisdição. Ver jurisdictionalsolution.org.
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¶500.

Número da petição: 61020-CO-¶500-!; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, EUA.

Solução de duas jurisdições -  
Formação de novas jurisdições

Acrescentar: ¶ 538 “Formação de novas jurisdições” 
O processo seguinte é emanado com vista a implementar as al-
terações constitucionais aos ¶¶ 9, 27 e 37, criando duas novas 
jurisdições nos Estados Unidos. O secretário da Conferência 
Geral trabalhará em conjunto com os bispos, de modo a as-
segurar que a votação na ratificação destas alterações consti-
tucionais começa com as assembleias da conferência anual 
regularmente programada depois do dia 1 de Setembro de 
2016, e estará concluída em 31 de Agosto de 2017.

 1. As duas novas jurisdições substituirão as cinco juris-
dições geográficas anteriores. O Conselho dos Bispos super-
visionará a implementação das novas jurisdições e servirá de 
casa depuradora de informação para o clero e as congregações 
que desejem afiliar-se numa jurisdição diferente daquela es-
colhida pela sua conferência anual.

 2. Em antecipação da aprovação das referidas alterações 
constitucionais, a Conferência Geral de 2016 elegerá (sub-
sequente à aprovação das alterações pelos necessários dois 
terços) uma equipa de sete pessoas para cada uma das novas 
jurisdições, composta por três leigos, três membros do clero e 
um bispo. As nomeações serão feitas pela Conferência Geral 
com pelo menos 24 horas de antecedência relativamente à 
eleição. Cada nomeado confirmará o seu compromisso para 
com os princípios gerais contidos na descrição de cada juris-
dição no ¶ 37 alterado para a equipa jurisdicional para a qual 
foram nomeados.

 3. Nos dez meses após a Conferência Geral, cada eq-
uipa escreverá e aprovará uma descrição da missão e da 
missão para a sua jurisdição em particular, incluindo um 
resumo de uma página. Estes documentos serão o guia ini-
cial para a tomada de decisões pelos bispos, conferências 
anuais, clero, congregações e instituições eclesiásticas 
sobre a jurisdição com a qual se afiliarão. Os documen-
tos descritivos serão divulgados publicamente quando o 
Conselho dos Bispos confirmar que as respetivas alter-
ações constitucionais foram ratificadas.

4. Afiliação episcopal—a) Não mais do que 60 dias após 
a certificação das alterações constitucionais permitindo duas 
novas jurisdições norte-americanas, cada um dos bispos 
Metodistas Unidos activos e aposentados a servir nos Estados 
Unidos da América elegerá para relacionar com a Jurisdição 
Progressiva ou Tradicional descrita no ¶ 37 e nos documentos 
descritivos (¶ 538). Estas selecções serão consideradas pelo 
Conselho dos Bispos e tornadas públicas após o término do 
período de 60 dias. Os bispos relacionar-se-ão tanto com a 

nova jurisdição como a sua jurisdição geográfica anterior até 
que a transição esteja concluída.

b) Após os 60 dias, o Colégio dos Bispos para cada juris-
dição pode reunir e iniciar a ordenação do trabalho das suas 
respectivas novas jurisdições. 

5. Filiação na conferência anual—a) No período de 
oito meses da certificação dos emendas constitucionais, 
a votação será feita por voto secreto em cada conferên-
cia anual nos EUA a que essa jurisdição doravante per-
tença. Bastará uma simples maioria de votos. O voto de 
cada conferência anual será solicitado pelo Conselho dos 
Bispos e será definitivo. 

b) Cada conferência anual elegerá também uma del-
egação jurisdicional para a conferência organizadora da 
sua jurisdição seleccionada, consistindo de igual número 
de delegados que foram eleitos para a conferência juris-
dicional anterior. Se forem eleitos membros do clero que 
indiquem posteriormente o seu desejo de se afiliarem a 
outra jurisdição, esses membros do clero perderão a ca-
pacidade de elegibilidade para servir. Os membros laicos 
tornar-se-ão não elegíveis para servir se a igreja local a 
que pertencem votar para se afiliar a outra jurisdição. As 
conferências anuais elegerão números suficientes de del-
egados de reserva para garantir delegação total. Pode ser 
proposta legislação por cada conferência anual para a con-
ferência organizacional da sua nova jurisdição.

6. Afiliação congregacional—a) As congregações contin-
uarão automaticamente a pertencer à conferência anual a que 
pertenciam antes, a menos que a congregação tome medidas 
para modificar as afiliações. As congregações que manifestem 
dissidência da afiliação jurisdicional da sua conferência de 
igreja, terão até 31 de Dezembro de 2018 para indicar, por 
maioria de votos secretos numa conferência eclesiástica ex-
traordinária devidamente convocada, da sua decisão de ser-
em colocadas numa conferência de igreja de outra jurisdição. 
Estas congregações continuarão a fazer parte da sua anterior 
conferência anual até que esteja concluída a conferência orga-
nizadora da nova jurisdição. 

b) As igrejas que desejem alterar a filiação jurisdicional 
depois do processo acima descrito poderão fazê-lo, de acordo 
com as disposições do ¶ 41 da Constituição. 

7. Filiação dos membros do clero—a) Os membros do 
clero terão até ao dia 31 de Dezembro de 2018 para notificar 
o seu bispo do seu desejo de servir na outra jurisdição. O seu 
bispo enviará o nome desses membros do clero ao Colégio 
dos Bispos da jurisdição receptora. A filiação na conferên-
cia continuará na anterior conferência até que a transferência 
para outra conferência anual se concretize. 

b) Subsequente à sua filiação original, os membros do 
clero podem optar por serem transferidos de uma conferência 
anual numa jurisdição para uma conferência anual de out-
ra jurisdição, segundo as disposições do ¶ 347.1. Contudo, 
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essa transferência exigirá a aprovação adicional da Junta do 
Ministério Ordenado e da assembleia eclesiástica da con-
ferência anual receptora.

8. Conferências jurisdicionais organizadoras—a) Os 
colégios dos bispos das respetivas jurisdições convocarão 
uma conferência organizadora extraordinária para cada uma 
das novas jurisdições. As conferências realizar-se-ão durante 
o mês de Fevereiro de 2019.

b) Na conferência organizadora para cada jurisdição, os 
mapas da conferência anual de cada jurisdição serão redesen-
hados de forma a cobrir todos os Estados Unidos da América. 
Sempre que possível, a cobertura será obtida pelo alargamen-
to dos limites das conferências existentes. As conferências 
anuais à prova e as conferências missionárias podem ser for-
madas consoante as necessidades. Os bispos serão nomeados 
para as respetivas áreas episcopais como estipulado noutra 
secção. Os novos bispos serão eleitos de acordo com as ne-
cessidades, segundo as disposições do ¶ 404. Para efeitos des-
ta transição, os bispos iniciarão a sua nova nomeação residen-
cial no dia 1 de Abril de 2019.

c) Cada conferência jurisdicional criará o seu próprio 
sistema para apoiar os membros do clero que desejem mudar 
de conferência conferência anual na obtenção da situação de 
filiação numa nova conferência anual, na obtenção de uma 
nomeação na nova conferência conferência anual e/ou na ob-
tenção da uma nomeação transacional. Os membros do clero 
podem continuar a servir numa conferência diferente daquela 
a que pertencem até que se encontre uma nova nomeação ad-
equada na sua nova conferência anual. 

d) Após o remapeamento das conferências anuais em 
cada jurisdição, cada conferência anual retirará ou ajustará os 
seus distritos para servirem todo o território dentro dos seus 
limites.   

9. Filiação institucional—Qualquer instituição rela-
cionada com a igreja que seja filiada, mas não propriedade, 
numa conferência anual ou jurisdicional, pode optar por 
mudar a sua filiação e relação com a Igreja seguindo a or-
ganização das novas jurisdições e da redefinição dos limites 
da conferência anual. A instituição, pelos seus próprios pro-
cessos internos, pode optar por continuar a filiação com a 
conferência anual ou jurisdicional sucessora à qual estava 
afiliada antes, mudar a sua filiação para a conferência anu-
al ou jurisdicional representando a outra jurisdição daquela 
na qual estava antes afiliada, procurar filiação em ambas as 
jurisdições ao mesmo tempo ou retirar completamente a fil-
iação da igreja. Um pedido da instituição para se afiliar com 
uma conferência anual ou jurisdicional diferente depende da 
aprovação da conferência.

10. Propriedade congregacional—A cláusula de fide-
icomisso de cada propriedade de congregação local será de 
propriedade e administrada pela conferência anual com a qual 

a igreja local optar por se afiliar (¶2501, 2503). Todos os acti-
vos e passivos anteriormente incorridos por uma congregação 
local continuarão com essa congregação, seja qual for a fil-
iação.

11. Propriedade da conferência anual—Os activos e os 
passivos de propriedade das conferências anuais perman-
ecerão nessa conferência. As igrejas locais e os membros do 
clero transferidos de uma conferência anual, segundo as dis-
posições do ¶ 538, são desvinculadas de todas as acções dos 
activos ou passivos dessa conferência.

12. Propriedade jurisdicional—Os activos e os passivos 
de propriedade de anteriores jurisdições da Igreja Metodista 
Unida serão assumidos pela jurisdição seleccionada por 
maioria de voto do número agregado de membros nas várias 
conferências anuais dessa anterior jurisdição. 

13. Arbitragem—Eventuais disputas sobre a divisão de 
activos e passivos serão decididas por meio de arbitragem pelo 
Conselho Judicial. Cada conferência anual ou jurisdicional 
apresentará o seu caso, na forma oral e escrita, e o Conselho 
tomará a decisão final quanto a uma divisão equitativa dos 
activos e dos passivos. As despesas inerentes a assembleias 
extraordinárias ou despesas de viagem daí decorrentes do 
conselho para tais finas serão da exclusiva responsabilidade 
das conferências envolvidas na arbitragem.

Justificação:
Uma maneira de alcançar a unidade amigável na IMU é 

através de uma solução de duas jurisdições. Esta parte dessa 
solução define o processo detalhado em que serão formadas 
duas novas jurisdições. Tal como na Major League Baseball, 
teríamos duas ligas no Metodismo Unido Americano, cada 
uma delas com regras ligeiramente diferentes. Ver jurisdic 
tionalsolution.org.

¶500.

Número da petição: 61025-CO-¶500-!; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, EUA.

Solução Jurisdicional Progressiva –  
Participação individualizada 

Acrescentar ¶ 538. A Jurisdição Progressiva—Haverá 
uma Jurisdição Progressiva para aquelas conferências anu-
ais nos Estados Unidos que optem por uma dissidência de 
princípio das normas e práticas relacionadas com o casamen-
to, sexualidade humana, género e assuntos afins. Não obstante 
outras disposições, a Jurisdição Progressiva funcionará como 
outras jurisdições da Igreja Metodista Unida excepto no que 
se refere às seguintes disposições:

1. A jurisdição terá os poderes de fazer as mudanças e as 
adaptações ao Livro de Disciplina (LdD)  segundo os requisit-
os da jurisdição, em especial no que concerne a organização e 
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a administração do trabalho na igreja local, distrito, conferên-
cia anual, e níveis jurisdicionais, desde que não seja tomada 
nenhuma medida contrária à Constituição (¶¶ 1-61), Regras 
Gerais, Normas Doutrinárias e A Nossa Tarefa Teológica 
(¶¶ 101-104), O Ministério para Todos os Cristãos (¶¶ 120-
142), e O Prefácio e o Preâmbulo aos Princípios Sociais. 
Sujeito a estas restrições, a jurisdição pode delegar numa 
conferência anual constituinte o poder de fazer uma ou outra 
mudança e adaptação referidas neste parágrafo, após solici-
tação dessa conferência anual.

2. A jurisdição será livre de adaptar as normas de orde-
nação descritas no ¶ 304.3 que proíbem homossexuais prati-
cantes autoconfessos de serem certificados como candidatos 
para o ministério, ordenados como ministros ou nomeados 
para servir na Igreja Metodista Unida. Os bispos eleitos pela 
jurisdição devem possuir as qualificações esperadas de todos 
os outros bispos Metodistas Unidos, incluindo a conformi-
dade com o ¶ 304.3. A jurisdição será igualmente livre de 
adaptar o ¶ 613.19, a fim de permitir que a despesa dos fun-
dos da conferência conferência anual promova a aceitação da 
homossexualidade.

3. A jurisdição será livre de permitir os membros do clero 
e as igrejas da sua conferência anual de celebrarem qualquer 
tipo de cerimónias de casamento que opte por permitir, não 
ficando esses membros do clero sujeitos a represálias segundo 
o ¶ 2702.1 (b).

4. A Jurisdição Progressiva pode nomear um tribunal 
judicial para determinar questões legais emergentes das re-
gras, regulamentos, e as secções revistas, adaptadas ou no-
vas secções na conferência da Disciplina Jurisdicional 
Progressiva emanadas pela jurisdição.

5. A jurisdição criará o seu próprio logótipo, o qual 
poderá ser uma adaptação da Cruz e da Chama Metodista 
Unida, pendente da aprovação do Conselho Geral de Finanças 
e Administração (CGFA). As igrejas e as conferências anuais 
da jurisdição usarão o logótipo da jurisdição e indicarão a sua 
filiação jurisdicional na sinalética e no papel timbrado.

6. Enquanto que as conferências anuais da jurisdição terão 
o direito à mesma percentagem de delegados da Conferência 
Geral como os de outras jurisdições, estes delegados não 
terão direito a voto no que se refere a partes da Disciplina que 
a jurisdição tenha o poder de adaptar.

7. A jurisdição terá a seguinte representação nas agências 
gerais da igreja:

a. A jurisdição tem direito à representação proporcion-
al no Conselho Geral de Finanças e Administração (CGFA), 
Junta Geral de Benefícios de Pensões e Saúde, Junta Geral dos 
Ministérios Globais, Comissão Geral sobre Religião e Raça, 
Comissão Geral sobre o Estatuto e o Papel das Mulheres, 
Comissão Geral dos Homens Metodistas, Comissão Geral 

de Arquivos e História, Comissão Geral das Comunicações, 
Comissão Permanente sobre Assuntos das Conferências 
Centrais, Casa Publicadora Metodista Unida e Mulheres da 
Igreja Metodista Unida. 

b.  a jurisdição não tem direito à representação na Junta 
Geral da Igreja e Sociedade, Junta Geral do Discipulado, 
Junta Geral de Educação Superior e Ministério ou entidades 
afiliadas destas agências gerais.

c. A jurisdição terá direito a um representante na Mesa 
Conexional.

8. A avaliação das contribuições da igreja geral para as 
conferências anuais da jurisdição terão em consideração os 
seguintes fatores:

a. A jurisdição será responsável pelo financiamento total 
dos seus próprios programas e despesas episcopais.

b. A jurisdição partilhará na igreja geral o apoio dos bis-
pos da conferência central através do Fundo Episcopal.

c. A jurisdição não participará nos orçamentos daquelas 
agências para as quais não tem direito de representação, ex-
cepto conforme negociado com o Conselho Geral de Finanças 
e Administração (CGFA) e no disposto pelo ¶ 806.9. A juris-
dição é incentivada a participar em The Advance.

d. Uma vez que a jurisdição não está vinculada pelos 
Princípios Sociais, não participa no orçamento da Junta Geral 
da Igreja e Sociedade. A jurisdição pode celebrar acordos 
com a junta para partilha de serviços e desenvolver contratos 
de financiamento conforme negociado com o Conselho Geral 
de Finanças e Administração (CGFA).

e. Visto que a jurisdição tem a responsabilidade de deci- 
dir as suas próprias normas para o ministério e ensino minis-
terial, não lhe será pedido que financie o Fundo de Educação 
Ministerial ou o trabalho da Junta Geral de Educação Superior 
e Ministério. A jurisdição pode celebrar acordos com es-
tas agências para partilha de serviços e desenvolver contra-
tos de financiamento partilhado conforme negociado com o 
Conselho Geral de Finanças e Administração (CGFA). A ju-
risdição é igualmente incentivada a criar meios alternativos 
de apoio aos estudantes ministeriais que sejam candidatos das 
suas conferências anuais.

f. A jurisdição pode celebrar acordos com a Junta Geral 
do Discipulado para partilha de serviços e desenvolver con-
tratos de financiamento conforme negociado com o Conselho 
Geral de Finanças e Administração (CGFA). 

g. A jurisdição participará no Fundo da Universidade de 
África, o Fundo Negro Universitário, o Fundo de Administração 
Geral e o Fundo de Cooperação Interdenominacional.

h. Em qualquer contrato de financiamento celebrado com 
a jurisdição por uma agência da Igreja geral, serão vinculati-
vas as disposições do ¶ 806.9.
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Justificação:
A Unidade Amigável pode ser alcançada na IMU através 

da criação de uma sexta Jurisdição Progressiva com poderes 
para se adaptar às nossas regras. Este artigo do programa leg-
islativo define a participação individualizada da nova juris-
dição na igreja geral. Ver www.jurisdictionalsolution.org.

¶500.

Número da petição: 61026-CO-¶500-!; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, EUA.

Solução Jurisdição Progressiva -  
Formação de uma nova jurisdição

Acrescentar ¶ 539: O seguinte processo é emanado 
para implementar a emenda ao ¶ 37 que cria uma Jurisdição 
Progressiva nos Estados Unidos. O secretário da Conferência 
Geral trabalhará em conjunto com os bispos, de modo a as-
segurar que a votação na ratificação destas alterações consti-
tucionais começa com as assembleias da conferência anual 
regularmente programadas depois do dia 1 de Setembro de 
2016, e estará concluída em 31 de Agosto de 2017, com a cer-
tificação pelo Conselho dos Bispos do resultado da votação às 
emendas até 31 de Dezembro de 2017.

1. A Jurisdição Progressiva abrangerá todos os Estados 
Unidos da América e sobrepôr-se-á geograficamente às cinco 
jurisdições padrão. 

2. Em antecipação da aprovação das referidas alterações 
constitucionais, a Conferência Geral de 2016 elegerá (sub-
sequente à aprovação das alterações pelos necessários dois 
terços) uma equipa de sete pessoas para representar a visão da 
Jurisdição Progressiva, composta por três leigos, três mem-
bros do clero e um bispo. As nomeações serão feitas pela 
Conferência Geral com pelo menos 24 horas de antecedên-
cia relativamente à eleição. Cada nomeado confirmará o seu 
compromisso para com os princípios gerais contidos na de-
scrição de cada Jurisdição Progressiva no ¶ 37 alterado.

3. Nos dez meses após a Conferência Geral, cada equipa 
escreverá e aprovará uma descrição da visão e da missão para 
a Jurisdição Progressiva, incluindo um resumo de uma página. 
Estes documentos serão o guia inicial para a tomada de de-
cisões pelos bispos, conferências anuais, clero, congregações 
e instituições eclesiásticas sobre a decisão de se afiliarem ou 
não á nova jurisdição. Os documentos descritivos serão divul-
gados publicamente quando o Conselho dos Bispos confirmar 
que as respetivas alterações constitucionais foram ratificadas.

4. Afiliação episcopal—a) Não mais do que 60 dias após 
a certificação das alterações constitucionais a Jurisdição 
Progressiva, cada bispo Metodista Unido no activo e aposen-
tado servindo nos Estados Unidos da América pode optar por 

relatar à nova jurisdição descrita no ¶ 37 e nos documentos 
descritivos (¶ 538.9 (b)). Estas selecções jurisdicionais serão 
consideradas pelo Conselho dos Bispos e tornadas públicas 
após o término do período de 60 dias. Os bispos  relatarão 
tanto à nova jurisdição como à sua jurisdição geográfica an-
terior até que a transição esteja concluída. b) Após os 60 dias, 
o Colégio dos Bispos para a nova jurisdição pode convocar e 
iniciar a ordem de trabalhos da sua nova jurisdição. O Colégio 
dos Bispos para a Jurisdição Progressiva supervisionará a im-
plementação da nova jurisdição e servirá como um centro de 
informação para as conferências anuais, o clero e as congre-
gações que desejem afiliar-se à jurisdição.

5. Afiliação da conferência anual—a)  Ao fim de oito 
meses da certificação das emendas constitucionais, proced-
er-se-á a votação por voto secreto em cada conferência an-
ual nos EUA sobre a união ou não à Jurisdição Progressiva. 
Bastará uma simples maioria de votos dos membros da con-
ferência anual. O voto de cada conferência jurisdicional será 
comunicado antes do adiamento dessa conferência. b) As con-
ferências anuais que votem para se afiliarem com a Jurisdição 
Progressiva elegerão uma delegação jurisdicional, composta 
pelo mesmo número de delegados que foram eleitos para a 
conferência jurisdicional anterior. Se os membros do clero 
eleitos optarem pela dissidência da afiliação jurisdicional da 
sua conferência anual, estes membros do clero não poderão 
ser elegíveis para servir. Os membros leigos eleitos não serão 
elegíveis para servir se a igreja local a que pertencem votar a 
favor da dissidência da afiliada jurisdicional da conferência 
anual. As conferências anuais elegerão números suficientes 
de delegados de reserva para garantir delegação total. A legis-
lação jurisdicional pode também ser proposta pelas conferên-
cias anuais.

6. Afiliação congregacional—a) As congregações contin-
uarão automaticamente a pertencer à conferência anual a que 
pertenciam antes, a menos que a congregação tome medidas 
para modificar as afiliações. As congregações que manifestem 
dissidência da afiliação jurisdicional da sua conferência de 
igreja segundo este parágrafo, terão até 31 de Dezembro de 
2018 para indicar, por maioria de votos secretos numa con-
ferência eclesiástica extraordinária devidamente convocada, 
da sua decisão de serem colocadas numa conferência anual da 
Jurisdição Progressiva ou da jurisdição geográfica a que an-
tes pertenciam. As congregações que votem pela saída da sua 
conferência anual continuarão a fazer parte da sua conferên-
cia anual anterior até à conclusão da conferência organiza-
dora/reorganizadora da nova conferência anual. b) As igrejas 
que desejem mudar de afiliação jurisdicional após o processo 
acima descrito podem fazê-lo segundo as disposições do ¶ 41 
da Constituição. 
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7. Afiliação dos membros do clero—a) Os membros do 
clero terão até ao dia 31 de Dezembro de 2018 para notifi-
car o seu bispo do seu desejo de servir numa outra jurisdição 
que não aquela escolhida pela sua conferência anual. O seu 
bispo enviará o nome desses membros do clero ao Colégio 
dos Bispos da jurisdição receptora. A filiação da conferên-
cia continuará na conferência anterior até que a transferência 
para outra conferência anual esteja concluída. b) Subsequente 
à sua filiação original, os membros do clero podem optar por 
serem transferidos de uma conferência anual numa jurisdição 
para uma conferência anual de outra jurisdição, segundo as 
disposições do ¶ 347.1. 

8. Conferências jurisdicionais organizadoras—a) Os 
colégios dos bispos das respetivas jurisdições convocarão 
uma conferência organizadora ou reorganizadora extraor-
dinária para cada uma das jurisdições. As conferências re-
alizar-se-ão durante o mês de Fevereiro de 2019. Na eventual-
idade de nenhuma conferência jurisdicional numa jurisdição 
em particular votar a favor da união à Jurisdição Progressiva, 
e mais ainda que nenhumas conferências anuais das juris-
dições geograficamente contíguas sejam acrescentadas a essa 
jurisdição pelos processos já descritos, e mais ainda que nen-
huns bispos dessa jurisdição saiam para se juntar à Jurisdição 
Progressiva, o Colégio dos Bispos nessa jurisdição pode 
renunciar a convocar uma assembleia extraordinária dessa 
conferência jurisdicional. b) Na conferência organizadora/
reorganizadora de cada jurisdição, os mapas da conferência 
anual de cada jurisdição serão reelaborados, de forma a co-
brir toda a área geográfica atribuída à jurisdição. A Jurisdição 
Progressiva criará um mapa de conferências anuais que cobra 
todos os Estados Unidos. Essas conferências anuais abrang-
erão todas as igrejas que desejam a transferência para uma 
conferência anual na Jurisdição Progressiva. Sempre que pos-
sível, a cobertura será obtida pelo alargamento dos limites das 
conferências existentes. As conferências anuais à prova e as 
conferências missionárias podem ser formadas consoante as 
necessidades. Os bispos serão nomeados para as respetivas 
áreas episcopais como estipulado noutra secção. Os novos 
bispos serão eleitos de acordo com as necessidades, segundo 
as disposições do ¶ 404. Para efeitos desta transição, os bispos 
iniciarão a sua nova nomeação residencial em 1 de Abril de 
2019. c) Cada conferência jurisdicional criará o seu próprio 
sistema para apoiar os membros do clero que desejem mudar 
de conferência conferência anual na obtenção da situação de 
filiação numa nova conferência anual, na obtenção de uma 
nomeação na nova conferência conferência anual e/ou na ob-
tenção da uma nomeação transacional. O clero pode continu-
ar a servir numa conferência que não seja a sua e onde estão 
filiados até que se encontre uma nomeação adequada na sua 
nova conferência anual. d) Depois de reelaboração do mapa 
de conferências anuais em cada jurisdição, cada conferência 
anual desenhará ou ajustará os seus distritos para servir todo 
o território dentro dos seus limites. 

9. Afiliação institucional—Qualquer instituição rela-
cionada com a igreja que seja filiada, mas não proprie-
dade, numa conferência anual ou jurisdicional, pode optar 
por mudar a sua filiação e relação com a Igreja seguin-
do a organização das novas jurisdições e da redefinição 
dos limites da conferência anual. A instituição, pelos seus 
próprios processos internos, pode optar por continuar a 
filiação com a conferência anual ou jurisdicional à qual 
estava afiliada antes, mudar a sua filiação, procurar fil-
iação em ambas as jurisdições ao mesmo tempo ou retirar 
completamente a filiação da igreja. Um pedido da institu-
ição para se afiliar com uma conferência anual ou juris-
dicional diferente depende da aprovação da conferência.

10. Propriedade congregacional—A cláusula de fide-
icomisso de cada propriedade de congregação local será de 
propriedade e administrada pela conferência anual com a qual 
a igreja local optar por se afiliar (¶¶ 2501, 2503). Todos os 
activos e passivos anteriormente incorridos por uma congre-
gação local continuarão com essa congregação, seja qual for 
a filiação.

11. Activos da conferência anual e passivos de não 
pensões—As conferências anuais que votam a entrada na 
Jurisdição Progressiva por uma margem de pelo menos 75 
por cento, fá-lo-ão com as propriedades da sua conferên-
cia, activos e passivos intactos. Aqueles que optem pela 
Jurisdição Progressiva por uma margem inferior a 75 por 
cento dividirão os activos e passivos da conferência propor-
cionalmente com as conferências anuais a receberem as con-
gregações que saem.  Os activos serão divididos com base 
no montante das contribuições da conferência anual pagadas 
pelas congregações que saem ao longo dos cinco anos ante-
riores.  Os passivos serão divididos com base na percenta-
gem das contribuições da conferência anual avaliadas para 
cada congregação, calculados em média ao longo dos cinco 
anos anteriores. 

12. Passivos de pensões da conferência anual—Cada 
conferência anual com pelo menos uma congregação de saída 
e passivos de pensões não financiados elegerão representante 
para um comité conjunto de distribuição, o qual distribuirá o 
passivo de pensões com toda ou todas as conferências anuais 
receptoras segundo das disposições do ¶ 1509. 

13. Propriedade jurisdicional—Se mais do que 50 por 
cento do número agregado de membros professantes numa 
jurisdição deixar de pertencer à Jurisdição Progressiva, as 
propriedades detidas pela jurisdição serão divididas com 
a Jurisdição Progressiva proporcionalmente ao número de 
membros professantes.

14. Arbitragem—Eventuais disputas sobre a divisão de 
activos e passivos serão decididas por meio de arbitragem pelo 
Conselho Judicial. Cada conferência anual ou jurisdicional 
apresentará o seu caso, na forma oral e escrita, e o Conselho 
tomará a decisão final quanto a uma divisão equitativa dos 
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activos e dos passivos. As despesas inerentes a assembleias 
extraordinárias ou despesas de viagem daí decorrentes do 
conselho para tais finas serão da exclusiva responsabilidade 
das entidades envolvidas na arbitragem.

15. Apela-se à Conferência Geral de 2020 que analise o 
efeito da reorganização constante deste parágrafo e considere 
o remapeamento das jurisdições geográficas de acordo com as 
disposições constitucionais do ¶ 15.12.

Justificação:
A Unidade Amigável pode ser alcançada na IMU através 

da criação de uma sexta Jurisdição Progressiva com poderes 
para se adaptar às nossas regras. Este artigo do programa leg-
islativo descreve o processo da formação da nova jurisdição. 
Ver www.jurisdictionalsolution.org.

¶502.1.

Número da petição: 60172-CO-¶502.1-G; Chumley, 
Madeline L. - Dallas, TX, EUA pela Assembleia Legislativa 
das Pessoas Jovens MU.

Representação dos Jovens

Acrescentar o seguinte ao parágrafo ¶ 502.1:
c) De modo a assegurar a representação através de todas 

as faixas etárias, sempre que possível, um (1) em cada três (3) 
dos delegados leigos deverão ser jovens ou jovens adultos em 
todas as delegações de conferência. 

Fundamentação:
Os jovens estão muitas vezes representados na Conferên-

cia Geral, razão pela qual esta petição procura assegurar que 
os jovens têm voz no maior órgão governativo da nossa igreja. 
À medida que encaramos os problemas relevantes, estes jov-
ens líderes serão parte fundamental das conversações que lá 
ocorrerão.

¶507.

Número de Petição: 60035-CO-¶507-G; Kenaston, Judi 
M. - Charleston, WV, EUA para a Comissão da Conferência 
Geral.

Submissão de Petição

Emendar ¶ 507, como se segue:
¶ 507. Petições para a Conferência Geral –Qualquer 

organização, membro do clero ou membro leigo Qualquer 
Conselho de Igreja Local ou Estruturas Alternativas 
da Igreja Local; Conferência Cargo/Igreja; Missões; 
Conferência Anual, Conferência Anual Provisória, 
Conferência Missionária, Conferência Jurisdicional, Comités 
Jurisdicionais, Conferência Central, Conferência Central 

Provisória, Agência Geral, Comité de Estudo de Conferência 
Geral, Comissão Geral, Junta Geral, Conselho de Igreja Geral 
ou a Mesa Conexional da Igreja Metodista Unida, quaisquer 
grupos que estejam oficialmente relacionados com a agência 
geral da Igreja Metodista Unida; e caucus raciais e étnicos 
oficiais, incluindo Metodistas Negros para a Renovação da 
Igreja, Metodistas Associados para Representar Hispano-
Americanos, Caucus Internacional Nativo-Americano, 
Federação Nacional dos Metodistas Unidos Asiático-
Americanos e Caucus Metodista Unido Nacional dos 
Habitantes das Ilhas do Pacífico, podem peticionar da se-
guinte forma a Conferência Geral: . . . 

3. Cada petição deve ser assinada pela pessoa responsável 
por submetê-la, acompanhada pela identificação adequada, 
tal como morada, igreja local ou junta Metodista Unida ou 
relacionamento de agência o nome do órgão que submete e 
informação de contacto.  

4. Todas as petições submetidas à Conferência Geral, 
excepto aquelas submetidas pelos membros individuais da 
Igreja Metodista Unida e Grupos de igreja local, que solici-
tam . . .  

7. As petições adoptadas e devidamente submetidas pelas 
conferências anuais, conferências jurisdicionais e centrais, 
a organização da Juventude Metodista Unida, ou agências 
gerais ou conselhos da Igreja e petições devidamente sub-
metidas pelos membros individuais (do clero ou leigos) da 
Igreja Metodista Unida e grupos de igreja local, desde que 
tenham sido recebidas pelo secretário de petições . . . 

Justificação:
Cada petição para a Conferência Geral será debatida e 

apoiada por uma unidade mais pequena dos Metodistas Uni-
dos. Limitar o número de petições irá consolidar o processo 
deliberativo respeitante às petições individuais e que pos-
sivelmente resultará numa redução do volume geral de pe-
tições apresentadas à Conferência Geral.

¶507.

Número de Petição: 60226-CO-¶507-G; Johnson, Carolyn 
E. - West Lafayette, IN, EUA para a Conferência Anual do 
Indiana.

Voto Obrigatório

Emendar ¶ 507 do  Livro da Disciplina ao adicionar um 
novo ponto 10, como se segue:

¶ 507. Petições para a Conferência Geral—Qualquer 
organização, membro do clero ou membro leigo da Igreja 
Metodista Unida pode peticionar a Conferência Geral da se-
guinte maneira: . . .

 10. Todas as petições que foram aprovadas por um 
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comité legislativo irão receber um voto pela sessão plenária 
na Conferência Geral daquele ano.

Justificação:
É injusto e ineficaz para os comités legislativos aperfeiçoar 

a legislação, apenas para ver ser recusada aquela legislação a 
oportunidade de um voto pela sessão plenária. Esta regra vai 
desencorajar a obstrução e tácticas de atraso, bem como incen-
tivar a gestão de tempo eficaz do processo legislativo.

¶507.

Número de petição: 60571-CO-¶507-G; Womack, W. 
Michael - Greenwood, IN, EUA.

Limites para submissão

Alterar Disciplina ¶ 507, Petições da conferência geral, 
ao adicionar a nova sub-secção n.º 10 no final da actual ¶ 507:

10. Nenhuma entidade individual pode submeter mais 
de um total de oitenta petições separadas para qualquer 
Conferência geral. Quaisquer petições recebidas pelo 
Secretário da conferência geral ou pelo Secretário de pe-
tições devem ser consideradas inválidas se o apresentante 
já tiver submetido oitenta petições diferentes a esta mesma 
Conferência geral.

Justificação:
Este limite generoso deve ser mais do que suficiente para 

qualquer conferência anual, agência geral ou outra entidade 
submeterem as suas prioridades mais elevadas, sem permitir 
que qualquer entidade individual seja de tal forma dominante 
que abafe outras vozes. 

¶507.

Número de petição: 60879-CO-¶507-G; Galvan, Elias - EUA 
para os Metodistas Associados em Representação da Causa 
dos Americanos Hispânicos/Latinos.

Petições à Conferência Geral

¶ 507. Petições à Conferência Geral—Qualquer organi-
zação, membro do clero ou membro leigo da Igreja Metodista 
Unida pode apresentar petições à Conferência Geral. Os 
órgãos apropriados das igrejas de concordata também podem 
apresentar petições à Conferência Geral, desde que dispon-
ham de delegados com direito a voz e voto. As petições serão 
apresentadas da seguinte forma . . .

Justificação:
A Igreja Metodista Unida tem concordatas com qua-

tro igrejas autónomas. Estas igrejas participam na Con-
ferência Geral através de delegados com direito a voz e 

voto. Esta petição visa permitir que as igrejas de concor-
data apresentem petições à Conferência Geral relativas 
a questões que lhes digam respeito em vez de terem de 
recorrer a intermediários.

¶507.2.

Número da petição: 60996-CO-¶507.2-G; Carlsen, Jonathan -  
Arcadia, FL, EUA.

Validade das petições

Alterar o ¶ 507.2:
2. Cada petição deve estar de acordo com as normas 

doutrinais estabelecidas da Igreja Metodista Unida e deve tra-
tar um tema se . . . separado por partes. As petições em con-
flito com as normas doutrinais estabelecidas são igualmente 
inválidas. Nenhuma petição passará por uma revisão substan-
cial sem a permissão de quem a redigiu e preparou.

Justificação:
O autor original do ¶ 507.2 apresenta este documento. 

Duas vezes, uma em 2008 e outra em 2012, teve uma petição 
encurtada e reescrita ao ponto de se tornar incompreensível. 
Processar petições que entrem em conflito com as nossas nor-
mas doutrinárias desperdiça os recursos da igreja.

¶507.9.

Número da petição: 60721-CO-¶507.9-$-G; Smith, Jeremy - 
Portland, OR, EUA.

Acessibilidade electrónica do Livro de Disciplina

Emendar ¶ 507.9 como se segue:
Petições para a Conferência Geral
9. A secretária da Conferência Geral organizará o 

acesso electrónico de todas as petições, incluindo a acção 
da Conferência Geral e o impacto resultante no Livro de 
Disciplina da Igreja Metodista Unida, ao longo da assem-
bleia da Conferência Geral. Este acesso estará disponível 
até à publicação da nova edição de O Livro de Disciplina 
da Igreja Metodista Unida. A implementação será de acor-
do com as orientações criadas pelo Comité sobre o Plano 
de Organização e Regras da Ordem. No início do terceiro 
ano de cada quadriénio, a secretária organizará a disponibi-
lização do Livro de Disciplina da Igreja Metodista Unida, 
gratuitamente através da busca por palavra chave do texto 
completo em formato digital , no website oficial da Igreja 
Metodista Unida.
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Justificação:
“O acesso à informação é um direito humano básico” 

(Resolução 8011). Os custos de publicação do Livro de Dis-
ciplina são compensados pelas vendas dos livros. Ao oferecer 
o Livro de Disciplina online gratuitamente em uma data pos-
terior, equilibramos mais adequadamente a recuperação dos 
custos de produção com as necessidades de acessibilidade 
para as mudanças do quadriénio e a orientação da igreja local.

¶510.2.

Número de petição: 60570-CO-¶510.2-!-G; Stephens, Darryl 
W. - Lancaster, PA, EUA.

As resoluções não caducam automaticamente

Alterar Disciplina ¶ 510 conforme se segue: 
. . .
2. Um Livro de Resoluções a ser editadodeve ser edit-

ado e publicado (por via electrónica e impressa) pela Casa 
Publicadora Metodista Unida. O livro deve conter todas as 
resoluções válidas da mais recente Conferência geral, um 
índice de assuntos completo e um índice das passagens da 
Escritura para todas as resoluções impressas na presente, e. O 
prefácio do Livro de Resoluções incluirá as orientações para as 
resoluções escritas. O Livro de Resoluções ficará disponível 
no website oficial da Igreja Metodista Unida.

a) Todas as resoluções válidas da Conferência Geral da 
Igreja Metodista Unida serão publicadas em cada edição do 
Livro de Resoluções. Existirá um índice completo por assun-
tos e um índice de passagens das Escrituras para todas as res-
oluções válidas da Conferência Geral da Igreja Metodista Unida 
serão publicadas em cada edição do Livro de Resoluções. As 
resoluções são expressões oficiais da Igreja Metodista Unida 
e não caducam a não ser que a resolução indique a sua própria 
data de validade ou a não ser que seja substituída por uma 
resolução subsequente que indique a sua caducidade.durante 
oito anos após a sua adopção, e após esse período deverão ser 
consideradas caducadas a não ser que sejam readoptadas. As 
que tiverem expirado não serão impressas nas edições subse-
quentes do Livro de Resoluções. O Livro de Resoluções ficará 
disponível no website oficial da Igreja Metodista Unida.

b) As juntas do programa e agência farão a revisão de to-
das as resoluções válidas e recomendarãotodas as resoluções 
válidas e petições à Conferência Geral Para a caducidade de 
material desactualizado a retirada do material desactualizado. 

c) As resoluções válidasResoluções da Conferência ger-
al que fizerem parte oficial do Livro de Resoluções  necessi-
tarãodevem necessitar de 60 por cento de votos afirmativos na 
Conferência geral. 

. . .

Justificação:
Esta petição: 1) reduz o cargo legislativo de futuras con-

ferências gerais ao aliviar a necessidade de renovar as res-
oluções que estão prestes a caducar; e 2) reduz a necessidade 
de impressão da UMPH ao exigir que apenas as resoluções da 
Conferência geral legisladas mais recentemente sejam publi-
cadas no Livro de Resoluções

¶510.2a.

Número de petição: 60539-CO-¶510.2a-G; Hodge, Jeff - 
Syracuse, NY, EUA para a Conferência Anual da Parte Alta 
de Nova Iorque.

Referências cruzadas entre o Livro da Disciplina 
e o Livro de Resoluções

Alterar ¶ 510.2a do Livro da Disciplina da Igreja 
Metodista Unida da seguintes forma:

Todas as resoluções válidas da Conferência Geral da 
Igreja Metodista Unida serão publicadas em cada edição 
do Livro de Resoluções. Existirá um índice completo por 
assuntos e um índice de passagens das Escrituras para to-
das as resoluções válidas da Conferência Geral da Igreja 
Metodista Unida serão publicadas em cada edição do Livro de 
Resoluções. Cada resolução que corresponda a um parágrafo 
no Livro da Disciplina será listado por um número e título 
no final da sub-secção disciplinar correspondente com o qual 
está relacionado. No caso de publicações electrónicas, tal 
como, mas sem limitação, livros electrónicos e versões on-
line, as referências às resoluções no Livro da Disciplina ac-
tuarão como hiperligações para o texto dessas resoluções. As 
resoluções são oficiais . . .

Justificação:
Esta petição destina-se a ajudar a tornar o Livro da Disci-

plina e o Livro de Resoluções mais fáceis de utilizar por parte 
dos leitores e investigadores; e, ajudará os metodistas unidos 
a compreenderem melhor a interligação destes dois livros im-
portantes da nossa política e fé metodista unida.

O Livro da Disciplina “é o . . .

¶510.2a.

Número da petição: 60722-CO-¶510.2a-$-G; Smith, Jeremy -  
Portland, OR, EUA.

Acessibilidade electrónica do Livro de Resoluções

Emendar ¶ 510.2(a) conforme a seguir:
a) Todas as resoluções válidas da Conferência Geral da 

Igreja Metodista Unida serão publicadas em cada edição do 
Livro de Resoluções. Existirá um índice completo por assun-
tos e um índice de passagens das Escrituras para todas as res-
oluções válidas da “Conferência Geral da Igreja Metodista 
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Unida em cada edição do Livro de Resoluções. As resoluções 
são expressões oficiais da Igreja Metodista Unida durante oito 
anos depois da sua adopção, após o que serão consideradas 
expiradas a menos que sejam readoptadas. As que tiverem 
expirado não serão impressas nas edições subsequentes do 
Livro de Resoluções. O Livro de Resoluções ficará disponível, 
gratuitamente sob a forma de busca por palavra-chave do tex-
to completo em formato digital, no website oficial da Igreja 
Metodista Unida.

Justificação:
Somente a Conferência Geral fala pela Igreja. As res-

oluções devem estar publicamente acessíveis para falar com 
autoridade ao mundo. A Igreja Metodista Unida não está “efec-
tivamente alcançando os jovens e os jovens adultos” (Quatro 
áreas de foco), e eles são as pessoas que acessam mais rapida-
mente a informação online. O objectivo do Livro de Resoluções 
não é fazer dinheiro para a Casa Publicadora Metodista Unida.

¶511.

Número de petição: 60528-CO-¶511-G; Erbele, W. Terence - 
Ketchikan, AK, EUA para a Conferência da IMU no Alasca.

Descontinuar a comissão relativa  
à conferência geral e transferir para  

a mesa conexional

Eliminar ¶ 511 na totalidade.
Alterar ¶ 504 conforme a seguir se descreve: 
¶ 504.2. Entrada em funções—O secretário-designado 

assumirá as responsabilidades do gabinete do secretário logo 
após o adiamento da Conferência Geral quando todo o tra-
balho respeitante à assembleia esteja concluído, incluindo as 
correcções à Daily Christian Advocate, que serve como diário 
oficial da Conferência Geral. Depois da publicação, todas as 
traduções da Daily Christian Advocate serão disponibilizadas 
como ficheiro descarregável diariamente, gratuito, no web-
site denominacional. A data exacta da transferência da re-
sponsabilidade para o secretário-designado será decidida pela 
Comissão da Conferência Geralpela Mesa conexional, mas 
nunca será depois de 31 de Dezembro, seguindo o adiamento 
da Conferência Geral.

3. Deveres designados—O secretário, em cooperação  
com a Comissão da Conferência Geral com a Mesa conex-
ional, iniciará os procedimentos para preparar os delega-
dos das conferências centrais para plena participação na 
Conferência Geral, informando não só sobre o funciona-
mento da Conferência Geral como dos materiais que a con-
ferência tratará. Na medida do possível, os materiais devem 

ser fornecidos nos idiomas dos delegados. Após consulta do 
Conselho dos Bispos, o secretário emitirá os convites para os 
representantes ecuménicos.

Alterar ¶ 807.24 conforme a seguir se descreve:
¶ 807.24. Para designar um membro da equipa que, em 

cooperação com o secretário geral, irá cumprir as responsa- 
bilidades que possam ser necessárias para ajudar a Comissão 
da Conferência geral Mesa conexional na preparação para 
as assembleias da Conferência geral. No cumprimento des-
ta função, o membro da equipa irá funcionar como ogestor 
comercial da comissão e deve estar operacionalmente rel-
acionado com a Comissão o Gestor da Conferência geral e 
deve estar operacionalmente relacionado com a Comissão da 
Conferência geral conforme contemplado em ¶ 907.1 .

Adicionar um novo ¶ 905.8 conforme se segue:
¶ 905.8 Para planear e fornecer liderança organizacional 

para a Conferência geral.
Substituir o texto existente de ¶ 907 conforme se segue:
¶ 907 Data efectiva—O plano organizacional para a Mesa 

conexional entrará em vigor no dia 1 de Janeiro de 2005.
1. A Mesa conexional deverá formar uma comissão 

denominada a Comissão da Conferência geral. Para além 
dos membros seleccionados pela Mesa conexional entre 
os seus membros, os seguintes deverão servir no âmbito da 
comissão: O secretário da Conferência Geral, o tesoureiro 
do Conselho Geral de Finanças e Administração, o director 
comercial da Conferência geral, o presidente da comissão 
anfitriã da sucessiva Conferência geral e um bispo nomeado 
pelo Conselho dos Bispos, todos os quais terão o direito de 
intervir pela palavra mas sem o privilégio do voto. O di-
rector comercial da Conferência Geral será o responsável 
máximo da comissão.

2. Responsabilidades da Comissão da Conferência ger-
al—a) A comissão selecionará local e as datas da Conferência 
Geral até quatro quadriénios em avanço e enviará uma no-
tificação oficial para todos os delegados eleitos anunciando 
especificamente o dia e hora de abertura da Conferência Geral 
e a hora antecipada de adiamento. 

b) A comissão planeará o esquema para o dia de abertura 
da conferência e notificará os delegados em avanço de todos 
os eventos especiais e ordens do dia, as datas e horas que 
foram determinadas anteriormente à abertura da Conferência 
Geral, a fim de os delegados poderem ter uma antevisão do 
respectivo programa. 

c) A comissão, em cooperação com a Casa Editora 
Metodista Unida, efectuará todas as diligências para a publi-
cação da Edição Avançada da Daily Christian Advocate e dos 
relatórios quadrienais da Mesa conexional e das agência geais 
da igreja, em inglês, francês, português e kiswahili, e para 
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todos os delegados terem acesso e conveniente (com 60 dias 
de avanço) à tradução linguisticamente mais adequada destes 
documentos. Este parágrafo não se aplicará à publicação 
diária da Daily Christian Advocate na Conferência Geral.

d) A comissão tomará as medidas necessárias para garan-
tir a plena participação de todos os delegados à Conferência 
Geral, incluindo, mas não se limitando, a providenciar aloja-
mento quanto a idiomas e dificuldades físicas dos delegados, 
e acesso a cuidados materno-infantis devidamente aprovados 
durante a assembleia no ou perto do local da Conferência 
Geral para crianças dos delegados.

e) A comissão recomendará à Conferência Geral as aju-
das de custo per diem a serem pagas aos delegados eleitos 
para alojamento e refeições.

f) A comissão definirá o número de comités legislativos e 
a atribuição de materiais legislativos aos comités em consulta 
com o secretário da Conferência Geral e ao director comercial 
da Conferência Geral.

3. O secretário da Conferência Geral calculará o número 
de delegados a serem eleitos por cada conferência anual, com 
base nos factores indicados no ¶ 502.1, 2 como segue:

a) Um delegado do clero para os primeiros 375 mem-
bros do clero da conferência anual e um delegado do clero 
para cada delegado a mais dos 375 acima referidos ou a maior 
fracção, e 

b) Um delegado do clero para os primeiros 26.000 mem-
bros das igrejas locais da conferência anual e um delegado 
do clero para cada delegado a mais dos acima referidos ou a 
maior fracção, e 

c) Um número de delegados leigos igual ao número total 
de delegados do clero autorizados como referido acima.

d) Cada conferência anual terá o direito a pelo menos um 
membro do clero e a um membro leigo.

e) Esta fórmula destina-se a cumprir com a Constituição, 
Divisão Dois, Secção II, Artigo I (¶ 13), que define o número 
mínimo e máximo de delegados a uma Conferência Geral. 
Se os cálculos indicados no parágrafo originarem um número 
abaixo do mínimo previsto ou cima do máximo previsto para 
os delegados, a Mesa conexional será autorizada a solucionar 
a situação, ajustando para cima ou para baixo os números dos 
membros do clero e os membros das igrejas locais da con-
ferência anual necessários para darem o direito a uma con-
ferência anual elegerem delegados, o qual será proporcional-
mente o mesmo para os dois factores. 

4. A Mesa conexional deverá formar uma comissão de-
nominada a Comissão do plano de organização e regras 
da ordem. Os membros da comissão serão escolhidos en-
tre os membros da mesa conexional na forma determinada 
pela mesa conexional. A comissão estudará e considerará 

quaisquer emendas propostas ao Plano de organização e re-
gras da ordem e fará as necessárias alterações e adaptações a 
serem apresentadas a toda a Mesa conexional para aprovação 
e submissão à Conferência Geral. Quaisquer outros assuntos 
relacionados com a ordem parlamentar ou procedimento nos 
negócios da Conferência Geral pode ser abordado por este 
comité.

Justificação:
A Comissão da Conferência Geral é um órgão adminis-

trativo estabelecido pela Conferência geral para as finalidades 
especificadas e limitadas estipuladas em ¶511.4 do Livro da 
Disciplina de 2012. Para garantir que o continua a ser, deverá 
comunicar à Mesa conexional, não Conferência Geral.

¶511.4.

Número da petição: 60131-CO-¶511.4; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Tradução de Relatórios

Alterar a última frase do parágrafo ¶ 511.4c da seguinte 
forma:

Este parágrafo não será aplicado a (1) publicação diária 
do Daily Christian Advocate na Conferência Geral ou (2) 
relatórios do Conselho Geral de Finanças e Administração im-
pressos na Edição “Advanced” do Daily Christian Advocate.

Justificação:
Porque os relatórios do CGFA não podem ser concluídos 

até ao final do ano civil que precede a Conferência Geral, es-
tes não podem ser traduzidos num prazo de 60 dias. Esta mu-
dança torna claro que o prazo não se aplica a estes relatórios, 
embora seja necessária a sua tradução atempada.

¶511.4c.

Número da petição: 60723-CO-¶511.4c-$-G; Lomperis, 
Ekaterina Nikitina - Valparaiso, IN, EUA.

Tradução do DCA

Emendar a Disciplina ¶511.4.c conforme a seguir:
¶ 511. . . . 
c) A comissão, em cooperação com a Casa Editora 

Metodista Unida, efectuará todas as diligências necessárias 
para a publicação da Edição Avançada da Daily Christian 
Advocate e dos relatórios quadrienais da Mesa Conexial e 
das agência gerais da igreja em inglês, francês, português e 
kiswahili, e para todos os delegados terem acesso conveni-
ente (período de 90 dias) à tradução linguisticamente mais 
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adequada destes documentos. Este parágrafo não se apli-
cará à publicação diária daDaily Christian Advocate  na 
Conferência Geral. A comissão efectuará todas as diligências 
para as edições da Daily Christian Advocate publicadas na 
Conferência Geral estarem disponíveis em cada um destes id-
iomas atempada e convenientemente.

Justificação:
A Daily Christian Advocates inclui informações muito 

importantes que ajudam os delegados a navegarem em de-
cisões legislativas complexas. Mas tendo esta publicação 
importante disponível somente em inglês coloca muitos dos 
delegados que não são dos EUA em grande desvantagem. Se 
estamos efectivamente empenhados em sermos uma igreja 
global, devemos então incluir totalmente os Metodistas Uni-
dos não americanos.

¶511.5.

Número da petição: 60132-CO-¶511.5-G; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Cálculo de Delegados

Alterar o parágrafo ¶ 511.5 da seguinte forma:
O secretário da Conferência Geral deve calcular o núme-

ro de delegados que serão eleitos por cada conferência anu-
al, baseado nos factores especificados em ¶ 502.1, 2, usando 
os números mais recentes de membros clérigos e praticantes 
leigos comunicados pelas conferências anuais ao Conselho 
Geral de Finanças e Administração através das suas publi-
cações de conferência, conforme se segue . . .

Justificação:
Esta mudança define a origem dos números utilizados 

para efectuar os cálculos necessários.

¶511.5e.

Número de Petição: 60067-CO-¶511.5e-G; Harper, Trey - 
Forest, MS, EUA para Conferência Geral do Mississippi.

Ajuste de Fórmula

 Emendar ¶ 511.5e, como se segue: Comissão da 
Conferência Geral—Existirá uma Comissão da Conferência 
Geral, doravante designada por Comissão.

5. O Secretário da Conferência Geral . . .
e) Esta fórmula destina-se a cumprir a Constituição, 

Divisão Dois, Secção II, Artigo I (¶ 13), que define o número 
mínimo e máximo de delegados a uma Conferência Geral. Se 
os cálculos indicados no parágrafoCaso esta fórmula origin-
arem um número abaixoresultar num número de delegados 

abaixo do mínimo previsto ou acima do máximo previsto para 
os delegados, a Comissão da Conferência Geral será autoriza-
da a solucionar a situação a aproximar os números calculados 
o mais perto dentro dos parâmetros possível ao ajustar para 
cima ou para baixo os números dos membros do clero e os 
membros das igrejas locais da conferência anual necessári-
os para conferirem direito a uma conferência anual para ele-
gerem delegados, o qual será proporcionalmente o mesmo 
para os dois factores.

Justificação:
A Comissão deve ser autorizada a aproximar os númer-

os de delegados para os parâmetros exigidos, mas não deve 
ser autorizada a decidir de forma arbitrária quantos delegados 
tem a Conferência Geral. A Conferência Geral deve ter esta 
determinação ao ajustar a fórmula em 511.5a e b.

¶512.

Número da petição: 61028-CO-¶512-G; Dragonette, Karin - 
Reynoldsburg, OH, EUA.

Revisão do Processo de Queixa Episcopal

Fazer as seguintes revisões ao ¶ 512:
¶ 512. Comité Interjurisdicional do Episcopado—1. 

Será eleito um Comité Interjurisdicional do Episcopado 
pela Conferência Geral que consiste de uma das pessoas 
nomeadas pelas suas delegações de conferência anual 
para servir nos vários comités jurisdicionais ou de con-
ferência central sobre episcopado.5 O comité irá reunir-se 
até ao quinta dia da sessão da conferência e no local e 
horário definido para a sua reunião pelo presidente do 
Conselho dos Bispos e irá eleger de entre si um presiden-
te, vice-presidente e secretário. As funções deste comité 
conjunto serão discutir a possibilidade de transferir bispos 
pelas linhas da conferência jurisdicional ou central  nas 
futuras conferências jurisdicionais ou centrais  para re-
sponsabilidades residenciais ou presidenciais no quadrié-
nio; administrar pelo seu comité executivo a resposta de 
supervisão a eventuais queixas apresentadas contra bis-
pos (¶ 413.3); e analisar com base nas necessidades mis-
sionárias uma aplicação de uma jurisdição que, devido ao 
número dos seus membros eclesiásticos conforme descrito 
no ¶ 404, passaria por uma redução no número dos seus 
bispos, e  recomendar o número de bispos a que essa juris-
dição teria direito para a Conferência Geral para decisão 
pela Conferência Geral. Esta disposição relativamente às 
necessidades missionais é capacitadora, e não é limitativa 
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do poder da Conferência Geral em agir na ausência de 
uma recomendação do comité.

Elegerá um comité executivo consistido pelos re-
sponsáveis nomeados acima e dois membros do clero e 
leigos dos nomeados para cada comité jurisdicional, eleitos 
pelo comité para realizar consultorias junto de bispos e out-
ros interessados em possíveis transferências episcopais. Uma 
das pessoas eleitas de cada jurisdição será o presidente, ou 
alguém por este designado, do comité jurisdicional de cada 
conferência jurisdicional ou central. O comité executivo irá 
reunir-se por indicação do presidente, e terá os poderes do 
comité entre sessões do comité. Será responsável pelo comité 
interjurisdicional, e em cumprimento dessa responsabilidade 
e no interesse da continuidade do trabalho do comité, o pres-
idente cessante, ou nomeado pelo presidente, irá apresentar 
um relatório ao novo comité sobre o trabalho do quadriénio 
anterior, bem como recomendações sobre o que será o tra-
balho do próximo quadriénio.

O comité interjurisdicional ou o seu comité executivo 
pode reunir-se para qualquer uma das suas funções através de 
conferência vídeo ou telefónica ou outros meios electrónicos.

Um registo dos procedimentos do comité . . .
2. m bispo pode ser transferido ao longo de uma das 

linhas da conferência jurisdicional ou central apenas quando 
o bispo tiver consentido com essa transferência e tiver ser-
vido pelo menos um quadriénio em ou sob designação pela 
conferência jurisdicional ou central na qual o bispo tiver sido 
eleito. Tal transferência será incluída quando o comité sobre 
episcopado de cada jurisdição ou conferência centralenvolvi-
da tenha aprovado a(s) transferência(s) por uma maioria de 
voto daqueles presentes e votantes, deste que a(s) transferên-
cia(s) afecte(m) aquelas jurisdições ou conferências centrais. 
(Consultar ¶ 49, Artigo V.)6

3. O Comité Interjurisdicional sobre Episcopado será 
reconhecido como o órgão oficial através do qual as trans-
ferências trans-jurisdicionais e trans-conferência central serão 
realizadas. Caso um bispo solicite transferência, o bispo tem 
a opção de identificar a jurisdição receptora ou conferência 
central. Uma jurisdição ou conferência central pode solici-
tar que um bispo específico seja transferido ou possa indicar 
uma vontade de aceitar que um bispo se transfira de qualquer 
outra jurisdição ou conferência central. A solicitação para 
transferência de um bispo ou de uma conferência jurisdi-
cional ou central do episcopado será recebida pelo Comité 
Interjurisdicional do Episcopado até 1 de Abril do ano anterior 
ao ano das conferências jurisdicionais ou centrais. O Comité 
Interjurisdicional do Episcopado marcará uma consulta en-
tre bispo(s) que solicitem transferência e o ou os comités da 
respetiva conferência jurisdicional ou central do episcopado 

até 1 de Janeiro do ano da ou das conferências jurisdicionais 
ou centrais . Uma vez que o(s) comité(s) jurisdicional(ais) ou 
de conferência central de episcopado tenha tomado acção, os 
secretários da conferência jurisdicional ou central informarão 
o Comité Interjurisdicional do Episcopado até 1 de Agosto 
após as conferências jurisdicionais ou central .7

4. O Comité Interjurisdicional do Episcopado irá . . .

Justificação:
Estas alterações aumentam a responsabilização dos bis-

pos e aumentam a coerência ao acomodarem a função da 
responsabilização na Igreja global. Colocam toda a respons-
abilidade de lidar com as queixas no clero e leigos que não 
são bispos, eliminando quaisquer conflitos de interesse exis-
tentes. As alterações também adicionam clareza e definição 
ao processo.

¶513.

Número da petição: 61024-CO-¶513; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, EUA.

Solução Jurisdicional Progressiva -  
Jurisdições e Raça

Alterar o ¶ 513. Estatuto de igualdade - Todas as con-
ferências jurisdicionais terão o mesmo estatuto e os mes-
mos privilégios de acção no âmbito dos limites previstos 
na Constituição. Jurisdições e Raça—Na Igreja Metodista 
Unida não haverá nenhuma conferência jurisdicional organi-
zada com base na raça ou etnia.

Justificação:
A Unidade Amigável só pode ser alcançada na IMU 

criando uma sexta Jurisdição Progressiva com poderes para 
adaptar as nossas regras. Este artigo do programa legislativo 
permite jurisdições com estatutos diferentes sem que possam 
ter base a raça ou a etnia. Ver www.jurisdictionalsolution.org.

¶524.1.

Número de petição: 60516-CO-¶524.1-G; Furr, Steve - 
Jackson, AL, EUA para a Associação de Líderes leigos da 
Conferência anual.

Conflito de interesses relativamente  
à Comissão do Episcopado

Alterar ¶ 524 ao adicionar uma nova linguagem conforme 
indicado após:

¶ 524. Comissão jurisdicional sobre o Episcopado—
1. Deverá existir uma comissão jurisdicional sobre o 

episcopado composta por um membro do clero e um delegado 
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leigo para a conferência jurisdicional de cada conferência an-
ual eleito pela conferência jurisdicional mediante a nomeação 
das delegações da sua respectiva conferência anual, consid-
erando que nenhuma pessoa será elegível para eleição ou 
serviço numa comissão jurisdicional sobre episcopado que na 
sua posição de emprego remunerado esteja numa relação de 
subordinação directa com um bispo activo metodista unido. 
Isto incluirá qualquer membro de qualquer gabinete de bis-
pos e qualquer membro de qualquer equipa de bispos activos, 
mas não incluirá clérigos que estejam sob nomeação por um 
bispo, mas que não estejam numa relação de subordinação 
directa e diária com o bispo, tal como, mas sem limitação, os 
clérigos nomeados para igrejas locais, ministérios de campus 
e capelanias. 

Justificação:
Ter membros de uma equipa de bispos a servir numa 

comissão jurisdicional sobre episcopado constitui o que seria 
considerado um conflito de interesses insolúvel para o mem-
bro e o bispo e não deve ser tolerado pela igreja.

¶525.

Número da petição: 61011-CO-¶525; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, EUA.

Solução Jurisdicional Orgânica -  
Novos deveres das jurisdições

Acrescentar novos subparágrafos depois de: ¶ 525
Poderes e deveres da conferência jurisdicional—A con-

ferência jurisdicional terá poderes e deveres, conforme de-
scrito na Constituição. Além disso, terá outros poderes e 
deveres conforme a Conferência Geral lhe confira. Actuará 
em todos os aspectos em harmonia com a política da Igreja 
Metodista Unida quanto à eliminação da discriminação com 
base na raça. 

1. Uma conferência jurisdicional terá o poder de fazer al-
terações e adaptações ao Livro de Disciplina (LdD) , de acor-
do com as necessidades das condições especiais e de missão 
da igreja, em particular no que respeita à organização e ad-
ministração do trabalho na igreja local, distrito e conferência 
anual, desde que nenhuma acção seja tomada que seja con-
trária à Constituição e às Regras Gerais da Igreja Metodista 
Unida, e desde que o espírito da relação conexional seja man-
tido entre a igreja local e a geral. Sujeito a esta restrição, uma 
conferência jurisdicional pode delegar para uma conferência 
anual da jurisdição o poder de fazer uma ou mais mudanças 
e adaptações acima referidas, após pedido dessa conferência 
anual.

2. A conferência jurisdicional terá o poder de, após dois 
terços da maioria de votos, fazer as alterações e adaptações 
aos ¶ 304.3, ¶ 341.6, ¶ 2702. (a-b) do Livro de Disciplina 
(LdD) de acordo com as necessidades das condições especiais 
e de missão da igreja dessa jurisdição, desde que já existam 
medidas que permitam as conferências anuais de livremente 
se afiliarem com outra jurisdição através de uma simples 
votação de dois terços da conferência anual, e mais ainda 
desde que já existam medidas que permitam as circunstân-
cias segundo as quais as congregações individuais e o clero 
se possam afiliar com uma conferência anual de uma outra 
jurisdição sem o consentimento da sua conferência ou do bis-
po que supervisiona. O secretário da Conferência Geral tra-
balhará em conjunto com os bispos de forma a assegurar que 
a votação da ratificação destas emendas constitucionais com-
ece com as assembleias da conferência anual regularmente 
planeadas depois de 1 de Setembro de 2016 e esteja concluí-
da em 31 de Agosto de 2017. As conferências jurisdicionais 
convocadas em 2016 podem votar nas adaptações para a para 
a Disciplina descrita no ¶ 525 emendado e essas adaptações 
passariam a vigorar depois da comunicação da ratificação do 
¶ 27.7 pelo Conselho dos Bispos.

3. Apela-se às conferências anuais e as congregações lo-
cais das jurisdições que procederam a alterações aos ¶ 304.3, 
¶ 341.6, ¶ 2702. (a-b) da Disciplina que indiquem a sua afil-
iação jurisdicional em sinalética e papel timbrado, de forma a 
distingui-las de outras conferências e congregações.

Justificação:
Esta é uma parte de uma agenda legislativa maior para 

chegar à unidade amigável na IMU através da “Solução Ju-
risdicional Orgânica.” Este artigo concede às jurisdições o 
direito específico de adaptar os nossos padrões eclesiásticos 
por maioria de dois terços de votos. Os direitos correntemente 
auferidos pelas conferências centrais são igualmente estendi-
dos às jurisdições. Ver jurisdictionalsolution.org.

¶525.

Número da petição: 61019-CO-¶525; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, EUA.

Solução de duas jurisdições -  
Poderes e deveres das jurisdições

Emendar: ¶525  Poderes e deveres da conferência juris-
dicional—A conferência jurisdicional terá poderes e deveres, 
conforme descrito na Constituição. Além disso, terá outros 
poderes e deveres conforme a Conferência Geral lhe confira. 
Actuará em todos os aspectos em harmonia com a política da 
Igreja Metodista Unida quanto à eliminação da discriminação 
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com base na raça. Uma conferência jurisdicional terá o poder 
de fazer alterações e adaptações ao Livro de Disciplina (LdD)  
de acordo com as necessidades das condições especiais e 
de missão da igreja, em particular no que respeita à organi-
zação e administração do trabalho na igreja local, distrito e 
conferência anual, e níveis jurisdicionais, desde que nenhu-
ma acção seja tomada que seja contrária à Constituição e às 
Regras Gerais da Igreja Metodista Unida, e desde que o es-
pírito da relação conexional seja mantido entre a igreja local e 
a geral. Sujeito a esta restrição, uma conferência jurisdicional 
pode delegar para uma conferência anual constituinte o poder 
de fazer uma ou mais mudanças e adaptações acima referidas, 
após pedido dessa conferência anual.

Justificação:
Uma maneira de alcançar a unidade amigável na IMU é 

através de uma solução de duas jurisdições. Esta parte dessa 
solução confere às duas novas jurisdições a mesma autori-
dade que às conferências centrais para se adaptarem às nos-
sas regras. A nova linguagem baseia-se no ¶ 543.7, poderes e 
deveres da conferência central. Ver jurisdictionalsolution.org.

¶580.

Número de Petição: 60278-CO-¶580-G; Streiff, Patrick - 
Zurich, Switzerland para o Comité Permanente dos Assuntos 
da Conferência Central. Kemper, Thomas - New York, NY, 
EUA para a Junta Geral dos Ministérios Globais.

Conferências Anuais Provisionais

Emendar o Livro da Disciplina como se segue:
¶ 580. Definição Objectivo—Uma conferência anual pro-

visional partilha o mesmo objectivo de uma conferência anu-
al, mas é uma conferência que, devido ao seu estado de mem-
bro limitado, não se qualifica para o estatuto de conferência 
anual. A criação de uma conferência anual provisional é uma 
parte de um desenvolvimento missional, que deve levar a uma 
conferência anual no prazo de doze anos.

Justificação:
“Provisional” destina-se a ser um estatuto de transição 

num desenvolvimento missional para uma conferência anual, 
mas tornou-se frequentemente um estatuto permanente. Man-
ter-se permanentemente provisional vai requerer motivos es-
pecíficos, p. ex., como na Europa, onde o trabalho missional 
excelente é dividido/separado em muitos países e diferentes 
línguas . . .

¶581.

Número de Petição: 60279-CO-¶581-G; Streiff, Patrick 

- Zurich. Switzerland para o Comité Permanente dos 
Assuntos da Conferência Central. Kemper, Thomas - New 
York, NY, EUA para a Junta Geral dos Ministérios Globais.

Poderes e Deveres das Conferências  
Anuais Provisionais

Emendar o Livro da Disciplina como se segue:
¶ 581. Disposições Poderes e Deveres— 1. Qualquer 

conferência missionária ou missão definida ao abrigo das 
disposições da Disciplina e/ou qualquer parte geográfica 
de uma conferência anual pode ser constituída como uma 
conferência anual provisional por parte da Conferência 
Geral, em consultoria com após recomendação pela con-
ferência central, conferência central provisional ou con-
ferência jurisdicional dentro da qual está localizada e em 
consultoria com a Junta Geral dos Ministérios Globais e o 
Comité Permanente dos Assuntos de Conferência Central, 
conferência central provisional ou conferência jurisdicio-
nal dentro da qual a conferencia missionária ou missão 
está localizada, desde que:

a) 1. Nenhuma conferência anual seja organizada com 
menos do que dez clérigosAnciãos em conexão provisional 
ou total, e ou Anciãos Locais em Missão (membros) nem-
nem ser continuadoapós conclusão do quadriénio inicial com 
menos de seis Anciãos em conexão totalmembros do clero.

2. O apoio financeiro total da Junta Geral dos 
Ministérios Globais, incluindo o Avanço, não deve exced-
er uma percentagem adequada como determinado em con-
sultoria com a junta. 

b) 3.Os mMembros, participação na oração, desen-
volvimento de liderança e contribuições financeiras da 
conferência mostraram um  progresso razoável aumento 
razoável durante o quadriénio anterior e são indicativos 
da são prova de um programa agressivo para progresso 
continuado em ambas as áreas crescimento para se tornar 
uma conferência anual.

¶582. Organização 2. Uma conferência anual provi-
sional será organizada da mesma forma e tem os mesmos 
poderes e funções que uma conferência anual, sujeitas à 
aprovação do bispo responsável.; e os seus membros par-
tilharão pro rata nos rendimentos da The United Methodist 
Publishing House com membros das conferências anuais. 
com as seguintes excepções:

3. Se uma conferência anual provisional, após três 
quadriénios, não mostrar progresso para se tornar uma con-
ferência anual, a sessão seguinte da conferência central 
irá consultar com o Comité Permanente dos Assuntos da 
Conferência Central e recomenda a continuação ou descon-
tinuação da Conferência Geral seguinte enquanto conferência 
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anual provisional. Será apenas continuado com motivos mis-
sionais, geográficos e contextuais suficientes. 

Justificação:
O ¶ 581 revisto é uma declaração sobre os Poderes e De-

veres, substituindo em parte os existentes ¶¶ 581-582. A linha 
581.1 revista define um processo para passar de uma Missão 
sem autoridade para membros e ordenação de clero, para uma 
Conferência Anual Provisional que tem tal autoridade. Tam-
bém especifica um . . .

¶582.

Número de Petição: 60280-CO-¶582-G; Streiff, Patrick - 
Zurich, Switzerland para o Comité Permanente dos Assuntos 
da Conferência Central. Kemper, Thomas - New York, NY, 
EUA para a Junta Geral dos Ministérios Globais.

Estado de membro das Conferências  
Anuais Provisionais

Eliminar actual ¶ 582 e inserir novo ¶ 582, como se seg-
ue: 

¶ 582. Estado de membro – Uma conferência anual pro-
visional deve ser organizada com as mesmas disposições para 
estado de membro que uma conferência anual. 

Justificação:
O novo ¶ 582 é uma declaração do Estado de membro 

que faltava no LdD 2012. O actual ¶ 582 é eliminado e in-
tegrado como adequado no ¶ 583.1, .2 e .3 emendados. ¶¶ 
580-583 é um conjunto de petições das Conferências Anuais 
Provisionais, revisto com a mesma estrutura como o . . .

¶583.

Número de Petição: 60281-CO-¶583-G; Streiff, Patrick - 
Zurich, Switzerland para o Comité Permanente dos Assuntos 
da Conferência Central. Kemper, Thomas - New York, NY, 
EUA para a Junta Geral dos Ministérios Globais.

Conferência Anual Provisional-  
Sessão de Conferência

Eliminar actual ¶ 583 e inserir novo ¶ 583, como se seg-
ue: 

¶ 583. Sessão de conferência—Uma conferência anual 
provisional será organizada com as mesmas disposições para 
uma sessão de conferência como uma conferência anual até 
agora, uma vez que são consideradas aplicáveis pelo bispo 
responsável.

1. O bispo responsável poderá nomear um superintenden-
te a quem pode ser atribuída uma responsabilidade específi-
ca como ponto de ligação com a Junta Geral dos Ministérios 
Globais. 

2. Numa conferência anual provisional que recebe 

financiamento importante da Junta Geral dos Ministérios 
Globais, o pessoal designado da junta oferecerá consulta e ori-
entação no contexto do orçamento anual e projectos avança-
dos na conferência, procurando aumentar o auto-apoio.

3. Uma conferência anual provisional irá eleger um an-
cião ou diácono em total conexão e um leigo como delegados 
para a Conferência Geral. Os delegados para as conferências 
centrais serão eleitos de acordo com ¶ 541.1.

Justificação:
¶¶ 580-583 é um conjunto de petições de Missões, re-

vistas na mesma estrutura como o conjunto de petições das 
Conferências Anuais Provisionais, ¶¶ 590-593. Novo ¶ 583 
é uma declaração da Sessão de Conferência, substituindo em 
parte o actual ¶ 582. A frase de abertura do novo ¶ 583 está 
de acordo . . .

¶590.

Número de Petição: 60282-CO-¶590-G; Streiff, Patrick - 
Zurich, Switzerland para o Comité Permanente dos Assuntos 
da Conferência Central. Kemper, Thomas - New York, NY, 
EUA para a Junta Geral dos Ministérios Globais.

Missões - Objectivo

Emendar o Livro da Disciplina como se segue:
Secção VIII. Missãos
¶ 590. Definição - Uma missão é um órgão administrati-

vo para um campo de trabalho, dentro ou fora das estruturas 
de qualquer conferência anual, conferência anual provisional 
ou conferência missionária que está sob o cuidado da Junta 
Geral dos Ministérios Globais e exerce numa forma geral as 
funções de uma conferência distrital.

Objectivo - O objectivo de uma missão é providenciar 
e desenvolver ministério com um grupo particular ou região 
cujo potencial e necessidadenecessidades não podem serto-
talmente satisfeitas comsatisfeitos em as estruturas e recursos 
existentes da(s) conferência(s) anual(anuais) da(s) conferên-
cia(s) distrital(distritais) ou anual(anuais). A Uma missão 
pode também ser a fase inicial para avançar para a formação 
de uma provisional ou missionáriaou conferência anual mis-
sionária.

A definição de uma missão pode envolver especiais con-
siderações em áreas de liderança, recursos linguísticos e/ou 
propriedade.

De acordo com o espírito ecuménico Wesleyano, em 
todas as fases de desenvolvimento de missão, as entidades 
Metodistas Unidas iniciais vão consultar com, e onde possível 
criar relações cooperativas com comunhões e outras denom-
inações Wesleyanas que servem na área, assim como com 
agências e organizações inter-denominacionais, ecuménicas 
e inter-fé.
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Justificação:
¶ 590-593 é um conjunto de petições de Missões, revisto 

na mesma estrutura de petições nas Conferências Anuais Pro-
visionais, ¶¶ 580-583. (Ver também a estruturação de todas as 
secções em conferências na versão preliminar de um Livro da 
Disciplina Geral) A secção abre com ¶ 590 como um novo . . .

¶591.

Número de Petição: 60283-CO-¶591-G; Streiff, Patrick - 
Zurich, Switzerland para o Comité Permanente dos Assuntos 
da Conferência Central. Kemper, Thomas - New York, NY, 
EUA para a Junta Geral dos Ministérios Globais.

Missões - Poderes e Deveres

Emendar o Livro da Disciplina como se segue:
¶ 591. Definição e Administração de uma Missão – 1. 

A Junta Geral dos Ministérios Globais, em consultoria com 
o bispo ou bispos que preside (¶ 414.6) de uma(s) conferên-
cia(s) anual(anuais), deve determinar a necessidade e definir 
os limites para a missão estabelecida dentro de uma conferên-
cia anual, entre linhas de conferência ou para outra região ou 
constituência extensa.

Poderes e Deveres—1. Uma missão é um órgão organi-
zacional para um campo de trabalho dentro ou fora, ou entre 
estruturas de conferências anuais ou conferências anuais pro-
visionais. 

2. De acordo com o espírito ecuménico Wesleyano, a 
missão irá procurar estabelecer e manter relações cordiais e 
cooperativas com outras denominações que servem na área, 
assim como com agências e organizações inter-denominacio-
nais, ecuménicas e inter-fé. Uma missão pode ser criada pela 
Junta Geral dos Ministérios Globais ou por uma conferên-
cia central ou anual em cooperação com a Junta Geral dos 
Ministérios Globais. 

3. Uma missão será formada por todos os missionários 
regularmente nomeados, leigos e do clero, presbíteros locais 
em missão, pastores em missão e outros membros leigos. A 
missão decidirá o número de membros leigos e o método da 
sua selecção. Ao fazê-lo, vai assegurar que todos os aspectos 
do trabalho das missões sejam representadas.26 Os limites para 
uma missão definida por uma conferência anual ou central em 
cooperação com a Junta Geral dos Ministérios Globais devem 
ser determinados pela conferência anual ou central e a Junta 
Geral dos Ministérios Globais. Se uma missão é estabeleci-
da 26. Ver Decisão do Conselho Judicial 341. pelos territórios 
fora da Junta Geral dos Ministérios Globais das conferências 
centrais, a Junta Geral dos Ministérios Globais vai estabelecer 
os limites.

4. (a) Quando a missão se baseia dentro das ligações 
de uma área episcopal, o bispo residente irá presidir sobre 

a missão. (b) Quando a missão ultrapassa os limites de uma 
ou mais áreas episcopais, jurisdições ou conferências cen-
trais, o(s) Colégio(s) dos Bispos, em consultoria com o 
secretário-geral da Junta Geral dos Ministérios Globais, vai 
nomear um bispo para a missão. (c) Quando a missão se ba-
seia fora dos limites de uma área episcopal estabelecida em 
jurisdições ou conferências centrais, o Conselho dos Bispos, 
em consultoria com o secretário-geral da Junta Geral dos 
Ministérios Globais, vai nomear um bispo para ser o seu re-
sponsável . O bispo nomeado, em colaboração com a Junta 
Geral dos Ministérios Globais, e em consultoria com uma 
conferência anual, vai procurar um acordo cooperativo com 
uma conferência anual que vai servir como a conferência an-
ual correspondente à missão para os objectivos de ordenação 
e estado de membro da conferência, assim como para o li-
cenciamento do pastor local. (d) O bispo nomeado para uma 
missão, em consultoria com o secretário-geral da Junta Geral 
dos Ministérios Globais, pode nomear um ou mais superin-
tendentes da missão, como pode ser determinado e para quem 
o apoio foi providenciado. O bispo irá decidir quais os grupos 
ou cargos que os superintendentes respectivos vão supervi-
sionar. 

5. Uma missão reunir-se-á anualmente em local e hora 
designada pelo bispo responsável, que presidirá. O bispo vai 
trabalhar com a Junta Geral dos Ministérios Globais e com 
responsáveis de missão para se certificar que a missão prepa-
ra, organiza e implementa os mecanismos necessários e pro-
cessos para cumprir as funções da missão. Onde adequado, 
esses mecanismos e processos vão estar de acordo com as 
direcções dadas no Livro da Disciplina da Igreja Metodista 
Unida com a devida atenção e cuidados dados à adaptação 
necessária para aquelas disposições, como já permitido nas 
Conferências Centrais. Na ausência do bispo, um superin-
tendente da missão presidirá. Quem presidir conduzirá os 
assuntos na assembleia e disporá o trabalho. A entidade ou 
entidades que definem uma missão, em colaboração com o 
bispo nomeado, vai procurar um acordo cooperativo com uma 
conferência anual que vai servir como a conferência anual 
correspondente à missão para os objectivos de ordenação e 
estado de membro da conferência, assim como para o licenci-
amento do pastor local. 

6. O encontro anual da missão terá o poder de certificar 
candidatos para o ministério ordenado, para passar o carácter 
do clero que não são membros de uma conferência anual, para 
receber e examinar os pastores de missão e presbíteros locais 
em missão, e para recomendar para uma conferência anual 
pessoas adequadas para estado de membro e ordenação pro-
visional ou total. O exame dos pastores e candidatos à missão 
para o presbítero local em missão será realizado pela missão e 
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certificado para uma conferência anual. A missão terá o poder 
de recomendar para a conferência anual correspondente pes-
soas adequadas para estado de membro provisional ou total e 
ordenação como diáconos ou presbíteros.

a) Os pastores de missão são membros da missão sem 
serem membros de uma conferência anual. A missão determi-
nará os requisitos para um pastor da missão a fim de utilizar 
melhor a liderança autóctone. Os pastores da missão estão 
limitados na sua itinerância aos limites da missão.

b) Os presbíteros locais em missão são ordenados mem-
bros da missão e não são membros de uma conferência anual. 
A missão irá, em consulta com o bispo nomeado para a missão 
e a Junta Geral dos Ministérios Globais, recomendar os requi-
sitos educacionais para os presbíteros locais em missão. Tais 
recomendações para requisitos serão aprovados pela Divisão 
de Ministério Ordenado da Junta Geral da Educação Superior 
e Ministério. Os presbíteros locais em missão são limitados 
na sua itinerância e autoridade sacramental para os laços da 
missão e, como tal, não são elegíveis para transferir as suas 
credenciais para outra conferência anual.

7. No encontro anual, o bispo irá designar os missionári-
os e pastores de missão para os diversos cargos para o ano 
subsequente; desde que a transferência de missionários rel-
acionados com a Junta Geral dos Ministérios Globais seja 
concluída apenas depois de consultar a junta. A entidade ou 
entidades que iniciam uma missão serão as responsáveis pela 
sua administração e desenvolvimento e por se certificarem 
que a missão prepara, organiza e implementa os mecanismos 
necessários e processos para cumprir as funções da missão. 

8. A administração, iniciação e coordenação de uma 
missão serão realizadas pela Junta Geral dos Ministérios 
Globais. A junta, em consultoria com o bispo e responsáveis 
pela missão, vão coordenar o desenvolvimento e aprovação 
do plano de trabalho e orçamento da missão. Nem a missão 
nem os seus responsáveis irão assumir obrigações financeiras 
nou efectuarem compromissos financeiros em nome da Junta 
Geral dos Ministérios Globais sem a explícita autorização por 
escrito.

8. 9. As recomendações para uma mudança do estatuto 
de uma missão serão realizadas pelaentidade ou entidades 
que estabelecem a missão. A Junta Geral dos Ministérios 
Globais seguindo os procedimentos estabelecidos no Livro da 
Disciplina da Igreja Metodista Unida.

Justificação:
O ¶ 591 revisto tem em consideração a nova realidade de 

que as missões são criadas também pelas conferências anuais 
nas conferências centrais e estabelecem a sua relação com a 
Junta Geral dos Ministérios Globais. ¶  590-593 é um con-

junto de petições de Missões, revistas na mesma estrutura das 
petições das Provisionais . . .

¶591.

Número da petição: 60308-CO-¶591-G; Kemper, Thomas,- 
Nova Iorque, NI, EUA, pela Junta Geral dos Ministérios 
Globais.

Diáconos Locais em Missão

Alterar o ¶ 591.3, 6, 6b), e 7, da seguinte forma:
Introduzir “diáconos locais em missão” em ¶ 591.3:
3. A missão deverá ser constituída por todos os mis-

sionários regularmente nomeados, tanto leigos e clérigos, an-
ciãos locais em missão, diáconos locais em missão, pastores 
de missão e outros membros leigos.

Inserir “diáconos locais em missão” em ¶ 591.6:
6. A reunião anual da missão terá autoridade para cer-

tificar candidatos para o ministério ordenado, para comuni-
car-se com personagens do clero que não sejam membros de 
uma conferência anual, para receber pastores de missão,e an-
ciãos locais em missão, e diáconos locais em missão, e para 
recomendar a uma conferência anual pessoas adequadas para 
inscrição provisória e ordenação. O exame de pastores de 
missão e candidatos para o ancião local em missão e diácono 
local em missão deverá ser realizado pela missão e certificado 
para uma conferência anual.

Inserir em ¶ 591.6b):
b) Anciãos locais em missão e diáconos locais em 

missãosão membros ordenados da missão e não são membros 
de uma conferência anual. A missão deve, em consulta com o 
bispo atribuído à missão e com a Junta Geral de Ministérios 
Globais, recomendar os requisitos para um ancião local em 
missão e um diácono local em missão. Tais recomendações 
para requisitos devem ser aprovadas pela Divisão de Ministério 
Ordenado da Junta Geral de Ensino Superior e Ministério. 
Anciãos locais em missão e diáconos locais em missão são 
limitados em suas viagens e autoridade sacramental dentro os 
limites da missão e, como tal, não são elegíveis para transferir 
suas credenciais para outra conferência anual.

Inserir em ¶ 591.7:
7. O bispo deve, na reunião anual, atribuir aos missionári-

os, anciãos locais em missão, diáconos locais em missão, e 
pastores de missão, os vários encargos para o ano seguinte; 
desde que a transferência dos missionários relacionados à 
Junta Geral de Ministérios Globais seja concluída somente 
após consulta com a junta. 

Justificação:
A inclusão de diáconos locais em missão como uma cat-
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egoria de serviço dentro das Missões fornece uma alternativa 
adicional para o serviço. Esta categoria, como a de anciãos 
locais em missão, é restrita à Missão. Os Ministérios Globais 
apoiam outras alterações para ¶ 591 apresentadas pelo Comi-
té Permanente sobre questões da Conferência Central . . .

¶602.1.

Número da petição: 60387-CO-¶602.1-G; Cape, Kim - 
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Retirar sob nomeação da descrição  
de pastores locais

Emenda ¶ 602.1
¶ 602. Composição e carácter—1. A associação do clero 

em uma conferência anual (¶ 370) deverá consistir de diáco-
nos e presbíteros em plena conexão (¶ 333), membros à prova 
(¶ 327), membros associados, members afiliados (¶¶ 344.4, 
586.4), and pastores locais sob nomeação do cargo pastoral a 
tempo inteiro e tempo parcial (¶ 317). . .

d) Pastores a tempo inteiro e a tempo parcial sob no-
meação do cargo pastoralterão direito a votar na conferência 
anual . . .

[A mesma alteração é necessária em ¶¶ 32, 142, and 
370.1. As petições são enviadas para cada uma destas alter-
ações.]

Justificação:
“sob nomeação” é redundante pois um indivíduo deve 

estar sob nomeação de forma a ser categorizado como pastor 
local.

¶602.2.

Número da petição: 60388-CO-¶602.2-G; Cape, Kim -  
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Retirar o processo de candidatura 
para ministros diáconos

Emendar ¶ 602.2 ao apagar 
¶ 602.2 – Pessoas a candidatarem-se para o ministério 

diaconal antes de 1 de janeiro de 1997, poderão concluir a 
candidatura, e aqueles consagrados Ministros diaconais con-
sagrados servirão como membros leigos da conferência anual 
desde que mantenham o estatuto na Igreja Metodista Unida.

Justificação:
Esta frase deixou de ter relevância. De acordo com 

¶ 306.1 de 1992 Livro de Disciplina (a última edição para 
ter os requisitos de ministros diaconais), a candidatura do 

ministério diaconal não deverá exceder oito anos. Este máxi-
mo expirou em 2005. 

¶602.4.

Número de petição: 60936-CO-¶602.4-G; Rogers, Kendall 
C. - Beavercreek, OH, EUA.

Membros leigos adicionais da CA

Alterar o ¶ 602.4: . . . Se os membros leigos forem em 
menor número do que os membros do clero da conferência 
anual, esta providenciará, por sua própria fórmula, a eleição 
de membros leigos adicionais (Delegados Gerais) para equili-
brar a filiação da conferência anual. A fim de garantir a diver-
sidade na selecção de Delegados Gerais, a inclusão universal 
deve abranger, entre outros, diferentes raças, sexos, idades, 
condições económicas, níveis académicos, estatutos de vet-
eranos, estados civis, orientações sexuais e pessoas com defi-
ciências. Os Delegados Gerais não devem ser seleccionados 
apenas com base na idade, na raça ou no sexo. 

Justificação:
A alteração proposta ao Livro de Disciplina, ¶ 602.4, tem 

por fim garantir que os Delegados Gerais que são escolhidos 
como membros da Conferência Anual abrangem um conjun-
to de indivíduos diversificado a nível racial, de sexo, idade, 
condições económicas, níveis académicos, estatuto de vetera-
nos, pessoas com deficiência, estado civil . . .

¶602.9.

Número de Petição: 60240-CO-¶602.9-G; McKinney, Sarah 
E.H. - Summerfield, NC, EUA para o Gabinete da Unidade 
Cristã e Relações Inter-religiosas - Conselho dos Bispos.

Representantes Ecuménicos

Emendar ¶ 602.9, como se segue:
Os seguintes participarão na conferência anual e terão o 

privilégio a falar sem voto: representantes oficiais de outras 
denominações, especialmente das igrejas membros de Igrejas 
Unidas em Cristo, convidados pela conferência anual; mis-
sionários . . .

Justificação:
Esta alteração elimina a referência específica a convidar 

membros das Igrejas Unidas em Cristo e ao fazê-lo confere a 
este parágrafo uma perspectiva mais global.
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¶605.

Número da petição: 60956-CO-¶605-G; Furr, Steve - 
Jackson, AL, EUA para a Associação dos Líderes Leigos da 
Conferência Anual.

Permissividade na estrutura AC - Agenda

Para efeitos de atribuição de poderes às conferências an-
uais com vista a determinarem as suas próprias agendas e es-
trutura alteração de múltiplos parágrafos, como segue:

Eliminar ¶¶ 605.1, 605.2, 605.3, 605.4, 605.5, e 605.6 na 
sua totalidade.

Emendar o ¶ 607.4 como segue:
¶ 607.4. O líder leigo da conferência será o responsável 

pela apresentação de um relatório à conferência anual. A con-
ferência anual concederá tempo para uma exposição que será 
da responsabilidade do líder leigo da conferência.

¶606.

Número da petição: 60209-CO-¶606-G; Ryder, Jack E. -  
LaGrange Park, IL, EUA para a Conferência Anual de 
Illinois do Norte.

Revista de CA digital

Emendar ¶ 606, como se segue:
¶ 606. Registos e Arquivos—1. A conferência anual de-

verá manter uma cópia exacta de todos os procedimentos de 
acordo com os formulários providenciados pelas conferências 
geral, jurisdicional e central. Se não houver arquivos da con-
ferência anual, o secretário deverá manter os exemplares ou 
as cópias ou a versão digital para ser entregue ao secretário 
seguinte. A conferência deverá enviar para sua conferência 
jurisdicional ou conferência central as cópias das minutas do 
quadriénio para apreciação.

2. Cada conferência anual deverá enviar sem encargos 
ao Conselho Geral de Finanças e Administração, ao Junta 
Geral de Pensão e Benefícios de Saúde, a Comissão Geral 
de Arquivos e História, a Conferência Central ou Comissão 
Jurisdicional em Arquivos e História, e a Comissão de 
Conferência Anual em Arquivos e História duas cópias ou a 
versão digital de sua revista anual. Além disso, a conferência 
anual deverá enviar uma cópia ou a versão digital de sua re-
vista anual da Mesa Conexional e uma cópia impressa ou a 
versão digital para as Comunicações Metodistas Unidas. Se 
disponível, uma cópia da versão digital da revista deverá ser 
enviada para a Comissão Geral de Arquivos e História e uma 
cópia para as Comunicações Metodistas Unidas.

Justificação:
 Permitir que as Conferências Anuais enviem cópias dig-

itais de suas Revistas para vários Conselhos e Comissões. Em 
algum momento no futuro próximo, algumas Conferências 
Anuais poderão cessar a impressão em papel das Revistas.

¶607.6.

Número de petição: 60517-CO-¶607.6-G; Furr, Steve - 
Jackson, AL, EUA para a Associação de Líderes leigos da 
Conferência anual.

Guia leigo da CA na realização de nomeações

Alterar o parágrafo ¶ 607.6 conforme indicado após: 
¶ 607.6. O guia leigo da conferência terá a oportunidade 

de irá reunir-se com o gabinete quando assuntos relativos a 
nomeações de membros do clero ou coordenação, implemen-
tação, administração do programa de conferência ou outros 
assuntos conforme o gabinete possa determinar estejam na 
agenda.

Justificação:
¶ 33 proíbe à maioria dos membros leigos da conferên-

cia de votarem em relações da conferência do clero, mas não 
diz nada sobre as nomeações ou processo de nomeação. Está 
na altura de dar poder à voz dos leigos na realização de no-
meações da conferência anual ao nível do gabinete.

¶608.6.

Número de petição: 60565-CO-¶608.6-G; Mulenga, 
Maidstone - Columbia, MD, EUA.

Director de ministérios conexionais

 Adicionar novo sub-parágrafo após ¶ 608.6 (b) e mover o 
actual ¶ 608.6 (c) para se tornar no ¶ 608.6 (d).

c) O director dos ministérios conexionais também pode 
servir de assistente para o bispo.

c) d) Em parceria com o bispo . . .

Justificação:
O Director dos ministérios conexionais, normalmente 

acaba por assistir o bispo a melhorar os ministérios conex-
ionais através do desenvolvimento e incorporação da visão da 
conferência. Várias conferências anuais já estão a combinar 
os deveres do Assistente do Bispo e Director de ministérios 
conexionais.

¶608.6.

Número da petição: 60957-CO-¶608.6-G; Furr, Steve - 
Jackson, AL, EUA para a Associação dos Líderes Leigos da 
Conferência Anual.
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Permissividade na estrutura AC - DCM

Para efeitos de atribuição de poderes às conferências an-
uais com vista a determinarem as suas próprias agendas e es-
trutura alteração como segue:

Emendar ¶ 608 como segue:
¶ 608.6. providenciando para a consultoria e monitor-

ização de funções, assegurando que a igreja está coerente com 
os seus valores declarados. 

Recomenda-se que cada conferência anual tenha um di-
rector dos ministérios conexiais ou pessoa designada para fo-
car e guiar a missão e o ministério da Igreja Metodista Unida 
dentro da conferência anual.

a) O director pode ser leigo ou membro do clero.
b) O director, se tal cargo por criado e preenchido, ser-

virá como funcionário da conferência anual e sentar-se-á com 
o gabinete quando este considerar os assuntos relacionados 
com coordenação, implementação ou administração do pro-
grama da conferência anual, assim como de outros assuntos 
conforme decisão do gabinete e do director. Quer nomeado 
quer eleito para esta função, o director, se tal cargo for criado 
e preenchido, reportará ao bispo, em consulta com o pessoal 
da conferência anual.

c) Em parceria com o bispo e o gabinete e a liderança da 
conferência eleita, o director dos ministérios conexiais, se tal 
cargo for criado e preenchido, terá as seguintes responsabili-
dades principais:

¶608.6c2.

Número de petição: 60583-CO-¶608.6c2-G; Fugate, 
Nathanael - Dubois, PA, EUA.

Lista de recursos materno-infantis

Emendar ¶ 608.6.c.2 do Livro de Disciplina (LdD) como 
segue:

Adicionar um novo subparágrafo depois de 608.6.c.2: 
a) Porque afirmamos o valor sagrado de todas as pessoas e 
porque esta afirmação se prende directamente com a nossa 
transformação e renovação contínuas, recomendamos enfati-
camente que o colaborador da conferência conhecido como 
administrador dos ministérios conexionais ou outra pessoa 
especificada pela conferência anual compile uma lista de cen-
tros de gravidez crítica e centros de recursos para gravidez, no 
âmbito dos limites da conferência anual, que solidariamente 
ajude as mulheres com gravidezes não planeadas a encontrar 
meios alternativos ao aborto. Essas listas devem ser compi-
ladas no mínimo trimestralmente, consultando cada uma das 
respetivas chefias da conferência anual e também o conselho 
da conferência para os ministérios de jovens adultos. Esta lis-
ta deverá estar disponível, em conjunto com o colaborador 
da conferência conhecido como administrador de comuni-
cações ou outra pessoa competente para o efeito, conforme 

especificado pela conferência anual, aos comités, cargos e 
pastores.

Justificação:
Permite à Disciplina cuidar de forma pragmática de mul-

heres com gravidezes não planeadas, mantendo ainda a noção 
de que a vida do nascituro é de igual valor sagrado. Isso daria 
igualmente às pessoas, a nível local e distrital, as ferramentas 
para, na prática, manter todos os aspectos da nossa linguagem 
Disciplinar.

¶610.

Número de Petição: 60018-CO-¶610-G; Yates, Leo Jr. – 
Severn, MD, EUA para a Comissão de Questões de Invalidez 
da Conferência Anual de Baltimore-Washington. DeLarme, 
Shirley – Port Orchard, WA, EUA para a Conferência Anual 
de noroeste Pacífico. Harper, Trey – Forest, MS, EUA para a 
Conferência Anual do Mississippi. Hodge, Jeff – Syracuse, 
NY, EUA para a Conferência Anual da Parte Alta de Nova 
Iorque. Howe, Margaret – New Paltz, NY, EUA para a 
Conferência Anual de Nova Iorque. Nakanishi, Leanne 
– Pasadena, CA, EUA para a Conferência Anual para 
Califórnia-Pacifico. 1 Petição similar

Acesso ao Encontro

Emendar ¶ 610.4, como se segue:
. . . A conferência anual é responsável pela estruturação 

dos seus ministérios e procedimentos administrativos a fim de 
cumprir os seus objectivos . . . . Irá monitorizar para garantir 
inclusão—raça, género, idade e pessoas com deficiências—
na conferência anual. 

4. Sempre que possível, Deverão ser realizados todos os 
esforços para garantir que todos os encontros agendados pela 
conferência anual e os seus distritos, juntas ou comités devem 
ser realizados serão realizados em locais que são acessíveis a 
pessoas com deficiências, mesmo que isso signifique realizar 
encontros fora das infraestruturas relacionadas com a igreja.

Justificação:
A Disciplina especifica que não existirá discriminação 

baseada nas deficiências, ainda que ¶ 610.4 não seja sufici-
entemente forte para garantir que as pessoas com deficiências 
possam participar nos encontros da conferência anual, os seus 
distritos, juntas e comités. Adoptar esta petição garante que a 
intenção do parágrafo é cumprida.

¶610.

Número de petição: 60173-CO-¶610-G; Chumley, Madeline 
L. - Dallas, TX, EUA pela Assembleia Legislativa das 
Pessoas Jovens MU.
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Horários dos Jovens

Adicionar o seguinte depois do actual ¶ 610.7: 
8. Sempre que possível, os encontros agendados pela 

conferência anual e os seus distritos, juntas ou comités serão 
realizados em data e local de forma a favorecer os horários 
escolares dos jovens.

Justificação:
Diversas vezes, quando os jovens estão colocados num 

comité, estes comités realizam encontros durante o horário 
escolar. Isto faz com que se torne impossível ouvir a voz dos 
jovens. Esta petição pede à igreja para tentar trabalhar de 
acordo com os horários escolares dos jovens nos seus comi-
tés.

¶610.

Número da petição: 60959-CO-¶610-G; Furr, Steve - 
Jackson, AL, EUA para a Associação dos Líderes Leigos da 
Conferência Anual.

Permissividade na estrutura AC -  
Paralelos conexiais

Para efeitos de atribuição de poderes às conferências an-
uais com vista a determinarem as suas próprias agendas e es-
trutura alterar o ¶ 610, como segue:

¶ 610. A conferência anual é responsável pela estru-
turação dos seus ministérios e procedimentos administra-
tivos, a fim de atingir o seu objectivo (¶ 601), à excepção 
das disposições mandatadas dos ¶¶ 611, 635, 636, 637, 639, 
640, 647, 648. Assim sendo, providenciará providenciaria a 
relação conexial da igreja local, distrito, e conferência com as 
agências gerais . . .

1. Às conferências anuais é-lhes permitida a flexibili-
dade para conceber as estruturas da conferência e distritais de 
modo a melhor apoiar a missão de fazer discípulos de Jesus 
Cristo numa comunidade global ainda mais diversificada, e 
que colocam como secundária qualquer estrutura prevista, 
excepto para as entidades mandatadas no ¶ 610 acima. Assim 
sendo, uma conferência anual providenciará providenciaria 

as funções e as conexões da Conferência Geral com todas 
as agências gerais fornecidas pela Disciplina, como segue: 
a)  Deverá deveria haver conexões claras entre as agências 
das Conferência Geral, o programa da conferência anual e 
as entidades administrativas, e as congregações locais. Estas 
conexões serão podem ser identificadas nas questões comer-
ciais da conferência anual anualmente. b) Haverá verificações 
e balanços claras quanto a funções do programa e funções 
financeiras/administrativas no âmbito da conferência anual. 
Estes assuntos estruturais serão definidos e aprovados pela 
assembleia da conferência anual.

. . .
6. Os membros das agências gerais (¶ 701) servirão como 

membros ex officio da respetiva agência da conferência anual 
ou sua estrutura equivalente sempre que essas agências ou es-
truturas sejam criadas (ver ¶ 710.4, .5).

¶653.2e.

Número da petição: 60726-CO-¶653.2e-G; McCart, Sharon 
Rae - Irvine, CA, EUA  para o Comité dos Ministérios com 
Deficiências da Igreja Metodista Unida - Saúde Global - 
GBGM.

Actualização da terminologia

Emendar a Disciplina ¶ 653.2.e
Será de responsabilidade deste comité:
e) Fomentar a cooperação entre os ministérios dentro da 

conferência anual que focalizam nas deficiências específi-
cas (S/surdo, surdo, dificuldade de audição, deficiências de 
desenvolvimento, deficiências mentais retardo-intelectuais 
deficiências de desenvolvimento, deficiências mentais retar-
do-intelectuais, doença mental, deficiência visual, deficiência 
física, etc.).

Justificação:
Esta emenda propõe corrigir um termo incorrecto e sub-

stituir um termo desactualizado. Muda também “surdo” para 
“S/surdo” para incluir as pessoas que fazem parte da cultura 
da Surdez assim como as que não pertecem. 
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Petição N.º 60059.

Número de Petição: 60059-CO-NonDis-$-G; Jones, Scott J. -  
Wichita, KS, USA.

Comité do Estudo Jurisdicional

Se os parágrafos 37 e 39 forem emendados pela Petição 
60058, seguindo a certificação dessas alterações, o Conselho 
dos Bispos deve nomear um Comité de Estudo de Jurisdições 
para examinar o melhor número de jurisdições e os seus lim-
ites. Deve reportar a sua recomendação à Conferência Geral 
de 2020. Se os parágrafos 37 e 39 não forem alterados, não 
deve ser nomeado nenhum comité. Os membros que votam 
no comité serão compostos como se segue:

• Bispos: o presidente, presidente eleito e secretário do 
Conselho dos Bispos ou os seus mandatários

• 9 clérigos e 9 leigos, escolhidos de entre cinco juris-
dições em proporção para a representação do seu delegado na 
Conferência Geral de 2016. 

O equilíbrio étnico nos membros do comité deve reflectir 
a composição étnica dos membros leigos dos EUA da IMU, 
tanto quanto possível. Os membros do comité devem ser tão 
equilibrados entre homens e mulheres, tanto quanto possível.

O financiamento para as despesas de encontros dos mem-
bros episcopais será proveniente do Fundo Episcopal, e o 
financiamento para os outros membros será proveniente do 
Fundo de Administração Geral.

Justificação:
Se as emendas constitucionais aos parágrafos 37 e 39 

passarem, O Conselho dos Bispos deve nomear um comité 
de estudo para examinar o melhor número e limites de juris-
dições para consideração na Conferência Geral de 2020.

Petição N.º 60204.

Número da petição: 60204-CO-NonDis-G; Hall, Russell - 
Tomball, TX, EUA para a Conferência Anual no Texas.

Limitação nas resoluções

Todas as Resoluções futuras a serem consideradas para 
adopção a serem incluídas no Livro de Resoluções deverão 
ser limitadas em 650 palavras, ou duas páginas, consoante 
o que for menor. Quaisquer resoluções existentes (anterior-
mente aprovadas) a serem consideradas para readopção, ou 
renovação, deverão ser condensadas, conforme necessário, 
para estarem em conformidade nos mesmos padrões.

Justificação:
O Livro de Resoluções contém cerca de 1.100 página e 

tornou-se muito grande e redundante como uma ferramenta 
eficaz do ministério. Já não se constitui uma referência útil 
devido ao seu tamanho, a extensão de muitas Resoluções e 
a duplicação existente entre muitas das Resoluções. Esta pe-
tição . . .

Petição N.º 60277.

Número de Petição: 60277-CO-NonDis-$-G; Streiff, Patrick -  
Zurich, Switzerland para Comité Permanente nos Assuntos 
de Conferência Central. Yemba, David Kekumba - Kinshasa 
II, República Democrática do Congo para a commissão de 
Fé a Ordem.

Livro da Disciplina Geral - Versão preliminar

Livro da Disciplina Geral – versão preliminar da 
Parte VI, capítulos 1-4+6

Após o mandato dado no Livro da Disciplina 2012, ¶ 101, 
o Comité Permanente dos Assuntos da Conferência Central 
apresenta à Conferência Geral de 2016 a versão preliminar de 
um Livro da Disciplina Geral, Parte VI, capítulos 1-4+6, ba-
seada no Livro da Disciplina 2012. A versão preliminar teve 
como origem no mandato e será concluída com a Parte VI, 
capítulos 5+7, durante o quadriénio 2017-2020.

A Conferência Geral de 2016 celebra o progresso atin-
gido ao clarificar que é “distintivamente conexional” numa 
Igreja Metodista Unida global. Aprova a direção tomada pelo 
Comité Permanente uma vez que a versão preliminar dá um 
exemplo de um futuro “Livro da Disciplina Geral” que será 
submetido à Conferência Geral de 2020 para a acção legis-
lativa. Convida a Igreja Metodista Unida a viver no nosso 
acordo global e outorgar um Livro da Disciplina que permite 
verdadeiramente a missão e ministério em contextos diversos 
e globais. A Conferência Geral requer um processo de consul-
toria a nível da igreja numa versão preliminar de um “Livro 
da Disciplina Geral, Parte VI, Capítulos 1–4+6”, apresentado 
na Conferência Geral de 2016, em todas as conferências an-
uais da Igreja Metodista Unida. As consultas serão realizadas 
de acordo com o esboço dado pelo Comité Permanente e com 
o feedback para o Comité Permanente até ao final de 2017. 

O feedback irá informar o Comité Permanente na prepa-
ração de uma versão preliminar revista desses capítulos, com 
base no Livro da Disciplina 2016, como parte de um “Livro 
da Disciplina Geral” a ser submetida para a Conferência 
Geral de 2020.

Legislação Non-Disciplinare Proposta

Conferências 465
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Implicações financeiras
As implicações financeiras estão ligadas à colaboração 

com o Comité da Fé e Ordem e paga os custos dos membros 
do Comité Permanente ao participar nesses encontros de co-
laboração com 26 000 dólares americanos para o quadriénio. 
O aumento está a ser solicitado do Fundo de Contingência 
de Administração Geral, a partir do qual foi financiado o tra-
balho inicial.

Texto da Versão preliminar
A Versão preliminar do Livro da Disciplina Geral está di-

sponível no Volume 2, Secção 4 do Advance Daily Christian 
Advocate.

Justificação:
Viver no futuro como uma igreja global necessita de um 

processo deliberado de consultoria e conferência para avançar 
em conjunto. A petição afirma a direção da versão preliminar 
para o Livro da Disciplina Geral e requer um processo de con-
sultoria em conferências anuais. Tal processo de consultoria 
será essencial . . .

Petição N.º 60816.

Número da petição: 60816-CO-NonDis-!-G; Barker, Amy 
Valdez - Chicago, IL, EUA para a Mesa Conexional.

Processo Jurisdicionais 

A Conferência Geral deverá direccionar cada juris-
dição dos EUA, como parte dos encontros da conferência 
jurisdicional de 2016, para seleccionar um comité a con-
sistir de um representante de cada conferência anual na ju-
risdição para discutir e formular as recomendações para a 
Mesa Conexional e o Comité Permanente sobre Assuntos 
das Conferências Centrais sobre como as conferências dos 
Metodistas Unidos nos Estados Unidos deveria deliberar 
assuntos que digam respeito às conferências e igrejas nos 
Estados Unidos. Cada comité deverá seleccionar um assento 
para garantir a programação e facilitar os encontros, o registo 
e a distribuição das minutas da reunião, e a comunicação com 
a Mesa Conexional. A conferência jurisdicional é incentivada 
a buscar a diversidade no comité relativamente ao estado do 
clero/leigo, género, capacidades, idade e raça/etnicidade.

Cada um dos cinco comités jurisdicionais deverá eleger 
duas pessoas para participar no comité gestor. O comité gestor 
trabalhará para garantir tópicos de conversação e decisões 
consistentes entre as jurisdições, organizar um cronograma e 
um calendário básico de reunião. Recomenda-se que o comité 
gestor considere metodologias consistentes para a coleta de 
dados e pesquisa dos líderes de toda a conferência anual nos 
EUA. O comité gestor deverá incluir três membros da Mesa 
Conexional das conferências centrais a serem seleccionados 
pelo Colegiado de Bispos da conferência central.

O Comité Gestor no Processo Jurisdicional deverá con-
sistir em:

10 representantes jurisdicionais: 2—jurisdição nordeste, 
2— jurisdição sudoeste, 2— jurisdição central norte, 2— ju-
risdição central sul, 2— jurisdição ocidental

3 membros da conferência central do estado de mem-
bro da Mesa Conexional: 1 das Filipinas, 1 da África, e 1 da 
Europa.

A Mesa Conexional (MC) convocará o comité gestor 
para garantir o fluxo de informação e comunicação e servir 
como intermediário à Igreja geral no apoio dos comités juris-
dicionais. As despesas dos membros eleitos do comité gestor 
jurisdicional para participarem nas reuniões deverão ser por 
conta das jurisdições. A MC será responsável pelas despesas 
relacionadas aos membros da conferência central a participa-
rem no comité gestor. 

O comité gestor enviará um relatório final à MC ao fi-
nal de 2018 de forma que o Comité Gestor dos Assuntos 
das Conferências Centrais saiba como os EUA propõem de-
liberar as questões relevantes somente dentro dos EUA. Se 
necessário, a MC pode convocar uma reunião dos comités ju-
risdicionais completos na metade do quadriénio para maiores 
discussões entre as jurisdições.

O convénio a orientar o trabalho do Comité Gestor
O trabalho de cada comité jurisdicional e do comité gestor 

deverá ser orientado pelo convénio encontrado no ¶ 125 do 
Livro de Disciplina de 2012. Inicia-se com: “Metodistas 
Unidos em todo o mundo são unidos por um convénio con-
exional no qual apoiamos e somos todos responsáveis pelo 
discipulado e pela missão fiél. Ao mantermos integralmente a 
unidade conexional e a liberdade local, buscamos proclamar 
e incorporar o evangelho de formas responsáveis para nos-
so contexto cultural e social específico enquanto mantemos 
“uma teia vital de relacionamentos interactivos” . . . e declara 
também: “Para nossa conexionalidade tornar-se uma prática 
viva, precisamos levar ao mundo inteiro a natureza da Igreja 
Metodista Unida de forma profunda na vida e na missão de 
nossas congregações locais. Somente quando nos comprom-
etermos em parcerias interdependentes em todo o mundo, at-
ravés da oração, missão e adoração, a conexionalidade pode, 
conforme a visão eclesiástica Wesleyana, ser completamente 
incorporada” (¶ 125).

À medida que nos empenhamos a viver o convénio—na 
visão estabelecida perante as igrejas Metodistas Unidas nos 
EUA—somos guiados e enraizados por três valores principais 
articulados em ¶ 125 através do nosso convénio mundial, que 
é: 1) maior alinhamento da conexão da missão em fazer dis-
cípulos de Jesus Cristo; 2) conexões mais profundas por toda 
a Igreja; e 3) uma divisão mais igualitária dos dons dados à 
nós por Deus.
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Justificação:
O relatório de 2012 do Comité do Estudo da Natureza 

em Todo o Mundo da IMU recomendou mudanças sobre tor-
nar-se uma igreja mundial, inclusive com a criação de uma 
conferência central nos EUA. A MC lançou perguntas sobre 
quando/onde a igreja dos EUA toma as decisões, mas precisa 
de líderes jurisdicionais para engajar-se mais profundamente 
sobre as recomendações para o Livro Geral de Disciplina.

Petição N.º 60900.

Número de petição: 60900-CO-NãoDiv-G; Whittaker, 
Michelle C. - Silver Spring, MD, EUA.

Votação preferencial 

As conferências anuais devem recorrer a votação prefer-
encial quando existirem mais de dois nomeados em eleições 
para uma delegação ou junta de conferência.

A votação preferencial é um processo de classificação 
dos nomeados por ordem de preferência (primeira escolha, 
segunda escolha, terceira escolha, e assim sucessivamente). 
Todas as primeiras escolhas são contabilizadas e os nomeados 
com menos votos são eliminados. Se a primeira escolha de um 
votante for eliminada, o seu voto passa imediatamente para a 
sua segunda escolha. A obtenção da maioria dos votos elege 
os nomeados para um único cargo, sendo os nomeados para 
vários cargos (como uma delegação ou junta de conferência) 
eleitos na proporção do número de votos obtidos.

Justificação:
A Constituição da Igreja Metodista Unida apela a um 

“processo justo e aberto” na eleição de delegados para a Con-
ferência Geral (¶ 13. Artigo 1.2) e na eleição de membros 
para desempenharem funções em comissões e juntas da con-
ferência anual, mas não especifica o método de eleição. Mui-
tas eleições na conferência anual . . .

Petição N.º 60932.

Número de petição: 60932-CO-NãoDiv; Royappa, Samuel 
J. - Sun Prairie, WI, EUA para o Gabinete da Conferência 
Anual do Wisconsin.

Deferir a redução em áreas episcopais dos EUA

A Conferência Geral de 2016 da Igreja Metodista Unida 
em Portland, Oregon, EUA, irá deferir todas as decisões des-
tinadas a reduzir o número de áreas episcopais e o número 
de bispos nas cinco Conferências Jurisdicionais dos EUA 
(propostas para 2016) para a Conferência Geral de 2020. Isto 
significa que a redução do número de áreas episcopais e a re-
dução do número de bispos nos Estados Unidos serão deixa-
das em suspenso durante um quadriénio, até 2020. 

A liderança do nosso Conselho dos Bispos ou os cin-
co Colégios de Bispos, a Mesa Conexional e a Comissão 
Interjurisdicional sobre o Episcopado utilizariam o quadrié-
nio de 2016-2019 para criar e apresentar um relatório detal-
hado sobre a prioridade e estratégia missionárias perante a 
Conferência Geral de 2020. O relatório deve incluir, entre 
outros, a análise de: perspectivas históricas, realidade actual, 
tendências demográficas em mutação, motivos/valores mis-
sionários emergentes, implicações financeiras, alterações aos 
limites das conferências jurisdicionais e o número de juris-
dições nos EUA, além de recomendações específicas e um 
plano de implementação estratégica.

Justificação:
Face à realidade actual e às tendências demográficas em 

mutação nos EUA, está na altura de tornar os valores mis-
sionários uma prioridade e um critério para a futura saúde, 
crescimento e vitalidade das nossas conferências anuais nos 
EUA, dentro da estrutura das conferências jurisdicionais. 

Petição N.º 60981.

Número da petição: 60981-CO-NonDis-!-G; Merrick, Tracy 
R. - Wexford, PA, EUA para Grupo de Trabalho para a 
Estrutura Global de NEJ.

Conferência Conexional Global -  
Proposta de conceito

Fique resolvido que: 
1. Esta proposta de conceito será adoptada pela 

Conferência Geral. 
2. A Conferência Geral criará um grupo de trabalho in-

clusivo (doravante designado por “Grupo de Trabalho”) a fim 
de elaborar propostas escritas de legislação, coerente com 
o conceito, adoptadas pelo CG2016, para apresentação na 
Conferência Geral de 2020.

3. O Grupo de Trabalho será composto por um total de 
15 membros e terá a designação de Mesa Conexional, reun-
indo-se como entidade independente antes de 1 de Dezembro 
de 2016. O Grupo de Trabalho de 15 membros incluirá um 
membro de cada jurisdição e conferência central que não 
sejam já membros da Mesa Conexional; um bispo nomeado 
pelo Conselho dos Bispos; um membro da Mesa Conexional; 
e um membro do Comissão Permanente sobre Assuntos das 
Conferências Centrais. A Mesa Conexional nomeará uma des-
sas 15 pessoas para presidir ao Grupo de Trabalho. A Mesa 
Conexional pode nomear outros quatro membros com direito 
a voz mas não de voto: um secretário geral de uma agência 
geral; um membro do Grupo de Trabalho para a Estrutura 
Global de NEJ, alguém cujas competências abranjam a elab-
oração escrita da legislação necessária, e outra pessoa com 
competências de marketing. Apesar de o Grupo de Trabalho 
poder necessitar de reuniões presenciais, as mesmas decor-
rerão sobretudo via electrónica. 
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4. O Grupo de Trabalho procurará obter feedback da 
Mesa Conexional, da Comissão Permanente sobre Assuntos 
das Conferências Centrais, do Conselho dos Bispos e da 
Igreja Metodista Unida, procedendo a actualizações anuais. O 
Grupo de Trabalho criará e implementará também um plano 
para informar activamente a denominação sobre os seus pro-
gressos e a legislação necessária para implementar a propos-
ta de conceito adoptada pela Conferência Geral de 2016. A 
Mesa Conexional analisará a legislação final e apresentá-la-á 
directamente à Conferência Geral de 2020.

5. O montante de $300 000 será adicionado ao orçamento 
quadrienal da Mesa Conexional para 2016-2020, concreta-
mente para o trabalho deste Grupo de Trabalho.

Historial 
A Conferência de NEJ de 2012 autorizou a criação do 

Grupo de Trabalho para desenvolver as recomendações acer-
ca da estrutura global da Igreja Metodista Unida. O Grupo de 
Trabalho foi nomeado pelo Colégio dos Bispos em meados 
de 2013 . . . 

Os valores nucleares pelos quais o Grupo de Trabalho 
norteou o seu trabalho são os seguintes:

• Focados em Cristo—A estrutura denominacional de-
verá reflectir os ensinamentos e fortalecer a missão de Jesus 
Cristo.

• Materialização da imparcialidade estrutural—A estru-
tura denominacional deverá oferecer maior igualdade global 
na igreja em torno do acesso a serviços, participação em es-
truturas e elaboração da agenda da Igreja Metodista Unida. 
Qualquer plano deverá ilustrar os recursos a igualdade global 
e distribuição de contribuição de fundos.

• Ampliar a comunidade—Todos, em qualquer lugar, de-
vem ser bem-vindos e sentir-se seguros na Igreja Metodista 
Unida. Qualquer nova estrutura deve honrar as diferenças não 
essenciais e defender a dignidade e o valor essenciais de todos 
os filhos de Deus. 

O Grupo de Trabalho trabalhou com outros grupos em 
toda a denominação que abordavam também os aspectos da 
estrutura global: a Mesa Conexional, a Comissão Permanente 
sobre Assuntos das Conferências Centrais e os grupos juris-
dicionais nas Jurisdições Ocidental e Central Norte. O Grupo 
de Trabalho distribuiu duas propostas preliminares a estes 
grupos e para cada uma das conferências anuais no âmbito 
da NEJ, visando obter a sua consideração e feedback. As re-
visões fizeram-se com base nos pareceres obtidos. 

Em resumo, esta proposta recomenda que:
• A Conferência Conexional Global receba a nova desig-

nação de Conferência Conexional Global, a qual será idêntica 
à Conferência Conferência Geral, excepto que APENAS tra-
tará de assuntos globais e será responsável por um Livro de 
Disciplina Global. 

• A IMU esteja organizada em “conexões” espalhadas por 
quatro continentes: África, Ásia, Europa e América do Norte. 

• Cada uma das quatro quatro conexões terá a opção de 

se organizar nas referidas regiões. Cada conexão será re-
sponsável pelo seu próprio Livro de Disciplina, respeitante a 
assuntos que não sejam globais. 

• As conferências anuais permanecerão inalteradas. 

Estrutura global da Igreja Metodista Unida
Proposta de conceito
O Grupo de Trabalho para a Estrutura Global de NEJ 

elaborou esta proposta para a Conferência Geral  de 2016, a 
fim de considerar e designar um grupo de trabalho ou comité 
representativo para redigir a legislação necessária para imple-
mentar as suas disposições. 

Uma Estrutura Global Equitativa:
A. Conexão Global Metodista Unida
1. A Conexão Global Metodista Unida será responsável 

por assuntos globais referentes à Igreja Metodista Unida e 
não tratará de assuntos não globais relacionados com conex-
ões individuais em África, Ásia, Europa e América do Norte. 

2. A Conexão Global será responsável por: 
a. Constituição da Igreja Metodista Unida
b. Livro de Disciplina Global
c. Princípios Sociais Globais
d. Orçamento Conexional Global
e. Responsabilidades globais da actual Conferência 

Geral conforme definido no Livro de Disciplina  de 2012 e 
em acções das anteriores conferências gerais, excepto para 
aqueles assuntos delegados fora

f. Relatórios de audiência sobre sucessos ministeriais e 
desafios de cada conexão e fornecimento de oportunidades 
para a discussão de temas globais

g. Número e limites das conexões Metodistas Unidos
h. Definição de poderes e funções das conferências con-

exionais, regionais, anuais, missionárias, distritais e de cargo
i. Número de áreas episcopais dentro de cada uma das 

conexões Metodistas Unidas 
j. Definição de poderes, deveres e privilégios dos líderes 

episcopais
k. Decisões quanto a financiamento das conferências 

conexionais e regionais 
l. Declarações de objectivos da agência global, respons-

abilização das declarações de objectivos, bem como dimensão 
e constituição dos conselhos de administração das agências 
globais.

m. Definição de poderes e deveres dos presbíteros, diáco-
nos, pastores de fornecimento, pastores locais, diaconisas e 
missionários nacionais

n. Definição de condições, privilégios e deveres da fil-
iação eclesiástica

o. Normas para a eleição de delegados para a Conferência 
Conexional Global
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3. A Conferência Conexional Global substituirá a 
Conferência Geral, a qual actualmente “tem total poder leg-
islativo sobre todos os assuntos marcadamente conexionais 
. . . Não possuindo poderes executivos nem administrativos.” 
( ¶ 501)

a. A Conferência Conexional Global centrar-se-á em 
assuntos globais durante a sua assembleia quadrienal, que 
terá uma duração inferior a duas semanas. 

b. A Conferência Conexional Global será constituída da 
mesma forma que a actual Conferência Geral, à qual serão 
atribuídas responsabilidades idênticas às da actual Conferência 
Geral, ficará sujeita às mesmas Regras Restritivas que a actual 
Conferência Geral, e funcionará de modo em tudo similar à 
actual Conferência Geral. (¶¶ 13-16 e ¶¶ 501-511).

c. A Conferência Conexional Global consistirá de 600-
1000 delegados com igual número de membros leigos e do 
clero eleitos pelas conferências anuais e conferências mis-
sionárias. A fórmula para calcular o número de delegados de 
cada conferência anual será a mesma para todas as conferên-
cias anuais e conferências missionárias, com a disposição de 
que cada conferência anual e conferência missionária elegerá 
pelo menos um delegado leigo e um delegado do clero.

d. As igrejas dca concordata, igrejas Metodistas autóno-
mas afiliadas e igrejas unidas afiliadas podem eleger delega-
dos para a Conferência Conexional Global:

—A Igreja Metodista na Grã-Bretanha pode eleger qua-
tro delegados com 

direito a voz e voto A Igreja Metodista Unida pode en-
viar dois delegados todos os anos à Conferência Metodista 
Britânica 

—Outras igrejas da concordata podem eleger dois dele-
gados com direito a voz e voto.

—As igrejas Metodistas autónomas afiliadas e igrejas 
unidas afiliadas podem eleger dois delegados com direito a 
voz mas sem voto. Se essa igreja tiver mais de 70 000 mem-
bros de pleno direito tem o direito a enviar três delegados com 
direito a voz mas sem voto. 

4. O Conselho dos Bispos, o Conselho Judicial Global e 
as agências globais servirão toda a Conexão Global Metodista 
Unida.

a. O Conselho dos Bispos continuará a ter responsabil-
idades idênticas e funcionará de forma em tudo idêntica ao 
actual Conselho dos Bispos (¶¶ 47-54 e ¶¶ 401-442).

b. O Conselho Judicial Global continuará a ter respons-
abilidades idênticas e funcionará de forma em tudo idênti-
ca ao actual Conselho Judicial (¶¶ 55-58 e ¶¶ 2601-2612). 
Terá, por outro lado, a opção de analisar todas as decisões 
pelos comités judiciais conexionais e comités regionais em 
apelo. Tratará ainda de assuntos respeitantes tanto ao Livro 
de Disciplina Global como a um ou mais livros de disciplina 
conexionais. 

c. As agências que a Conexão Global define como glob-
al serão estruturadas de forma a servir plenamente todas as 
conexões e estabelecerá o Conselho de Administração com 
membros equitativamente distribuídos por todas as regiões da 
Conexão Global.

B. Conexões Metodistas Unidas (África, Ásia, Europa 
e América do Norte) 

1. Uma Conexão Metodista Unida será criada em cada 
um dos seguintes continentes: África, Ásia, Europa e América 
do Norte. Cada conexão focar-se-á na missão da igreja sob as 
perspectivas das regiões no âmbito da conexão, compreen-
dendo e tratando as implicações contextuais das nações, cul-
turas, idiomas e outras realidades importantes.

2. Cada conexão será responsável por:
a. Um Livro de Disciplina conexional
b. Autorização no âmbito do Livro de Disciplina con-

exional de forma a acomodar as necessidades concretas das 
regiões conforme as suas competências

c. Definição de necessidades para a presença e funções de 
agências no âmbito da conexão 

d. Agências especificamente conexionais: declarações 
de objectivos das agências, responsabilização para com as 
declarações de objectivos das agências, dimensão e constitu-
ição dos conselhos de administração das agências especifica-
mente conexionais 

e. Número e limites das regiões dentro da conexão
f. Assuntos episcopais: mandato, processo de eleição, 

métodos de atribuição, planos de aposentação, itinerância e 
normas de conduta 

g. Normas do clero: processo para ordenação, relação 
com conferências e filiação eclesiástica.

h. Assuntos financeiros: orçamento da conexão, pensões, 
distribuição de fundos para apoio das conferências regionais 

i. Legislação para a Conferência Conexial Global refer-
ente ao Livro de Disciplina Global 

3. Se uma conexão estiver organizada sem regiões, as 
funções e as responsabilidades da região serão acrescentadas 
às funções e responsabilidades dessa conexão.

4. As conferências conexionais reunir-se-ão quadrienal-
mente antes da Conferência Conexial Global. 

a. Cada conferência conexional consistirá dos delega-
dos para a Conferência Conexial Global da conexão com a 
condição de que nenhuma conferência conferência conexion-
al terá menos que 100 delegados. Se necessário, outros dele-
gados poderão ser eleitos de acordo com o mesmo processo, 
podem ser delegados que tenham sido eleitos para as con-
ferências regionais no âmbito da conexão. 

b. As conferências conexionais serão organizadas de for-
mas idênticas às da Conferência Conexial Global e funciona-
rão de forma semelhante. 
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5. O Colégio dos Bispos conexional, o comité judicial 

conexional, as agências especificamente conexionais e as 

agências globais com uma presença numa conexão servirão 

essa conexão.

a. O Colégio dos Bispos conexional será responsável por 

liderar a conexão e funcionará de forma idêntica aos actuais 

colégios dos bispos. (¶¶ 48, 51, and 52).

b. O comité judicial conexional tratará das questões le-

gais relacionadas com os livros de disciplina das conexões 

c. As agências especificamente conexionais serão re-

sponsáveis perante a conferência conexional e os respetivos 

conselhos de administração serão eleitos pelas conferências 

regionais na conexão.

d. Todas as agências globais com presença numa conex-

ão serão organizadas de forma responsável e de acordo com 

as necessidades da conexão e serão responsáveis perante a 

conferência conexional e o Conselho de Administração da 

agência global. 

C. Regiões
1. As regiões serão criadas geograficamente e todas as 

conferências regionais terão a mesma autoridade e respons-

abilidades.

2. As actuais conferências jurisdicionais e conferências 

centrais transformar-se-ão em 12 regiões:

a. Conexão Metodista Unida em África—três regiões: 

 Região africana, região do Congo e região da África 

Ocidental 

b. Conexão Metodista Unida na Ásia—uma região: 

Região das Filipinas 

c. Conexão Metodista Unida na Europa—três regiões:

 Região da Europa Central/do Sul, Região da Alemanha e 

Europa Setentrional e região Euroásia

d. Conexão Metodista Unida na América do Norte—cin-

co regiões:

 Região Central Norte, Região Nordeste, Região Central 

Sul, Região Sudeste e Região Oeste

3. As regiões serão responsáveis por:

a. Promoção dos interesses evangelistas, educacionais, 

missionários e de benevolência da igreja e cuidar dos inter-

esses e instituições dentro dos seus limites

b. Número e limites das conferências anuais

c. Limites das áreas episcopais

d. Eleição e nomeação de bispos

e. Eleição de membros para as juntas das agências globais 

e conexionais e comités regionais

f. Legislação para a Conferência Conexial Global refer-

ente ao Livro de Disciplina Global

g. Legislação para a Conferência Conexial Global refer-
ente ao Livro de Disciplina conexional

h. Orçamento regional
i. Organização conforme as necessidades de forma a 

cumprir o trabalho
4. As assembleias da conferência regional serão realiza-

das quadrienalmente no ano após a assembleia da Conferência 
Conexial Global.

a. O número de delegados e a composição das conferên-
cias regionais serão determinados pela Conferência Conexial 
Global. A filiação da conferência regional consistirá de 
números iguais de membros leigos e do clero e nenhuma con-
ferência regional terá menos de 100 membros.

b. Os delegados para a Conferência Conexial Global 
serão considerados primeiros delegados de uma conferência 
anual eleita para uma conferência regional. 

5. O Colégio dos Bispos regional e os comités regionais 
servirão a Igreja dentro da região.

a. O Colégio dos Bispos regional continuará a ter as mes-
mas funções, como referido no Livro de Disciplina de 2012. 
(¶¶ 48, 51, and 52).

b. A região estabelecerá, no mínimo, os seguintes comités 
de apoio ao seu trabalho:

—Comité regional de recursos para ouvir e decidir sobre 
recursos de membros do clero ou um bispo após decisão de 
um comité de julgamento, e  

—Comité regional do episcopado para colmatar as dis-
posições do ¶¶ 524.3 do  Livro de Disciplina de 2012.

D. Conferências Anuais
1. A actual configuração das conferências anuais em toda 

a conexão manter-se-á, a menos que alterada pela região ou 
pela conexão. 

2. As conferências anuais serão responsáveis pela eleição 
de delegados para a Conferência Conexial Global, conferên-
cia conexional e conferência regional.

3. O objectivo, composição, organização, responsabil-
idades e agências da conferência anual permanecerão inal-
teradas, a menos que adaptadas pela sua conferência conex-
ional. (¶¶ 32-36 e (¶¶ 601-657).

IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS: 
O actual aumento de custos desta proposta dependerá da 

estrutura finalmente adoptada pela Conferência Geral.
Haverá possivelmente custos extraordinários relaciona-

dos com as conferências conexionais, comités, etc., mas esses 
custos podem ser compensados por uma possível redução nos 
custos referentes à assembleia da Conexão Global. Se a activ-
idade da conexão da América do Norte for retirada da agenda 
da Conferência Conexial Global, a duração dessa assembleia 
será inferior à da actual Conferência Geral, talvez em três ou 
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quatro dias, transformando-se numa redução de custos para 
essa assembleia. 

O aumento de custos mais significativo envolverá 
provavelmente as assembleias das conferências conexion-
ais. Esta proposta implicará que as conferências conexionais 
se reúnam quadrienalmente, antes da Conferência Conexial 
Global. Consoante quando e onde se reúnam as conferências 
conexionais, o aumento de custos dessas assembleias esti-
ma-se entre US$300 000 e US$ 1 000 000. O CGFA será 
solicitado a apresentar projecções de custos mais exactas. 

Qualquer aumento de custos necessitará também de ser 
analisado à luz do orçamento geral para a Conferência Geral 
de 2016 de mais de US$10 milhões. 

Justificação:
A proposta de reestruturação da IMU global—a proposta 

de conceito oferece à Conferência Geral de 2016 uma opor-
tunidade de reformular a proposta antes de ser criada legis-
lação pormenorizada. A estrutura proposta está focada em 
Cristo, estende-se pela comunidade e dá uma maior igualdade 
global em torno do acesso aos serviços, à participação em 
estruturas e à formulação da agenda da IMU. 

Petição N.º 60993.

Número da petição: 60993-CO-NonDis-!-G; LaCasse, Lisa -  
Spotsylvania, VA, EUA para a Wilderness Community 
UMC.

Plano de Separação

CONSIDERANDO QUE, A Igreja Metodista Unida se 
vê envolvida num conflito irresolúvel sobre problemas de te-
ologia e ensinamento moral, e

CONSIDERANDO QUE, este conflito está a prejudicar 
pessoas e grupos dentro da igreja, em contravenção com as 
nossas Regras Gerais de “não provocar dano”, e

CONSIDERANDO QUE, seria melhor para a causa de 
Cristo e para a missão e saúde da igreja se este conflito fosse 
resolvido, permitindo que a atenção e os recursos até aqui 
empregues no conflito pudessem ser redireccionados para a 
missão da igreja, e

CONSIDERANDO QUE, acreditamos que a única ma-
neira duradoira de resolver este conflito será através de uma 
divisão amigável da igreja em duas ou mais entidades difer-
entes, 

Fica claro, então, que a Conferência Geral de 2016 de-
creta o seguinte plano de separação, solicitando a todos os 
membros para agirem entre si imbuídos da maior graça em 
Cristo, caridade e generosidade.

EMENDA CONSTITUCIONAL (requer 2/3 dos vo-
tos)

Todas as disposições da Constituição em conflito e o 
Livro de Disciplina ficam desde já suspensos com o objectivo 
de implementar um plano de separação. A separação dará lu-
gar a pelo menos duas novas entidades, uma delas fornecendo 
plena inclusão para pessoas LGBTQ (lésbicas, gays, bissexu-
ais, transgéneros e juventude questionável) no casamento e na 
ordenação, e outra mantendo os actuais ensinamentos e dis-
posições da igreja no que concerne o casamento e a ordenação 
para LGBTQ (lésbicas, gays, bissexuais, transgéneros e ju-
ventude questionável). Podem ser propostas outras entidades 
por grupos na fase da implementação inicial. Disposições que 
não entrem em conflito com a implementação do plano con-
tinuarão em vigor até que a Igreja Metodista Unida declare a 
sua cessação. Na conclusão da implementação, todos os acti-
vos e passivos da Igreja Metodista Unida terão sido equitati-
vamente divididos entre duas ou mais entidades, as quais se 
tornarão as denominações sucessoras, deixando de existir a 
Igreja Metodista Unida.

IMPLEMENTAÇÃO DE LEGISLAÇÃO (requer 
maioria de votos)

O processo seguinte é promulgado para implementar a 
emenda constitucional permitindo um plano de separação. O 
secretário da Conferência Geral trabalhará em conjunto com 
os bispos, de modo a assegurar que a votação na ratificação 
destas alterações constitucionais começa com as assembleias 
da conferência anual regularmente programada depois do dia 
1 de Setembro de 2016, e estará concluída em 31 de Agosto 
de 2017. O Conselho dos Bispos certificará se esta emenda foi 
ou não adoptada, na sua assembleia do outono de 2017.

1. O Conselho dos Bispos supervisionará a implemen-
tação do plano e servirá de centro de informação para o clero 
e as congregações que desejem afiliar-se numa entidade difer-
ente daquela escolhida pela sua conferência anual. 

2. Equipas fundadoras—Antecipando a aprovação da 
emenda constitucional, a Conferência Geral de 2016 ele-
gerá (subsequentemente à aprovação da emenda pelos dois 
terços exigidos) uma equipa de dez pessoas para cada nova 
entidade que deseje formar, composta por quatro leigos que 
sejam delegados da Conferência Geral, quatro membros 
do clero que sejam delegados da Conferência Geral, e dois 
bispos. As nomeações serão feitas por escrito ao secretário 
da Conferência Geral numa lista de dez para cada entidade, 
iniciando-se depois da adopção da emenda e concluindo-se 
a tempo de as serem publicadas, no mínimo, 24 horas antes 
da eleição. Acompanhando cada uma das listas haverá uma 
breve declaração dos princípios formativos distintos da en-
tidade proposta para ser formada como lista de candidatos. 
Cada grupo da nova entidade é responsável por assegurar que 
a sua lista de candidatos é composta por pessoas que concor-
dam com os princípios formativos dessa entidade proposta. A 
sessão plenária da Conferência Geral determinará por maioria 

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   471 2/24/16   10:49 AM



472  DCA Edição Avançada

de voto se certifica ou não cada lista de candidatos e a enti-
dade proposta, sem alterações.

 3. Documentos descritivos—Nos dezasseis meses após 
a Conferência Geral, cada equipa escreverá e aprovará uma 
descrição da missão e da missão para a sua entidade em par-
ticular, incluindo um resumo de uma página. Estes documen-
tos serão o guia inicial para a tomada de decisões pelos bis-
pos, conferências anuais, clero, congregações e instituições 
eclesiásticas sobre a entidade com a qual se afiliarão. Os doc-
umentos descritivos serão divulgados publicamente quando 
o Conselho dos Bispos confirmar que as respetivas emendas 
constitucionais foram ratificadas. 

4. Afiliação episcopal—a) Não mais do que 60 dias após 
a certificação da emenda constitucional permitindo avanço do 
plano, cada bispo Metodista Unido no activo ou aposentado 
será eleito para uma das entidades descritas nos documentos 
descritivos (Parte 3). Estas selecções serão consideradas pelo 
Conselho dos Bispos e tornadas públicas após o término do 
período de 60 dias. Os bispos relacionar-se-ão tanto com a 
nova entidade como a sua jurisdição geográfica anterior até 
que a transição esteja concluída.

b) Findos os 60 dias, o Colégio dos Bispos para cada uma 
das novas entidades pode convocar e iniciar os trabalhos com 
a respetiva Equipa Fundadora para planear a nova entidade. 

5. Afiliação da conferência anual—a) Até 31 de 
Dezembro de 2018, a votação será por voto secreto em cada 
conferência anual a cuja nova entidade essa conferência anual 
irá pertencer. Bastará uma simples maioria de votos. O voto 
de cada conferência anual será confirmado pelo Conselho dos 
Bispos e será definitivo. Se a conferência anual não obtiver 
a maioria dos votos por se reunir a qualquer uma das novas 
entidades, a conferência anual afiliar-se-á com a entidade que 
receba a pluralidade dos votos, e os activos e os passivos da 
conferência serão divididos entre as respectivas entidades, se-
gundo a Parte 11.

b) Cada conferência anual elegerá também uma dele-
gação para a conferência organizadora da sua entidade selec-
cionada, consistindo de igual número de delegados que foram 
eleitos para a Conferência Geral anterior. Se forem eleitos 
membros do clero que indiquem posteriormente o seu desejo 
de se afiliarem a outra entidade, esses membros do clero per-
derão a capacidade de elegibilidade para servir. Os membros 
laicos tornar-se-ão não elegíveis para servir se a igreja local a 
que pertencem votar para se afiliar a outra entidade. As con-
ferências anuais elegerão números suficientes de delegados 
de reserva para garantir delegação total. Pode ser proposta 
legislação por cada conferência anual para a conferência or-
ganizacional da sua nova entidade. 

6. Afiliação congregacional—a) As congregações contin-
uarão automaticamente a pertencer à conferência anual a que 
pertenciam antes, a menos que a congregação tome medidas 
para modificar as afiliações. As congregações que optem pela 
dissidência da afiliação da sua conferência anual terão até 31 

de Agosto de 2019 para indicar, por maioria de voto secreto 
de uma conferência de igreja devidamente convocada (¶ 248), 
a sua decisão de serem colocados numa conferência de igreja 
de outra entidade. Se a congregação não obtiver maioria de 
votos para se reunir às novas entidades, a congregação afil-
iar-se-á com a entidade que receba a pluralidade dos votos. 
Qualquer grupo minoritário dentro de uma congregação pode 
organizar uma nova congregação para se afiliar com uma en-
tidade diferente. Todas as congregações dissidentes continu-
arão a fazer parte da sua anterior conferência anual até que 
esteja concluída a conferência organizadora da nova entidade.

b) As igrejas que desejem mudar de afiliação para out-
ra entidade depois de 31 de Agosto de 2019, podem fazê-lo 
apenas de acordo com as disposições da entidade a que per-
tencem na altura e a entidade com a qual desejam afiliar-se.

c) As igrejas dissidentes em cada conferência anual con-
vocarão uma conferência para a sua entidade, consistindo de 
membros leigos da conferência anual original dessas congre-
gações ou das suas alternativas eleitas, juntamente com os 
membros do clero que tenham indicado o seu desejo de se 
afiliarem com essa entidade. Esta conferência especial terá 
lugar entre 1 de Outubro e 31 de Dezembro de 2019. Esta 
conferência especial elegerá um membro do clero e um mem-
bro leigo e membros suplentes para servir na conferência or-
ganizadora da entidade.

7. Afiliação dos membros do clero—a) Os membros do 
clero terão até ao dia 30 de Setembro de 2019 para notificar o 
seu bispo do seu desejo de servir numa outra entidade. O seu 
bispo enviará o nome desses membros do clero ao Colégio 
dos Bispos da entidade receptora. A filiação na conferência 
continuará na anterior conferência até que a transferência 
para outra conferência anual se concretize. 

b) Subsequente à sua afiliação original, mas pelo menos 30 
dias antes para a conferência organizadora da nova entidade, os 
membros do clero podem ser eleitos para trocar de afiliação, 
para o que será necessária aprovação de uma maioria da Equipa 
Fundadora e Colégio dos Bispos da nova entidade (votando 
como um só). Após a data limite de 30 dias ou depois de a nova 
entidade estar formada, os membros do clero podem optar por 
renunciar à sua entidade original e unir-se a outra, conforme 
as disposições da sua entidade original e condicionados pelas 
disposições da nova entidade a que se desejam unir. 

c) Todos os benefícios de pensões obtidos pelos membros 
do clero na Igreja Metodista Unida permanecerão intactos, 
seja qual for a entidade sucessora a que se afiliem, suporta-
dos pelos activos da Junta Geral de Benefícios de Pensões e 
Saúde ou sua(s) organização(ões) sucessora(s) e sucessor(es) 
do membro doo clero da conferência anual anterior.

8. Conferências organizadoras—a) Os colégios dos bis-
pos das respectivas novas entidades convocarão uma con-
ferência organizadora especial para cada uma das novas enti-
dades. As conferências realizar-se-ão durante o mês de Maio 
de 2020.
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b) Na conferência organizadora para cada entidade, serão 
adoptados a constituição e estatutos (Livro de Disciplina) da 
entidade. A entidade decidirá se deseja continuar com bispos 
e conferências anuais e, nesse caso, como serão configura-
dos. Cada entidade encarregar-se-á da supervisão, conexão e 
nomeação pastoral sobre a área de países na qual a entidade 
possui congregações.

c) Cada entidade criará o seu próprio sistema para apoiar 
os membros do clero que desejem mudar de afiliação na ob-
tenção da situação de nova entidade, na obtenção de uma no-
meação na nova entidade e/ou na obtenção da uma nomeação 
transacional. Os membros do clero podem continuar a servir 
numa entidade diferente da nova entidade onde desejam afil-
iar-se até que a nomeação esteja na nova entidade. Durante o 
tempo desta nomeação transacional, cumprirão as disposições 
da entidade na qual estão nomeados.

9. Afiliação institucional—Qualquer instituição relacio-
nada com a igreja que seja afiliada, mas não propriedade, 
numa conferência anual ou jurisdicional, pode optar por mu-
dar a sua afiliação e relação com a Igreja seguindo a organi-
zação das novas entidades e da possível redefinição dos lim-
ites da conferência anual. A instituição, pelos seus próprios 
processos internos, pode optar por continuar a afiliação com 
a conferência anual ou jurisdicional ou conferência central 
à qual estava afiliada antes, mudar a sua afiliação para uma 
nova entidade, procurar afiliação em múltiplas entidades ao 
mesmo tempo ou retirar completamente a filiação da igreja. 
Um pedido da instituição para se afiliar com uma entidade 
diferente ou conferência anual, jurisdicional ou conferência 
central diferente da sucessora a sua conferência original está 
contingente de aprovação por essa entidade ou conferência. 

10. Propriedade congregacional—A cláusula de fide-
icomisso de cada propriedade de congregação local será de 
propriedade e administrada pela entidade com a qual a igreja 
local optar por se afiliar (¶¶ 2501, 2503). Qualquer uma das 
novas entidades pode optar por modificar ou dispensar total-
mente a cláusula de fideicomisso. Todos os activos e passivos 
anteriormente incorridos por uma congregação local contin-
uarão com essa congregação, seja qual for a afiliação, com 
base na maioria ou pluralidade de votos da conferência de 
igreja. Esta disposição não excluirá, no entanto uma nego-
ciação voluntária dividindo alguns ou todos os activos e pas-
sivos da congregação entre porções separadas da congregação. 

11. Propriedade da conferência anual—Os activos e os 
passivos de propriedade de uma conferência anual perman-
ecerão nessa conferência. As igrejas locais e membros do 
clero desistindo de uma conferência anual para se unirem a 
nova entidade estão a renunciar a todas as acções individu-
ais dos activos ou passivos dessa conferência, excepto para 
passivos de pensões pertencentes ao clero. Quando os votos 
da afiliação da conferência segundo a Parte 5(a) for inferi-
or a 75 por cento, os activos e passivos da conferência serão 
divididos proporcionalmente entre as respectivas entidades, 

com base no número de membros professantes originais que 
sejam membros de cada nova entidade a partir de 30 de Maio 
de 2020. Os activos assim divididos não serão inferiores a, e 
os passivos assim divididos não serão superiores a, montantes 
constantes dos livros na altura em que as novas entidades são 
organizadas (30 de Maio de 2020).

12. Propriedade jurisdicional ou da conferência cen-
tral—Os activos e os passivos de propriedade de anteriores 
jurisdições e conferências centrais da Igreja Metodista Unida 
serão assumidos pela entidade seleccionada por pluralidade 
de voto do número agregado de membros nas várias juris-
dições ou conferências centrais.  Quando os votos da afiliação 
agregada for inferior a 75 por cento, os activos e passivos da 
conferência serão divididos proporcionalmente entre as re-
spectivas entidades, com base no número de membros profes-
santes originais que sejam membros de cada nova entidade a 
partir de 30 de Maio de 2020. Os activos assim divididos não 
serão inferiores a, e os passivos assim divididos não serão 
superiores a, montantes constantes dos livros na altura em que 
as novas entidades são organizadas (30 de Maio de 2020).

 13. Propriedade da igreja geral—a) Os activos e os pas-
sivos detidos pelas agências da Igreja Metodista Unida serão 
registados a partir de 30 de Maio de 2020. Esses activos e 
passivos serão divididos entre as várias novas entidades com 
base no número de membros professantes originais unindo-se 
a cada nova entidade a partir de 30 de Maio de 2020. 

 b) A Junta Geral de Benefícios de Pensões e Saúde, 
Casa Editora e/ou o Comissão de Auxílio Metodista 
Unida podem optar por ficar corporações não lucrativas 
independentes que servem mais do que uma das novas 
entidades formadas. Essa decisão requererá uma maioria 
de dois terços (2/3) dos seus conselhos de administração 
e uma maioria de votos da conferência organizadora de 
cada nova entidade a ser servida. Os activos e os passivos 
detidos por essas agências (servindo pelo menos duas das 
novas entidades) não serão divididos entre as entidades a 
serem por eles servidas, mas detidos pela agência a fim 
de continuar a servir. Se todas as novas entidades não es-
tiverem a ser servidas por uma agência, os seus activos e 
passivos serão divididos entre a própria agência e as no-
vas entidades que não está a servir, com base no número 
de membros professantes originais que sejam membros de 
cada nova entidade a partir de 30 de Maio de 2020.

14. Arbitragem—a) A todos os níveis (conferência an-
ual até à igreja geral), a divisão de activos e passivos serão 
obtida através da negociação entre as partes envolvidas, 
tendo o cuidado de honrar as restrições impostas pelos 
fundos e trusts designados.  Empresas de contabilidade e/
ou mediadores podem ser contratadas neste processo, com 
os custos inerentes partilhados entre as entidades envolvi-
das seja a que nível for. 

b) Eventuais disputas decorrentes da divisão de activos e 
passivos serão ajustadas por meio de arbitragem do Conselho 
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Judicial. Cada conferência anual, jurisdicional ou central o 
nova entidade apresentará o seu caso por escrito, e o Conselho 
tomará a decisão final de uma divisão equitativa de activos e 
passivos. As despesas com assembleias extraordinárias ou de 
viagem incorridas pelo Conselho para tais fins serão suporta-
das pelas conferências envolvidas na arbitragem. A decisão 
do Conselho é final e decisiva e não haverá direito a recurso 
aos tribunais seculares. O Conselho Judicial concluirá a sua 
arbitragem até 31 de Dezembro de 2022.

c) Disputas emergentes da adequada implementação deste 
plano podem ser objecto de recurso ao Comité Jurisdicional 
de Recursos e depois ao Conselho Judicial pelas partes en-
volvidas. Os custos desses recursos devem ser partilhados pe-
las partes. A decisão do Conselho Judicial é final e não será 
objecto de recurso aos tribunais seculares.

c) A distribuição de activos e passivos terá lugar logo que 
seja possível, com base nos termos negociados pelas partes 
envolvidas. Os acordos negociados estarão em vigor em todas 
as instâncias até 31 de Dezembro de 2021. Se um acordo não 
puder ser concluído até 31 de Dezembro de 2021, será auto-
maticamente alvo de arbitragem com o Conselho Judicial. As 
partes podem submeter um processo de arbitragem vinculati-
va antes dessa data por mútuo consentimento.

d) As várias corporações ou organizações detentores de 
propriedades da Igreja Metodista Unida dissolverão a sua cor-
poração ou organização quando todos os activos e passivos 
tiverem sido distribuídos às novas entidades. A Conferência 
Geral e todas as outras organizações não incorporadas e não 
detentoras de propriedades da Igreja Metodista Unida ces-
sarão a partir de 30 de Maio de 2020.

e) Os membros dos comités jurisdicionais de recurso 
e o Conselho Judicial e substitutos em 31 de Dezembro de 
2019 continuarão a servir até 31 de Dezembro de 2022, in-
dependentemente da entidade a que estejam afiliados, para 
fins de serem ouvidos em recurso e resolverem as disputas de 
propriedades relacionadas com a implementação deste plano 
(Partes 14b-d).

 15. Datas de implementação—Serão observadas as se-
guintes datas limite:

 1 de Setembro de 2016—Início dos votos para ratifi-
cação do início nas conferências anuais

 31 de Agosto de 2017—Conclusão dos votos para ratifi-
cação nas conferências anuais

 1 de Outubro de 2017—Data limite para as Equipas 
Fundadoras submeterem os seus documentos descritivos ao 
Conselho dos Bispos

 Outubro de 2017—O Conselho dos Bispos, na sua as-
sembleia outonal normal, certifica os resultados do voto de 
ratificação; divulgação pública dos documentos descritivos 
para cada entidade

 Sessenta dias após o adiamento da assembleia do 

Conselho dos Bispos (aproximadamente 15 de Janeiro de 
2018)—os bispos devem indicar publicamente a que enti-
dade se afiliarão; o Colégio dos Bispos de cada nova entidade 
começa a trabalhar com a respectiva Equipa Fundadora para 
planear a nova entidade.

 31 de Dezembro de 2018—data limite para as conferên-
cias anuais votarem em qual entidade se afiliam; eleição dos 
delegados para conferências organizadoras

 31 de Agosto de 2019—data limite para as congregações 
locais votarem para se unirem a outra entidade que não a 
aprovada pela sua conferência anual

 30 de Setembro de 2019—data limite para o clero indi-
car ao seu bispo qual a entidade a que desejam afiliar-se

 31 de Dezembro de 2019—data limite para as congre-
gações dissidentes como um grupo da conferência anual para 
eleger delegados para a entidade na qual se afiliam

 Maio de 2020—as conferências organizadoras são real-
izadas para as novas entidades

 30 de Maio de 2020—registo de todos os activos e pas-
sivos sujeitos a divisão; a Conferência Geral e todas as out-
ras organizações não detentoras de propriedades da Igreja 
Metodista Unida cessam; o número de membros professantes 
da Igreja Metodista Unida que se uniram a cada congregação 
na nova entidade deve ser comunicado a essa entidade gov-
ernante activos e passivos da conferência anual, jurisdicional, 
central e igreja geral se necessário

 31 de Dezembro de 2021—data limite para acordos ne-
gociados sobre a divisão de activos e passivos

 31 de Dezembro de 2022—data limite para a arbitragem 
estar concluída pelo Conselho Judicial 

Justificação:
Existe um desacordo de princípios e consciencioso sobre 

a posição da igreja quanto ao casamento do mesmo sexo e 
ordenação de homossexuais activos como membros do clero 
que não seja capaz de ser resolvido por meio de compromisso. 
A separação libertaria a igreja desta controvérsia, permitindo 
a todos os ramos da igreja avançar no ministério como . . .

Petição N.º 60994.

Número da petição: 60994-CO-NonDis-!-G; LaCasse, Lisa -  
Spotsylvania, VA, EUA para a Wilderness Community 
UMC.

Plano de separação - Comissão da Separação

Ao emanar esta legislação, a Conferência Geral esta-
belece desde já uma Comissão da Separação. 

 Objectivo—Esta comissão apresentará em assembleia 
extraordinária da Conferência Geral em 2018 um plano de 
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separação que acabaria por terminar a Igreja Metodista Unida 
e substituí-la por duas ou três entidades. Estas entidades in-
cluiriam:

1) Uma entidade que preserva os actuais ensinamen-
tos da igreja sobre o casamento e a sexualidade, definindo 
o casamento como a união de uma homem e uma mulher, e 
declinando a celebração de casamentos do mesmo sexo ou 
ordenando pessoas devotadas ou envolvidas em relações sex-
uais do mesmo sexo ou não maritais.

2) Uma entidade que altera os actuais ensinamentos 
da igreja sobre o casamento e a sexualidade para ampliar a 
definição do casamento e remover as proibições em casamen-
tos do mesmo sexo, promovendo a afirmação e igual preocu-
pação para relações do mesmo sexo.

3) Uma entidade que permite ao clero, congregações e 
conferências anuais que determinem por si mesmas as suas 
posições e normas quanto ao casamento, à sexualidade e à 
ordenação, crendo que este é um assunto não essencial sobre 
o qual os Metodistas Unidos podem ter práticas diferentes e 
mesmo assim fazerem parte da mesma de denominação.

A inclusão da primeira entidade no plano de separação 
é necessária. As entidades 2 e 3 podem ser combinadas ou 
redefinidas para acomodar a melhor sabedoria e prudência da 
comissão.

 Afiliação—a comissão consistirá de 24 (vinte e qua-
tro) membros nomeados e eleitos pela Conferência Geral na 
assembleia de 2016. Oito membros serão eleitos para rep-
resentar cada um dos três pontos de vista e, ao aceitarem a 
nomeação para a sua categoria respectiva, estarão a atestar 
que concordam com o ponto de vista expresso. Dos oito 
de cada categoria, um será um bispo norte-americano, dois 
serão membros do clero norte-americanos, dois serão leigos 
norte-americanos, um será bispo de uma conferência central, 
um será membro do clero de uma conferência central e um 
será leigo de uma conferência central. As nomeações serão 
feitas por escrito ao secretário de cada categoria durante as 
24 horas imediatamente após a adopção desta legislação e 
terá lugar votação numa sessão posterior, depois de os no-
meados terem publicado no Daily Christian Advocate. Toda 
a conferência votará para todos os membros da comissão, e a 
votação continuará até que as pessoas em causa tenham rece-
bido uma maioria de votos (50 por cento mais um, excluindo 
abstenções).

 A comissão consultará todas as juntas gerais e agências 
no desenvolvimento do plano de separação, trabalhando par-
ticularmente em conjunto com o Conselho Geral de Finanças 
e Administração (CGFA) e a Junta Geral de Benefícios de 
Pensões e Saúde. A comissão pode solicitar outro apoio 
jurídico e financeiro para apoio ao seu trabalho.

 Princípios—os seguintes princípios orientarão o tra-
balho da comissão:

1. As decisões da conferência anual e da igreja local so-
bre qual será a nova entidade com que se afiliar serão tom-
adas por maioria de votos após um período de ponderação, 
mas sempre com data limite marcada. Se três ou mais novas 
entidades forem dadas como opções para afiliação, bastará 
uma pluralidade de votos. As conferências anuais e as igrejas 
locais que queiram trocar de afiliação depois da data limite 
deverão ter 2/3 dos votos para essa acção.

2. O processo de separação andará em torno das con-
ferências anuais tomando a decisão inicial em que entidade se 
afiliar, seguido das decisões feitas pelas igrejas locais que dif-
erem da decisão da sua conferência anual ou que estão muito 
divididas sobre a questão.

3. As conferências anuais cujo voto para afiliação seja in-
ferior a 75 por cento para a afiliação escolhida terão de dividir 
os seus activos e passivos proporcionalmente com aquelas que 
se afiliaram com uma entidade diferente, com base no número 
dos anteriores membros professantes Metodistas Unidos que 
se afiliem com cada entidade, depois de ter sido concedido 
tempo suficiente para tal afiliação ter lugar.

4. Os activos e passivos da Igreja jurisdicional e ger-
al serão distribuídos entre as novas entidades com base no 
número de anteriores membros professantes Metodistas 
Unidos que se afiliem com cada entidade, depois de ter sido 
concedido tempo suficiente para tal afiliação ter lugar.

5. A distribuição dos activos e passivos será a todos os 
níveis conseguido mediante negociação, incluindo mediação 
se necessário, com as partes envolvidas pagando os custos de 
mediação.

6. Todas as disputas sobre a implementação do plano, 
incluindo problemas de distribuição irresolúveis, serão deci-
didos pelo Conselho Judicial como árbitro final. Desde que a 
implementação do plano siga o processo delineado no plano, 
as disputas decorrentes da implementação não serão objecto 
de recurso num tribunal secular.

7. A comissão considerará a possibilidade de as funções 
da Junta Geral de Benefícios de Pensões e Saúde, da Casa 
Editora e do Comissão de Auxílio Metodista Unida poderem 
ser constituídas como agências independentes servindo algu-
mas ou todas as novas entidades.

8. A estrutura e os processos existentes da Igreja Metodista 
Unida continuariam a funcionar durante a tomada de decisões 
sobre a afiliação, até que estivesse definida uma data de im-
plementação que assinalaria a passagem de testemunho para 
as estruturas e processos das novas entidades.

9. Todas as partes e níveis na estrutura de igreja conduz-
ir-se-ão dentro do amor e respeito Cristãos para com aqueles 
com quem discordam, procurando uma divisão amigável e 
generosa sempre que a divisão o exija.
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Justificação:
Existe um desacordo de princípio e consciencioso sobre 

a posição da igreja no que se refere ao casamento do mesmo 
sexo e ordenação de homossexuais activos como membros 

do clero que não pode ser resolvida através do compromisso. 
A separação libertaria a igreja desta controvérsia, permitin-
do que todos os ramos da igreja prosseguissem no ministério 
como . . .
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 Relatório da Junta Geral de Discipulado  
(d/b/a Ministérios de Discipulado) 

2013-2016

Discipulado
CONFERÊNCIA GERAL A IGREJA METODISTA UNIDA

Volume 2  Nashville, Tennessee

“Desafiar e apoiar a igreja local e líderes de conferência 
anual 
para a sua tarefa de criar discípulos de Jesus Cristo 
para a transformação do mundo.” 
 – Declaração de missão dos Ministérios de Discipulado

Introdução

Os Ministérios de Discipulado preparam discípulos de 
Jesus Cristo que mudam o mundo. 

Estabelecida pela Conferência Geral de 1972 para servir 
igrejas locais e conferências anuais, a Junta Geral de Discip-
ulado, agora designada Ministérios de Discipulado, consiste 
em vinte e três (23) membros eleitos de acordo com ¶ 1105 do 
Livro de Disciplina, 2012, e ¶ 705.3 das Disposições Gerais. 

 
Os Ministérios de Discipulado são responsáveis por prepa-
rar e cuidar espiritualmente dos líderes da igreja. A agência 
lidera a segunda área de foco, Criar Novos Locais para No-
vas Pessoas e Transformar Congregações Existentes, em total 
parceria com outras juntas e agências, com o Conselho dos 
Bispos, com a rede de criadores de congregações e com os 
planos nacionais. A agência também tem uma parte do seu 
trabalho alinhada com a primeira área de foco, “Desenvolver 
Líderes Cristãos com Princípios”.  

Para aplicar a visão dos Ministérios de Discipulado e 
para atingir os objectivos da área de foco que estes lideram, 
seis estratégias específicas orientam o trabalho da agência:   

1. Preparar líderes para criarem novas igrejas e comuni-
dades de fé. 

2. Transformar igrejas já existentes em congregações vi-
tais.

3. Preparar os líderes para o estabelecimento de redes de 
sustentação da vida com a juventude e os jovens adultos 
e com aqueles que com estes trabalham.

4. Fomentar práticas espirituais em igrejas locais. 
5. Criar sistemas de recursos sustentáveis nas conferências 

centrais e nos Estados Unidos. 

6. Providenciar recursos de ensino e aprendizagem ex-
celentes.

Com base nestas estratégias, os Ministérios de 
Discipulado:  

• Preparam os implantadores de igrejas que estão a 
criar novas igrejas através de uma série de recursos, 
eventos e iniciativas inovadoras.

• Mobilizam recursos para a liderança clerical e leiga 
em congregações locais existentes para que estas se tor-
nem vitais, vibrantes e transformadas.

• Trabalham com jovens e com os seus trabalhadores 
adultos para os aproximar da igreja e de Deus. 

• Publicam o devocional diário mais lido do mundo (o 
guia devocional diário The Upper Room, Cenáculo).

• Providenciam recursos cristãos essenciais a congre-
gações na América do Norte, África, Filipinas e Europa. 

• Disponibilizam recursos de adoração online ampla-
mente aclamados a milhões de líderes de culto meto-
distas unidos em todo o mundo. 

• Lideram, co-lideram e patrocinam alguns dos even-
tos de formação mais fundamentais na denominação, 
tais como a Escola de Desenvolvimento Congregacio-
nal, Juventude 2015 e o Fórum do Ministério das Cri-
anças.

• Providenciam orientação teológica para a Escola 
Dominical da denominação e outros tipos de currículos 
Metodistas Unidos oficiais.

• . . . e disponibilizam recursos HOPE (ESPERANÇA) e 
de liderança em várias outras formas para preparar os 
líderes que mudem o mundo.

Os Ministérios de Discipulado acreditam que, para a Ig-
reja Metodista Unida testemunhar com sucesso e transformar 
o mundo, a igreja necessita de líderes que estejam profun-
damente enraizados na formação cristã pessoal, que sejam 
responsáveis pelos frutos que produzem, e estejam compro-
metidos em fazer discípulos de Jesus Cristo. 
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A Rev.ª Karen Greenwaldt era a Secretária-Geral dos 
Ministérios de Discipulado quando o quadriénio começou e o 
Dr. Timothy Bias tornou-se Secretário-Geral a 15 de Janeiro 
de 2014.

Ministérios de Discipulado e Congregações 
Vitais

Os Ministérios de Discipulado acreditam que as comu-
nidades de fé são o melhor veículo para criar congregações 
vitais e discípulos de Jesus Cristo que mudem o mundo. O 
seu trabalho é baseado no ¶ 122 do Livro de Disciplina Meto-
dista Unida, que é o processo central para criar discípulos. 
Estamos a formar pessoas para vivenciarem e partilharem a 
esperança que Jesus oferece em todos os aspectos da vida. 
Para os Ministérios de Discipulado, o processo central para 
criar discípulos pode ser expresso na forma como oferecemos 
H.O.P.E. (ESPERANÇA):

Hospitalidade: Proclamar o evangelho, procura, recebe e 
reúne pessoas no corpo de Cristo;

Oferecer Cristo: Liderar pessoas para dedicarem as suas 
vidas a Deus através do baptismo e da profissão de fé em 
Jesus Cristo;

Propósito: Nutrir pessoas na vida Cristã através de 
adoração, sacramentos e de outros meios de graça;

 
Empenho: Enviar pessoas para o mundo para viverem de 

forma afectuosa e justa como servos de Cristo. 

Ministérios de Discipulado e as Quatro Áreas 
de Foco

Os Ministérios de Discipulado compreendem as Quatro 
Áreas de Foco como formas de lidar com o desafio adaptativo 
para aumentar o número de congregações vitais. Enquanto as 
Quatro Áreas interagem e informam-se entre si para apoiar 
este desafio, os objectivos dos Ministérios de Discipulado 
apoiam mais directamente duas das Áreas de Foco: 

1. Desenvolvimento de líderes cristãos com princípios para 
a igreja e para o mundo, e;

2. Criação de novos locais para novas pessoas e revitalizar 
congregações já existentes. 

A estrutura organizacional da agência está bastante 
alinhada com os seis objectivos gerais através das quatro 
unidades programáticas e uma iniciativa, sendo as ditas a 
Divisão de Ministérios com Jovens, Início de Novas Igre-
jas, Ministérios de Liderança, Ministérios Upper Room e a 
Iniciativa de Mobilização Sustentável de Recursos das Con-
ferências Centrais. 

Destaques: 2013-2016

Entre as centenas de iniciativas estratégicas oferecidas, as 
seguintes são especialmente fundamentais para este momento 
da vida da denominação:

Início de Novas Igrejas

O New Church Starts (Path 1) (Início de Novas Ig-
rejas - Via 1) providencia liderança colaborativa que im-
planta novas congregações para que a Igreja Metodista Unida 
alcance mais pessoas, pessoas mais jovens e pessoas mais 
diversas. O movimento Início de Novas Igrejas consiste em 
parceiros chave que trabalham em conjunto para liderar este 
importante trabalho—o Conselho dos Bispos, os criadores de 
conferências, outras agências gerais e todos os Planos Na-
cionais dos E.U.A.  Começou a funcionar em 2008 com um 
objectivo mensurável específico de formar e preparar 1000 
implantadores de igreja e iniciar 650 congregações em parce-
ria com as conferências anuais nos Estados Unidos. 

 
O movimento Início de Novas Igrejas excedeu os 
objectivos. A partir da Primavera de 2015, pelo menos 
2300 líderes de igreja foram formados e preparados e 
325 igrejas foram implantadas desde 2013.

A Rede de Implantação de Missionários Leigos. Com 
um foco em implantar congregações hispânicas/latinas 
e outras congregações raciais-étnicas, os Ministérios de 
Discipulado ajudaram os leigos a criar novas congre-
gações e a trabalhar com os clérigos para iniciarem no-
vas congregações ao servir em equipas de lançamento. 

Viagem de Implantação de Verão. No Verão de 2013, 
centenas de novas implantações de igrejas foram vis-
itadas em todos os Estados Unidos pelo pessoal dos 
Ministérios de Discipulado e uma rede de novos cri-
adores de igreja. A viagem ajudou a aumentar o conhec-
imento do que era necessário para o sucesso contínuo na 
implantação de novas congregações Metodistas Unidas. 

Programa de Estágio de Implantação de Igrejas de 
Grande Impacto. Incentivando e apoiando a próxima 
geração de implantadores de igrejas, o programa de 
estágio tem como alvo jovens que vão continuar com 
a missão da Igreja de criar novas igrejas. O programa 
destina-se a líderes empreendedores e focados no futuro 
com idade inferior a 35 anos de idade que pretendem 
partilhar o evangelho em formas novas e relevantes.

Ministérios dos Jovens

Os Ministérios dos Jovens constituem um esforço mul-
tifacetado e global para formar e expandir redes com uma 
nova geração de líderes jovens e jovens adultos. Com uma 
presença de pessoal central e regional nos Estados Unidos 
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e pessoal nativo também nas Filipinas, Europa e África, os 
Ministérios dos Jovens vivenciaram uma onda de sucesso para 
alcançar jovens líderes, criando novas redes e fortalecendo 
conexões globais existentes entre jovens líderes. 

Convocação e Assembleia Legislativa Global dos Jo-
vens. Perto de 400 adolescentes, jovens e líderes adul-
tos metodistas unidos de 34 países reuniram-se nas Fili-
pinas no Verão de 2014 para adorar, orar em conjunto e 
debater o futuro da igreja. No evento os jovens também 
criaram petições para apresentação à Conferência Geral 
de 2016.

Cimeiras de Jovens Líderes. Cimeiras de Líderes 
foram realizadas na África do Sul e nas Filipinas para 
ajudar os líderes jovens a aprender sobre os princípios 
de liderança endógenos e históricos da sua região e 
como aplicá-los na Igreja Metodista Unida. Com a 
ajuda do Conselho da Juventude e Crianças Metodistas 
Europeu na Europa, os Ministérios dos Jovens planeiam 
realizar mais cimeiras na Europa e nos Estados Unidos. 

Recurso sobre Sexualidade Humana. Desenvolvido 
como um recurso de ponta para ajudar os jovens a li-
dar com a sua identidade sexual e estatisticamente mais 
susceptíveis ao suicídio, os Ministérios de Discipulado 
produziram SEXO: Uma Perspectiva Cristã dos Nos-
sos Corpos, Decisões e Relações. Em 2015, um novo 
módulo intitulado “Esperança e Auto-Aceitação” jun-
tou-se a uma lista crescente de recursos que se destinam 
a ajudar os adolescentes da escola secundária na igreja a 
crescer quanto à sua compreensão da sexualidade como 
uma dádiva de Deus.

Field Guide Network (Rede de Guias de Campo). 
Esta ferramenta essencial de rede online ajuda os líde-
res adultos de ministérios da juventude e jovens a for-
mar relações de orientação a curto prazo que cumpram 
as necessidades específicas do ministério.

Youth 2015 (Juventude 2015). Um dos maiores even-
tos patrocinados pela igreja geral, o Juventude 2015 
realizado em Orlando, FL no Verão de 2015, propor-
cionou quatro dias de adoração, aprendizagem, discip-
ulado e proximidade para mudar o mundo a quase 4500 
jovens metodistas unidos. O evento quadrienal também 
vai providenciar recursos em vídeo para o ministério da 
juventude para os próximos anos. 

Ministérios de Liderança

A iniciativa Ministérios de Liderança está a trans-
formar as igrejas existentes em congregações vitais ao re-
unir ministérios essenciais, incluindo atrair pessoas para a fé 

Cristã, providenciar uma adoração vital e dinâmica, apoiar as 
pessoas numa formação espiritual cristã e possibilitar a gen-
erosidade e o serviço cristãos. O trabalho constante por uma 
igreja que transforme as vidas e as comunidades através de Je-
sus Cristo é manifestado pela pesquisa das melhores práticas, 
pela produção de recursos digitais e impressos e por acções 
de formação em liderança. O corpo administrativo trabalha 
directamente com as redes de liderança na transformação 
congregacional, na mordomia, nos pequenos grupos, no evan-
gelismo, na adoração e na educação e formação cristãs para a 
identificação de pontos positivos no ministério, nos esforços 
de renovação e na partilha de recursos.

Projecto Africana Hymnal. Um esforço de vários anos 
para providenciar recursos de música e adoração das 
tradições Afro-Americanas e para identificar e preservar 
a rica história de formas de música originadas na escra-
vatura, foi concluído em 2015 e está agora disponível 
para gerações futuras de músicos e dirigentes de cul-
tos. O projecto, um esforço conjunto dos Ministérios 
de Discipulado e da Casa Publicadora Metodista Unida 
(United Methodist Publishing House, UMPH) consiste 
numa unidade USB com 150 canções, um filme doc-
umentário galardoado que conta a história das formas 
de musica tradicionais que estão a desaparecer rapida-
mente, e um guia de estudo para pequenos grupos para 
explorar essas formas de música.

Santuários Seguros num Mundo Virtual. O San-
tuários Seguros, um programa vital e muito bem-suce-
dido para garantir que as igrejas são seguras para as cri-
anças, produziu um novo recurso. Santuários Seguros 
num Mundo Virtual, a última adição à série Santuários 
Seguros, lida com os desafios do ministério que surgi-
ram devido à tecnologia em rápida mutação, por vezes 
referida como a idade digital.

Mais de 200 Webinars todos os anos. Os webinars 
são agora o método normal para disponibilizar infor-
mação e recursos importantes, especialmente na uni-
dade de Ministérios de Liderança. Os webinars estão 
disponíveis e a maioria é grátis, em quase todo os tópi-
cos relacionados com o discipulado. 

Crescimento dos Ministérios das Crianças. As cri-
anças em toda a conexão Metodista Unida estão a apren-
der sobre a história do movimento Metodista e a prati-
car o discipulado intencional com a ajuda dos desenhos 
de John e Charles Wesley, denominados “Flat Wesleys”. 
Centenas de congregações estão a participar no ensino 
de crianças sobre a importância da contribuição de John 
e Charles Wesley. 
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Escola de Desenvolvimento Congregacional. Em 
cada ano do quadriénio, A Escola do Desenvolvimento 
Congregacional, um evento anual crítico para a missão, 
apresenta as melhores práticas para revitalizar congre-
gações e iniciar novas igrejas. Mais de 1800 partici-
pantes aumentaram as suas capacidades de desenvolvi-
mento congregacional devido a este evento contínuo 
dos Ministérios de Discipulado. 

Ministérios Internacionais

A disponibilização de recursos para as conferências 
centrais em África, nas Filipinas e na Europa é a peça cen-
tral na ajuda às conferências centrais para a construção de 
sistemas sustentáveis para o desenvolvimento e distribuição 
de recursos em todos os locais nos quais a Igreja Metodista 
Unida tenha igrejas. Destacado pelos Ministérios Upper 
Room de África, os Ministérios de Discipulado oferecem 
acesso sustentável a recursos considerados centrais para a 
forma de ministério metodista unido e formação cristã. Ger-
ações de discípulos estão a exigir novas formas de disponibi-
lização de conteúdos. Os conteúdos para a construção das 
práticas espirituais cristãs, para o desenvolvimento de líderes 
espirituais e para o ministério com pessoas jovens, são dis-
tribuídos utilizando meios apropriados e de última geração. 
A Internacional de Recursos de Discipulado (Discipleship 
Resources International, DRI) desenvolveu e agora mantém 
um portal electrónico de recursos metodistas unidos através 
do qual os líderes nas conferências centrais podem aceder a 
ficheiros digitais para centenas de recursos básicos relaciona-
dos com o ministério para igrejas e líderes. 

Projecto E-Reader. O projecto E-Reader é uma inicia-
tiva inovadora para disponibilizar recursos cristãos essenci-
ais em dispositivos electrónicos e-reader para estudantes de 
teologia em seminários de conferências centrais. O projecto 
aumenta as possibilidades dos seminários das conferências 
centrais de fazer crescer a sua capacidade de educação pas-
toral de qualidade ao aumentar o acesso de professores e es-
tudantes a textos essenciais e colecções. Cada biblioteca do 
e-reader está disponível em inglês, francês e português.

Equipas de Nativas de Publicação. A Recursos do 
Discipulado Internacional, uma unidade dos Ministérios de 
Discipulado, está a ajudar as áreas episcopais das conferên-
cias centrais a fazer crescer a sua capacidade de criar e dis-
ponibilizar centenas de recursos contextuais relevantes para 
os ministérios nas suas igrejas locais e pastores, de forma 
contínua e auto-sustentável.

Conferências de Escrita em África. Os Ministérios de 
Discipulado realizam conferências de escrita em África, que 
ajudam a expandir a voz de África, providenciam recursos lo-
calmente necessários e debatem o diálogo Metodista Unido 
em todo mundo sobre o discipulado.

Ministérios Upper Room

Os Ministérios Upper Room disponibilizam recursos 
de formação, livros, revistas e programas de renome inter-
nacional (com base em meios de comunicação e em vivência) 
que ajudam os indivíduos e as congregações a crescer na sua 
relação com Deus. A Upper Room Ministries (Ministérios 
da Upper Room) é também o domícílio do Caminho para 
Emaús ®, da Chrysalis®, do Upper Room Prayer Ministry 
e da Academia para a Formação Espiritual®. Apesar de o 
Upper Room não ser financiado pelos fundos de contribuição, 
o seu ministério está a crescer, especialmente em África. 

Revista The Upper Room disponível agora em Cuba. 
Os líderes da Igreja Metodista de Cuba imprimiram a pri-
meira edição cubana de El Aposento Alto (EAA), a edição 
em língua espanhola do The Upper Room (Cenáculo), 
em Janeiro de 2015. Adicionalmente, a primeira Aca-
demia Espiritual de Cinco Dias foi realizada em Cuba em 
Dezembro de 2014. 

SOULfeast alcançou milhares. Realizado anualmente 
durante o quadriénio, o SOULfeast é um evento de for-
mação espiritual Upper Room que nutre e renova os 
corações, mentes e espíritos dos participantes através 
de sessões plenárias cuidadosas, aulas, workshops e 
adoração. Centenas de pessoas participaram no evento 
durante o quadriénio. 

eLearning. O Upper Room eLearning reuniu pequenos 
grupos em todo o mundo para lerem, reflectirem e 
orarem em conjunto. Através de programas de apren-
dizagem online, centenas de participantes aumentaram 
o seu conhecimento bíblico, oração e vidas espirituais. 

Chuck Knows Church (Chuck conhece a Igreja)

Chuck Knows Church é uma série de dois vídeos online 
produzida pelos Ministérios de Discipulado que ajuda a inter-
pretar os assuntos complexos relacionados com o discipulado, 
de uma forma divertida e informativa. Em cada série, surge o 
personagem “Chuck” que ajuda os espectadores a saber mais 
sobre a sua igreja e incentiva a audiência a aprofundar a sua 
relação com o seu pastor.

A “Original Series”  e agora “The Committee” são as 
séries de vídeo online mais vistas na denominação e a página 
de Facebook é uma das mais visitadas. A série recebeu mais 
de 1 milhão de visitas no YouTube e os vídeos têm quase uma 
média de 100 000 visitantes no Facebook, todos os meses. 
Milhares de congregações utilizam a “Original Series” no 
culto e como parte dos seus programas de confirmação. “The 
Committee”, a última série, lançada em Janeiro de 2015, é 
usada por congregações para dialogar abertamente sobre os 
difíceis assuntos abordados nos vídeos. 
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Recursos de Ensino e Aprendizagem

Os Ministérios de Discipulado trabalham com a Casa 
Publicadora Metodista Unida (United Methodist Publishing 
House, UMPH) para providenciar às congregações locais re-
cursos para a escola dominical, pequenos grupos e programas 
a curto e longo-prazo para todas as faixas etárias. O Comité 
de Recursos de Currículo (CRC), organizado e administrado 
pelos Ministérios de Discipulado com o apoio da UMPH, 
exerce a supervisão deste trabalho. O CRC avalia planos e 
propostas com o pessoal; critica, aconselha e actua sobre os 
planos para os recursos metodistas unidos oficiais; e comu-
nica com o pessoal sobre o currículo e necessidades de apren-
dizagem/estudo da igreja.

 O Futuro

Os Ministérios de Discipulado estão empenhados em 
aumentar a capacidade da denominação em criar discípulos 
de Cristo para a transformação do mundo. Isto vai requerer 
alinhar a agência para ter um ênfase aumentado sobre o evan-
gelismo e sobre o processo central para criar discípulos, con-
forme definido no Livro de Disciplina. 

De 2017-2020, os Ministérios de Discipulado vão esta-
belecer parcerias com bispos e líderes de conferências anuais 
para envolver 60 por cento das congregações americanas (19 
200 igrejas) no desenvolvimento de uma cultura e sistema 
para criar discípulos. 

Nas 19 200 congregações parceiras, vamos ajudá-los a:

• Eliminar os zeros nas profissões de fé e baptismos. 
• Duplicar o número de profissões de fé e baptismos 

nas congregações com menos de 5 profissões de fé. 
• Formar discípulos nas congregações americanas 

para partilhar a sua fé com os outros. 
• Ajudar 1000 congregações a transformar as suas co-

munidades.

Estamos ansiosos por ter uma Igreja Metodista Unida 
com 500 000 novos discípulos que proclamem a sua fé at-
ravés de novas e renovadas comunidades de fé, como resul-
tado desses esforços. 

Ministérios Ligados de Forma Administrativa

Reforçar a Igreja Negra para o Século XXI

O Gabinete dos Ministérios Afro-Americanos provi-
dencia a liderança principal para a resposta dos Ministérios 
do Discipulado para a iniciativa da Conferência Geral so-
bre Fortalecer a Igreja Negra para o Século XXI (Strength-
ening the Black Church for the 21st Century, SBC21). Os 

gabinetes SBC21 estão localizados nos Ministérios de Dis-
cipulado. Parcerias específicas para ajudar na transformação, 
renovação e crescimento de igrejas negras providenciam en-
sinamento através dos Centros de Recurso de Congregação e 
formação de pessoas para Congregações parceiras, incluindo 
fornecimento de materiais necessários. Ambas as entidades 
(SBC21 e Ministérios de Discipulado) estão a trabalhar ex-
tensivamente num espírito de convénio para reforçar e mel-
horar a vitalidade das igrejas negras e fundamentalmente 
de todas as igrejas Metodistas Unidas em toda a conexão.  

Plano Nacional para o Ministério Hispânico/Latino

Os Ministérios de Discipulado trabalham com o Plano 
Nacional para o Ministério Hispânico/Latino (NPHLM) e co-
ordenam um esforço abrangente para se focarem no desen-
volvimento e fortalecimento de ministérios Hispânico/Lati-
nos através da criação de novas comunidades de fé e novas 
igrejas. Através do Plano Nacional, alguns dos Ministérios 
que a Igreja Metodista Unida procura realizar são:

• Desenvolver novos líderes capazes de iniciar novas ig-
rejas e comunidades de fé hispânicas/latinas   

• Desenvolver líderes leigos de implantação missionária 
que iniciem novas congregações e reforcem as já exis-
tentes como parte da iniciativa Path 1 

• Preparar e distribuir recursos em língua espanhola 
necessários para as início de novas igrejas e para a ren-
ovação de igrejas já existentes. 

Plano Abrangente Nativo-Americano

Alojado nos Ministérios de Discipulado, o Plano 
Abrangente Nativo-Americano (PANA) enriquece os 
ministérios Nativo-Americano Metodistas Unidos ao Fazer 
Parceria com Novos Inícios de Igreja (Path1) para:

1. Desenvolver e apoiar as novas e existentes congregações, 
ministérios e associações nativo-americanas metodistas 
unidas, permitindo-lhes a integração como parte vital da 
Igreja Metodista Unida.

2. Desenvolver liderança nativo-americana para servir a 
Igreja Metodista Unida.

3. Afirmar o valor e reforçar o papel das contribuições 
tradicionais, culturais e espirituais do povo nativo-amer-
icano na expressão da fé cristã e no desenvolvimento da 
fé entre os membros da Igreja Metodista Unida.

Plano Nacional Coreano-Americano, Plano de 
Ministério de Língua Asiático-Americano e Plano Na-
cional de Ministérios de Naturais das Ilhas do Pacífico. 

O gabinete dos Ministérios Coreano-Americano, Asiáti-
co-Americano e de Nativos das Ilhas do Pacífico oferece 
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formação, recursos e redes para um número crescente de 
clérigos e leigos Coreanos e Asiático-Americanos, assim 
como de naturais das Ilhas do Pacífico. 

O gabinete dos Ministérios de Discipulado influencia ou 
forma anualmente quase todos estes grupos de constituintes, 
trabalha de perto com a liderança em toda a denominação, 
e trabalha com três dos planos nacionais que providenciam 
apoio de ministério aos Coreanos-Americanos, aos naturais 
das Ilhas do Pacífico e a outros Asiático-Americanos. 

Ministérios de Discipulado: 
“Preparar Discípulos para Transformar o Mundo” 

(Equipping World-Changing Disciples)
www.UMCdiscipleship.org

Nota: A Resposta dos Ministérios de Discipulado aos 
assuntos encaminhados pela Conferência Geral de 2012

Os Ministérios de Discipulado tomaram providências 
relativamente a todos os itens de legislação da Conferência 
geral de 2008 encaminhados à agência tal conforme nas ac-
tas do Daily Christian Advocate.
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Reforçar a Igreja Negra para o Século XXI
Relatório do Quadriénio 2013-2016

A igreja negra tem consciência das tensões crescentes 
devido a questões raciais, opressão, violência, ganância, in-
justiça e a uma falta de liderança eficaz na nossa sociedade. 
Apesar das lutas, a igreja Negra tem sobrevivido e está deter-
minada a permanecer resiliente e fiel a Deus. A medida que 
todos evoluímos como discípulos de Jesus Cristo que minis-
tram num mundo em sofrimento, juntos somos uma presença 
visível da força e diversidade da nossa Igreja Metodista 
Unida. Juntos somos a prova hoje em dia do maravilhoso 
amor e graça de Deus.

VISÃO

Criar uma parceria estratégica com os Centros de Recurso 
de Congregação, o Conselho dos Bispos, a Mesa Conexional, 
Gabinetes e Ministérios Conexionais, Agências Gerais, Con-
selhos e Comissões para ter sucesso no fortalecimento das 
Congregações de Parceiro com o espírito wesleyano, inclu-
indo uma aplicação bíblica e teológica; e para equipá-los 
com ferramentas práticas e capacidades necessárias para uma 
adoração vibrante, evangelismo, discipulado, mordomia, 
missão, alcance e administração eficaz.

MISSÃO

Transformar e sustentar congregações Negras vitais e pas- 
tores negros em nomeações trans-raciais para criar discípulos 
de Jesus Cristo que são enviados para servir um mundo em 
sofrimento.

OBJECTIVO

Oferecer à Igreja Metodista Unida o dom de modelos de 
aprendizagem transformacionais que permitem às conferên-
cias anuais ou congregações locais criar parcerias e partilhar 
os seus dons de vitalidade com outras congregações e ou- 
tras conferências anuais que procuram o crescimento da igre- 
ja. Oferecer modelos eficazes: aumentar os nossos dons na 
missão e ministério; desenvolver os nossos líderes leigos e 
clericais com novas capacidades; envolver-se no ministério 
junto dos pobres e encarcerados; identificar, apoiar e orientar 
eficazmente os clérigos negros jovens; e por último, transfor-
mar e reforçar a Igreja Metodista Unida.

Objectivo 1: Desenvolver Líderes Cristãos com 
Princípios (Foco Geral da Igreja)

Desenvolvimento de Liderança: Academia de 
Estagiários (Academy of Interns, “AOI”)

O objectivo é expandir a Academia de Estagiários (AOI) 
para desenvolver a próxima geração de liderança clerical 

negra na Igreja Metodista Unida. Este programa SBC21 
providencia uma infra-estrutura concebida para seleccionar, 
colocar e expor oito (8) potenciais clérigos em destaque a 
um complemento total de experiências que vão providenciar 
a cada um deles as capacidades e competências necessárias 
para transformar, estabelecer ou manter uma congregação 
vital. O programa desenvolve jovens líderes clericais com 
princípios durante dois anos que os vão preparar para serem 
transferidos para uma igreja da iniciativa Path 1 ou para ou- 
tras igrejas que necessitem.

Resultados do Programa:

1. Em Outubro de 2012, o SBC21 lançou um projecto 
piloto AOI em parceria com a Conferência Anual Cal-Pac, 
colocando o primeiro estagiário AOI. A congregação de ori-
entação receptora foi a Holman UMC localizada em Los An-
geles, CA. Actualmente, quatro conferências anuais (Cal-Pac, 
Tennessee, Illinois do Norte e Texas do Norte), em colabo-
ração com os seus bispos/gabinetes e juntas do ministério or-
denado, confirmaram a selecção, colocação e contratação de 
estagiários AOI para um estágio de dois anos. 

2. Foi implementado um lançamento total em Julho de 
2015, colocando mais estagiários. Dezasseis (16) dos mais 
eficientes pastores seniores, com o seu pessoal e congre-
gações, concordaram em aceitar a responsabilidade de acom-
panhar, orientar e formar os estagiários colocados. Um es-
tagiário licenciado concluiu com sucesso o programa de dois 
anos. Uma turma de mais três estagiários está actualmente 
a participar no AOI com mais estagiários a candidatarem-se 
para selecção. As seguintes igrejas MU têm programas de 
orientação para estagiários: Holman, Los Angeles, CA; St. 
Mark, Chicago, IL; St. Paul, Dallas, TX e Gordon Memorial, 
Nashville, TN.

 
Resultados do programa:

1. Em colaboração com o Seminário Evangélico Teológico 
Garrett, O Centro para Desenvolvimento de Liderança na Per-
kins School of Theology e o Seminário Teológico Wesley, o 
SBC21 começou a desenvolver e realizar colóquios, módulos 
e currículo para participantes na Academia de Estagiários 
que ajudariam o SBC21 a atingir os seus objectivos. 

2. Estas instituições providenciaram o âmbito de apren-
dizagem para seis sessões de dois dias, ao longo dos dois 
anos de orientação, oferecendo formação em grupo e indi-
vidualizada sobre uma liderança eficaz da igreja para criar e 
aperfeiçoar competências em gestão da igreja organizacional 
e planeamento estratégico para revitalização da igreja, gestão 
de pessoal, evangelismo, desenvolvimento de nova igreja, 
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nomeações trans-culturais, congregações diversificadas, gestão 
de voluntários, relações de raça e resolução de conflitos. A ori-
entação, reflexão e formação no auto-cuidado espiritual/emo-
cional/fiscal e físico providenciam um ambiente de aprendiza-
gem único para estabelecer redes mútuas de interajuda.

3. Uma abordagem abrangente para providenciar ex-
periências de liderança práticas num ambiente de igreja local, 
ao mesmo tempo que está exposto à mais recente pesquisa 
académica tornou o AOI um Novo Programa de Desenvolvi-
mento de Clérigos de topo. 

Objectivo 2: Criar Igrejas Vitais (Foco Geral da 
Igreja)

Fortalecer e Renovar as Congregações Existentes 

O objectivo do SBC21 é manter doze (12) Centros de Re-
curso de Congregação e dezasseis (16) Eventos de Formação 
PC de Conferência Anual prestando mais serviços directos 
para satisfazer as necessidades específicas abordadas pelos 
bispos e conferências anuais que estão à procura de revitalizar 
as suas congregações em dificuldades, congregações em fusão 
ou igrejas cuja demografia obriga a uma alteração imediata.

Resultados do Programa:

1. Manter até 12 Centros de Recurso de Congregação 
(CRC) através de formação anual e avaliação do seu programa. 

2. Ajudar e/ou co-patrocinar 10 Eventos de Formação PC 
de Conferência Anual.

3. Realizar 2 Congregações Parceiras em Centros de Re-
curso de Congregação.

Realizar o acompanhamento de relações com 10 conferên-
cias anuais, incluindo os seus bispos, gabinetes e ministérios 
conexionais. Durante este quadriénio, o SBC21 realizou 
parcerias com as seguintes conferências anuais em termos 
de formação e planeamento estratégico:  Alabama-Florida 
Ocidental, Alabama do Norte, Carolina do Norte, Carolina 
do Sul, Nova Iorque, Arkansas, Texas do Norte, Illinois do 
Norte, Pensilvânia Ocidental, Ohio Oriental, Florida, Tennes-
see, Geórgia do Sul, Rio Texas, Cal-Pac, Peninsula-Delaware 
e Mississippi.

4. Implementar formação contínua de formadores (CRC) 
para iniciativa de programa.

5. Estabelecer ligações e associações entre o SBC21 e 
constituências de conferências anuais e providenciar aconsel-
hamento e feedback acerca do programa e projectos ao gabi-
nete nacional.

6. Desenvolver paradigmas de programa e estruturas para 
implementar eventos de formação SBC21 dentro das juris-
dições, conferências anuais e distritos. 

7. Patrocinar 15 Equipas PC por evento de formação. Oito 
Eventos de Formação de Conferência Anual e 3 Conferências 

de Centro de Recurso de Congregação ocorreram com o 
número médio de 150 a 250 participantes. Continuar a ex-
pandir a Rede de Formação SBC21, a qual coloca forma-
dores formados em congregações locais e pastores que têm 
metas SMART e planos de acção.

Objectivo 3: Ministério Junto dos Pobres (Foco 
Geral da Igreja) 

O objectivo do SBC21 é ajudar a Igreja Metodista Unida 
a realizar ministério junto dos pobres, encarcerados e famílias 
e comunidades afectadas por ambos.

Justificação: Existe uma correlação directa entre a po-
breza, falta de educação e encarceração em massa de pessoas 
de cor. A elevada taxa de pessoas de cor detidas e encarcera-
das, especialmente homens de cor, no sistema prisional da 
América é um grave problema de injustiça social. De acordo 
com o Serviço de Investigação do Congresso, a taxa de en-
carceração no sistema prisional federal dos Estados Unidos 
tornou-se uma epidemia, com os Estados Unidos a liderar o 
mundo em termos de população prisional. Como resultado 
das injustiças nos nossos sistemas sociais, a sobre-popu-
lação nas prisões americanas é incomparável a nível mun-
dial. Existem muitas pessoas, principalmente pessoas de cor 
pobres, presas muito tempo à custa dos contribuintes. Este 
grave problema tem consequências políticas, judiciais, soci-
ais, mentais, físicas, económicas, geracionais, emocionais e 
espirituais para todos nós. O Relatório Pew mostra que mais 
de 1 em 28 crianças pobres tem um familiar preso. As cri-
anças pobres estão atrasadas face aos seus pares em muitas 
formas, além do rendimento. Em muitos estudos, conclui-se 
serem menos saudáveis ou terem menos acesso aos cuidados 
de saúde do que os seus pares economicamente mais estáveis. 
Ficam atrasadas em termos de desenvolvimento emocional, 
literacia e formação, sofrem de fome e enfrentam muito mais 
crimes do que outras crianças. Os relatórios de investigação 
educacional indicam que as crianças pobres que lêem abaixo 
do seu nível escolar até à terceira classe estão em risco de 
conseguir acompanhar os seus pares academicamente; e deste 
modo, são indicados como “mais prováveis de permanecer 
pobres ou em risco em termos sociais”. Os sistemas prision-
ais com fins lucrativos usam estes factores para decidir, no 
futuro, quantas camas prisionais devem criar. Como pode a 
igreja criar um ministério junto dos pobres e encarcerados? 
Juntos, como podemos diminuir a pobreza e recidivismo pri-
sional nos bairros onde existem igrejas metodistas unidas? O 
que devemos fazer de forma diferente?

Resultados do Programa:

1. O SBC21 irá aproximar intencionalmente peritos, 
vitimas, sociólogos, leigos e clérigos, pessoas encarcera-
das e líderes da comunidade à volta da mesa de resolução/
aprendizagem/oração relativamente ao problema. Esta forte 
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rede de parceiros irá ajudar-nos a redefinir como podemos 
ajudar a reintegração sem percalços das pessoas provenien-
tes das prisões nas comunidades, como cidadãos produtivos, 
garantindo a segurança pública e o bem-estar das famílias e 
congregações. Este é um problema grave e complexo com 
consequências políticas, judiciais, sociais, mentais, físicas, 
económicas, geracionais, emocionais e espirituais para todos 
nós. As crianças pobres e pessoas encarceradas constituem 
campos de missão que temos de resolver.

2. Estes grupos de reflexão produzem estratégias inova-
doras radicais para onde as novas igrejas deverão ser implan-
tadas: possivelmente dentro de instituições prisionais, dentro 
dos lares mais pobres e abrigos ou serem postos avançados 
para transições e transformação de regresso para a comuni-
dade. Estes objectivos são simplesmente um início, mas um 
início muito radical e ousado; descobrir as complexidades de-
sta correlação entre pobreza, justiça, encarceração em massa 
e a missão da igreja.

3. Através de uma abordagem de quatro facetas (Criação 
de Redes, Educação, Consolidação, e Transformação), o 
SBC21 irá ligar a Igreja Metodista Unida a 25 famílias afec-
tadas pela encarceração e 25 famílias com, pelo menos, qua-
tro crianças na pobreza, trabalhando com os prestadores de 
serviços sociais, empregadores, habitação, voluntários, cien-
tistas sociais, peritos profissionais, profissionais de cuidados 
de saúde, vitimas de crime e a comunidade jurídica. Juntos, 
irão trabalhar para aliviar e explorar as complexidades da en-
carceração em massa e sobreviver abaixo do nível da pobreza.

4. Este foco irá equipar as igrejas com ferramentas inova-
doras para criar ministérios de prisão eficazes e ministérios 
de escola que servem as crianças pobres. Isto pode incluir o 
ministério dentro das prisões ou ministérios para aqueles que 
fazem a transição para a sociedade, ou ministérios para ajudar 
as vitimas afectadas pelo crime ou violência. Isto pode incluir 
ministérios com crianças pobres com pais presos para ofere-
cer apoio, amor e encorajamento. 

5. Este foco irá incluir a exploração de cada vez mais 
negros na capelania da prisão e a defender a reforma da leg-
islação de justiça criminal e os direitos dos encarcerados e os 
direitos das vítimas do crime.

Resultados do programa:

1. Em colaboração com a Exodus Foundation, nossa par-
ceira na orientação/formação, o SBC21 reuniu-se com líde-
res da Conferência do Alabama do Norte para providenciar 
formação sobre encarceramento em massa. Mais de 50 líde-
res da conferência vieram a Huntsville para a formação. Foi 
providenciado um modelo de quatro pontos para inverter o 
caminho para a prisão.

2. O SBC21 patrocinou duas (2) Cimeiras Nacionais de 
Prisão com um foco no Encarceramento em Massa e Re-En-
trada. Mais de 600 membros leigos e cléricais participaram 

provenientes de todo o país. Continuando um diálogo nacio-
nal, fóruns comunitários, grupos de reflexão e a rede de peri-
tos, o SBC21 está a mobilizar os seus esforços para encorajar 
mais oportunidades de formação e para aplicar formadores 
em conferências anuais que queiram explorar e tornar-se mais 
equipadas para programas transformativos com base na igre- 
ja para ex-criminosos juvenis, iniciativas da igreja para uma 
re-entrada produtiva na sociedade e formas inovadoras em 
como as igrejas podem ajudar escolas que servem crianças 
pobres.

3. O SBC21 irá aplicar formadores e consultores com ex-
periência para fortalecer a capacitação da liderança da Igre- 
ja para uma participação sustentável e de longo prazo nas 
iniciativas estratégicas para o declínio de encarceramento de 
homens, mulheres e jovens de cor, ajudando a facilitar inicia-
tivas de alteração sistémica para reduzir a pobreza que afecta 
directamente as crianças nas comunidades, cidades e áreas 
rurais onde as igrejas Metodistas Unidas estão localizadas.

Objectivo 4:  Melhorar a Saúde Global (Foco Geral 
da Igreja) 

Criar Relações para Melhorar a Disparidade da Saú-
de dentro de África/Diáspora 

O objectivo do SBC21 é criar relações globais com as 
conferências centrais em África, bem como com as congre-
gações de descendência Africana (Latinas, Caribenhas) nos 
Estados Unidos para melhorar especificamente a saúde global 
nas comunidades locais; de modo que a IMU possa estar mais 
informada, unificada e estrategicamente organizada para lidar 
com as disparidades de saúde e tornar-se mais intencional em 
igrejas locais e comunidades, trabalhando em conjunto para 
evitar a doença.

Justificação: Desde que o comércio de escravos africanos 
se moveu pelo mundo, criou-se uma população de Diáspora 
Africana no Hemisfério Ocidental. A pesquisa indica que ex-
iste uma correlação directa entre os afro-americanos serem 
mais susceptíveis a uma série de doenças e condições, inclu-
indo má nutrição, baixa taxa de nascimento, mortalidade in-
fantil, VIH-SIDA, obesidade, diabetes, doença cardiovascu-
lar, ataque cardíaco devido a hipertensão, falhas renais, cancro 
da mama, cancro da próstata e envenenamento por chumbo. 
Existe também uma correlação relativamente à justiça social, 
em que a industria médica actual nem sempre compreende ou 
tem em consideração as diferenças únicas nas culturas étnicas 
nas suas pesquisas, financiamento, diagnóstico e tratamento 
de doenças nos cuidados de saúde directos e disponibilidade 
de seguros entre as pessoas de cor.

Resultados do Programa: 

1. Consultar/colaborar com o Colégio Africano dos Bis-
pos para planear e priorizar programas. (Bispo Earl Bledsoe, 
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Presidente do SBC21 e o falecido Bispo Martin McLee, então 
Vice-Presidente, conversou com os seus colegas episcopais 
africanos acerca desta iniciativa. O Reverendo Dr. Fred Allen, 
Director Nacional do SBC21, foi convidado a encontrar-se 
com os Bispos de Ébano para debate de 4 a 8 Maio, 2014, na 
reunião do Conselho dos Bispos

2. Investigar a demografia nos Estados Unidos para de-
terminar o local, necessidades e ministérios de congregações 
de descendência africana (latina, caribeana) nos Estados Uni-
dos para criar redes para lidar com a natureza da prática de 
dieta e falta de educação condicionados pela pobreza e mar-
ginalização desta população, resultando em maiores riscos de 
doenças evitáveis.

3. Avaliar percepções, estereótipos, etc, que possam 
constituir diferenças e obstáculos culturais que dificultem o 
desenvolvimento e criação de relações fortes e mantidas den-
tro da família da Diáspora Africana, identificando os seus 
problemas de saúde específicos que podem ser evitados ou 
tratados, reduzindo significativamente a mortalidade e au-
mentando a qualidade de vida para todos.

4. Identificar/Investigar o que é necessário, mas não é 
oferecido, que seja especifico para as necessidades de saúde 
únicas dos afro-americanos para eliminar as disparidades nos 
sistemas de saúde actuais. Sugerir qual a actividade da IMU 
mais adequada para patrocinar/defender tal ministério.

5. Identificar os líderes africanos clérigos ou leigos mais 
proeminentes da IMU (incluindo estudantes universitários e 
de seminários) a serem convidados para reuniões sobre es-
tratégias para avançar com esta iniciativa. Identificar práti-
cas e condições que comprometem a justiça e integridade das 
congregações Metodistas Unidas, pessoal de agência geral, 
etc., de modo a estabelecer uma defesa mais forte em termos 
de equidade nos cuidados de saúde para todos.

Objectivo 5: Criar Congregações Novas e 
Renovadas Congregações, Pessoas Novas, Locais 
Novos:

Hospitalidade Estendida aos Adolescentes e Jovens 
Adultos

O objectivo é ajudar as conferências anuais, formar e tre-
inar os líderes clérigos e leigos para se tornarem mais eficazes 
em atingir, ligar-se, convidar e contactar jovens adultos para 
a vida activa na igreja. O SBC21 irá oferecer uma abordagem 
nova e radical de 4 passos (Hospitalidade Comprovada) aos 

líderes clérigos e leigos em várias congregações e comuni-
dades de fé. 

Justificação: O SBC21 compreende as dinâmicas es-
pecificas que afectam as nossas igrejas no ambiente urbano, 
cuja demografia e tecnologias estão em rápida mudança. Mui-
tas congregações têm falta de jovens adultos que se envolvam 
na vida da igreja, enquanto os nossos membros mais idosos 
estão a viver mais tempo e as suas necessidades estão também 
a mudar. Compreendemos a necessidade de alargar a nossa 
imaginação para lançar locais de ministérios com as novas 
pessoas que procuram uma abordagem diferente daquela do 
ambiente tradicional na igreja, ou equipar congregações para 
aceitarem uma mistura do tradicional e contemporâneo. 

Resultados do Programa:

1. O SBC21 irá oferecer uma abordagem nova e rad-
ical de 4 passos (Hospitalidade Comprovada) aos líderes 
clérigos e leigos em várias congregações e comunidades de 
fé. Este processo irá guiar a IMU na descoberta das barreiras 
que possam limitar a igreja face aos adolescentes e jovens 
adultos e treinar a sua liderança em formas especificas para 
quebrar essas barreiras e substitui-las com pontos que criam 
relações que identificam, convidam, contactam e capacitam 
os jovens adultos a se tornarem activos na igreja local ou no-
vas comunidades de fé oferecendo hospitalidade radical. 

2. Jovens adultos serão formados para ajudar a facilitar 
este processo juntamente com os formadores do SBC21 e lí-
deres clérigos. O objectivo é ajudar as congregações a avaliar 
a sua prontidão e vontade de criar ambientes de aprendizagem 
dentro da sua cultura de igreja que ajudam os jovens adultos 
a reconhecer e viver o seu chamamento de Deus. O resultado 
é convidar de forma genuína jovens adultos usando novas es-
tratégias de hospitalidade radical, substituindo as estratégias 
que já não estão a funcionar. 

3. Equipas de Liderança de Jovens Adultos do SBC21 
dentro das conferências, ministérios de Campus da Wesley 
Foundation e dentro das igrejas locais serão identificadas, for-
madas e colocadas para facilitar, formar, encorajar e ajudar os 
clérigos e guias leigos na compreensão da cultura pop e for-
mas de comunicar a hospitalidade radical de forma mais efi-
ciente junto das populações de jovens adultos; especialmente 
jovens adultos nas nossas comunidades que não têm um his-
torial de crescimento na igreja. O foco é capacitar os jovens 
adultos para criarem novos espaços em novos locais onde as 
novas pessoas possam encontrar uma nova relação com Deus.
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Missão, Objectivo e Descrição

O Plano Abrangente Nativo-Americano (PANA) é um de 
seis planos étnico-raciais da Igreja Metodista Unida.

A missão do PANA é criar discípulos nativo-americanos 
de Jesus Cristo, para trabalhar face à transformação do mundo 
com ênfase nas nações indígenas dos E.U.A., e a oferecer os 
dons dos Nativo-Americanos à Igreja Metodista Unida global.

O objectivo do PANA é ser um veículo através do qual 
o evangelho é oferecido aos nativo-americanos de formas e 
contextos culturalmente adequados, para servir como uma 
entidade de recurso para esses esforços, e para servir como 
ponto de encontro onde os discípulos nativo-americanos e 
não nativo-americanos podem encontrar dons do Criador uns 
nos outros.

O trabalho do PANA é realizado através de dois cargos: 
o director executivo e assistente administrativo. Os membros 
da Força de Trabalho do PANA orientam o trabalho do Plano 
e também ajudam na realização da missão do PANA.

A Força de Trabalho do Plano Abrangente de Nati-
vos-Americanos é composta pelos seguintes representantes:

• Um bispo nomeado pelo Conselho dos Bispos,
• Dois representantes nativo-americanos de cada uma das 

cinco jurisdições dos E.U.A., escolhidos por cada Colé-
gio dos Bispos,

• Dois representantes nativo-americanos do Caucus Inter-
nacional Nativo-Americano,

• Dois representantes nativo-americanos da Conferência 
Missionária Indiana de Oklahoma,

• Um representante nativo-americano da Conferência do 
Alasca,

• Um jovem nativo-americano, e
• Um jovem adulto nativo-americano.
• Um representante de cada uma das juntas gerais e agên-

cias que participam nas reuniões da Força de Trabalho 
como responsáveis de ligação não-votantes.

No contexto de honrar a cultura e identidade nativo-amer-
icana, e a nossa herança de fé cristã wesleyana, os seguintes 
são valores chave do PANA:

• Viver as nossas identidades nativa-americana e cristã.
• Cooperação, colaboração e parceria com conferências, 

agências gerais e outras estruturas da MU e com nações, 
tribos e comunidades nativas.

• Respeito pelas pessoas que foram enviadas para servir.
• Dizer a verdade mesmo quando a verdade é difícil de 

ouvir.
• Integridade nos nossos esforços programáticos e fiscais.
• Honestidade nas nossas relações.

Plano Abrangente Nativo-Americano 
Plano de Ministério Quadrienal 2017-2020 
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Plano Abrangente Nativo-Americano 
Resumo Executivo

O PANA procura ser a entidade da Igreja que serve como 
meio de conexão com duas populações especificas de pessoas 
no E.U.A. A primeira são os nativo-americanos e a segunda 
são as pessoas do mundo da pobreza. Aqueles que servimos 
têm necessidades únicas incorporadas nas suas identidades 
raciais, culturais, socioeconómicas e históricas. Os exem-
plos destas necessidades únicas incluem o ênfase contínuo da 
tradição oral e interacção presencial, e a falta de recursos para 
comunicar através da tecnologia de informação, tal como a 
Internet e acesso remoto a oportunidades de aprendizagem. 
De modo a chegar além das fronteiras da cultura dominante 
da IMU nos E.U.A., oferecer Cristo de forma significativa aos 
nativo-americanos e receber os fantásticos dons de Deus que 
os nativos têm para oferecer, são necessários meios especiais. 
O Plano Abrangente Nativo-Americano tenta servir como 
esta forma de ministério para a IMU.

A narrativa que se segue descreve os objectivos do PANA 
e os resultados/impactos para as conferências anuais e igrejas 
locais, à medida que procuram viver os seus ministérios nas 
quatro áreas de foco e no âmbito dos mandatos disciplinares.

No âmbito do foco do Desenvolvimento da Liderança, 
estão planeados seis objectivos.

(1) O primeiro objectivo é a prestação de serviços de con-
sultoria/apoio a pessoas na liderança (clérigos e leigos) 
dentro das igrejas Nativo-Americanas, associações, 
ministérios e comunidades de fé de modo a desenvolv-
er, melhorar e aumentar as competências de liderança. 
Este objectivo é essencial devido às necessidade únicas 
e ao contexto cultural das igrejas nativo-americanas. O 
PANA irá conseguir este objectivo ao providenciar con-
sulta sobre qualquer assunto relacionado com o desen-
volvimento e criação de liderança: provisão de recursos 
de informação/formação e referências, e suporte através 
do encorajamento, defesa e facilitação das conexões 
com outros líderes. Serviços de consulta e apoio podem 
ser oferecidos online, via telefone, via recursos escri-
tos e impressos e/ou pessoalmente/no local. Pessoas na 
liderança irão receber serviços de consulta e apoio que 
lhe permitam funcionar melhor como líderes nas suas 
igrejas nativo-americanas e na IMU.

(2) Seguidamente, encontra-se o patrocínio da Conferência 
de Formação de Liderança para a liderança pastoral de 

clérigos e leigos das igrejas, associações e ministérios 
nativo-americanos. Competências de liderança serão 
melhoradas para participantes que irão representar um 
grupo representativo de igrejas nativo-americanas; re-
des de comunicação e suporte serão estabelecidas e 
melhoradas; e igrejas locais, associações e ministérios 
nativo-americanos serão fortalecidos.

(3) O terceiro objectivo é patrocinar uma Escola de Servi-
dores Leigos nativo-americanos para leigos nativos. A 
maioria dos participantes irá concluir com sucesso um 
curso de pregador leigo/servidor leigo e irá prosseguir 
através da sua igreja local e conferência para se tornar 
pregador leigo/servidor leigo certificado; os partici-
pantes representam um grupo representativo das igrejas 
nativo-americanas; redes de comunicação e apoio serão 
estabelecidas e melhoradas; e igrejas, associações e 
ministérios nativo-americanos serão fortalecidos através 
dos ministérios destas pessoas chamadas pelo Criador.

(4) A seguir, é o patrocínio de um evento de formação para 
trabalhadores adultos nativo-americanos com crianças 
e jovens. Formar estas clérigos e leigos nativo-america-
nos não terá apenas impacto nas suas capacidades como 
líderes, mas permitirá que os seus talentos sejam partil-
hados com as crianças e jovens que irão orientar. Este 
objectivo capacita e permite aos adultos e jovens na igre- 
ja geral servirem como líderes mais eficazes.

(5) O quinto objectivo que contribui para o desen-
volvimento da liderança é o patrocínio de uma re-
união das mulheres clérigas nativo-americanas. Os 
clérigos nativo-americanos, particularmente as mul-
heres, servem em nomeações em todos os E.U.A. É 
uma ocorrência rara que estas irmãs clérigas tenham 
a oportunidade de se reunir, aprender, partilhar e vi-
venciar o seu chamamento no âmbito do contexto 
da sua identidade nativa. Este objectivo fortalece as 
mulheres clérigas nativo-americanas para servirem 
como líderes eficazes, e deste modo, fortalecer as 
suas igrejas e nomeações.

(6) Após isto, encontra-se o projecto dos Homens Meto-
distas Unidos Nativo-Americanos a ser co-patrocina-
do com a Comissão Geral sobre os Homens Metodis-
tas Unidos (CGHMU). Como resultado do processo de 
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avaliação realizado em 2014 pela Mesa Conexional, foi 
efectuada a recomendação de que a CGHMU se envol-
va com os planos étnico-racionais nacionais e com as 
agências gerais num esforço coordenado. Apesar de os 
pormenores deste objectivo não terem ainda sido decid-
idos, será uma parceria única nunca antes realizada com 
o objectivo de trazer novos homens nativo-americanos 
para liderança e melhorar as competências de liderança 
dos actuais líderes nativos-americanos.

No âmbito do foco do Crescimento da Igreja, estão pla-
neados cinco objectivos.

(1) O primeiro objectivo é a prestação de serviços de con-
sulta/apoio a conferências anuais e pessoas envolvidas 
com novas e futuras implantações de igrejas, novas 
associações, novos ministérios e igrejas/ministérios 
existentes em necessidade de revitalização. O PANA 
irá trabalhar em parceria com conferências anuais/
CMNA (Comités dos Ministérios Nativo-Americanos) 
nos esforços para estabelecer novas associações/igrejas/
ministérios nativo-americanos e para revitalizar as igre-
jas/ministérios nativos existentes.

(2) O segundo objectivo é o patrocínio de uma Esco-
la de Discipulado e Evangelismo para clérigos e 
leigos nativo-americanos. As competências de lid-
erança dos participantes serão melhoradas e infor-
mação será partilhada relativamente ao discipulado 
e evangelismo nativo-americano; os participantes 
irão representar um grupo representativo das igrejas 
nativo-americanas; redes de comunicação e suporte 
serão estabelecidas e melhoradas; e as igrejas locais, 
associações e ministérios nativo-americanos serão 
fortalecidos

(3) O próximo objectivo do PANA é patrocinar uma 
Cimeira de Início de Novas Igrejas nativo-ameri-
canas para a liderança do clero e leigos de novas 
igrejas, associações e ministérios na comunidade 
nativo-americana e representantes das conferên-
cias anuais que desejam começar novas igrejas/
ministérios nativo-americanos. Devido a factores 
culturais e históricos únicos, começar novas igrejas, 
associações e ministérios nativo-americanos envolve 
competências, educação e formação especializa-
das. Competências relacionadas com o criar de no-
vas igrejas nativo-americanas serão desenvolvidas 
e melhoradas para a maioria dos participantes que 
representam um grupo representativo das igrejas 
nativo-americanas; redes de comunicação e suporte 
serão estabelecidas e melhoradas; e as igrejas locais, 

associações e ministérios nativo-americanos serão 
fortalecidos.

(4) Seguidamente é a publicação e distribuição de um novo 
recurso de estudo para pequenos grupos, escrito pelo 
pessoal do PANA em 2016. Este recurso de estudo de 
grupo pequeno irá focar-se no discipulado e evange-
lismo através da partilha da fé como nativo-americano 
e cristão. Este objectivo afectará a confiança e a com-
petência dos clérigos e leigos Nativo-Americanos que 
podem contribuir para o evangelismo e alcance das suas 
igrejas locais.

(5) O quinto objectivo é receber uma reunião anual 
de escritores nativo-americanos de modo a produz-
ir materiais escritos culturalmente adequados para 
as igrejas locais nativo-americanas. Os clérigos e 
leigos com um chamamento para escrever as suas 
experiências como cristãos nativo-americanos irão 
criar recursos de adoração e evangelísticos. O PANA 
irá disponibilizar estes recursos escritos às igrejas 
locais e ministérios.

Ministério Junto dos Pobres é a terceira área de foco. 
Devido à grande pobreza que afecta os nativo-americanos, 
todos os objectivos do PANA são considerados ministério 
junto dos pobres.

A quarta área de foco é a Saúde Global e inclui um 
objectivo.

(1) OPANA irá patrocinar uma Cimeira de Saúde Na-
tiva-Americana que irá educar e capacitar as igrejas 
locais nativo-americanas a realizar actividades de 
saúde preventiva e/ou reabilitação dentro das suas co-
munidades locais. Os nativo-americanos nos E.U.A. 
são amplamente reconhecidos como estando em risco 
em grandes categorias de saúde, tais como abuso/de-
pendência de substâncias, suicídio (especialmente jov-
ens e jovens adultos), violência doméstica, diabetes e 
muitos outros. A educação e informação será relaciona-
da com estes problemas de saúde e formas de os afectar 
positivamente; os representantes das igrejas locais irão 
obter a informação e materiais para os partilhar com as 
suas igrejas de modo a que um plano para partilha desta 
informação com as suas comunidades possa ser criado 
e executado; e serão estabelecidas/melhoradas redes de 
comunicação e apoio.

A quinta categoria de objectivos são os Mandatos Disci-
plinares e inclui dois objectivos.
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(1) Neste objectivo, o PANA irá providenciar serviços de 
consulta e suporte às conferências anuais no desenvolvi-
mento e utilização eficaz dos Comités sobre Ministérios 
Nativo-Americanos (CMNA) da conferência anual; e 
aos CMNA na implementação eficaz do ¶ 654 do Livro 
de Disciplina (descreve os ministérios dos CMNA). Este 
objectivo é essencial pois os CMNA são a estrutura sin-
gular dentro das conferências anuais, que lida exclusiv-
amente com as igrejas nativo-americanas e ministérios, 
conforme definido pelo Livro de Disciplina. O PANA 
irá conseguir este objectivo ao providenciar auscultação 
sobre qualquer assunto relacionado com o desenvolvi-
mento e criação de liderança: provisão de recursos de 
informação/formação e referências, e suporte através 
do encorajamento, defesa e facilitação de conexões 
com outros envolvidos no ministério dos CMNA. Os 
serviços de auscultação e apoio podem ser oferecidos 
online, por telefone, via recursos escritos e impressos e/
ou pessoalmente/no local. As pessoas das conferências 
anuais/CMNA vão receber serviços de auscultação e 

apoio que lhes permitam funcionar de forma melhorada 
no cumprimento do mandato Disciplinar.

(2) O objectivo final é patrocinar uma Conferência de 
Formação CMNA. O PANA vai atingir este objectivo ao 
realizar este evento no início do primeiro ano do novo 
quadriénio quando a maioria dos CMNA já nomearam 
novos membros para os seus comités. O conhecimento 
e capacidades necessárias para servir eficazmente numa 
conferência CMNA serão melhorados para participantes 
que vão representar uma secção transversal de nações 
nativo-americanas; redes de comunicação e apoio serão 
estabelecidas e melhoradas; e os ministérios nativo-
americanos através das conferências anuais anual serão 
reforçados.

O Plano Abrangente Nativo-Americano está radiante e 
agradecido pelo ministério no próximo quadriénio 2017-2020 
e está ansioso por esta jornada contínua como parte da IMU.
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113 Prefácio
114
115 Esta edição dos Cultos para a Ordenação de Ministério na Igreja Metodista Unida 
116 marca uma evolução importante no desenvolvimento dos nossos rituais de ordenação.
117
118 A Comissão de Estudos do Ministério de 2013-2016 solicitará à Conferência Geral 2016 da 
119 Igreja Metodista Unida que altere o momento de ordenação dos presbíteros e diáconos para a altura 
120 da conclusão dos requisitos educacionais, a partir de 2017. Esta proposta implica 
121 duas outras alterações. A prática de comissionamento cessará nos próximos 
122 dias e será necessário um novo culto que demarque a passagem a membros efectivos. Esta versão 
123  do livro de rituais continua a incluir um ritual de comissionamento para aqueles que eventualmente dele 
124 ainda necessitem, que poderá começar a ser usada durante
125 o próximo quadriénio.
126
127 Esta altura da alteração proposta também nos pareceu oportuna para solicitar um culto 
128 alternativo com linguagem mais contemporânea e um formato mais interactivo, que 
129 possa expressar de forma mais cabal a apreciação crescente da nossa Igreja pela vocação baptismal de 
130 todos os Cristãos e pela obra do Espírito Santo no baptismo e no discipulado Cristão. Ao 
131 conceber cultos de ordenação para as conferências anuais, os bispos são convidados a usar qualquer 
132 uma das formas de culto no seu todo ou a dar preferência a elementos equivalentes de qualquer 
133 um deles, conforme acharem mais adequado ao meio em que se inserem. 
134
135 Em antecipação da aprovação destas alterações, os Ministérios do Discipulado reuniram um 
136  grupo de trabalho ad hoc para ajudar a desenvolver e testar tanto a versão revista (ou tradicional) do culto, 
137 como a nova (alternativa) e apresentarem ambas à Comissão de Estudos do Ministério e ao 
138 Grupo de Trabalho da Revisão dos Rituais para orientação futura. Estes cultos e instruções para 
139 os preparar e dirigir chegam agora à Conferência Geral pelo Conselho de Administração 
140 da Junta Geral de Discipulado, com o apoio da Junta Geral de Educação Superior 
141 e Ministério, o Conselho dos Bispos e o Gabinete de Unidade Cristã e 
142 Relações Inter-Religiosas. 
143
144 Grupo de Trabalho para a Revisão de Liturgias para 2017-2020
145
146 Taylor W. Burton-Edwards, organizador (GBOD/Ministérios de Discipulado)
147 Glen Messer (OCUIR)
148 Matt Charlton (GBHEM)
149 Tanya Eustace (GBOD/Ministérios do Discipulado)
150 Debra Tyree (GBGM)
151 Bispo Ken Carter
152
153 Consultores Ad Hoc: 
154 Debra Tyree e Jorge Lockward (GBGM), Dr. Dean McIntyre (GBOD/Ministérios de 
155 Discipulado), Victoria Rebeck (GBHEM), Dr. Marcia McFee, John Thornburg, Dr. Heather 
156 Murray Elkins 
157
158
159
160
161
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162 Introdução teológica e litúrgica
163
164 Na ordenação, o Espírito Santo age para manter a prioridade do evangelho apartando 
165 homens e mulheres chamados para liderança apostólica.

166 O padrão desta resposta à chamada é-nos dado no desenvolvimento da igreja 
167 antiga. Os apóstolos em oração, ensinando e pregando, ordenavam a vida espiritual e 
168 temporal da comunidade, estabeleciam a liderança para o ministério do culto e 
169 providenciavam a proclamação do evangelho a pessoas novas e em novos lugares. A igreja 
170 primitiva, através da imposição das mãos, apartava pessoas com responsabilidade de pregar, 
171 ensinar, ministrar os sacramentos, nutrir, curar, reunir a comunidade em 
172 adoração, e para enviá-las em testemunho. A igreja também apartava outras pessoas para 
173 cuidarem das necessidades físicas de outras, reflectindo as preocupações das pessoas do mundo. 
174 Estas funções, embora separadas, nunca estar estiveram separadas do ministério de todo 
175 o povo de Deus. Paulo diz (Efésios 4:1-12) que diferentes dons e ministérios foram atribuídos 
176 a todas as pessoas. A tradição Wesleyana desde o início que encorajou uma cultura de 
177 chamamento e uma comunidade de discernimento, que afirma e apoia o ministério de todos 
178 os Cristãos e identifica e autoriza as pessoas para os ministérios dos ordenados.

179 A ordenação para este ministério é um dom de Deus para a igreja. Na ordenação, a igreja
180 afirma e continua o ministério apostólico através de pessoas empoderadas pelo Espírito 
181 Santo.
182 Livro de Disciplina—2016 (proposto), ¶¶ 302 e 303.1 

183 Ao utilizar estes cultos para a ordenação do ministério, saudamos o dom de Deus e o 
184 poder do Espírito Santo, que continua o seu ministério apostólico entre nós. Estes 
185 cultos constituem os recursos litúrgicos básicos para a ordenação, comissionamento, recepção de 
186 membros efectivos, reconhecimento e consagração de pessoas para o ministério na Igreja Metodista Unida, 
187 de acordo com o Livro de Disciplina de 2016. 
188
189 Após aprovação desses textos e orientações pela Conferência Geral de 2016, este 
190 recurso substituirá todas as versões anteriores e passará a ser a base para todos os cultos de 
191 ordenação, comissionamento, recepção, reconhecimento e consagração em todas as conexões mundiais da 
192 Igreja Metodista Unida. Livro de Disciplina—2012, ¶ 415.6. 
193
194 À “Liturgia para Celebração da Palavra e Comunhão para a Ordenação de Presbíteros e Diáconos, o 
195 Comissionamento de Membros à Prova, a Recepção de Membros Efectivos, o Reconhecimento de 
196 Credenciais e o Reconhecimento de Membros Associados (versão tradicional)” constitui uma 
197  colectânea das nossas ordens de culto para esses fins, com as respectivas revisões, numa única ordem de 

culto.
198
199  “Uma ordem de culto alternativa ao Serviço de Palavra e Mesa para a Ordenação de Presbíteros e Diáconos, 
200 Comissionamento de Membros à Prova, recepção de Membros Efectivos, Reconhecimento de 
201 Credenciais e Reconhecimento de Membros Associados”, apesar de ter como base os nossos textos actuais, 
202 revê substancialmente tanto as acções como a linguagem da ordenação para chamar mais 
203 à atenção para o trabalho do Espírito Santo e o papel de todos os baptizados nos actos de 
204 Ordenação.  
205
206 “A Ordem de culto para a Consagração de Bispos” é o texto de 1992 contido em O 
207 Livro de Liturgias Metodistas Unidas, com as necessárias adaptações de modo a incorporar 
208 as alterações feitas aos Livros de Disciplina desde então. 
209
210
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211 Políticas e Orientações para os cultos de Ordenação na Igreja
212 Metodista Unida

213  A. Ordenação, Comissionamento e Recepção a Membros Efectivos

214 O Ministério na Igreja Cristã deriva do ministério de Cristo, que chama todas 
215 as pessoas a receber o dom da salvação de Deus e segui-Lo no amor e no serviço. Todo o 
216 ministério cristão se baseia no compromisso do baptismo no qual somos iniciados no 
217 corpo de Deus e chamados a uma vida de discipulado. Os sacramentos do Baptismo e 
218 da Ceia de Cristo são os fundamentos do ministério de toda a igreja. São celebrados na 
219 comunidade cristã como meios de graça. Por conseguinte, toda a igreja recebe e aceita 
220 a graça de Deus e o seu chamamento e todos os cristãos participam neste ministério permanente 
221 de Deus na criação (ver ¶ ¶ 120-140).
222 Livro de Disciplina—2016 (proposto), ¶ 301.1 

223 Os actos de ordenação, comissionamento, recepção, consagração e reconhecimento de ministérios 
224 fundamentam-se no sacramento do baptismo e no ministério dos baptizados. Estes sinais 
225  proféticos (‘sign-acts’) baseiam-se naquilo que está já implícito no baptismo e assentam no ministério 
226 essencial dado a todos os cristãos no Baptismo. O livro “By Water and the Spirit: A United Methodist 
227 Understanding of Baptism” (The Book of Resolutions—2012, #8031) afirma: “Através 
228 do Baptismo, Deus chama e comissiona pessoas para o ministério geral de todos os crentes 
229 cristãos.” A afirmação continua, “A vocação daqueles no ministério representativo [certificado, 
230 comissionado, consagrado e ordenado] inclui a focalização, adaptação, 
231 supervisão, pastoreio, autorização e capacitação do ministério geral da igreja . . . 
232 [e] fundamenta-se no mesmo baptismo que comissiona o sacerdócio geral de 
233 todos os crentes.” 

234  1. Ordenação de Presbíteros e Diáconos

235 Ancorados no chamamento do baptismo para vidas de amor, justiça e serviço, há alguns 
236 Cristãos cujos “dons, evidência da graça de Deus e promessa de utilidade futura são 
237 afirmadas pela comunidade, e que respondem ao chamamento de Deus oferecendo-se a si mesmos 
238 como líderes e ministros apartados” (Disciplina—2012, ¶ 301.2; ver também ¶¶ 133 e 138). 
239
240 A ordenação é principalmente entendida como o acto do Espírito Santo. Como acto litúrgico, a ordenação 
241 é igualmente entendida como a oração pública da igreja confirmando o chamamento do Espírito a 
242 indivíduos e pedindo dons e poder para essas pessoas no ministério de presbíteros ou 
243 diáconos.
244
245 O rito da ordenação é um “momento alto e significativo” no processo, pelo qual a comunidade 
246 da fé compreende e valida o chamamento, os dons e a eficácia para o ministério 
247 apostólico mediante a acção do Espírito Santo. O sinal da ordenação, no entanto, como o baptismo,
248 deve ser entendido não como uma formatura, mas como uma iniciação no modo de vida 
249 da ordem para a qual os candidatos estão a ser ordenados. Esse modo de vida é governado pelos 
250 votos referentes a cada ofício ordenado. Estes votos, por sua vez, especificam como estes ministros 
251 apartados, juntamente com irmãs e irmãos na sua ordem, são chamados e são 
252 responsabilizados a viver a sua vocação baptismal no enquadramento da vida da igreja para bem 
253 do mundo. 
254
255 Uma vez que os votos de ordenação são especificações do nosso convénio baptismal comum, 
256 ambos os processos conducentes à ordenação e a membros efectivos e o ritual 
257 da ordenação incluem a participação activa de todos os baptizados. Os processos de ordenação
258   começam habitualmente pelo discernimento da congregação local quanto ao chamamento de Deus 
259 a indivíduos para o serviço como líderes ordenados, continuam com o suporte e escrutínio durante a sua 
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260  reparação para este trabalho, e são ratificados pela sessão clerical na sua eleição para o exercício 
261 e trabalho de um presbítero ou diácono. O culto de ordenação celebra e procura o 
262 poder do Espírito para implementar que em conjunto discernimos como baptizados. 
263
264 A Ordenação de Presbíteros e Diáconos é tanto para o ofício como para, quando mais tarde 
265  os ordenados são eleitos membros efectivos, para o trabalho de toda uma vida de serviço. A ordenação 

confere um novo papel na 
266 vida da igreja, assim como autoridade para liderar em formas concretas do ministério. O novo 
267 papel do ordenado na vida da igreja é reclamada em relação com Cristo e o seu chamamento a 
268 liderar e a servir entre os baptizados para a vida do mundo. A autoridade atribuída 
269 é exercida na mordomia dos mistérios do evangelho e da missão da igreja no 
270 mundo. A ordenação ela mesmo é afinal a obra do Espírito Santo. 
271
272 Após a ordenação, os presbíteros e diáconos ordenados passam a ser responsáveis perante toda a igreja, 
273  a comunidade dos ordenados e a ordem dos Presbíteros ou Diáconos dos quais fazem 
274 parte. No ritual da ordenação, os candidatos expressam lealdade para com a Igreja Metodista 
275 Unida, comprometendo-se a “aceitar e defender” a sua ordem, liturgia, doutrina e disciplina. Aceitam 
276 também a responsabilidade de prestar contas ao bispo e à conferência 
277 anual. Finalmente, são empossados com a autoridade de liderança nos locais de serviço 
278 para onde forem nomeados.

279  2. Comissionamento de Membros à Prova

280 Pelo impulso do Espírito, a igreja sempre enviou pessoas para diversas formas de 
281 ministério e missões, incluindo serviço específico como missionários, membros de grupos de trabalho 
282 e trabalhadores qualificados em ministérios especializados. 
283
284 O comissionamento pode ser comparado à experiência da igreja inicial na Antioquia, quando 
285 o Espírito Santo instruiu a comunidade a “Apartai-me Barnabé e Saulo para a 
286 obra que os tenho chamado” (Actos 13:2). O período probatório e o relacionamento de 
287 tutoria que o caracterizam também pode ser visto à luz da relação entre Paulo 
288 e Ananias (Actos 9), quando o evangelista recém-chamado foi orientado para a plenitude da 
289 sua vocação pelo líder mais experiente.
290
291 O acto de comissionamento de membros à prova
292
293 • reconhece e afirma o chamamento de Deus e a resposta, dons, capacidades e 
294   formação dos candidatos para a liderança de serviço;
295
296 • invoca a graça de Deus para o serviço verdadeiro;
297
298 • qualifica os candidatos para orientar a igreja e equipar os demais para o ministério;
299
300 •  chama e apela os candidatos para entrarem num período de avaliação da sua eficácia para um serviço de toda a
301   vida como ministros ordenados, e
302 
303 • oferece aos candidatos o apoio da conferência anual. 
304
305 O comissionamento dos membros provisórios tem sido uma maneira de relacionar essas pessoas com a 
306 conferência anual e com o ministério dos membros à prova no seio da conferência 
307 anual. O comissionamento implicou que a pessoa estava a ser enviada para serviço e a 
308 igreja invoca o Espírito Santo para capacitar os ministros comissionados durante o seu tempo de 
309 membros à prova. 
310
311 Após a conferência geral de 2016, a ordenação em vez de comissionamento passará a 
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312 marcar os inícios do período de membros à prova. Durante esse período de membros 
313 à prova, os novos ordenados juntar-se-ão aos outros que possam ter sido comissionados para 
314 se envolverem num processo de formação destinado a completar e testar a sua prontidão e aptidão 
315 como Membros de Efectivos na conferência anual. 
316
317 Durante o próximo quadriénio, alguns membros à prova podem ser ainda comissionados 
318  e estarem ainda a preparar-se para a ordenação como Presbíteros ou Diáconos e Membros de Efectivos, 

enquanto outros 
319 podem ser ordenados como Presbíteros ou Diáconos e ser preparados para Membros Efectivos. 
320 Um membro à prova em preparação para a ordenação como Presbítero (¶ 326.2) e a servir uma 
321 congregação local será licenciado para o ministério pastoral (¶¶ 315 e 316). Esta licença 
322 autoriza-o a presidir nas celebrações dos sacramentos e a 
323 executar outros deveres de um pastor local dentro dos limites da sua nomeação. Um membro 
324 à prova em preparação para a ordenação como diácono será licenciado (¶ 326.1) para o 
325 ministério de um diácono como descrito no ¶ 328. O bispo pode autorizar um membro 
326 à prova em preparação para a ordenação como diácono a presidir aos sacramentos sempre 
327 que o bispo determine que as características do ministério o requerem (¶ 328).
328
329 No início de 2017, o período de membro à prova sob o ministério ordenado ou 
330 comissionado será concluído quando a pessoa tiver completado com sucesso os 
331 requisitos do programa de residência da conferência (¶ 325) e for eleito membro efectivo pelos
332  restantes membros efectivos da conferência anual, ou quando uma decisão seja tomada para 
333 que esta não prossiga para membro efectivo. 

334 B. A Oração de Ordenação

335
336 Na versão tradicional dos rituais de ordenação aqui indicada (página 505), o bispo, como 
337 ministro que preside à conferência anual e como superintendente geral de toda 
338 a igreja, profere as palavras e as pessoas fazem a oração como sua dizendo em voz alta: 
339 “Ámen”. Na versão alternativa (página 524), a voz de todas as pessoas tem uma participação mais 
340 activa, ficando claras as funções do bispo como alguém que preside solicitando 
341 a resposta e acção das pessoas. 
342
343 Ambas as versões continuam a prática histórica de duas acções manuais para a ordenação. Na 
344 primeira, que é a ordenação propriamente dita, o bispo impõe as mãos sobre a cabeça do candidato 
345 e pede o derramamento do Espírito Santo para o exercício e trabalho para o qual o 
346 candidato está a ser ordenado.  Na segunda, que compreende o acto de autorização para 
347 o ministério, o bispo impõe as mãos na cabeça ou segura nas mãos do candidato enquanto o bispo 
348 e/ou a assembleia proferem palavras autorizando o recém ordenado a executar o seu trabalho 
349 entre as pessoas. 
350

351 C. A Imposição das Mãos

352  1. O papel do Bispo Residente

353 A imposição das mãos com oração pelo bispo é uma parte antiga e essencial da 
354 Ordenação Cristã do Ministério. A Segunda Epístola a Timóteo 1:6 (“. . . reavivar o dom de 
355 Deus que está dentro de ti através das minhas mãos”) lembra-nos da 
356 antiguidade desta oração táctil e da concessão do dom no seu exercício. 
357
358 Se o acto da imposição das mãos ocorre em vários rituais da igreja (baptismo, 
359 serviços de cura, actos de bênção e comissionamento), o significado da imposição 
360 das mãos na ordenação e comissionamento de membros à prova 
361 é realizado e comunicado pela forma deste acto ritual e pelo contexto e 
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362 palavras que o acompanham. No comissionamento, um bispo põe as mãos nos ombros 
363 dos candidatos como sinal de envio para ministério durante um período específico de tempo. 
364 Na ordenação, o bispo põe as mãos na cabeça do candidato como sinal da 
365 transmissão dos dons do Espírito Santo para o que se pretende que seja um ministério 
366 para a vida. 
367
368 A imposição das mãos é uma parte essencial do acto de oração na ordenação. A imposição 
369 das mãos com oração invoca o Espírito a capacitar os que são ordenados para o exercício 
370 para que são chamados por Deus através da igreja. 
371
372  2. As funções dos Outros Clérigos e Guias Leigos

373 Um ou mais representantes do laicado e um ou mais representantes ecuménicos 
374 podem também ser convidados pelo bispo que preside a auxiliarem na imposição das mãos para presbíteros 
375 e diáconos. Os leigos e os representantes ecuménicos que são leigos ou clérigos na mesma 
376  ordem que as pessoas que estão a ser ordenadas podem juntar-se aos outros da mesma ordem colocando as 
377 mãos nas costas ou no ombro do ordenando. Representantes ecuménicos que são bispos ou que têm 
378 função equivalente na ordenação nas suas próprias denominações podem ser convidados pelo bispo 
379 presidente a impor mãos na cabeça do ordenando (se as suas próprias políticas o permitirem) ou nas 
380 costas ou nos ombros do bispo que preside.  
381
382 Deve ter-se cuidado para permitir que os membros da congregação vejam a colocação das 
383 mãos pelo bispo e pelos outros. O bispo pode limitar o número de pessoas que participaram 
384 da imposição de mãos para garantir que os candidatos não são escondidos da visão 
385 da congregação. 
386
387 Cônjuges e familiares não ordenados dos candidatos para ordenação ou 
388 comissionamento não devem participar na imposição das mãos. Familiares e 
389  amigos podem ser convidados a colocar-se de pé nos seus lugares para a oração silenciosa durante a im
390 posição das mãos para cada um candidato.

391 D. Instrumentos e Sinais proféticos para a Ordenação do Ministério

392 As ordenações e consagrações ritualizam a distinção das diferentes ordens. Assim, 
393 não só o que é dito, mas o que é feito e os sinais e instrumentos empregues são 
394 significativos. Os bispos e todos os que estão a ser ordenados, comissionados, recebidos, reconhecidos ou 
395 consagrados são fortemente encorajados a vestir a alva, uma veste simples e antiga associada 
396  ao baptismo. As alvas ou togas estão disponíveis em várias cores. Recomenda-se a cor branca ou esbran
397 quiçada para simbolizar a ligação com a antiga prática baptismal. A palavra 
398 ‘alva’ vem do Latim, alba, que significa “branco”). A alva é a veste sobre a qual são colocados os sinais 
399 distintivos do ofício. 
400
401 Estes são os sinais distintivos e os instrumentos a serem usados nestes cultos e no 
402 decurso dos ministérios dos que os recebem:
403
404 Para os ministros comissionados e as pessoas eleitas para membros associados
405 Estola—nenhuma. A estola é sinal do ofício de ordenado. Pessoas não ordenadas não 
406 devem usar nem apresentarem-se com a estola na sua prática de ministério.
407 Instrumentos—nenhum. Pode ser apresentada uma cruz pendente. Uma cruz pendente não 
408 é um instrumento, mas sim a designação de devoção a Cristo. 
409
410 Para os presbíteros
411 Estola —unida na parte de trás do pescoço, pendurada a direito a partir dos ombros
412 Instrumentos—cálice e patena. 
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413
414 Para os diáconos
415 Estola—sobre o ombro esquerdo e apertada sob o braço direito
416 Instrumentos—toalha, jarro e bacia. Também pode ser apresentada uma linha de prumo. 
417
418 Para os bispos
419 Estola unida no pescoço—utilizada desde o início do culto
420 Instrumento—bastão episcopal (pastoral ou pessoal do pastor)
421
422 A Bíblia é um instrumento comum a todas as ordens do ministério de Cristo. A Bíblia 
423  Vapresentada a todos aqueles que estão a ser consagrados, comissionados ou ordenados deve ser um pre-

sente 
424 ou pertencente ao candidato, para que haja continuidade entre a apresentação e 
425 a utilização. Recomenda-se que a Bíblia recebida pelos que estão a ser comissionados 
426 seja apresentada novamente aquando da ordenação.
427
428 Outros livros podem também ser apresentados nesta altura. Estes cultos exigem que se 
429 apresentem aos presbíteros as edições mais actualizadas de O Livro de Disciplina e
430  O Livro de Liturgias Metodistas Unidas, e aos diáconos O Livro de Liturgias Metodistas Unidas. 
431
432 Nesta altura podem ser apresentadas certificados de credenciais (dois documentos, 
433 de membro da conferência e estado do ministério). 
434
435 A Santa Ceia deve ser normalmente celebrada nos cultos em que candidatos forem 
436 ordenados.  Os presbíteros recém ordenados, assistidos por diáconos recém ordenados, podem servir as 
437 pessoas, apelando à participação de outros presbíteros, diáconos, pastores locais, ministros 
438  diaconais, ministros comissionados e leigos, conforme necessário. Os diáconos recém ordenados podem 
439 assistir o bispo em preparar a mesa, servir, arranjar a mesa, intervir nas celebrações, arranjar 
440 a mesa após a comunhão e orientar as pessoas. 
441

442 E. Recepção dos Membros Efectivos

443
444 Receber Presbíteros e Diáconos ordenados como Membros Efectivos é uma ocasião solene e 
445 alegre. Estas pessoas revelaram-se estarem prontas para uma vida de 
446 total compromisso e eficácia no acto do ministério na Igreja Metodista Unida ao longo de 
447 vários anos de aprendizagem e reflexão sobre a prática do ministério como um presbítero 
448 ou diácono. Uma vez que a ordenação mais do que o comissionamento estará cada vez mais ligada ao estado 
449 de membro à prova, é importante que os actos de recepção aos Membros Efectivos sejam 
450 vividos como a validação forte do ministério e das alianças do ministério 
451 que pretendem ser. 

452  Um Guia para o Planeamento de Cultos de Ordenação do Ministério

453
454 Não há tarefa litúrgica anual tão complicada para a maioria das conferências anuais da 
455 Igreja Metodista Unida do que planear os cultos de ordenação, comissionamento, recepção e 
456 reconhecimento. O número de pessoas envolvidas, o tempo disponível nas sessões de conferências 
457 anuais e as limitações do espaço de adoração disponível podem fazer do planeamento 
458 logístico e litúrgico um desafio. Ao mesmo tempo, estes momentos de adoração podem e 
459 devem ser profundamente formativos e emocionantes para os candidatos e para a conferência como um 
460 todo. A oportunidade de celebrar o ministério de Cristo através de todos os baptizados e de 
461  separar homens e mulheres como líderes ordenados convoca todos os Cristãos para as raízes profundas da 
462 nossa fé e vida na igreja universal.
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463  A. Directrizes gerais

464 Estas directrizes realçam algumas das principais preocupações que os planeadores devem considerar. 
465 Estes aspectos devem ser analisados no contexto do tipo de culto de uma 
466 conferência anual, do local onde ela é realizada e do número de candidatos. Eis alguns princípios 
467 básicos a ter em conta:
468
469 1. O bispo é a pessoa responsável. O bispo residente é responsável pelos cultos. Ver 
470   Disciplina—2012, ¶ 415.6. 
471
472 2. O trabalho em equipa é essencial. O bispo é assessorado pela Junta do 
473   Ministério Ordenado, pela comissão de adoração e por outras comissões da conferência 
474   anual para a coordenação e execução desses cultos. 
475
476  3. O planeamento a longo prazo é crítico. A programação dos ensaios, impressão, concepção gráfica, 
477   atribuição da liderança litúrgica e muitos outros aspectos precisam de meses de 
478   preparação.
479
480  4. Devem usar-se textos e rubricas autorizadas tal como indicadas neste recurso. Como 
481   as ordenações são “actos de toda a igreja, o texto e as rubricas [destas ordens] serão 
482   usadas na forma aprovada pela conferência geral” (Livro de Disciplina—2012, 
483   ¶ 415.6, ênfase). Os textos e rubricas permitem alguma flexibilidade, 
484   incluindo nas escolhas musicais, capacidade de substituir elementos equivalentes entre 
485   textos tradicionais e alternativos, além da possibilidade de ordenar as acções de 
486   comissionamento e de ordenação de várias maneiras, conforme modelado em ambas 
487     as versões. Os cultos aqui mencionados são, no entanto, os únicos aprovados pela Conferência 
488   Geral para estes fins. Os ordinais ou práticas anteriores são substituídos. Existem 
489   profundas questões denominacionais e ecuménicas em jogo na forma como as conferências 
490   anuais celebram esses serviços da Igreja Metodista Unida.
491
492 5. Programe períodos de tempo específicos para as várias partes destas ordens de culto para assegurar 
493    que tudo flui convenientemente e que o serviço não fica comprometido ou se prolonga demasiado.  
494   Garantir que o sermão, os actos de adoração e o movimento das pessoas são bem ensaiados e mantidos 
495   dentro dos espaços de tempo permitidos. Embora o sermão seja uma parte importante deste 
496   serviço, não é mais do que uma parte da proclamação do evangelho dentro do mesmo.  As acções 
497   de ordenação, comissionamento, recepção e reconhecimento, bem como as 
498   reafirmações do convénio baptismal e a celebração da Santa Ceia, 
499   também proclamam o evangelho e convidam à resposta. Lembre-se que: O culto é antes de mais a acção 
500   ligada a palavras, conforme necessário. 
501
502 6. O ensaio é essencial. Devido à complexidade destes actos rituais e ao número 
503   de pessoas envolvidas, o ensaio assegurará que cada líder e participante 
504   saiba o que tem de fazer e que arranjos podem ser feitos antes do 
505   culto. Algumas conferências anuais treinam e utilizam protocolos ou sacristães que 
506   guiam o bispo, os candidatos e outros participantes durante o 
507   serviço. 
508
509   O ensaio deve incluir a procissão de entrada e saída do 
510   espaço de culto, as apresentações dos candidatos, dos leitores, a ordenação ou 
511   sequência de comissionamento, os zeladores que sentam as pessoas e que recebem as ofertas, o 
512   posicionamento dos servidores e a sequência para celebrar e servir a Santa 
513    Ceia. Em muitas situações, os aspectos técnicos, como o som, a luz e o equipamento 
514   digital devem ser verificados e as sequências ensaiadas.
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515
516 7. Hinos e outras ofertas musicais podem ser usados ao longo destes cultos. 
517   Chamadas à adoração pelo coro, respostas às Escrituras, cânticos do ofertório e bênçãos 
518   entoadas pelo coro são adequados. O maestro da conferência anual deve 
519   envolver-se no planeamento e ensaio destes cultos. Todas as músicas devem apoiar o 
520   movimentos dos rituais e não distrair ou impedir que estes se realizem. 
521
522  8. Rubricas que convidem a uma participação mais abrangente ou a uma maior clareza acerca da 
523   acção ritual dos cultos devem ser impressas na ordem de culto. O culto de ordenação é complexo. 
524   Para que a congregação e outros participantes possam seguir as acções e participar 
525    convenientemente, precisarão e um programa impresso. Confiar 
526   apenas num ecrã para orientar os cultos poderá levar à confusão em vez 
527   de maior participação. 
528
529 Embora algumas das rubricas nestes cultos sejam principalmente para os líderes e 
530 planeadores dos cultos, muitas devem ser impressas no boletim do culto para 
531 estimular a compreensão do quê e de quem são os destinatários e convidar a uma maior 
532  participação. Por exemplo, “Todos afirmam em voz alta a acção, dizendo Ámen” ajuda a 
533 saber que participam na oração através da sua resposta activa e audível. “O bispo, 
534  virado para as pessoas que estão a ser ordenadas, convida as pessoas a orar, utilizando estas ou pala-
535 vras similares” ajuda a congregação a saber que está a ser envolvida na cerimónia.

536  B. Aspectos logísticos

537  As decisões que se seguem são decisões fundamentais que necessitam de ser tomadas antes de se detalha-
538 rem os cultos para a ordenação do ministério:
539
540 1. Quantos cultos?  Muitas conferências anuais nos Estados Unidos reduziram 
541   significativamente o tempo das sessões, nos últimos quadriénios, na maioria dos casos em pelo 
542    menos um dia inteiro. Esse facto impossibilita que a maioria das conferências anuais consigam pro
543   gramar vários cultos individuais de ordenação e comissionamento. Por esta razão, este ordinal inclui 
544   um único culto em combinando todos os elementos necessários para ordenação, comissionamento, 
545   Recepção como Membros Efectivos, Reconhecimento de Credenciais e Reconhecimento de Membros 
546   Associados. Se os bispos desejarem separar estes elementos em cultos separados seguindo o mesmo 
547   padrão de culto (entrada com reafirmação do baptismo, apresentação de 
548   candidatos, ministério da palavra, análise de candidatos, imposição das mãos, Santa 
549   Ceia, envio), podem fazê-lo sem qualquer problema. 
550
551  2. Como irá orquestrar a movimentação de bispos, assistentes e candidatos na imposição 
552   das mãos? Os critérios de orientação devem ser boa ordem e boa visibilidade boas. Planeie um padrão de 
553   movimentos simples e que permite a utilização de linhas de visão claras, para que a assembleia possa 
554    participar visualmente na acção. Em alguns contextos, o bispo e todos aqueles que participam no es-
555   tender das mãos podem mover-se de candidato para candidato enquanto os candidatos estão ajoelhados 
556    em linha, círculo ou semi-círculo. Noutros contextos, os candidatos poderão movimentar-se em direcção ao 
557    bispo, um a um. O número de pessoas que estiver a assistir (outros clérigos da mesma ordem, leigos, 
558   representantes ecuménicos) devem ser guiados pelo tamanho do espaço disponível para 
559    a ordenação e pela necessidade de evitar a obstrução de linhas de visão para todos na assembleia. Mais 
560   do que qualquer outras parte destes cultos, esta acção deve ser cuidadosamente coreografada, ensaiada 
561   e implementada com muito cuidado.
562
563 3. Como será a Santa Ceia celebrada? Os cultos de ordenação realizam-se num 
564    culto de Palavra e Comunhão, com a Santa Ceia servida a toda a congregação. A Santa 
565   Ceia está no centro da nossa identidade como Cristãos e do nosso entendimento do trabalho 
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566   dos presbíteros e diáconos ordenados. Quando a conferência anual ordena pessoas num 
567    culto de Palavra e Comunhão, as pessoas recém-ordenadas tomam imediatamente os seus lugares para 
568   executar liturgicamente os ministérios para os quais foram ordenados. 
569
570  A celebração da Santa Ceia deve seguir os rituais mencionados no O 
571 Livro de Liturgias Metodistas Unidas. O bispo e os planeadores de adoração são encorajados a 
572 valer-se da orientação e das opções realçadas nas páginas 16-32 no Livro de 
573 Liturgias e nos textos e rubricas abaixo. Diversas formas completas e diferentes do ‘Great 
574  Thanksgiving’ (Grande Acção de Graças) fazem parte destas ordens de culto. Ver páginas 519, 537 e 549 

deste documento. 
575
576 Servir continuamente as pessoas em várias estações permite que mais recém-
577 ordenados, comissionados, recebidos ou reconhecidos sirvam para além de permitir a todos serem servidos 
578 de uma maneira graciosa, mas não excessivamente longa. Conforme a disposição do espaço, 
579 o número de estações pode ser calculado dividindo o número total de pessoas presentes 
580 por 50 e providenciar, no mínimo, tantas estações quantas as do resultado. Por exemplo, uma previsão 
581 de 2000 participantes implicará pelo menos 40 estações.   
582
583

584 C. Rubricas gerais

585
586   1. O bispo residente deve presidir o culto. O bispo residente nestes cultos 
587   é essencial na nossa política, rituais e relações ecuménicas. Excepto nos casos de necessidade 
588   física, o bispo residente não pode delegar a liderança de elementos deste serviço 
589   designados “Bispo” a outras pessoas. Se o bispo residente estiver fisicamente impossibilitado de 
590   realizar alguns destes elementos, pode pedir auxílio a outro bispo no activo ou 
591   aposentado no seu colégio de bispos. O bispo residente pode 
592    optar por outro bispo ou pessoa com equivalente autoridade de outra denominação Cristã 
593   para pregar.
594
595   2.  O ou os serviços de ordenação devem incluir regularmente representantes de outras comunidades
596   Cristãs e, em particular, bispos ou pessoas com autoridade para ordenar no seio
597   dessas denominações. Bispos ou dirigentes equivalentes de uma ou mais
598   denominações com as quais a Igreja Metodista Unida esteja em plena comunhão, outros
599   membros em Igrejas Unidas em Cristo, e Igrejas membros da Federação Mundial
600   Metodista devem ser sempre convidados a tomar parte nestes cultos. Bispos e 
601   responsáveis autorizados a ordenar podem ser convidados pelo bispo residente a participar na 
602   imposição das mãos, de acordo com a permissão vigente nas suas denominações.
603
604   3. Os cultos devem realizar-se durante uma sessão de uma conferência anual. Embora 
605    possam existir excepções em circunstâncias extraordinárias, os serviços de ordenação, 
606   comissionamento e reconhecimento durante a sessão da conferência anual são os que melhor 
607   representam a natureza da nossa política. As pessoas são ordenadas, comissionadas, recebidas ou 
608   reconhecidas mediante acções de colaboração das Juntas do Ministério 
609   Ordenado da conferência anual e do bispo residente e o mais provável será que exerçam as suas 
610    funções de ministério apartado primeiramente dentro dos limites da conferência anual em que estes cultos 
611   têm lugar.   
612
613   4. A cor dos paramentos, estolas a usar ou a entregar aos ordenandos assim como os cíngulos devem 
614    ser vermelhos. O vermelho é uma cor desde há muito usada na igreja como sinal da acção do Espírito 
615   Santo em geral, bem como nos actos de apartar pessoas para ministérios especializados.
616
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617   5. O sermão deve ser dirigido a toda a assembleia, incluindo os candidatos. 
618   A ordenação, o comissionamento e os actos de reconhecimento envolvem toda a igreja, laicado e 
619   clérigos em todas as ordens e estados. Apesar de o sermão poder incluir uma parte 
620    dedicada aos candidatos, deve notoriamente lembrar a todos os presentes do seu papel no que o Espírito 
621   Santo está a fazer, o que pretende fazer e o que fará no seu seio mediante as suas orações e a imposição 
622    das mãos, e a responsabilidade permanente de todos os presentes em garantir que o Espírito Santo 
623   possa crescer e dar frutos para todos. 
624
625  D. Abreviaturas e Sinais de formatação nestas ordens de culto

626 Abreviaturas:
627 UMH The United Methodist Hymnal (O Hinário Metodista Unido) 
628 UMBOW The United Methodist Book of Worship (O Livro de Liturgias Metodistas Unidas) 
629 MVPC Mil Voces Para Celebrar (Mil Vozes para Celebrar) 
630 CLUW Come, Let Us Worship (Vinde, Adoremos) 
631 TFWS The Faith We Sing (A Fé que Cantamos) 
632 W&S  Worship & Song (Adoração e Cânticos) 
633
634 Páginas numeradas sem abreviaturas antes referem-se a páginas neste documento.
635
636 Um asterisco (*) indica um acto de adoração para o qual a congregação poderá ser convidada 
637 a ficar de pé.
638
639  Os itens em parêntesis rectos [ ] são opcionais e podem ser omitidos, adaptados, ou colocados noutra or-

dem.
640
641 Itens entre parêntesis ( ) dentro dos textos das ordens de culto indicam uma opção de escolha 
642 da palavra. As ordens de culto impressas devem incluir apenas as palavras que vão ser utilizadas.
643
644 Os itens em itálico impressos no corpo do texto de orações ou de outros actos de adoração indicam 
645 que poderá ser necessário efectuar uma adaptação ou alguns ajustes na linguagem.
646
647 Seguindo o estilo do Livro de Disciplina da Igreja Metodista Unida—2012, 
648 «Igreja” indica a Igreja Metodista Unida e “igreja” indica a igreja 
649 universal. 
650
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651 A Liturgia para Celebração da Palavra e Comunhão para
652 a Ordenação de Presbíteros e Diáconos,
653 o comissionamento dos Membros à Prova,
654 a Recepção a Membros Efectivos,
655 o Reconhecimento de Credenciais e o Reconhecimento de Membros 

Associados
656 (versão tradicional)
657
658
659 Esta culto é o ritual aprovado para a ordenação de diáconos e presbíteros, comissionamento 
660 de pessoas na relação à prova, recepção de diáconos e presbíteros à plena conexão, 
661 reconhecimento das ordens de pessoas ordenadas noutras comunhões e reconhecimento 
662 de membros associados da conferência anual. 
663
664 A Santa Ceia deve ser celebrada como parte deste culto. Um encerramento alternativo é 
665 providenciado para ocasiões em que o sacramento não puder ser celebrado. Poderá ser 
666 incorporado um intervalo após o acto de comissionamento, se necessário.  
667
668 Se há pessoas cuja ordenação vai ser reconhecida, estas devem estar investidas com a 
669 estola adequada à sua ordem desde o início do culto. 
670
671
672
673 ENTRADA
674
675 REUNIÃO
676
677 Poderá ser tocada música festiva enquanto as pessoas se reúnem. O culto pode então continuar 
678 com uma procissão incluindo os líderes do culto, os outros intervenientes no culto, os candidatos, 
679 e bispo (s).
680
681 HINO DE PROCISSÃO *
682
683 Os hinos processionais estão listados a partir da página 555.
684
685 SAUDAÇÃO E ORAÇÃO *
686
687 O bispo saúda as pessoas e elas respondem:
688
689 A graça de Jesus Cristo esteja com todos.
690
691 E contigo também.
692
693 Reunimo-nos aqui hoje para louvar a Deus,
694   para escutar a Sagrada Palavra,
695   e para buscar para nós mesmos e para os outros
696     o poder, a presença e a orientação do Espírito Santo.
697
698 Oremos.
699
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700 Deus Eterno, por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo
701  deste aos teus apóstolos muitos dons excelentes.
702 Dá a tua graça
703  a todos os servos da tua igreja,
704  para que possamos com diligência e fidelidade
705  cumprir os nossos vários ministérios.
706 Dá que nós o Teu povo sigamos para onde guiares,
707  aperfeiçoemos os nossos ministérios,
708  e vivamos em alegre obediência à Tua vontade,
709 em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ámen.
710
711
712 RECONHECIMENTO DO MINISTÉRIO COMUM
712 E REAFIRMAÇÃO DO BAPTISMO
714
715  O bispo, junto à pia baptismal, à concha ou ao vaso baptismal, começa:
716
717 O ministério é o trabalho de Deus,
718  realizado pelo povo de Deus.
719 Através do baptismo,
720  todos os Cristãos fazem parte do sacerdócio de todos os crentes,
721  da igreja, do corpo de Cristo, tornados visíveis no mundo.
722 Nós todos partilhamos no ministério do amor e culto de Cristo
723  para a redenção da família humana e de toda a criação.
724
725 Assim, na celebração do nosso ministério comum,
726  Exorto o povo de Deus reunido aqui:
727
728 O bispo pode colher e derramar a água da pia, concha ou vaso e dizer:
729
730 Lembrai-vos que sois baptizados e dai graças.
731
732 Reafirmamos o nosso baptismo 
733  e o nosso chamamento comum ao ministério.
734 Graças a Deus!
735
736 Todas as pessoas estão sentadas.
737
738 APRESENTAÇÃO DAS PESSOAS QUE IRÃO SER ORDENADAS, COMISSIONADAS, 
739 RECEBIDAS OU RECONHECIDAS
740
741
742 Todos podem sentar-se excepto o bispo, os candidatos e os seus assistentes.
743 O bispo coloca-se à frente, de frente para a audiência.
744
745
746
747 Bispo:
748
749 Quem apresenta estes candidatos a serem ordenados, comissionados, recebidos ou 
750 reconhecidos.
751
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752 Todos os leigos: 
753
754 Recomendámo-los nas nossas congregações locais.
755 Apresentamo-los com as nossas orações.
756
757 Membros da Junta do Ministério Ordenado:
758
759 Analisamos estes candidatos de acordo com as normas da nossa Disciplina
760 e esta conferência anual da Igreja Metodista Unida.
761 Apresentamo-los com as nossas orações e apoio. 
762
763 Todos os Diáconos em Plena Conexão:
764
765 Apresentamos (Nomes) para ordenação como diácono 
766 e (Nomes) para a recepção como Membros Efectivos.
767 Apresentamo-los com as nossas orações e apoio.
768
769 Todos os Presbíteros em Plena Conexão:
770
771 Apresentamos (Nomes) para ordenação como presbítero 
772 e (Nomes) para a recepção como Membros Efectivos.
773 Apresentamo-los com as nossas orações e apoio.
774
775 Junta do Ministério Ordenado:

776 Apresentamos (Nomes completos) para comissionamento como membros à prova
777 preparando-se para ministério ordenado como presbíteros 
778 e (Nomes completos) preparando-se para o ministério ordenado como diáconos.
779 Apresentamo-los com as nossas orações e apoio.
780
781   Também apresentamos (Nomes) para Reconhecimento de Credenciais na Igreja 
782 Metodista Unida e (Nomes) para Reconhecimento como Membros Associados. 
783 Apresentamo-los com as nossas orações e apoio.
784
785 Depois de todos os candidatos terem sido apresentados, continuarão de pé e o bispo diz:
786
787 Estas pessoas, pela graça de Deus,
788  irão ser ordenadas, comissionadas, recedidas ou reconhecidas para o ministério na 
789 santa igreja de Cristo.
790 Aqueles autorizados pela Igreja para os questionar
791  reconheceram que são pessoas
792  de aprendizagem sólida e de carácter cristão,
793  possuem os sinais necessários da Graça de Deus,
794  e demonstraram um compromisso profundo para servir Jesus Cristo.
795 Assim, eles acreditam que foram mesmo chamados a servir Deus.
796
797 Questionamo-vos, povo de Deus,
798  que declarem o vosso consentimento
799  para a ordenação, o comissionamento, a recepção ou o reconhecimento destas pessoas.
800
801 Acreditais que são merecedores, pela graça de Cristo,
802  de serem ordenados, comissionados, recebidos ou reconhecidos?
803 
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804 Sim! Graças a Deus!
805
806 Ireis mantê-los no seu ministério?
807
808 Sim, com a ajuda de Deus.
809
810
811 O EXAME GERAL
812
813  Todos estão sentados à excepção dos candidatos e do bispo, que se encontram em pé virados uns para o 
814 outro. O bispo examina os candidatos ao comissionamento, ordenação, ordenação e reconhecimento:
815
816 Minhas irmãs e irmãos em Cristo,
817  fostes chamados
818  para um estado de ordenado, comissionado, membro efectivo ou para reconhecimento 
819 num outro ministério.
820 A Igreja agora confirma o vosso chamamento.
821
822 Como ministros ordenados ou comissionados, Membros Efectivos e membros associados,
823  todos passarão a ser colaboradores como todo o povo de Deus: 
824   Com leigos, bispos, presbíteros, diáconos, pastores locais,
825   membros à prova, ministros diaconais,
826   diaconisas, missionários doméstocos, pastores de fornecimento, 
827   com todos os que servem a Deus na Igreja.
828
829 Lembrai-vos de que sois chamados
830  a servir e não a ser servidos,
831  a proclamar a fé da igreja e nenhuma outra,
832  para cuidar dos assuntos de Deus acima de tudo.
833
834 Para que possamos saber que acreditais ter sido
835  chamados por Deus
836  e que professais a fé Cristã,
837  perguntamo-vos:
838
839 Acreditais que Deus vos chamou
840  para a vida e trabalho como ministro ordenado?
841
842 Sim, acredito.
843
844 Acreditais no Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo
845  e confessais a Jesus Cristo como vosso Senhor e Salvador?
846
847 Sim, acredito e confesso.
848
849 Estais convencidos
850  de que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento
851  contêm tudo o que é necessário para a salvação 
852  através da fé em Jesus Cristo
853  e que estas são a única norma e autoridade
854  para a fé e vida da igreja?
855
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856 Estou convencido, pela graça de Deus.
857
858 Sereis fiéis na oração,
859  no estudo das Sagradas Escrituras,
860  e com a ajuda do Espírito Santo
861  continuamente reavivareis o dom de Deus que está em vós? 
862
863 Sim, com a ajuda de Deus.
864
865 Fareis o vosso melhor para orientar a vossa vida 
866  de acordo com os ensinamentos de Cristo?
867
868 Sim, com a ajuda de Deus.
869
870 Ireis, no exercício do vosso ministério,
871  o povo de Deus
872  para a fé em Jesus Cristo, 
873  para participarem na vida e trabalho da comunidade e 
874  para procurar a paz, justiça e liberdade para todas as pessoas?
875
876 Sim, com a ajuda de Deus.
877
878 Sereis leais à Igreja Metodista Unida,
879  aceitando e conservando a sua ordem, liturgia, doutrina e disciplina,
880  defendendo-a contra todas as doutrinas contrárias à Sagrada Palavra de Deus,
881  e comprometendo-vos a serdes responsáveis por aqueles que servem convosco,
882  para com o bispo e para com todos aqueles nomeados para supervisionar o vosso ministério?
883
884 Sim, com a ajuda de Deus.
885
886 Comprometes-te, pelo bem da igreja e da missão,
887 a participar na vida da ordem, [fraternidade ou associação]
888 para a qual foste ordenado, comissionado, recebido ou reconhecido?
889 Aceitas entregar-te a Deus através da ordem [ou fraternidade]
890 a fim de se susterem e construírem mutuamente
891 em oração, estudo, adoração e serviço
892 segundo a regra da vida estipulada nos votos que neste dia tomas?
893
894 Aceito, com a ajuda de Deus.
895
896 Que Deus,
897  que vos deu a vontade de fazer todas estas coisas,
898  vos dê graça para as realizarem,
899  que o trabalho iniciado em vós seja trazido para a perfeição. 
900
901 Todos confirmam audivelmente a acção, dizendo Ámen.
902
903 Todos se podem sentar.
904
905
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906 PROCLAMAÇÃO E RESPOSTA
907
908 A PRIMEIRA LEITURA (Selecção de AT ou leituras das Epístolas, página 68)
909
910 O evangelho pode ser lido por um diácono ordenado, com todos de pé.
911
912 O EVANGELHO*
913 Antes da leitura:
914 Diácono: O Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, de acordo com  ______.
915
916 Após a leitura:
917 Diácono: O evangelho de nosso Senhor!
918 Congregação: Louvor a Ti, Senhor Jesus Cristo!
919
920 SERMÃO
921
922 CREDO DOS APÓSTOLOS* (dito ou cantado)
923
924 Crêem em Deus?
925 Eu creio em Deus, no Pai Todo Poderoso, 
926 no Criador do céu e da terra.
927
928 Crêem em Jesus Cristo?
929 Eu acredito em Jesus Cristo,
930 único filho de Deus, Nosso Senhor, 
931 concebido por obra e graça do Espírito Santo,
932 nascido da Virgem Maria,
933 padeceu sob o poder de Pôncios Pilatos, 
934 foi crucificado, morto e foi sepultado.
935 Desceu aos mortos.
936 Ao terceiro dia ressuscitou;
937 subiu ao céu e
938 está sentado à direita do Pai, 
939 e de onde há-de vir para julgar os vivos e os mortos.
940
941 Crêem no Espírito Santo?
942 Creio no Espírito Santo,
943 na santa igreja católica,
944 na comunhão dos santos,
945 na remissão dos pecados,
946 na ressurreição do corpo 
947 e na vida eterna. Amém. 
948
949 A congregação pode sentar-se. Um hino, cântico ou trabalho instrumental pode ser 
950 realizado ou o culto pode continuar. 
951
952
953 COMISSIONAMENTO DE MEMBROS À PROVA
954
955 Se ainda houver candidatos para comissionamento após 2016, podem levantar-se e 
956 virar-se para a congregação. Ver página 498. O bispo dirige-se à congregação. 
957
958 Reafirmando a aliança do baptismo, 
959 todos os membros da santa igreja de Cristo prometem 
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960 servir como representantes de Cristo no mundo.
961
962 Cristo deu-nos a todos este mandamento: 
963  “Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara”.
964 Nós pedimos e o Senhor respondeu. 
965 Estes irmãos e irmãs sabem a preocupação do nosso Salvador para com o povo de Deus,
966  vêem a colheita abundante,
967  e sentem-se prontos para responder generosamente ao Senhor
968  com as palavras do profeta: “Eis-me aqui; envia-me a mim!”
969
970 Encorajados pelo amor de Cristo e fortalecidos pelo Espírito Santo,
971  vêm declarar em público 
972 o seu desejo de viver a aliança feita no baptismo
973 ligando-se ao serviço de Deus
974 sob a supervisão do bispo 
975  e orientação dos colegas em plena conexão
976 e sendo nomeados para a partilha como líderes servos 
977 no corpo de Cristo.
978
979 Hoje, procedemos ao seu comissionamento para o serviço
980 enquanto continuam a preparar-se para o ministério ordenado entre nós. 
981
982 ORAÇÃO DE COMISSIONAMENTO COM IMPOSIÇÃO DAS MÃOS
983
984 Os candidatos ajoelham-se, em voltados para congregação.  
985
986 O bispo, virado para a congregação e estendendo os braços sobre todos os candidatos, 
987 diz:
988
989 Deus dos apóstolos e dos profetas, dos mártires e dos ensinadores, 
990  criaste homens e mulheres para serem líderes apostólicos na tua igreja.
991 Através do Espírito Santo,
992  ajuda estes, teus servos, 
993  a compreender e a viver o mistério do amor com coragem e alegria.
994 A aprofundar o seu sentido de propósito 
995  à medida que exercem o ministério comissionado. 
996 Dá-lhes poder, e aos que com eles caminham, para os guiar no seu ministério,
997  juntamente com todo o teu povo, 
998  para curar os doentes,
999  amar os marginalizados,
1000  resistir ao mal, 
1001  pregar a Palavra,
1002  e para se entregarem livremente para bem do teu nome. 
1003
1004 O bispo, de pé atrás e estendendo ambas as mãos sobre os ombros de cada 
1005 candidato, diz:
1006
1007 Derrama o teu Espírito Santo sobre Nome completo.
1008 Envia-o/a agora para proclamar a boa nova de Jesus Cristo, 
1009  para anunciar o reino de Deus, 
1010  e para formar a igreja para o ministério,
1011   em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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1012
1013 Todos confirmam a acção, dizendo Ámen.
1014
1015  Não devem ser dados quaisquer instrumentos ou estolas aos ministros comissionados. Uma cruz pendente 

ou um Livro de
1016 Liturgias poderá ser oferecido a cada um à medida que regressam aos seus lugares. O certificado de 
1017 membro à prova e a respectiva licença para ministério pode ser apresentado a 
1018 cada um nesta altura.  
1019
1020 EXAME DOS DIÁCONOS
1021
1022 Os candidatos a diáconos levantam-se e conforme indicado dirigem-se para o bispo. 
1023 O bispo examina os candidatos a diáconos:
1024
1025 Um diácono
1026  é chamado a partilhar o ministério de Cristo na servidão, 
1027  a relacionar a vida da comunidade ao seu serviço no mundo,
1028  a liderar outros no discipulado Cristão,
1029  para nutrir os discípulos para testemunho e serviço,
1030
1031 Aqui, uma Bíblia grande pode ser elevada por um assistente.
1032
1033  para liderar na adoração, 
1034  para ensinar e proclamar a Palavra de Deus,
1035  para ajudar os presbíteros e pastores locais nomeados no Sagrado Baptismo e na Santa
1036 Ceia,
1037
1038 Aqui uma toalha e bacia com jarro podem ser levantados por um assistente.
1039
1040  para interpretar para a igreja as dores e esperanças do mundo, 
1041  para servir todas as pessoas, particularmente os pobres, os doentes e os oprimidos
1042   e para liderar o povo de Cristo nos ministérios de compaixão e justiça,
1043   liberdade e reconciliação,
1044   especialmente ao enfrentar dificuldades e sacrifícios pessoais
1045
1046 Esta é a regra da vida e do trabalho de um diácono.
1047
1048 Acreditais que Deus vos chamou
1049  para a vida e trabalho de um diácono?
1050
1051 Sim, acredito.
1052
1053
1054 IMPOSIÇÃO DAS MÃOS E ORAÇÃO PELOS DIÁCONOS
1055
1056 O bispo chama o povo à oração usando estas palavras ou outras semelhantes:
1057
1058 Assim que estas pessoas são reconhecidas ou ordenadas por Deus e pela Igreja
1059  para o ministério de diáconos
1060  para o qual acreditamos terem sido chamados pelo Espírito Santo,
1061 oremos.
1062
1063 Se as instalações permitirem, os candidatos podem ajoelhar-se.
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1064
1065 As pessoas oram por eles, em silêncio.
1066
1067 O hino “O Holy Spirit” (UMBOW 223) ou “Come, Holy Ghost, Our Souls Inspire” 
1068 (UMH 651) pode ser cantado. 
1069
1070 O bispo, com as mãos estendidas sobre as pessoas que vão ser ordenadas, diz:
1071
1072 Nós te agradecemos, Deus Vivo,
1073  por no Teu grande amor
1074  teres enviado Jesus Cristo
1075  para tomar a forma de um servo,
1076  tornando-se obediente mesmo para com a morte na cruz,
1077  e agora ressuscitado e exaltado nos céus.
1078 Ele ensinou-nos, pelas suas palavras e pelo exemplo,
1079  que quem quiser ser grande entre nós deve ser servo de todos.
1080
1081 Dá a estes servos a graça de serem fiéis às suas promessas,
1082  constantes no seu discipulado,
1083  e sempre prontos para obras de serviço amoroso.
1084 Torna-os modestos e humildes, gentis e fortes,
1085  enraizados e alicerçados em amor.
1086 Dá-lhes uma participação no ministério de Jesus Cristo,
1087 que veio não para ser servido mas para servir. 
1088
1089 Os candidatos à ordenação como diáconos podem ser convidados a ajoelhar-se perante o bispo um de 
1090  cada vez, de acordo com as orientações. Aqueles cujas ordens irão ser ser reconhecidas podem perman-
1091 ecer em pé, ondeestão durante as ordenações. 
1092
1093 Os representantes dos leigos, da igreja ecuménica e da ordem dos diáconos que irão 
1094 participar na imposição das mãos colocam-se de pé com o bispo. Quando o bispo coloca as mãos 
1095 na cabeça do candidato, os outros podem colocar as mãos nas costas ou nos ombros do candidato.  
1096
1097 Familiares e amigos podem ser convidados a colocar-se de pé nos seus lugares para a oração silenciosa 
1098 durante a imposição das mãos para cada ordenando.
1099
1100 O bispo coloca as duas mãos na cabeça de cada ordenando, orando assim:
1101
1102 Pai Todo-Poderoso (Deus Todo-Poderoso), derrama sobre Nome o Espírito Santo
1103 para o ofício e trabalho de um diácono na sagrada igreja de Cristo. 
1104
1105 Todos confirmam a acção, dizendo Ámen.
1106
1107 Imediatamente, o candidato coloca as mãos numa Bíblia enquanto o bispo coloca as mãos sobre as 
1108 mãos do candidato e diz:
1109
1110 Nome completo, aceita autoridade como diácono
1111 para proclamar a Palavra de Deus
1112 e para liderar o povo de Cristo
1113 nos ministérios de compaixão e justiça;
1114 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
1115
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1116 Todos confirmam a acção, dizendo Ámen.
1117
1118 Cada diácono é imediatamente vestido com a estola dos ombros. Como instrumentos do exercício 
1119 podem receber uma Bíblia, um Livro de Liturgias e a taça e o jarro e um fio de prumo. 
1120 Nesta altura, podem ser entregues os certificados de ordenação como diácono e de membro à prova 
1121 (se não tiverem sido antes comissionados). 
1122
1123 Aqueles que foram recebidos como membros à prova podem regressar aos seus lugares. 
1124 Aqueles cujas ordens irão ser reconhecidas ficarão de pé.  
1125
1126 RECONHECIMENTO DE ORDENS
1127
1128 O bispo dirige-se àqueles cujas ordens como diáconos vão ser reconhecidas: 
1129
1130 Após o devido exame
1131  do vosso chamamento e ministério noutra parte da sagrada igreja de Cristo,
1132  damo-vos boas-vindas a esta comunhão.
1133
1134 Tendes dado provas da vossa fé e experiência Cristã.
1135
1136 Renovastes os votos da vossa ordenação
1137  e abraçastes os nossos próprios,
1138  comprometendo-vos  a aceitar e manter-vos fiéis à
1139  doutrina, à liturgia e à disciplina da Igreja Metodista Unida.
1140
1141 Regozijamo-nos que tenhais sido chamados para servir entre nós,
1142  e oramos a Deus para que vos oriente no vosso ministério.
1143
1144 À medida que cada candidato se chega à frente, o bispo saúda cada um deles:
1145
1146 Nome completo, reconhecemos-te agora como diácono 
1147  na Igreja Metodista Unida.
1148
1149  À medida que cada um for chamado e recebido, a cada um é entregue um certificado de reconhecimento 
1150 como diácono, um certificado de membro efectivo e um Livro de Liturgias.  
1151
1152 A congregação pode cantar um cântico (páginas 555 ss.) ou um hino ou pode ser oferecida outra 
1153 música. Ou o culto pode prosseguir.
1154
1155
1156
1157 EXAME DE PRESBÍTEROS
1158
1159 Os candidatos à ordenação como presbíteros levantam-se e voltam-se para o bispo.
1160 O bispo examina os candidatos à ordenação e reconhecimento como presbíteros:
1161
1162 Um presbítero
1163  é chamado a partilhar no ministério de Cristo
1164  e em toda a igreja:
1165  para pregar e ensinar a Palavra de Deus
1166
1167 Aqui, uma Bíblia grande pode ser elevada por um assistente.
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1168
1169  e administrar fielmente
1170  os sacramentos do Sagrado Baptismo e da Santa Ceia;
1171
1172 Poderão levantar uma patena e o cálice.
1173
1174  para liderar o povo de Deus em adoração e oração;
1175  para liderar pessoas na fé em Jesus Cristo:
1176  para exercer a supervisão pastoral,
1177  para ordenar a vida da congregação e da conexão,
1178  para aconselhar os atormentados,
1179   e declarar o perdão dos pecados;
1180  para guiar o povo de Deus
1181   na obediência à missão de Cristo no mundo;
1182  para buscar a justiça, paz e liberdade para todas as pessoas;
1183  e para tomar um lugar responsável na governação da Igreja
1184  e no serviço na e para a comunidade.
1185
1186 Esta é a regra da vida e do trabalho de um presbítero.
1187
1188 Acreditais que Deus vos chamou
1189  para a vida e trabalho de um presbítero?
1190
1191 Sim, acredito.
1192
1193
1194 IMPOSIÇÃO DAS MÃOS E ORAÇÃO PELOS PRESBÍTEROS
1195
1196 O bispo, de frente para os ordenandos, chama o povo à oração usando estas palavras ou outras semelhantes:
1197
1198 À medida que estas pessoas são ordenadas ou reconhecidas pela Igreja
1199  para o ofício e trabalho de presbíteros
1200  para o qual acreditamos terem sido chamados pelo Espírito Santo,
1201 oremos.
1202
1203 Se as instalações permitirem, os candidatos devem ajoelhar-se.
1204
1205 As pessoas oram por eles, em silêncio.
1206
1207 Se o hino “O Holy Spirit” (UMBOW 223) ou “Come, Holy Ghost, Our Souls Inspire” 
1208 (UMH 651) não tiver sido cantado anteriormente, pode ser cantado aqui. 
1209
1210 O bispo, com as mãos estendidas sobre as pessoas que vão ser ordenadas, diz:
1211
1212 Nós te louvamos, Deus Eterno,
1213  porque nos tens chamado a ser um povo sacerdotal,
1214  oferecendo-te uma adoração aceitável através de Jesus Cristo, nosso Senhor,
1215  Apóstolo e Sumo Sacerdote, Pastor e Bispo das nossas almas.
1216 Agradecemos-Te porque, ao morrer, Cristo ultrapassou a morte
1217  e, tendo ascendido aos céus,
1218  tem derramado abundantemente presentes no seu povo,
1219   formando alguns apóstolos, alguns profetas,
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1220   alguns evangelistas, alguns patores e professores,
1221  para dotar os santos para o trabalho de ministério,
1222  para construir o corpo de Cristo,
1223    e para cumprir o Teu objectivo gracioso no mundo.
1224
1225 Dá a estes teus servos a graça e o poder que precisam
1226  para te servir neste ministério.
1227 Torna-os pastores fiéis, professores pacientes e conselheiros sábios.
1228 Permite-lhes servir sem reprovação,
1229  para proclamar o evangelho da salvação,
1230  para ministrar os sacramentos da nova aliança,
1231  e para oferecer com todo o teu povo
1232   sacrifícios espirituais aceitáveis para Ti;
1233 através de Jesus Cristo, o nosso Senhor,
1234 que vive e reina contigo
1235 na unidade do Espírito Santo,
1236 um só Deus, agora e para sempre.
1237
1238  Os candidatos para a ordenação como presbíteros são convidados a ajoelhar-se perante o bispo orientados 
1239 um de cada vez. Aqueles cujas ordens irão ser ser reconhecidas podem permanecer em pé, onde estão 
1240 durante as ordenações.
1241
1242 Os representantes dos leigos, da igreja ecuménica e da ordem dos presbíteros que vão 
1243 participar na imposição das mãos colocam-se de pé com o bispo. Quando o bispo coloca as mãos na 
1244 cabeça do candidato, os outros podem colocar as mãos nas costas ou nos ombros do candidato. 
1245
1246 Familiares e amigos podem ser convidados a colocar-se de pé nos seus lugares para a oração silenciosa 
1247 durante a imposição das mãos para cada ordenando.
1248
1249 O bispo coloca as duas mãos na cabeça de cada ordenando, orando assim:
1250
1251 Pai Todo-Poderoso (Deus Todo-Poderoso), derrama sobre Nome o Espírito Santo,
1252 para o ofício e trabalho de um presbítero na sagrada igreja de Cristo. 
1253
1254 Todos confirmam a acção, dizendo Ámen.
1255
1256 Imediatamente, o candidato coloca as mãos numa Bíblia enquanto o bispo coloca as mãos sobre as 
1257 mãos do ordenando e diz:
1258
1259 Nome completo, recebe a autoridade como um presbítero
1260  para pregar a Palavra de Deus,
1261  administrar os Sagrados Sacramentos
1262  e para ordenar a vida da igreja;
1263  em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
1264
1265 Todos confirmam a acção, dizendo Ámen.
1266
1267   Cada presbítero recém ordenado recebe imediatamente as vestes com a estola unida. Como instrumentos do 
1268 exercício podem receber uma Bíblia, um cálice com patena, um Livro de Liturgias e um Livro da 
1269 Disciplina. Nesta altura, podem ser entregues os certificados de ordenação como presbítero e de membro à 
1270 prova (se não tiverem sido antes comissionados). 
1271
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1272 Aqueles que foram recebidos como membros à prova podem regressar aos seus lugares. 
1273 Aqueles cujas ordens tiverem de ser reconhecidas podem ficar de pé. 
1274
1275 A congregação pode cantar um hino ou um cântico ou outra música pode ser oferecida. Ou o 
1276 culto pode prosseguir. 
1277
1278
1279 RECONHECIMENTO DE ORDENS
1280
1281 O bispo dirige-se àqueles cujas ordens como presbíteros vão ser reconhecidas:
1282
1283 Após o devido exame
1284  do vosso chamamento e ministério noutra parte da sagrada igreja de Cristo,
1285  damo-vos boas-vindas a esta comunhão.
1286
1287 Tendes dado provas da vossa fé e experiência Cristã.
1288
1289 Renovastes os votos da vossa ordenação
1290  e abraçastes os nossos próprios,
1291  comprometendo-vos  a aceitar e manter-vos fiéis à
1292  doutrina, à liturgia e à disciplina da Igreja Metodista Unida.
1293
1294 Regozijamo-nos que tenhais sido chamados para servir entre nós,
1295  e oramos a Deus para que vos oriente no vosso ministério.
1296
1297 À medida que cada candidato se chega à frente, o bispo saúda cada um deles:
1298
1299 Nome completo, reconhecemos-te agora como um presbítero em plena conexão
1300  na Igreja Metodista Unida.
1301
1302  À medida que cada um for chamado e recebido, a cada um é entregue um certificado de reconhecimento 
1303 como presbítero, um certificado de membro efectivo, um Livro de Liturgias e um Livro de Disciplina. 
1304
1305
1306 RECEPÇÃO DE MEMBROS EFECTIVOS
1307
1308 O presidente da Junta do Ministério Ordenado dirige-se aos presbíteros e aos diáconos que foram 
1309 eleitos para membros efectivos.
1310
1311 Após cuidadoso exame do vosso ministério entre nós
1312 durante o vosso tempo como membros à prova,
1313 os vossos colegas na ordem de presbíteros e diáconos,
1314 e aqueles que supervisionaram a vossa formação e ministério na conferência 
1315 e nos vossos locais de nomeação
1316 estão convictos de que fostes chamados, tendes o dom e estais preparados 
1317 para uma vida de serviço entre nós como presbíteros ou diáconos.
1318
1319 O bispo continua. 
1320
1321 Tendes aceitado fielmente e mantido os votos da vossa ordenação 
1322 e demonstrado o vosso compromisso
1323 para com as vossas irmãs e irmãos na Ordem dos presbíteros ou Ordem dos diáconos,
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1324 às pessoas das vossas congregações e ministérios, 
1325 e à doutrina, liturgia e disciplina da Igreja Metodista Unida.
1326
1327 Que Deus que continue a orientar o vosso ministério entre nós
1328  como presbíteros ou diáconos em plena conexão. 
1329
1330
1331 Enquanto cada candidato dá um passo em frente, o bispo pega nas mãos de cada um, dizendo: 
1332
1333 Nome completo, recebemos-te como [presbítero ou diácono] em plena conexão
1334  na Igreja Metodista Unida.
1335 Recebe a autoridade como [presbítero/diácono] para servir 
1336 em nome de Cristo e o poder do Espírito
1337 em toda a nossa Igreja presente no mundo inteiro. 
1338
1339 À medida que cada um é nomeado e recebido, é-lhe entregue o certificado de membro efectivo.
1340
1341
1342 RECONHECIMENTO DE MEMBROS ASSOCIADOS
1343
1344 As pessoas que irão ser reconhecidas como membros associados estão agora de pé e apresentam-se 
1345 perante o bispo e a congregação.
1346
1347 O bispo dirige-se a estes:
1348
1349 Haveis servido entre nós com lealdade como pastor local,
1350 demonstrando o vosso compromisso em aceitar e manter
1351 a doutrina, a liturgia e a disciplina da Igreja Metodista Unida,
1352 sob a nomeação do bispo.
1353
1354 Haveis cumprido agora os requisitos 
1355 e haveis sido eleitos pela sessão de clérigos desta conferência anual
1356 como membros associados.
1357
1358 Congratulamo-nos que tenhais sido chamados para servir entre nós,
1359  e oramos para que Deus vos possa guiar no vosso ministério.
1360
1361 À medida que cada candidato se chega à frente, o bispo saúda cada um deles: 
1362
1363 Nome completo, reconhecemos-te agora como membro associado
1364  em nome da conferência anual.
1365
1366 Não devem ser dados quaisquer instrumentos ou estola aos membros associados. Os membros associados 
1367 recém reconhecidos recebem um certificado de associação e regressam aos seus 
1368 lugares.
1369
1370 HINO OU CÂNTICO*
1371
1372 Durante o hino ou cântico, poderá ser recebida aqui uma oferta e os elementos da Comunhão podem ser 
1373 trazidos para a mesa ou destapados, se já estiverem no lugar. Os diáconos recém-ordenados, juntamente com 
1374 outros diáconos ordenados, se necessário, preparam a mesa para a Ceia do Senhor. Os presbíteros 
1375 recém-ordenados, membros associados, os recebidos como presbíteros ou diáconos e leigos, com outro
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1376 presbíteros se necessário, tomam os seus lugares para ajudarem a servir. Ver UMBOW 26.
1377
1378 Os hinos estão listados a partir da página 555. 
1379
1380
1381
1382
1383 ACÇÃO DE GRAÇAS E COMUNHÃO
1384
1385 CONVITE PARA A MESA E PARA A PAZ
1386
1387 Cristo, nosso Senhor, convida para a sua mesa todos os que o amam 
1388 e todos os que procuram estar em paz com Deus e uns com os outros.
1389
1390 Que a paz de Deus esteja sempre Convosco!
1391 E contigo também!
1392
1393 Poderão ser trocados sinais de reconciliação e de amor.
1394
1395 PARTILHAR O PÃO E O VINHO
1396
1397 A GRANDE ACÇÃO DE GRAÇAS*
1398
1399 Este texto é utilizado pelo bispo, enquanto a congregação utiliza “A Service of Word and 
1400 Table III” (UMH 15–16) ou um dos contextos musicais (UMH 17–25). Para obter o texto 
1401  completo da Grande Acção de Graças para a Ordenação, consulte a Grande Acção de Graças com início 
1402 na página 58 do UMBOW.
1403
1404 O bispo está de pé por trás da mesa do Senhor e, de frente para o povo, a partir deste momento até 
1405 ao partir o pão, começa a oração:
1406
1407 Que o Senhor esteja convosco.
1408
1409 E contigo também.
1410
1411 Elevai os vossos corações. 
1412
1413 O bispo pode levantar e estender as mãos e mantê-las levantadas.
1414
1415 Levantamo-las ao Senhor.
1416
1417 Vamos dar graças ao Senhor, nosso Deus.
1418
1419 Está certo darmos graças e o nosso louvor.
1420
1421 Está certo, e uma coisa boa e alegre,
1422  sempre e em toda a parte dar graças a Si,
1423  Deus Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra.
1424 
1425 Construíste a Tua igreja
1426  na fundação dos profetas e dos apóstolos
1427  e instituíste um ministério sagrado
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1428  para que a tua Palavra profética e apostólica
1429  possa ser ouvida até ao fim dos tempos.
1430
1431 E assim,
1432  com o teu povo na terra
1433  e toda a companhia no céu,
1434  louvamos o teu nome e participamos do teu hino interminável:
1435
1436 O bispo pode baixar e juntar as mãos.
1437
1438 Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso.
1439 Os céus e a terra estão cheios da Tua glória,
1440  Hosana nas alturas.
1441 Bendito é aquele que vem em nome do Senhor.
1442  Hosana nas alturas.
1443
1444 O bispo pode levantar e estender as mãos.
1445
1446 Santo és tu e bendito é o Teu Filho Jesus Cristo.
1447 Ele chamou os seus discípulos e deu-lhes poder para o ministério.
1448 Pelo baptismo do seu sofrimento, morte e ressurreição
1449  deste à luz a tua igreja
1450  e criaste connosco uma nova aliança pela água e pelo Espírito.
1451
1452 O bispo toca ou levanta o pão e diz:
1453
1454 Na noite em que Jesus deu a sua vida por nós,
1455  tomou o pão, deu graças a Ti, partiu o pão,
1456  deu-o aos seus discípulos dizendo:
1457 “Tomai e comei, isto é o meu corpo entregue por vós.
1458 Fazei isto em memória de mim.”
1459
1460 O bispo toca ou levanta o cálice e diz:
1461
1462 No fim da ceia, Jesus tomou o cálice,
1463  deu graças, deu-o aos seus discípulos dizendo:
1464 “Tomai e bebei todos;
1465  este é o cálice do meu sangue para a nova e eterna
1466  aliança, derramado por vós e por todos
1467  para a remissão dos pecados.
1468 Fazei isto em
1469  memória de mim.”
1470
1471 O bispo pode levantar e estender as mãos.
1472
1473 Quando Jesus, o grande Pastor do seu rebanho, subiu aos Céus,
1474  enviou os seus apóstolos
1475  para pregarem o evangelho e fazer discípulos de todas as nações.
1476 Prometeu estar sempre com eles
1477  e enviou o Espírito Santo para os guiar.
1478 
1479 E assim,
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1480  em memória desses actos poderosos em Jesus Cristo,
1481  oferecemo-nos em louvor e acção de graças
1482  como um sacrifício vivo e santo,
1483  em união com a morte de Cristo por nós,
1484 à medida que proclamamos o mistério da fé.
1485
1486 Cristo morreu; Cristo ressuscitou; Cristo voltará.
1487
1488 O bispo pode colocar as mãos sobre o pão e o cálice.
1489
1490 Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós aqui reunidos,
1491  e sobre estas ofertas de pão e vinho.
1492 Torna-os para nós o corpo e o sangue de Cristo,
1493 que possamos ser para o mundo o corpo de Cristo,
1494  redimidos pelo seu sangue.
1495
1496 O bispo pode levantar e estender as mãos.
1497
1498 Que o Espírito nos torne um só em Cristo,
1499  um com o outro
1500  e um só no ministério para todo o mundo,
1501 até que Cristo venha para a vitória final
1502  e nós festejemos no seu banquete celestial.
1503
1504 Pelo Teu Filho Jesus Cristo,
1505  com o Espírito Santo na Tua sagrada igreja,
1506  toda a honra e toda a glória são Tuas, Deus todo-poderoso,
1507  agora e para sempre. Ámen.
1508
1509 A ORAÇÃO DO SENHOR*
1510
1511 Consulte UMH 270–271, 894–896.
1512
1513 PARTIR DO PÃO
1514
1515 O bispo, ainda de pé atrás da mesa do Senhor, de frente para as pessoas, parte o pão em 
1516 silêncio ou dizendo estas palavras ou outras semelhantes:
1517
1518 Porque há um só pão,
1519 nós, que somos muitos, somos apenas um corpo, 
1520  porque todos participamos do mesmo pão.
1521 O pão que partimos é uma partilha do corpo de Cristo.
1522
1523 O bispo eleva o cálice em silêncio ou dizendo estas palavras ou outras semelhantes:
1524
1525 O cálice que aqui vos apresento 
1526 é a partilha no sangue de Cristo.
1527
1528 DAR O PÃO E O VINHO
1529
1530  O pão e o cálice são dados às pessoas pelos novos presbíteros e novos diáconos e por outros leigos 
1531 e clérigos que estejam a ajudar, se necessário, com estas palavras ou outras:
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1532
1533 O corpo de Cristo, dado por ti. Ámen.
1534
1535 O sangue de Cristo, derramado por ti. Ámen.
1536
1537 A congregação canta hinos enquanto o pão e o cálice são distribuídos. 
1538
1539 Quando todos tiverem recebido, os diáconos arrumam a Mesa do Senhor.
1540
1541 ORAÇÃO APÓS SE RECEBER O PÃO E O VINHO
1542
1543 O bispo diz:
1544
1545 Oremos.

1546 Todos oram em conjunto:
1547
1548 Nós te agradecemos, Deus gracioso, por este santo mistério 
1549 no qual te entregaste a nós
1550  e nos uniste na comunhão do teu Espírito Santo.
1551 Nós vos abençoamos por teres criado entre nós servos fiéis.
1552 Reveste-os a eles e a nós com a Tua justiça
1553  e faz com que nós, com eles,
1554  possamos glorificar-te entregando-nos aos outros
1555 em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ámen. 
1556
1557
1558 ENVIO
1559
1560 Aqui, o bispo pode fazer um convite aos presentes para responderem ao chamamento de Deus para 
1561 o ministério ordenado na igreja de Cristo. Deve orientar-se devidamente o povo no que diz respeito à forma 
1562 como devem responder.
1563
1564 [ORAÇÃO
1565
1566 Se a Ceia do Senhor não for celebrada, o bispo diz:
1567
1568 Oremos.
1569
1570 Damos-te graças, Deus gracioso,
1571  por teres criado entre nós servos fiéis.
1572 Reveste-os a eles com a Tua justiça
1573  e faz com que nós, com eles,
1574  possamos glorificar-te entregando-nos aos outros. Ámen.]
1575
1576 DESPEDIDA COM BÊNÇÃO*
1577
1578 O bispo abençoa o povo:
1579
1580 A graça de Jesus Cristo,
1581  o amor de Deus Pai,
1582 e a Comunhão do Espírito Santo estejam convosco e convosco permaneçam.
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1583
1584 HINO *
1585
1586 Se o hino final for processional, este deve seguir a bênção pelo bispo e 
1587 preceder a despedida pelo diácono. Caso contrário, deve preceder a bênção pelo bispo e a 
1588  despedida pelo diácono deve ser feita imediatamente após a bênção pelo bispo. Os hinos de encerramento 
1589 estão listados nas páginas 557-558.
1590
1591 Um diácono recém-ordenado despede o povo, utilizando estas palavras ou palavras semelhantes:
1592
1593 Ide em paz
1594  para servir Deus e o próximo em tudo o que fizerdes.
1595
1596 Somos enviados em nome de Cristo.
1597 Graças a Deus!
1598
1599 ENVIO*
1600
1601  Um dirigente de culto pode anunciar onde os recém-comissionados, reconhecidos ou 
1602 ordenados podem ser saudados após o culto.
1603
1604
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1605 Um alternativa ao Serviço da Palavra e da Mesa para
1606 a Ordenação de Presbíteros e Diáconos, 
1607 o Comissionamento de Membros à Prova,
1608 a Recepção a Membros Efectivos, o Reconhecimento
1609 de Ordens e o Reconhecimento de Membros Associados 
1610 
1611 Esta ordem de culto constitui um ritual alternativo para a ordenação de presbíteros e diáconos, 
1612  comissionamento de pessoas em relação à prova, recepção de presbíteros e diáconos como 
1613  membros efectivos, reconhecimento de ordens de pessoas ordenadas noutras comunhões e 
1614  reconhecendo aqueles que se qualificaram como membros associados da conferência anual. 
1615
1616 A Santa Ceia deve ser celebrada como parte deste culto. Uma conclusão 
1617 opcional é dada para os casos onde tal não aconteça. 
1618
1619 Os bispos podem autorizar a omissão de elementos não necessários para um determinado culto de 
1620 ordenação e comissionamento. Por exemplo, se não houver presbíteros a serem ordenados ou 
1621  membros associados a serem reconhecidos num determinado ano, os elementos deste culto relacionado 
1622 com a ordenação de presbíteros ou do reconhecimento de membros associados podem ser omitidos. 
1623
1624 Os bispos podem também substituir elementos deste culto por outros equivalentes do 
1625 culto tradicional, ou vice-versa, conforme o decidam.
1626
1627 Se houver pessoas a serem recebidas como membros efectivos ou cuja ordenação 
1628 numa outra denominação cristã deva ser reconhecida, devem receber uma alva, 
1629 cíngulo e a estola adequadas à sua ordem desde o início do culto. 
1630
1631
1632 ENTRADA
1633
1634 REUNIÃO
1635
1636 Poderá ser tocada música festiva enquanto as pessoas se reúnem. O culto pode então continuar 
1637  com uma procissão incluindo os líderes do culto, os outros intervenientes no culto, os candidatos, 
1638 e bispo(s).
1639
1640 Se o espaço o permitir, este culto pode ser mais eficiente se for celebrado em círculo, com a 
1641  Mesa do Senhor, a fonte e um púlpito para os pregadores ou leitores junto ao centro. 
1642 Este tipo de disposição exemplifica melhor o entendimento de que a ordenação ocorre no 
1643 meio de todas as pessoas de Deus e está centrada no nosso baptismo comum do nascimento, na nossa 
1644 atenção comum para com a Palavra de Deus e no nosso alimento comum na Ceia do 
1645 Senhor. 
1646
1647  Se se desejar uma procissão, quando os candidatos para comissionamento, reconhecimento de membro 
1648 associado ou ordenação chegarem, podem juntar-se num círculo em torno dos sinais centrais, 
1649 virados para o centro, com aqueles que os assistem de pé por detrás deles.   
1650
1651 HINO DE PROCISSÃO *
1652
1653 Os hinos processionais estão listados a partir da página 555.
1654
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1655 SAUDAÇÃO E ORAÇÃO *
1656
1657 O bispo saúda as pessoas e elas respondem:
1658
1659 A graça de Jesus Cristo esteja com todos.
1660
1661 E contigo também.
1662
1663 O Espírito Santo está no meio de nós. 
1664
1665 Move-nos, Espírito Santo!
1666
1667 Oremos.
1668
1669 Deus Eterno, por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo
1670  deste aos teus apóstolos e a toda a Tua igreja
1671  muitos dons excelentes.
1672 Vem até nós aqui reunidos para apartar aqueles que liderarão entre nós
1673  chamando e equipando-nos para preencher o Teu desejo 
1674  para que façamos justiça, amemos a misericórdia e caminhemos humildemente contigo.
1675 Oramos em nome de Jesus. Ámen. 
1676
1677
1678 RECONHECIMENTO DO MINISTÉRIO COMUM
1679 E REAFIRMAÇÃO DO BAPTISMO
1680
1681  O bispo, junto à pia baptismal, à concha ou ao vaso baptismal, começa:
1682
1683 Irmãs e irmãos em Cristo,
1684 somos todos transformados num só com a morte de Jesus Cristo
1685 e ressuscitamos com Ele para caminharmos na nova vida
1686 e no dom do baptismo pela água e pelo Espírito.
1687
1688 O mesmo Espírito que nos faz viver
1689 fortalece-nos com muitos e diversos dons
1690 para servir como novas criaturas,
1691 renunciando ao mal,
1692 abraçando e submetendo-nos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador,
1693 e unindo-nos como seu corpo
1694 e para servir como Seus representantes no mundo.
1695
1696 Todos começamos aqui. 
1697
1698 O Espírito guia-nos a todos. 
1699
1700 O bispo pode tomar e deitar água da fonte, concha ou recipiente e dizer a todos:
1701
1702 Lembrai-vos que sois baptizados e dai graças.
1703
1704 Reafirmamos o nosso baptismo 
1705  e o nosso chamamento comum ao ministério.
1706
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1707
1708
1709  APRESENTAÇÃO DAS PESSOAS QUE IRÃO SER ORDENADAS, COMISSIONADAS, 
1710  RECEBIDAS OU RECONHECIDAS
1711
1712 Todos podem sentar-se excepto o bispo, os candidatos e os seus assistentes.
1713 O bispo permanece junto ao centro, perto da fonte.
1714
1715 Bispo:
1716
1717 Quem apresenta estes candidatos a serem ordenados, comissionados, recebidos ou
1718 reconhecidos.
1719
1720 Todos os leigos: 
1721
1722 Recomendámo-los nas nossas congregações locais.
1723 Apresentamo-los com as nossas orações e apoio.
1724  Os assistentes vestem os candidatos com a alva. As pessoas cujas ordens estão a ser reconhecidas ou 
1725 que tenham sido antes ordenados já têm todas as vestes. 
1726
1727 Membros da Junta do Ministério Ordenado:
1728
1729 Analisamos estes candidatos de acordo com as normas da nossa Disciplina
1730 e esta conferência anual da Igreja Metodista Unida.
1731 Apresentamo-los com as nossas orações e apoio. 
1732
1733 Todos os presbíteros:
1734
1735 Apresentamos (Nomes completos) para ordenação como presbítero 
1736 e (Nomes) para recepção como membros efectivos.
1737 Apresentamo-los com as nossas orações e apoio.
1738  Os assistentes vestem os candidatos a presbíteros com o cíngulo. Aqueles anteriormente ordenados como 
1739 presbíteros já têm todas as vestes. 
1740
1741 Todos os Diáconos:
1742
1743 Apresentamos (Nomes completos) para ordenação como diáconos 
1744 e (Nomes) para recebimento como membros efectivos.
1745 Apresentamo-los com as nossas orações e apoio.
1746  Os assistentes vestem os candidatos a diáconos com o cíngulo. Aqueles anteriormente ordenados como 
1747 diáconos já têm todas as vestes.
1748
1749 Junta do Ministério Ordenado:

1750 Apresentamos (Nomes completos) para comissionamento como membros à prova.
1751 Apresentamo-los com as nossas orações e apoio.
1752 Os assistentes vestem os candidatos a membros à prova com o cíngulo.
1753
1754 Também apresentamos (Nomes) para Reconhecimento de Ordens na Igreja Metodista Unida 
1755 e (Nomes) para Reconhecimento como Membros Associados. 
1756 Apresentamo-los com as nossas orações e apoio.
1757  Os assistentes vestem os candidatos a membro associado com o cíngulo. As pessoas cujas ordens estão a 
1758 ser reconhecidas já têm todas as vestes. 
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1759
1760 Bispo:
1761 Regozijamo-nos no trabalho do Espírito nas nossas vidas
1762 e nas vidas de todos aqueles que venham servir e liderar entre nós.
1763
1764 Todos: 
1765 Apoiá-los-emos com as nossas orações e auxílio.
1766 Graças a Deus.
1767
1768 Todos menos o bispo e os candidatos podem sentar-se. 
1769
1770
1771  O EXAME GERAL
1772
1773 O bispo e os candidatos levantam-se de frente uns para os outros. O bispo examina os 
1774 candidatos ao comissionamento, ordenação, ordenação e reconhecimento:
1775
1776 Minhas irmãs e irmãos em Cristo,
1777
1778 Como ministros comissionados ou ordenados e membros associados,
1779  sereis colaboradores com bispos, presbíteros, diáconos, pastores locais,
1780  membros à prova, ministros diaconais,
1781  diaconisas, missionários domésticos, pastores de fornecimento, e todas as pessoas de Deus.
1782 
1783 Vós sois chamados
1784  a servir e não a ser servidos,
1785  a proclamar a fé da igreja e nenhuma outra,
1786  a cuidar dos assuntos do reino de Deus acima de tudo.
1787
1788 Para que possamos saber que acreditais terdes sido
1789  chamados por Deus
1790  e que professais a fé Cristã,
1791  perguntamo-vos:
1792 
1793 Acreditais que Deus vos chamou
1794  para a vida e trabalho como ministro ordenado?
1795
1796 Sim, acredito.
1797
1798 Acreditais no Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo
1799  e confessais a Jesus Cristo como vosso Senhor e Salvador?
1800
1801 Sim, acredito e confesso.
1802
1803 Estais convencidos
1804  de que as Escrituras do Antigo e do Novo Testamento
1805  contêm tudo o que é necessário para a salvação 
1806  através da fé em Jesus Cristo
1807  e que estas são a única norma e autoridade
1808  para a fé e vida da igreja?
1809
1810 Estou convencido, pela graça de Deus.
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1811
1812 Sereis fiéis na oração,
1813  no estudo das Sagradas Escrituras,
1814  e com a ajuda do Espírito Santo
1815  continuamente reavivareis o dom de Deus que está em vós? 
1816
1817 Sim, com a ajuda de Deus.
1818
1819 Fareis o vosso melhor para orientar a vossa vida 
1820  de acordo com os ensinamentos de Cristo?
1821
1822 Sim, com a ajuda de Deus.
1823
1824 Ireis, no exercício do vosso ministério,
1825  o guiar povo de Deus para a fé em Jesus Cristo, 
1826  participar na vida e trabalho da comunidade e 
1827  procurar a paz, justiça e liberdade para todas as pessoas?
1828
1829 Sim, com a ajuda de Deus.
1830
1831 Sereis leais à Igreja Metodista Unida,
1832  aceitando e conservando a sua ordem, liturgia, doutrina e disciplina,
1833  defendendo-a contra todas as doutrinas contrárias à Sagrada Palavra de Deus,
1834  e comprometendo-vos a serdes responsáveis por aqueles que servem convosco,
1835  para com o bispo e para com todos aqueles nomeados para supervisionar o vosso ministério?
1836
1837 Sim, com a ajuda de Deus.
1838
1839 Irás, em nome da vida e da missão da igreja, 
1840 entrar em aliança para participar na vida da ordem, [fraternidade ou associação]
1841 para a qual foste ordenado, comissionado, recebido ou reconhecido?
1842 Aceitas entregar-te a Deus através da ordem ou fraternidade,
1843 a fim de se susterem e construírem mutuamente
1844 em oração, estudo, adoração e serviço
1845 segundo a regra da vida estipulada nos votos que neste dia tomas?
1846
1847 Aceito, com a ajuda de Deus.
1848
1849 Que Deus,
1850  que vos deu a vontade de fazer todas estas coisas,
1851  vos dê graça para as realizarem,
1852  que o trabalho iniciado em vós pelo Espírito Santo
1853  seja trazido para a perfeição. 
1854
1855 Todos: Ámen.
1856
1857 Todos se podem sentar. 
1858
1859  PROCLAMAÇÃO E RESPOSTA
1860
1861 PRIMEIRA LEITURA (Selecção do AT ou leituras de Epístolas, página 554-555)
1862
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1863 O evangelho pode ser lido por um diácono ordenado, com todos de pé.
1864
1865 O EVANGELHO*
1866 Antes da leitura:
1867 Diácono: O Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, de acordo com  ______.
1868
1869 Após a leitura:
1870 Diácono: O evangelho de nosso Senhor!
1871 Congregação: Louvor a Ti, Senhor Jesus Cristo!
1872
1873 SERMÃO
1874
1875 CREDO DOS APÓSTOLOS* (dito ou cantado)
1876
1877 Crêem em Deus?
1878 Eu creio em Deus, no Pai Todo Poderoso, 
1879 no Criador do céu e da terra.
1880
1881 Crêem em Jesus Cristo?
1882 Eu acredito em Jesus Cristo,
1883  único filho de Deus, Nosso Senhor, 
1884 concebido por obra e graça do Espírito Santo,
1885 nascido da Virgem Maria,
1886  padeceu sob o poder de Pôncios Pilatos, 
1887  foi crucificado, morto e foi sepultado.
1888  Desceu aos mortos.
1889  Ao terceiro dia ressuscitou;
1890  subiu ao céu e
1891 está sentado à direita do Pai, 
1892  e de onde há-de vir para julgar os vivos e os mortos.
1893
1894 Crêem no Espírito Santo?
1895  Creio no Espírito Santo,
1896  na santa igreja católica,
1897  na comunhão dos santos,
1898  na remissão dos pecados,
1899  na ressurreição do corpo 
1900  e na vida eterna. Amém. 
1901
1902  Depois da lição ou homilia, todos os candidatos podem pôr-se de pé onde estiverem (no círculo) à medida 
1903 que as suas ordens forem sendo chamadas. 
1904
1905  EXAME DOS CANDIDATOS A PRESBÍTEROS
1906
1907 Os candidatos para ordenação ou reconhecimento como presbíteros levantam-se. 
1908 O bispo examina os candidatos à ordenação e reconhecimento como presbíteros:
1909
1910 Um presbítero
1911  é chamado a partilhar no ministério de Cristo
1912  e em toda a igreja:
1913  para pregar e ensinar a Palavra de Deus
1914
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1915 Aqui, uma Bíblia grande pode ser elevada por um assistente.
1916
1917  e administrar fielmente
1918  os sacramentos do Sagrado Baptismo e da Santa Ceia;
1919
1920 Poderão levantar uma patena e o cálice.
1921
1922  para liderar o povo de Deus em adoração e oração;
1923  para liderar pessoas na fé em Jesus Cristo:
1924  para exercer a supervisão pastoral,
1925  orientar a vida da congregação e da conexão,
1926  para aconselhar os atormentados,
1927   e declarar o perdão dos pecados;
1928  para guiar o povo de Deus
1929   na obediência à missão de Cristo no mundo;
1930  para buscar a justiça, paz e liberdade para todas as pessoas;
1931   e para tomar um lugar responsável na governação da Igreja
1932   e no serviço na e para a comunidade.
1933
1934 Esta é a regra da vida e do trabalho de um presbítero.
1935
1936 Acreditais que Deus vos chamou
1937  para a vida e trabalho de um presbítero?
1938
1939 Assim creio.
1940
1941  EXAME DOS CANDIDATOS A DIÁCONOS
1942
1943 Os candidatos a ordenação ou reconhecimento como diáconos levantam-se.
1944 O bispo examina os candidatos à ordenação e reconhecimento como diáconos:
1945
1946 Um diácono
1947  é chamado a partilhar o ministério de Cristo na servidão, 
1948  a relacionar a vida da comunidade ao seu serviço no mundo,
1949  a liderar outros no discipulado Cristão,
1950  para nutrir os discípulos para testemunho e serviço, 
1951
1952 Aqui, uma Bíblia grande pode ser elevada por um assistente.
1953
1954  para liderar na adoração, 
1955  para ensinar e proclamar a Palavra de Deus,
1956  para ajudar os presbíteros e pastores locais nomeados no Sagrado Baptismo e na Santa 
1957 Ceia,
1958
1959 Aqui uma toalha e bacia com jarro podem ser levantados por um assistente.
1960 
1961  para interpretar para a igreja as dores e esperanças do mundo, 
1962  para servir todas as pessoas, particularmente os pobres, os doentes e os oprimidos
1963   e para liderar o povo de Cristo nos ministérios de compaixão e justiça,
1964   liberdade e reconciliação,
1965   especialmente ao enfrentar dificuldades e sacrifícios pessoais.
1966
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1967 Esta é a regra da vida e do trabalho de um diácono.
1968
1969 Acreditais que Deus vos chamou
1970  para a vida e trabalho de um diácono?
1971
1972 Candidatos a diáconos: 
1973
1974 Sim, acredito.
1975
1976  EXAME DE CANDIDATOS PARA COMISSIONAMENTO
1977
1978 Os candidatos para comissionamento podem levantar-se. 
1979 O bispo examina os candidatos ao comissionamento:
1980
1981 Um membro à prova
1982 está destinado ao serviço de Deus
1983 nomeado e supervisionado pelo bispo,
1984 e guiado pelos colegas ordenados e leigos 
1985 na Junta do Ministério Ordenado,
1986 enquanto continua a crescer em graça
1987 e a praticar e aperfeiçoar as suas competências nos ministérios
1988 para os quais pode ser mais tarde ordenado
1989 como presbítero ou diácono. 
1990 
1991 Este é o modo de vida e de trabalho de um membro à prova.
1992
1993 Acreditais que Deus vos chamou
1994  para continuarem a vossa preparação para o ministério ordenado desta forma?
1995
1996 Assim o creio. 
1997 
1998  EXAME DE CANDIDATOS A MEMBROS EFECTIVOS,
1999  MEMBROS ASSOCIADOS E PESSOAS CUJAS ORDENS SÃO RECONHECIDAS
2000
2001 Os candidatos a reconhecimento podem levantar-se. O bispo analisa os candidatos:
2002
2003 Um membro efectivo, membro associado, 
2004 ou um cujas ordens de outra irmandade no corpo de Cristo reconhecemos
2005 assumiu um pleno compromisso de vida e de serviço
2006 para o ministério itinerante da Igreja Metodista Unida
2007 como demonstrado através do serviço enquanto membro à prova
2008 e exame contínuo, formação, supervisão e reflexão 
2009 na prática do ministério.
2010
2011 Assumis agora o compromisso de ir para onde vos enviarem, 
2012 de servir onde quer que fordes chamados,
2013 de exercer o vosso ministério no âmbito e em nome de toda Igreja, 
2014 amar a todos aqueles entre os quais vos coloquem, 
2015 e amar a Deus sobre todas as coisas.
2016
2017 Este é o modo de vida de um membro clérigo em conexão plena ou associada.
2018
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2019 Crês que Deus vos chamou 
2020 para esta forma de vida?
2021
2022 Assim o creio.
2023
2024  EXAME DOS MEMBROS PROFESSOS
2025
2026 Os candidatos a membros professos podem levantar-se. 
2027 O bispo analisa os candidatos:
2028
2029 Um membro professo da Igreja Metodista Unida
2030 afirmou a disposição e a vontade de viver a sua vida baptismal, 
2031 professou a fé da Igreja no Deus Triuno,
2032 jurou lealdade a Jesus Cristo através da Igreja Metodista Unida,
2033 e prometeu apoiar as congregações e os ministérios desta Igreja
2034 mediante as suas orações, presença, dons, oferendas, culto e testemunho.
2035
2036 Reafirmais estes compromissos,
2037 e prometeis apoiar 
2038 estes ministros apartadas na sua vida e vocação entre vós?
2039
2040 Sim, com a ajuda de Deus. 
2041
2042 Se o hino “O Holy Spirit” (UMBOW 223) ou “Come, Holy Ghost, Our Souls Inspire” 
2043 (UMH 651) não tiver sido cantado anteriormente, pode ser cantado aqui. Ou outro hino, cântico ou 
2044 obra musical chamando à presença e à obra do Espírito Santo pode ser oferecido. 
2045
2046  IMPOSIÇÃO DAS MÃOS
2047
2048 Bispo: Que o Senhor esteja convosco.
2049 Congregação: E contigo também.
2050 Bispo: O Espírito Santo está no meio de nós! Vem, Espírito Santo!
2051 Congregação: Vem, Espírito Santo!
2052
2053  Os candidatos a presbíteros podem ajoelhar-se ou inclinar as cabeças. O bispo aproxima-se deles, com 
2054 as mãos erguidas. 
2055
2056 Bispo: Desce até estes, os vossos servos.
2057 Congregação: Desce até estes, os vossos servos.
2058
2059 O bispo põe as mãos na cabeça de cada um dos candidatos a ordenação para presbítero. 
2060 Outros podem colocar as mãos nas costas ou no ombro do candidato. O bispo diz:
2061
2062 Bispo: Vem até Nome completo . . . 

2063 O bispo procede para cada candidato por ordem.
2064 Depois de o bispo ter dito o nome e colocado as mãos em todos, o bispo continua:
2065
2066 Bispo: Vinde até cada um e todos, Espírito Santo. 
2067 Congregação: Vinde até cada um e todos, Espírito Santo.
2068 Bispo: Enche-os com todos os dons bons e perfeitos para o exercício e o trabalho de um presbítero.
2069 Congregação: Enche-os, Espírito Santo!
2070 Bispo: Em nome de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
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2071 Congregação: Toda a glória e louvor são tuas, agora e para sempre!
2072
2073 O recém-ordenado levanta-se, estendendo as mãos, as palmas das mãos para cima, viradas para o bispo.
2074
2075 Bispo: Porque se colocaram nas mãos de Deus
2076 Congregação:  E porque oramos ao Espírito Santo que vos capacite para o vosso ministério 
2077 entre nós,
2078 Bispo: Recebei agora autoridade como presbíteros na santa igreja de Cristo 
2079 para proclamar a palavra de Deus, ministrar os sacramentos, 
2080 e ordenar a vida da igreja.
2081  Congregação: Levai-nos a fazer discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo.   
2082
2083 O bispo pega então nas mãos estendidas de cada presbítero, dizendo a cada um:
2084
2085 Bispo: Nome completo, sê um presbítero entre nós. 
2086
2087 Depois de dizer todos os nomes, as pessoas respondem: 
2088
2089 Congregação:  Graças a Deus. Aleluia!   
2090
2091  Cada presbítero recebe imediatamente as vestes com a estola unida. Como instrumentos do exercício podem 
2092 receber uma Bíblia, um cálice com patena, um Livro de Liturgias e um Livro da Disciplina. 
2093 Nesta altura, podem ser entregues os certificados de ordenação como presbítero e membro à prova 
2094 (se não tiverem sido antes comissionados). 
2095
2096 Depois de todos os presbíteros receberem o sinal e os instrumentos do ofício, o bispo prossegue para 
2097 os candidatos a diáconos. 
2098
2099  Os candidatos a diáconos podem ajoelhar-se ou inclinar as cabeças. O bispo aproxima-se deles, com 
2100 as mãos erguidas.
2101
2102 Bispo: Vem, Espírito Santo!
2103 Congregação: Vem, Espírito Santo! 
2104
2105 Bispo: Desce sobre estes, teus servos.
2106 Congregação: Desce até estes, teus servos.
2107
2108 O bispo põe as mãos na cabeça de cada um dos candidatos para ordenação para diácono. 
2109 Outros podem colocar as mãos nas costas ou no ombro do candidato. O bispo diz: 
2110
2111 Bispo: Vem sobre Nome completo . . .
2112
2113 O bispo procede para cada candidato por ordem.
2114 Depois de o bispo ter dito o nome e colocado as mãos em todos, o bispo continua:
2115
2116 Bispo: Vinde até cada um e todos, Espírito Santo. 
2117 Congregação: Vinde até cada um e todos, Espírito Santo.
2118 Bispo: Enche-os com todos os dons bons e perfeitos para o exercício e o trabalho de um diácono.
2119 Congregação: Enche-os, Espírito Santo!
2120 Bispo: Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.
2121 Congregação: Toda a glória e louvor são tuas, agora e para sempre!
2122
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2123 Os diáconos recém-ordenados levanta-se, estendendo as mãos, as palmas das mãos para cima, viradas para 
2124 o bispo.
2125
2126 Bispo: Porque se colocaram nas mãos de Deus
2127 Congregação:  E porque oramos ao Espírito Santo que vos capacite para o vosso ministério 
2128 entre nós,
2129  Bispo: Recebei agora a autoridade como diáconos na santa igreja de Cristo para proclamar a palavra de 
2130 Deus e guiar-nos nos ministérios de compaixão e de justiça. 
2131  Congregação: Levai-nos a fazer discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo.   
2132
2133 O bispo pega então nas mãos estendidas de cada diácono, dizendo a cada um:
2134
2135 Bispo: Nome completo, sê um diácono entre nós. 
2136
2137 Depois de dizer todos os nomes, as pessoas respondem: 
2138
2139 Congregação: Graças a Deus. Aleluia!   
2140
2141 Cada diácono é imediatamente vestido com a estola de ombro e pode receber um Bíblia e 
2142 um Livro de Liturgias, um jarro e uma bacia e/ou um fio de prumo conforme adequado à 
2143 natureza do ministério assumido. Certificados de ordenação como diácono e de membro 
2144 à prova podem ser entregues nesta altura se os diácons não tiverem antes sido comissionados. 
2145
2146 Depois de todos os diáconos receberem o sinal e os instrumentos do exercício, o bisco prossegue para 
2147 os candidatos a pastores locais.
2148
2149 Os candidatos a membros à prova podem levantar-se. O bispo aproxima-se deles, com as mãos 
2150 erguidas.
2151
2152 Bispo: Vem, Espírito Santo!
2153 Congregação: Vem, Espírito Santo! 
2154 Bispo: Desce sobre estes, teus servos.
2155 Congregação: Desce sobre estes, teus servos.
2156
2157 O bispo põe as mãos nos ombros de cada um dos membros à prova candidatos a 
2158 comissionamento. Outros podem colocar as mãos nas costas ou no ombro do candidato. O bispo 
2159 diz:
2160
2161 Bispo: Vem sobre Nome completo . . .
2162
2163 O bispo procede para cada candidato por ordem.
2164 Depois de o bispo ter dito o nome e colocado as mãos em todos, o bispo continua:
2165
2166 Bispo: Vem sobre cada um e todos, Espírito Santo.
2167 Congregação: Vinde até cada um e todos, Espírito Santo.
2168 Bispo: Envia-os entre nós para servir e continuar a aprender o caminho da vida da ordem 
2169 para a qual foram ordenados. 
2170 Congregação: Envia-os, Espírito Santo!
2171 Bispo: Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo.
2172 Congregação: Toda a glória e louvor são tuas, agora e para sempre!
2173
2174  Os membros à prova recém-comissionados levantam-se, estendendo as mãos, as palmas das mãos para 
2175 cima, viradas para o bispo.
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2176
2177 Bispo: Porque se colocaram nas mãos de Deus
2178  Congregação:  Como orámos ao Espírito Santo para que vos capacite para o vosso 
2179 ministério entre nós,
2180 Bispo: Enviamo-vos agora para anunciar as boas novas do reino de Deus e equipar 
2181 discipulos de Jesus para ministério. 
2182  Congregação: Levai-nos a fazer discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo.   
2183
2184 O bispo pega então nas mãos de cada membro à prova comissionado, dizendo a 
2185 cada um:
2186
2187 Bispo: Nome completo, serve e continua a aprender no meio de nós. 
2188
2189 Depois de dizer todos os nomes, as pessoas respondem: 
2190
2191 Congregação:  Graças a Deus. Aleluia!   
2192
2193 Cada membro à prova comissionado pode receber uma cruz ao peito e uma Bíblia como 
2194 instrumentos de ofício. Podem ser na altura entregues certificados de membros 
2195 à prova. 
2196
2197 Aqueles que forem recebidos como membros efectivos, aqueles cujas ordens irão ser reconhecidas 
2198 e os membros associados recém eleitos, se for o caso, reúnem-se agora junto do bispo. 
2199
2200 Bispo: O Espírito Santo está no meio de nós!
2201 Congregação: E estamos felizes com isso.
2202
2203 O bispo dirige-se aos que são recebidos como membros efectivos.
2204
2205 Depois de cuidadoso exame do vosso ministério entre nós
2206 durante o vosso tempo à prova,
2207 os vossos colegas na ordem de diáconos e presbíteros,
2208 aqueles que supervisionaram a vossa formação e ministério na conferência e nos vossos 
2209 locais de nomeação,
2210 e eu, como vosso bispo, 
2211 estamos convictos de que estão prontos para uma vida de serviço entre nós.
2212
2213 Tendes mostrado o vosso compromisso para viver como discípulos de Jesus Cristo.
2214
2215 Tendes aceitado fielmente e mantido os votos da vossa ordenação 
2216 e demonstrado o vosso compromisso 
2217 para com as vossas irmãs e irmãos na Ordem dos Presbíteros ou Ordem dos Diáconos, 
2218 para com as pessoas das vossas congregações e ministérios, 
2219 e para com a doutrina, liturgia e disciplina da Igreja Metodista Unida.
2220
2221 Que Deus que continue a orientar o vosso ministério entre nós
2222 como membros em plena conexão. 
2223
2224 O bispo dirige-se a cada um dos novos membros e pega nas mãos de cada um, dizendo: 
2225
2226 Nome completo, recebemos-te como presbítero/diácono em plena conexão
2227  na Igreja Metodista Unida.
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2228 Recebe a autoridade como presbítero/diácono para servir 
2229 em nome de Cristo e o poder do Espírito
2230 em toda a nossa Igreja presente no mundo inteiro. 
2231
2232 À medida que cada um é nomeado e recebido, é-lhe entregue o certificado de membro efectivo.
2233
2234 O bispo vira-se para se dirigir àqueles cujas ordens serão reconhecidas.
2235
2236 Recebestes primeiro o vosso chamamento e ministério 
2237 numa outra fraternidade da santa igreja de Cristo.
2238
2239 Tendes afirmado os votos da vossa ordenação
2240 e abraçado a nossa,
2241 comprometendo-vos a aceitar e manter 
2242 a doutrina, liturgia e disciplina da Igreja Metodista Unida.
2243
2244 O bispo aperta a mão de cada candidato, com estas palavras: 
2245
2246 Nome completo, reconhecemos e damos-te as boas-vindas a servir no meio de nós 
2247  como um presbítero/diácono em plena conexão na Igreja Metodista Unida.
2248
2249  Quando cada um é nomeado e recebido, recebe um certificado de reconhecimento de ordem e um certificado 
2250  de membro efectivo, juntamente com um Livro de Liturgias e, para os novos 
2251  presbíteros, um Livro de Disciplina como símbolo da sua aceitação do nosso ritual e ordem da igreja.  
2252
2253 Depois de todos serem recebidos ou reconhecidos, o bispo diz:
2254
2255 Bispo: Recebemos-vos com alegria, a todos sem excepção.
2256 Congregação: Recebemos-vos com alegria, a todos sem excepção! Graças a Deus!
2257
2258 O bispo dirige-se então aos candidatos a membros associados:
2259
2260 Haveis servido entre nós com lealdade como (a) pastor local, 
2261 demonstrando o vosso compromisso em aceitar e manter 
2262 a doutrina, a liturgia e a disciplina da Igreja Metodista Unida, 
2263 sob a nomeação do bispo.
2264
2265 Haveis cumprido agora os requisitos 
2266 e haveis sido eleitos pela sessão de clérigos desta conferência anual
2267 como membros associados. 
2268
2269 O bispo aperta as mãos de cada membro associado, com estas palavras: 
2270
2271 Nome completo, reconhecemos-te 
2272  como membro associado na conferência de Nome 
2273  da Igreja Metodista Unida.
2274
2275 À medida que cada um for ouvindo o nome e é recebido, é-lhe entregue um certificado de membro associado. 
2276 Os membros associados não são ordenados e não recebem, por isso, sinais ou instrumentos 
2277 de ofício.
2278
2279 Depois de todos serem reconhecidos, o bispo diz:
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2280
2281 Bispo: Reconhecemos-vos com alegria, a todos sem excepção.
2282 Congregação:  Reconhecemos-vos com alegria, a todos sem excepção! Graças a Deus!
2283
2284
2285  ACÇÃO DE GRAÇAS E COMUNHÃO
2286
2287 CONVITE PARA A MESA E PARA A PAZ
2288
2289 Cristo, nosso Senhor, convida para a sua mesa todos os que o amam 
2290 e todos os que procuram estar em paz com Deus e uns com os outros.
2291
2292 Que a paz de Deus esteja sempre Convosco!
2293 E contigo também!
2294
2295 Poderão ser trocados sinais de reconciliação e de amor.
2296
2297 PARTILHAR O PÃO E O VINHO
2298
2299 Um hino, canção ou cântico pode ser oferecido nesta altura enquanto a paz é trocada e 
2300 a mesa e as estações são preparadas para a celebração da Santa Ceia. 
2301
2302 A GRANDE ACÇÃO DE GRAÇAS *
2303
2304 Todos de pé. O bispo ergue as mãos.

2305 Cristo está no meio de nós.
2306 Sim, Ele está no meio de nós! Aleluia!

2307 O Espírito Santo está neste local!
2308 Acendei os vossos corações!

2309 Erguei as vossas mãos! Levantai as vossas vozes!
2310 Pai, somos teus!

2311 Somos teus, todos teus, abençoado Deus Triuno, 
2312 todas as nossas vidas, todas as nossas graças, todas as nossas orações, 
2313 todos os nossos murmúrios, todos os nossos medos,
2314 te oferecemos, com todos os nossos corpos e mentes e vozes.

2315 Teus, todos teus!

2316 Tua é a bênção, tua a oração,
2317 do silêncio inimaginável antes da grande explosão,
2318 para lá dos confins mais remotos de tempo e do espaço os nossos instrumentos sempre possam encontrar,
2319 de infinidade para infinidade, de eternidade em eternidade,
2320 tu és Deus, infinito no amor e no poder.

2321 Nós ficamos diante de ti com temor, tremendo na luz da tua glória!

2322 O que somos para que repares em nós?
2323 O que somos para que nos devas amar?
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2324 O que somos para que possas chamar-nos a uma aliança contigo,
2325 uma aliança que continuamente quebramos,
2326 e que continuamente susténs.

2327 Misericórdia! Quão cheio de misericórdia!

2328 Como podemos senão louvar-te,
2329 juntando as nossas vozes com cânticos de anjos e santos,
2330 com serafins e mártires,
2331 com as criaturas vivas no céu
2332 e todas as criaturas da terra,
2333 sobre a terra ou nos rios, oceanos, rios e riachos e nos céus,
2334 com estranhos e família em cada geração, cantando:
2335
2336 (Cantar refrão de “God of Wonders,” Worship & Song, 3034, compassos 9-19, seguido
2337 destas palavras para o mesmo refrão.)

2338 Jesus Cristo que veio em nome do nosso Deus, és digno, digno!
2339  Cordeiro de Deus morto para toda a criação, és santo, santo!
2340  Hosana ao nosso Rei! Hosana ao nosso Rei!

2341 És santo, oh, Deus!
2342 Santo!

2343 És santo, oh, Cristo!
2344 Santo!

2345 Santo no teu nascimento! Santo na tua vida!
2346 Santo no teu amor! Santo no teu servir!

2347 Santo quando pregaste boas novas
2348 de que o reino de Deus se aproximava
2349 e reuniste os discípulos, então e agora,
2350 equipando-nos e enviando-nos, a todos,
2351 para aprender e mostrar ao mundo
2352 o que significa a vida no reino de Deus:
2353 cura para os doentes,
2354 nova vida para os mortos,
2355 purificação para os leprosos,
2356 libertação os possuídos,
2357 justiça para os oprimidos,
2358 beleza para os lírios,
2359 cuidado dos pardais,
2360 novo nascimento, nova vida, nova criação despontando para todos.
2361
2362 Santo! Santo! Santo acima de todos!

2363 O bispo pode erguer o pão ou estender as mãos em direcção ao pão.

2364 Santo, também, na noite em que te traímos,
2365 quando tomaste o pão, o abençoaste e o partiste,
2366 e o deste aos teus discípulos.
2367 Santo quando lhes disseste
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2368 “Este é o meu corpo dividido por vós. Recordai-me.”

2369 Recordamos.

2370 O bispo pode erguer o cálice ou estender as mãos em direcção ao cálice.
2371
2372 Santo quando pegaste o cálice,
2373 louvaste a Deus e o partilhaste,
2374 e santo quando disseste
2375 “Este é o meu sangue da nova aliança para vós.
2376 Recordai-me.”

2377 Recordamos-Te.
2378
2379 O bispo ergue as mãos.

2380 Recordamos-Te e louvamos-Te com as nossas vidas
2381 e estas ofertas de pão e vinho, 
2382 proclamando com uma voz o mistério da fé:

2383 Cristo morreu. Cristo ressuscitou. Cristo voltará. 

2384 Vem até nós, Espírito Santo.
2385 Vem até nós, Espírito Santo.

2386 Vem sobre estas ofertas.
2387 Vem sobre estas ofertas.

2388 Transforma-as para nós no corpo de Cristo, no sangue de Cristo.
2389 Faz-nos um corpo em Cristo vivificado pelo Seu sangue.

2390 Um no coração, um na mente, um em Ti, Espírito Santo, 
2391 ao mover-nos para orar pela igreja e pelo mundo:
2392
2393 Os novos diáconos podem celebrar estas intercessões:
2394
2395 Que possamos proclamar corajosamente o evangelho: Escuta-nos, Senhor.
2396  Que possamos oferecer tua vossa cura a todos os que padecem e às gentes devastadas e cansadas: 
2397 Escuta-nos, Senhor.
2398  Que possamos ser os canais da tua misericórdia sobre todas as tuas obras, assim na terra, e no céu, e no mar:
2399 Escuta-nos, Senhor.
2400  Que todos quantos até agora foram apartados para ministérios especializados possam conduzir, aprender e
2401 ensinar entre nós com sabedoria e compaixão: Escuta-nos, Senhor.
2402 Que os defuntos e os quase defuntos possam ressuscitar e a própria morte seja vencida: Escuta-nos,
2403 Senhor.
2404 Que todos os impuros possam receber a tua graça purificadora Escuta-nos, Senhor.
2405 Que todos os que são possuídos, oprimidos, angustiados, deprimidos e desafortunados possam
2406 ser libertos por fim. Escuta-nos, Senhor.

2407 O bispo conclui com a oração:

2408 Ainda assim, vem e enche esta festa, Espírito Santo,
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2409 neste dia e todos os dias até ao dia
2410 em que comamos de novo na ceia das bodas  do Cordeiro!

2411 Bênçãos e glória,
2412  acção de graças e poder,
2413 sabedoria e honra e força
2414  sejam a ti, Deus Triuno,
2415  agora e para todo o sempre. 
2416  Ámen!

2417  A Oração do Senhor pode ser recitada ou cantada. 
2418
2419  Quem preside divide o pão e ergue o cálice. O bispo serve primeiro os diáconos, que
2420  por sua vez servem o bispo e os restantes servidores. 
2421
2422  Podem cantar-se hinos e cânticos durante a distribuição. 

2423 Quando todos tiverem recebido, os diáconos arrumam a Mesa do Senhor.
2424
2425 ACÇÃO DE GRAÇAS DEPOIS DA COMUNHÃO:
2426
2427 O bispo ou um diácono recém ordenado dirige a congregação em oração:
2428
2429 Obrigado, meus Deus, por nos unires a Jesus neste sagrado mistério.
2430  Já não nos pertencemos, mas sim a ti.
2431  Envia-nos a todos e põe-nos
2432 a liderar e a servir em tua missão
2433  para onde quer que vamos. Ámen.
2434
2435
2436 ENVIO
2437
2438 Aqui, o bispo pode fazer um convite aos presentes para responderem ao chamamento de Deus para
2439 o ministério ordenado na igreja de Cristo. Deve orientar-se devidamente o povo no que diz respeito à forma
2440 como devem responder.
2441
2442 [ORAÇÃO
2443
2444 Se a Ceia do Senhor não for celebrada, o bispo diz:
2445
2446 Oremos.
2447
2448 Damos-te graças, Deus gracioso,
2449  por teres criado entre nós servos fiéis.
2450 Reveste-os a eles com a Tua justiça
2451  e faz com que nós, com eles,
2452 possamos glorificar-te entregando-nos aos outros. Ámen.]
2453
2454
2455 DESPEDIDA COM BÊNÇÃO*
2456
2457 O bispo abençoa o povo:
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2458
2459 A graça de Jesus Cristo,
2460  o amor de Deus Pai,
2461  e a Comunhão do Espírito Santo estejam convosco e convosco permaneçam.
2462
2463 HINO *
2464
2465  Se o hino final for processional, este deve seguir a bênção pelo bispo e 
2466  preceder a despedida pelo diácono. Caso contrário, deve preceder a bênção pelo bispo e a
2467 despedida pelo diácono deve ser feita imediatamente após a bênção pelo bispo. 
2468 Os hinos finais estão apresentados nas páginas 557-558.
2469
2470 Um diácono recém-ordenado despede o povo, utilizando estas palavras ou palavras semelhantes:
2471
2472 Ide em paz
2473  para amar servir a Deus e o próximo em tudo o que fizerdes.
2474
2475 Somos enviados em nome de Cristo.
2476 Graças a Deus!
2477
2478 ENVIO*
2479
2480 Pode ser oferecido um poslúdio. 
2481  Um dirigente de culto pode anunciar onde os recém-comissionados, reconhecidos, recebidoss 
2482 ou ordenados podem ser saudados após o culto.
2483
2484
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2485 Introdução à Consagração de Bispos

2486  A tarefa de supervisionar na Igreja Metodista Unida reside no ofício do 
2487  bispo. . . . Desde os tempos apostólicos, a certas pessoas ordenadas foi confiada a 
2488   missão específica de supervisionar. . . . Os que supervisionam têm a principal responsabilidade 
2489  de ordenar a vida da Igreja. É sua tarefa permitir que a Igreja reunida 
2490  adore e evangelize fielmente.

2491   É também sua tarefa facilitar a iniciação de estruturas e estratégias para o 
2492  apetrechamento do povo Cristão para o culto na Igreja e no mundo em nome de Jesus Cristo 
2493  e para ajudar a alargar o culto em missão.
2494  Livro de Disciplina—2012, ¶ 401

2495  O ofício. . . de bispo . . . existe na Igreja Metodista Unida como um ministério 
2496  particular . . . Os bispos são eleitos . . . a partir do grupo de presbíteros que são ordenados para ser 
2497  ministros do Serviço, da Palavra, do Sacramento e da Ordem e assim participarem no ministério 
2498  de Cristo, na partilha de um sacerdócio real que tem raízes apostólicas (1 Pedro 2:9; João 21:15-
2499  17; Actos 20:28; 1 Pedro 5:2-3; 1 Timóteo 3:1-7).
2500  Livro de Disciplina—2012, ¶ 402

2501  A consagração dos bispos é realizada na sessão da conferência na qual 
2502  ocorre a eleição ou num local e hora designados pelo conferência. O culto de consagração 
2503  pode incluir bispos de outras conferências jurisdicionais e centrais. É 
2504  extremamente importante que o culto de consagração também inclua representantes de outras 
2505  comunhões Cristãs (ver ¶¶ 125, 422.2, 433-434, 442).
2506  Livro de Disciplina—2012, ¶ 405.2.c

2507 A imposição das mãos por outros bispos tem origem na prática da igreja primitiva como um 
2508 sinal da unidade episcopal e da colegialidade. A imposição das mãos de todos os bispos 
2509 presentes e oração na consagração de um novo bispo significa a atribuição de poderes 
2510 ao bispo eleito pelo Espírito Santo e o compromisso para o modo de viver e trabalho do ministério 
2511 episcopal por aqueles que compartilham a mesma responsabilidade. A imposição das mãos também significa 
2512 recepção do bispo eleito no colégio episcopal. Só os bispos ou pessoas de idêntica 
2513  autoridade de outras denominações Cristãs participam na imposição das mãos na 
2514 consagração de outros bispos.
2515
2516 O bispo sénior deve ser responsável pelo culto de consagração e deve planeá-lo 
2517 em conjunto com a Comissão Episcopal da conferência jurisdicional ou central.
2518
2519 Um bispo preside o culto de consagração. Outros bispos, leigos e clérigos também 
2520 podem apoiar ou liderar elementos específicos do culto. A prática histórica e ecuménica 
2521 de consagração ou ordenação dos bispos envolve pelo menos três bispos na imposição 
2522 das mãos. 
2523
2524 Os cônjuges e outros membros da família dos candidatos à consagração não devem participar 
2525 na imposição das mãos. 
2526
2527 Como as consagrações são actos de toda a igreja, o texto e as rubricas da Ordem para 
2528 a Consagração de Bispos devem ser utilizadas no formato aprovado pela Conferência 
2529 Geral (¶ 415.6).
2530
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2531 A Ordem para a Consagração de Bispos
2532
2533
2534  ENTRADA
2535
2536 REUNIÃO
2537
2538  Poderá ser tocada música festiva enquanto as pessoas se reúnem. O culto pode então prosseguir 
2539 com uma procissão, incluindo os líderes de adoração, bispos eleitos e os restantes bispos.
2540
2541 HINO DE PROCISSÃO *
2542
2543 Os hinos processionais estão listados a partir da página 555.
2544
2545 SAUDAÇÃO E ORAÇÃO *
2546
2547 O bispo que preside a cerimónia saúda os presentes e as pessoas respondem:
2548
2549 A graça de Jesus Cristo esteja com todos vós.
2550 E contigo também.
2551
2552 O nosso auxílio está no nome do Senhor,
2553 Criador do céu e da terra.
2554
2555 Oremos.
2556
2557 Deus Todo-poderoso, pelo Teu Filho Jesus Cristo e pelo Espírito Santo
2558  deste aos teus apóstolos muitos dons excelentes.
2559 Dá a tua graça a todos os servidores da tua igreja,
2560  para que possamos com diligência e fidelidade
2561  cumprir os nossos vários ministérios.
2562 Dá que o nós o Teu povo sigamos para onde guiares,
2563  e vivamos em alegre obediência à Tua vontade;
2564 em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ámen.
2565
2566 Todas as pessoas estão sentadas.
2567
2568
2569
2570
2571  APRESENTAÇÃO
2572
2573 Um leigo e um diácono ou presbítero ordenado em plena conexão, escolhido pelo bispo 
2574  que preside à cerimónia, apresenta cada bispo eleito ao bispo que preside, que está de pé 
2575 diante da mesa do Senhor, virado para o povo. O apresentador diz:
2576
2577 Bispo Nome,
2578 apresentamos-lhe nome completo do bispo eleito,
2579  um presbítero em plena conexão na igreja.
2580  para ser consagrado um bispo na igreja de Jesus Cristo.
2581
2582 Cada candidato levanta-se quando o seu nome é lido.

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   543 2/24/16   10:49 AM



544  DCA Edição Avançada

2583
2584 Depois de o bispo eleito ser apresentado, este permanece em pé. O bispo que preside à 
2585 cerimónia dirige-se à congregação:
2586
2587 Povo de Deus,
2588  nome(s) completo(s) do(s) bispo(s) eleito(s) é/são, 
2589  pela graça de Deus,
2590  consagrados bispos na igreja.
2591 Eles foram devidamente (Ele/Ela foi) eleitos(o/a) para este ministério.
2592 Pedimos-vos que declareis o vosso consentimento.
2593
2594 Confiais que são (ele/ela é) digno(s), pela graça de Deus, 
2595  de serem consagrados bispos?
2596
2597 Sim, confiamos! Graças a Deus!
2598
2599 Ireis mantê-los no seu ministério?
2600
2601 Sim, com a ajuda de Deus.
2602
2603
2604  SAUDAÇÃO E ORAÇÃO
2605
2606 O bispo que preside diz:
2607
2608 As Escrituras dizem-nos
2609  que o nosso Salvador, Jesus Cristo, passou toda a noite em oração
2610  antes de escolher e definir os doze apóstolos.
2611 Os apóstolos também oraram antes de nomearem Mateus
2612  para ser um deles.
2613 Ofereçamos as nossas orações a Deus Todo-poderoso
2614  antes que Nome de cada bispo eleito
2615  seja/sejam consagrado(s) para o trabalho
2616  para o qual o Espírito Santo o(s) chamou.
2617
2618
2619 Que o Senhor esteja convosco.
2620 E contigo também.
2621
2622 Oremos.
2623
2624 Todos oram em silêncio pelo(s) candidato(s).
2625
2626 O bispo que preside ora:
2627
2628 Deus Todo-Poderoso, criador de todas as coisas,
2629  através do Espírito Santo nomeaste
2630  uma diversidade de ministérios na Tua igreja.
2631 Olha com misericórdia sobre estes teus servos,
2632  agora separados para o ministério de um bispo.
2633  Renova-os com santidade de vida,
2634  e enche-os de poder com o teu Espírito Santo,
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2635  para que tanto pela palavra como pela acção,
2636  te possam servir fiel e alegremente,
2637  para a glória do Teu nome e para a construção da Tua igreja;
2638 em Jesus Cristo, o nosso Senhor.
2639
2640 Todos confirmam a acção, dizendo Ámen.
2641
2642 O bispo e os bispos eleitos vão se sentar.
2643
2644
2645  PROCLAMAÇÃO
2646
2647 LIÇÃO(ÕES) DAS ESCRITURAS 
2648
2649 As lições das Escrituras sugeridas são apresentadas a partir da página 554.
2650
2651 Os hinos de resposta à Escritura estão apresentados a partir da página 556.
2652
2653 SERMÃO
2654
2655 O CREDO APOSTÓLICO * 
2656
2657 Consulte UMH 881, 882.
2658
2659 HINO * 
2660
2661 Os hinos estão listados a partir da página 555.
2662
2663 Durante o hino, os bispos eleitos chegam-se à frente.
2664 
2665 
2666  EXAME
2667
2668  Todas as pessoas estão sentadas. O(s) bispo(s) eleito(s) coloca(m)-se de pé à frente do bispo 
2669 que preside à cerimónia. O bispo analisa o(s) bispo(s) eleito(s):
2670
2671 Minhas irmãs e meus irmãos,
2672  irás/ireis ser consagrado(s) bispo(s) na igreja de Deus.
2673 Todos os Cristãos baptizados são chamados a
2674  partilhar este ministério de culto no mundo,
2675  para a glória de Deus 
2676   e para a redenção da família humana.
2677 De entre os baptizados,
2678  alguns são chamados por Deus e apartados pela igreja
2679   para servirem o povo de Deus
2680 como bispos, presbíteros, diáconos, membros à prova, ministros 
2681  diaconais, diaconisas e missionários domésticos.
2682 
2683 Fostes ordenados para o ministério do Serviço, da Palavra, do Sacramento e da Ordem;
2684  sois agora chamados, como bispos na igreja,
2685  a reafirmar os votos feitos na vossa ordenação como presbíteros
2686  e exercer servitude a Cristo 
2687  num ministério particular de supervisão.
2688
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2689 Sois chamados a guardar a fé, a buscar a unidade
2690  e a exercer a disciplina de toda a igreja;
2691  e a supervisionar e apoiar a vida, o trabalho
2692  e a missão da igreja no mundo.
2693
2694 Como servos de toda a igreja,
2695  sois chamados a pregar e a ensinar
2696   a verdade do evangelho a todo o povo de Deus;
2697  a liderar as pessoas na adoração,
2698  na celebração dos Sacramentos
2699  e na sua missão de testemunho e serviço no mundo
2700  e por isso participai na comissão do nosso Senhor 
2701   de fazer discípulos de todas as nações.
2702 
2703 Como bispos e pastores,
2704  deveis liderar e guiar
2705  todas as pessoas que supervisionais;
2706  para juntar-se na consagração de bispos,
2707  para ordernar presbíteros e diáconos, 
2708  para comissionar, licenciar e reconhecer outros ministros
2709   para serviço à igreja e ao mundo;
2710  e para providenciar o ministério da Palavra e do Sacramento
2711  nas congregações e em outros ministérios entregues ao vosso cuidado.
2712
2713 A vossa alegria será seguir Jesus Cristo
2714  que veio não para ser servido mas para servir.
2715
2716 Aceitareis o chamamento para o ministério como bispos
2717  e cumprireis esta confiança em obediência a Cristo?
2718
2719 Sim, pela graça de Deus.
2720
2721 Guardareis a fé, ordem, liturgia, doutrina 
2722  e disciplina da Igreja 
2723   contra tudo o que é contrário à Palavra de Deus?
2724 
2725 Sim, para o amor de Deus.
2726
2727 Como bispos e pastores, ireis,
2728  em cooperação com ministros diaconais, ministros comissionados,
2729   diaconisas, missionários domésticos, diáconos,
2730    pastores locais e presbíteros e pregadores licenciados,
2731  encorajar e apoiar todas as pessoas baptizadas
2732   nos seus dons e ministérios,
2733  orar por elas sem cessar,
2734  proclamar e interpretar para essas pessoas o evangelho de Cristo
2735  e celebrar com elas os Sacramentos da nossa redenção?
2736
2737 Sim, no nome de Cristo,
2738  Pastor e Bispo das nossas almas.
2739
2740 Partilhareis com outros bispos
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2741  na supervisão de toda a igreja;
2742  apoiareis e aconselhar-vos-eis com outros presbíteros;
2743  orientareis e fortalecereis os ministros comissionados,
2744  ministérios diaconais, diáconos, diaconisas, missionários em casa,
2745  pastores locais e todos os que ministram na igreja;
2746 e ordenar, consagrar, comissionar, licenciar e enviar outros a ministrar 
2747    em nome de Cristo?
2748
2749 Farei isso tudo, pela graça que me foi concedida.
2750
2751 Que Deus
2752  que vos deu a vontade de fazer todas estas coisas,
2753  vos dê graça para as realizarem,
2754  que o trabalho iniciado em vós seja trazido para a perfeição. 
2755
2756 Todos confirmam a acção, dizendo Ámen.
2757
2758
2759 ORAÇÃO COM IMPOSIÇÃO DAS MÃOS
2760
2761 O bispo que preside convida as pessoas para a oração:
2762
2763 Enquanto Nome de cada bispo eleito
2764  é/são consagrado(s) bispo(s) na igreja,
2765  invoquemos o Espírito Santo em seu nome
2766  e oremos por eles
2767 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
2768
2769 O(s) bispo(s) eleitos ajoelham-se.
2770
2771 As pessoas oram por eles, em silêncio.
2772
2773 O hino de ordenação antigo “O Holy Spirit” (UMBOW 223) ou “Come, Holy Ghost, 
2774 Our Souls Inspire” (UMH 651) podem ser cantados.
2775
2776 Os outros bispos participantes juntam-se ao bispo que preside. O bispo que preside 
2777 estende as mãos sobre os bispos eleitos ajoelhados e inicia a oração de consagração:
2778
2779 Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
2780  dador de misericórdias e fonte de todo o conforto,
2781  que resides no alto mas consideras o humilde,
2782  que conheces todas as coisas antes de estas acontecerem:
2783 damos-te graças porque desde o início
2784  reuniste e preparaste um povo
2785  para ser herdeiro da aliança de Abraão e Sara,
2786  e suscitaste profetas, governantes e sacerdotes,
2787  nunca deixando o Teu templo sem um ministro.
2788 Nós te louvamos também porque desde a criação
2789  aceitaste graciosamente o culto
2790  de todos aqueles que escolheste.
2791 
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2792  Os bispos e outras pessoas com responsabilidades episcopais de outras comunhões podem ser convidados 
2793  a juntar-se ao bispo que preside para impor as mãos. O padrão histórico e ecuménico é de pelo 
2794 menos três bispos participarem na imposição das mãos sobre a cabeça do candidato. 
2795
2796  Familiares e amigos podem ser convidados a colocar-se de pé nos seus lugares para a oração silenciosa 
2797 durante a imposição das mãos para cada um candidato.
2798
2799  O bispo que preside, juntamente com outros bispos convidados, estendem as mãos sobre a cabeça de 
2800 cada candidato. O bispo que preside diz sobre cada bispo eleito:
2801
2802 Pai Todo-Poderoso (Deus Todo-Poderoso),
2803  derrama sobre Nome o Espírito Santo,
2804  para o ministério de um bispo na santa igreja de Cristo. 
2805
2806 Todos confirmam a acção, dizendo Ámen.
2807
2808  Quando as mãos tiverem sido impostas sobre todos os bispos eleitos, o bispo que preside, com ambas as mãos 
2809 estendidas sobre eles, continua a orar:
2810
2811 Deus Todo-Poderoso,
2812  enche os corações destes Teus servos que escolheste como bispos 
2813   com tanto amor de ti e de todas as pessoas
2814  para que possam alimentar e apascentar o rebanho de Cristo,
2815   servir no ministério de reconciliação
2816   e supervisionar e apoiar a vida e o trabalho da igreja.
2817 Em todas as coisas que eles apresentem diante de Ti
2818  a oferta aceitável de uma vida pura, gentil e sagrada;
2819 em Jesus Cristo, o teu servo,
2820 a quem, contigo e com o Espírito Santo,
2821 seja a honra o poder e a glória, 
2822 agora e para sempre.
2823
2824 Todos confirmam a acção, dizendo Ámen.
2825
2826  Imediatamente, cada novo bispo coloca as mãos numa Bíblia e o bispo que preside coloca 
2827 ambas as mãos nas mãos de cada novo bispo e diz:
2828
2829 Nome, recebe as Escrituras Sagradas.
2830 Alimenta o rebanho de Cristo,
2831  defende-o na verdade de Cristo
2832  e sê um mordomo fiel da Palavra de Cristo e dos Sacramentos.
2833
2834 Depois de todos terem sido consagrados como bispos e receberem a Bíblia, o bispo que preside 
2835 diz-lhes:
2836
2837 Reflecti sobre o conteúdo deste Livro.
2838 Prestai atenção à leitura, exortação e ensino.
2839 Sejai para o povo de Deus,
2840  uma voz profética e um líder corajoso.
2841 Sejai para o rebanho de Cristo um pastor;
2842  apoiai os fracos, curai os doentes,
2843  curai os atormentados, restaurai os marginalizados,
2844   procurai os perdidos, aliviai os oprimidos.
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2845 Administrai fielmente a disciplina,
2846  mas não esqueçais a misericórdia,
2847  para que quando o Supremo Pastor aparecer
2848   podereis receber a coroa incorruptível de glória.
2849
2850 Todos confirmam a acção, dizendo Ámen.
2851
2852 [OFERTÓRIO] 
2853
2854 Poderá ser recebida uma oferta para o trabalho de Deus e as doações financeiras são levadas 
2855 para o altar, juntamente com o pão e o vinho.
2856
2857 Um cântico ou hino podem ser cantados durante as ofertas. Os hinos estão listados a partir da página 
2858 555.
2859
2860  Quando a Santa Comunhão é celebrada, os novos bispos permanecem para auxiliar, especialmente 
2861 a servir o povo.
2862
2863
2864
2865
2866
2867 ACÇÃO DE GRAÇAS E COMUNHÃO
2868
2869 CONVITE PARA A MESA
2870
2871 Cristo, nosso Senhor, convida para a sua mesa todos os que o amam
2872 e todos os que procuram estar em paz com Deus e uns com os outros.
2873
2874 Que a paz de Jesus Cristo esteja sempre Convosco!
2875 E contigo também!
2876
2877 Poderão ser trocados sinais de reconciliação e de amor.
2878
2879 PARTILHAR O PÃO E O VINHO
2880
2881 O pão e o vinho são trazidos por representantes do povo para a Mesa do Senhor ou 
2882 destapados, se já estiverem no lugar. Os diáconos preparam a mesa para a Ceia do Senhor.
2883
2884 Um hino, doxologia, ou outras respostas podem ser cantadas enquanto oe elementos são apresentados.
2885
2886 A GRANDE ACÇÃO DE GRAÇAS*
2887
2888 O bispo presidente está de pé atrás da Mesa do Senhor e, de frente para as pessoas, a partir deste momento 
2889 até ao partir o pão, começa a oração:
2890
2891 Que o Senhor esteja convosco.
2892 E contigo também.
2893
2894 Elevai os vossos corações. 
2895
2896 O bispo pode levantar as mãos e mantê-las levantadas.
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2897 Levantamo-las ao Senhor.
2898
2899 Vamos dar graças ao Senhor, nosso Deus.
2900 Está certo darmos graças e o nosso louvor.
2901
2902 Está certo, e uma coisa boa e alegre,
2903  sempre e em toda a parte dar graças a Si,
2904  Pai Todo-Poderoso (Deus Todo-Poderoso), Criador do céu e da terra.
2905
2906 Construíste a Tua igreja
2907  na fundação dos profetas e dos apóstolos
2908  e instituíste um ministério sagrado
2909  para que a tua Palavra profética e apostólica
2910  pudesse ser ouvida na igreja e no mundo até ao fim dos tempos.
2911 
2912 E assim,
2913  com o teu povo na terra
2914  e toda a companhia no céu,
2915  louvamos o teu nome e participamos do teu hino interminável:
2916
2917 O bispo pode baixar as mãos.
2918 O que se segue pode ser falado ou cantado por todos, ou pode ser oferecido um arranjo 
2919 coral do Sanctus and Benedictus.
2920
2921 Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso.
2922 Os céus e a terra estão cheios da Tua glória,
2923  Hosana nas alturas.
2924 Bendito é aquele que vem em nome do Senhor.
2925  Hosana nas alturas.
2926
2927 O bispo pode levantar as mãos.
2928
2929 Santo és tu e bendito é o Teu Filho Jesus Cristo.
2930 O Teu Espírito o ungiu
2931  para pregar boas novas aos pobres,
2932  proclamar a liberdade aos cativos
2933  e recuperar a visão para os cegos,
2934  libertar os oprimidos
2935  e anunciar que chegou a hora
2936  em que haverias de salvar o Teu povo.
2937 Ele curou os doentes, alimentou os esfomeados e comeu com os pecadores.
2938 Pelo baptismo do seu sofrimento, morte e ressurreição
2939  deu à luz a tua igreja,
2940  livrou-nos da escravidão do pecado e da morte
2941  e criaste connosco uma nova aliança pela água e pelo Espírito.
2942 Quando Jesus Cristo,
2943  o grande Pastor do seu rebanho, ascendeu,
2944  enviou os seus apóstolos
2945  para pregarem o evangelho e fazer discípulos de todas as nações.
2946 Prometeu estar sempre com eles
2947  e enviou o Espírito Santo para os guiar.
2948
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2949 O bispo pode colocar as mãos, com as palmas para baixo, sobre o pão, ou tocar no pão ou elevar 
2950 o pão.
2951
2952 Na noite em que Jesus deu a sua vida por nós,
2953  tomou o pão, deu graças a Ti, partiu o pão,
2954  deu-o aos seus discípulos dizendo:
2955 “Tomai e comei, isto é o meu corpo entregue por vós.
2956 Fazei isto em memória de mim.”
2957
2958  O bispo pode colocar as mãos, com as palmas para baixo, sobre o cálice, tocar no cálice ou elevar o cálice.
2959
2960 No fim da ceia, Jesus tomou o cálice,
2961  deu graças, deu-o aos seus discípulos dizendo:
2962 “Tomai e bebei todos;
2963  este é o cálice do meu sangue para a nova e eterna
2964  aliança, derramado por vós e por todos
2965  para a remissão dos pecados.
2966 Fazei isto em
2967  memória de mim.”
2968
2969 O bispo pode levantar as mãos.
2970
2971 E assim,
2972 em memória desses actos poderosos em Jesus Cristo,
2973 oferecemo-nos em louvor e acção de graças
2974  como um sacrifício vivo e santo,
2975  em união com a morte de Cristo por nós,
2976  à medida que proclamamos o mistério da fé.
2977
2978 Cristo morreu; Cristo ressuscitou; Cristo voltará.
2979
2980 O bispo pode colocar as mãos, com as palmas para baixo, sobre o pão e sobre o cálice.
2981
2982 Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós aqui reunidos,
2983  e sobre estas ofertas de pão e vinho.
2984 Torna-os para nós o corpo e o sangue de Cristo,
2985 que possamos ser para o mundo o corpo de Cristo,
2986  redimidos pelo seu sangue.
2987
2988 O bispo pode levantar as mãos.
2989
2990 Que o Espírito nos torne um só em Cristo,
2991  um com o outro,
2992  e um só no ministério para todo o mundo,
2993 até que Cristo venha para a vitória final
2994  e nós festejemos no seu banquete celestial.
2995
2996 Pelo Teu Filho Jesus Cristo,
2997 com o Espírito Santo na Tua sagrada igreja,
2998 toda a honra e toda a glória são Tuas, Pai todo-poderoso (Deus),
2999 agora e para sempre.
3000
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3001 Todos confirmam a acção, dizendo ou cantando Ámen.
3002
3003 A ORAÇÃO DO SENHOR*
3004
3005 PARTIR DO PÃO
3006
3007  O bispo, ainda de pé atrás da mesa do Senhor, de frente para o povo, assistido pelos bispos 
3008 novos e participantes e presbíteros, se necessário, enquanto os diáconos preparam os cálices, 
3009 partem o pão em silêncio, ou dizendo:
3010
3011 Porque há um só pão,
3012 nós, que somos muitos, somos um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão.
3013 O pão que partimos é uma partilha do corpo de Cristo.
3014
3015 O bispo eleva o cálice em silêncio ou dizendo:
3016
3017 O cálice sobre o qual damos graças é uma partilha
3018 do sangue de Cristo.
3019
3020 DAR O PÃO E O VINHO
3021
3022 O pão e o vinho são dados às pessoas pelos bispos, presbíteros, diáconos, pastores 
3023 locais, ministros diaconais e leigos, trocando estas ou outras palavras:
3024
3025 O corpo de Cristo, dado por ti. Ámen.
3026
3027 O sangue de Cristo, derramado por ti. Ámen.
3028
3029 A congregação canta o hinário enquanto o pão e o vinho são distribuídos. É particularmente 
3030 eficaz se as pessoas conseguirem cantar de cor durante a Comunhão.
3031
3032 Quando todos tiverem recebido, os diáconos arrumam a Mesa do Senhor.
3033
3034 ORAÇÃO APÓS SE RECEBER O PÃO E O VINHO
3035
3036 Um bispo diz:
3037
3038 Oremos.
3039
3040 Nós vos agradecemos, Senhor misericordioso, por Te teres dado a nós,
3041  e por nos unires na comunhão do Espírito Santo.
3042 Damos-Te graças por suscitares entre nós
3043  teus servo(s) fiéis Primeiro nome de cada novo bispo
3044  para o ministério de um bispo na igreja.
3045 Reveste-os (o, a, as) e a nós com a tua justiça
3046  e concede-nos que, com ele (ela, eles),
3047  possamos glorificar-te entregando-nos aos outros;
3048 através de Jesus Cristo, o nosso Senhor,
3049 que vive e reina contigo
3050 na unidade do Espírito Santo,
3051 um só Deus, agora e para sempre.
3052
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3053 Todos confirmam audivelmente a acção, dizendo, Ámen.
3054
3055
3056 ENVIO
3057
3058 [ORAÇÃO
3059
3060 Se a Ceia do Senhor não for celebrada, o bispo que preside diz:
3061
3062 Oremos.
3063
3064 Damos-te graças, Deus gracioso,
3065  por criares entre nós
3066  os teus servos fiéis Nomes dos novos bispos,
3067  para o ministério de um bispo.
3068 Oramos para que sejam exemplos 
3069  da nova vida em Cristo 
3070  em palavras e acções, em amor e paciência
3071  e na santidade da vida.
3072 Concede-nos que, com eles, possamos glorificar-te
3073  entregando-nos a outros;
3074 através de Jesus Cristo, o nosso Senhor,
3075 que vive e reina contigo e com o Espírito Santo,
3076 um só Deus, agora e para sempre. Ámen.]
3077
3078 DESPEDIDA COM BÊNÇÃO*

3079 Um novo bispo abençoa o povo:
3080
3081 A graça de Jesus Cristo,
3082  o amor de Deus Pai,
3083 e a Comunhão do Espírito Santo estejam convosco e convosco permaneçam.
3084
3085 HINO *
3086
3087 Se o hino final for de despedida, deverá vir depois da bênção pelo bispo e 
3088  preceder a despedida pelo diácono. Caso contrário, deve preceder a Bênção pelo bispo e a 
3089 despedida pelo diácono deve ser feita imediatamente após a Bênção pelo bispo. 
3090 Os hinos finais estão apresentados nas páginas 557-558.
3091
3092 Um diácono recém-ordenado despede o povo, utilizando estas palavras ou palavras semelhantes:
3093
3094 Ide em paz
3095  para servir Deus e o próximo em tudo o que fizerdes.
3096
3097 Somos enviados em nome de Cristo.
3098 Graças a Deus!
3099
3100 Um líder de adoração pode anunciar onde os novos bispos podem ser saudados após o 
3101 culto.
3102
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3103 ANEXO A
3104 Lições das Escrituras e hinos sugeridos

3105 ANTIGO TESTAMENTO
3106
3107 Génesis 18:1-14a Abraão e Sara são chamados
3108 Êxodo 3:1-18 O chamamento de Moisés
3109 Êxodo 15:20-21 Cântico de Miriam
3110 Êxodo 33:12-17 A minha presença irá contigo.
3111 Números 11:16-17, 24-25a Moisés e os setenta anciãos
3112 Juízes 4:1-7 Narrativa de Débora
3113 1 Reis 17:8-24 A viúva de Sarepta ministra
3114 Ester 4:10-17 Apelo de Ester por justiça
3115 Salmo 23 (UMH 137,  O Senhor é o meu pastor.
3116  754, 873)
3117 Salmo 40:1-11 (UMH 774) Agrada-me fazer a tua vontade, ó meu Deus.
3118 Salmo 43 (UMH 778) Irei ao teu altar.
3119 Salmo 84 (UMH 804) Quão linda é a sua morada.
3120 Salmo 96 (UMH 815) Adorar o Senhor em santo esplendor.
3121 Salmo 99 (UMH 819) Deus é o governante supremo
3122 Salmo 100 (UMH 821) Somos o povo de Deus.
3123 Salmo 119:33-40 (UMH 842) Oração para a compreensão
3124 Salmo 122 (UMH 845) Alegrei-me quando me disseram
3125 Salmo 132 (UMH 849) Em louvor do templo
3126 Isaías 6:1-8 Eis-me aqui Envia-me a mim!
3127 Isaías 42:1-9 O cântico de um servo
3128 Isaías 43:8-13 Sois minhas testemunhas.
3129 Isaías 52:7-10 O teu Deus reina.
3130 Isaías 55:6-11 A minha palavra não voltará para mim vazia.
3131 Isaías 61:1-6a O Espírito do Senhor
3132 Jeremias 1:4-10 Antes de nasceres, eu te consagrei. 
3133 Jeremias 31:31-34 Uma nova aliança
3134 Ezequiel 33:1-9 O dever do atalaia
3135 Ezequiel 34:11-16 Deus, o bom Pastor
3136
3137 NOVO TESTAMENTO
3138
3139 Mateus 9:35-38 O Senhor da seara
3140 Mateus 10:1-7 O chamamento dos Doze
3141 Mateus 10:24-33 Todos os que me reconhecem
3142 Mateus 18:15-20 Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome 
3143 Mateus 20:25-28 Não para ser servido mas para servir
3144 Mateus 28:16-20 Formar discípulos de todas as nações.
3145 Marcos 10:35-45 Quem quiser ser grande entre vós
3146 Lucas 1:46-55 Cântico de Maria
3147 Lucas 2:36-38 Ana louva Deus
3148 Lucas 8:1-3 Mulheres que seara Jesus
3149 Lucas 10:1-12 O Senhor da colheita
3150 Lucas 10:38-42 Ministério de Maria e Marta
3151 Lucas 12:32-40 Servos vigilantes
3152 Lucas 22:14-30 O que serve
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3153 Lucas 24:44-49 Testemunhas com uma mensagem e uma promessa
3154 João 4:7-42 A mulher samaritana traz uma mensagem.
3155 João 6:35-40 Sou o pão da vida.
3156 João 10:1-18 O bom Pastor
3157 João 12:20-26 Senhor, desejamos ver Jesus.
3158 João 13:1-18 Jesus lava os pés dos discípulos.
3159 João 14:25-31 O Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas. 
3160 João 15:9-17 Chamei-vos amigos.
3161 João 17:1-9 Jesus ora pelos seus discípulos.
3162 João 20:1-18 Testemunhas de Cristo vivo
3163 João 20:19-23 Recebei o Espírito Santo.
3164 João 21:15-19 Alimentai o meu rebanho.
3165 Actos 6:2-7 Escolher diáconos
3166 Actos 9:36-42 Pedro e Dorcas
3167 Actos 13:1-5 Barnabé e Saul enviados
3168 Actos 20:17-35 Despedida de Paulo aos anciãos
3169 Romanos 10:9-17 Os que pregaram boas novas
3170 Romanos 12:1-18 A vida consagrada
3171 1 Coríntios 1:18-31 Nós pregamos Cristo crucificado.
3172 1 Coríntios 3:10-17 Nenhuma outra fundação a não ser Cristo
3173 1 Coríntios 4:1-5 Servos e líderes
3174 1 Coríntios 12:4-13 Diversidade de dons
3175 2 Coríntios 3:4-9 Ministérios de uma nova aliança
3176 2 Coríntios 4:1-11 Não nós mesmos, mas Cristo
3177 2 Coríntios 5:14-20 Embaixadores de Cristo
3178 Efésios 3:14-21 Fortalecidos com poder
3179 Efésios 4:1-16 Levar uma vida digna.
3180 Efésios 5:15-21 Sê cheio com o Espírito Santo.
3181 Efésios 6:10-18 Tomai toda a armadura de Deus.
3182 Filipenses 4:4-9 Alegrai-vos sempre no Senhor.
3183 1 Timóteo 3:1-13 Qualificações dos líderes
3184 1 Timóteo 4:12-16 Não negligencie o seu dom.
3185 2 Timóteo 1:6-14 Reavivar o dom que Deus lhe deu.
3186 2 Timóteo 3:1-7 A tempo e fora da temporada
3187 Hebreus 5:1-10 Nomeado para um serviço obediente
3188 Hebreus 12:1-6, 12-14 Jesus, o consumador da nossa fé
3189 1 Pedro 4:7-11 Bons mordomos da graça de Deus
3190 1 Pedro 5:1-11 As qualidades de um presbítero
3191
3192
3193 Os hinos listados em seguida são apenas sugestões. Estes ou outros hinos de louvor e 
3194 celebração do poder do Espírito, do chamamento de Cristo à nossa vida e do sermos enviados para 
3195 servir, conforme for necessário. Os planeadores devem considerar outras possibilidades apropriadas 
3196 ao contexto da conferência anual e às suas experiências e necessidades. 
3197
3198 HINOS PROCESSIONAIS
3199
3200 UMH 554 All Praise to Our Redeeming Lord
3201 UMH 417 Por graciosos poderes
3202 UMH 164 Vinde, Meu Caminho, Minha Verdade, Minha Vida
3203 UMH 555 Forward Through the Ages
3204 UMH 552 Here, O Lord, Your Servants Gather
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3205 UMH 89 Joyful, Joyful, We Adore Thee
3206 UMH 159 Lift High the Cross
3207 UMH 547 O Church of God, United
3208 UMH 66 Praise, My Soul, the King of Heaven
3209 UMH 139 Praise to the Lord, the Almighty
3210 UMH 545–546 The Church’s One Foundation
3211
3212 TFWS 2236 Gather Us In
3213 TFWS 2238 In the Midst of New Dimensions
3214 TFWS 2221 In Unity We Lift Our Song
3215 TFWS 2130 The Summons
3216 TFWS 2172 We Are Called
3217
3218 W&S 3147 Built on a Rock
3219 W&S 3150 Father, We Have Heard Your Calling
3220
3221 HINOS DURANTE O CULTO
3222
3223 Os hinos podem ser utilizados como resposta às lições das Escrituras ou como actos de adoração 
3224 durante o culto.
3225
3226 UMH 650 Give Me the Faith Which Can Remove 
3227 UMH 578 God of Love and God of Power
3228 UMH 648 God the Spirit, Guide and Guardian 
3229 UMH 593 Here I Am, Lord
3230 UMH 649 How Shall They Hear the Word of God 
3231 UMH 651 Come, Holy Ghost, Our Souls Inspire
3232 UMH 432 Jesu, Jesu 
3233    (especialmente para cultos de consagração diaconal)
3234 UMH 398 Jesus Calls Us
3235 UMH 580 Lead On, O King Eternal
3236 UMH 584 Lord, You Give the Great Commission
3237 UMH 396 O Jesus, I Have Promised
3238 UMH 430 O Master, Let Me Walk with Thee
3239 UMH 501 O Thou Who Camest from Above
3240 UMH 583 Sois la Semilla (You Are the Seed)
3241 UMH 408 The Gift of Love
3242 UMH 436 The Voice of God Is Calling
3243 UMH 344 Tú Has Venido a la Orilla (Senhor, vieste 
3244    para a margem do rio)
3245    (especialmente para cultos de consagração diaconal)
3246
3247 CLUW 360 Bless Thou the Gifts
3248 CLUW 254 Blest Be the Dear Uniting Love
3249 CLUW 267 Christ for the Whole Wide World!
3250 CLUW 319 Call’d of God, We Honor the Call
3251 CLUW 265 Here Am I, Send Me
3252 CLUW 263 Here I Am, Lord
3253
3254 MVPC 184 Abre mia ojos a la luz
3255 MVPC 164 Alzad la cruz
3256 MVPC 213  Haz lo que quieras
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3257 MVPC 289 Heme aquí
3258 MVPC 195 Tú has venido a la orilla
3259 MVPC 194 Puedo oír tu voz llamando
3260 MVPC 331 Señor, tú me llamas
3261 MVPC 183 Ven, Espíritu, cual viento
3262
3263 TFWS 2166 Christ Beside Me
3264 TFWS 2133 Give Me a Clean Heart
3265 TFWS 2222 The Servant Song
3266 TFWS 2245 Within the Day-to-Day (A Hymn for Deacons)
3267 TFWS 2137 Would I Have Answered When You Called
3268
3269 W&S 3109 Living Spirit, Holy Fire
3270 W&S 3156 One Is the Body
3271 W&S 3119 Take, O Take Me as I Am
3272 W&S 3118 Take This Moment, Sign, and Space
3273 W&S 3155 The Lord of Life, a Vine Is He
3274
3275
3276 HINOS FINAIS
3277
3278 Se o hino de encerramento for cantado após o ofício final, este deve seguir a Despedida com Benção; 
3279 caso contrário, deve preceder a Despedida com Benção.
3280
3281 UMH 413 A Charge to Keep I Have
3282 UMH 566 Blest Be the Dear Uniting Love
3283 UMH 438 Forth in Thy Name, O Lord
3284 UMH 571 Go, Make of All Disciples 
3285 UMH 578 God of Love and God of Power 
3286 UMH 593 Here I Am, Lord 
3287 UMH 580 Lead On, O King Eternal
3288 UMH 586 Let My People Seek Their Freedom
3289 UMH 584 Lord, You Give the Great Commission
3290 UMH 583 Sois la Semilla (You Are the Seed)
3291 UMH 399 Take My Life, and Let It Be
3292 UMH 582 Whom Shall I Send?
3293 UMH 585 This Little Light of Mine
3294 UMH 606 Come, Let Us Use the Grace Divine
3295
3296 CLUW 261 Go, Make of All Disciples
3297 CLUW 266 Heralds of Light, Speed Away
3298
3299 MVPC 307 Eviado soy de Dios
3300
3301 TFWS 2165 Cry of My Heart
3302 TFWS 2129 I Have Decided to Follow Jesus
3303 TFWS 2153 I’m Gonna Live So God Can Use Me
3304 TFWS 2221 In Unity We Lift Our Song
3305 TFWS 2234 Lead On, O Cloud of Presence
3306 TFWS 2149 Living for Jesus
3307 TFWS 2032 My Life Is in You, Lord
3308 TFWS 2076 O Blessed Spring
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3309 TFWS 2139  Oh, I Know the Lord’s Laid His Hands on Me
3310 TFWS 2004  Praise the Source of Faith and Learning
3311 TFWS 2241 The Spirit Sends Us Forth to Serve
3312 TFWS 2130 The Summons
3313 TFWS 2242 Walk with Me
3314 TFWS 2235  We Are Marching in the Light of God
3315    (Siyahamba)
3316 W&S 3158 Go to the World
3317 W&S 3161  Gracious Creator of Sea and of Land
3318 W&S 3163 Walking in the Light of God
3319 W&S 3160 We Will Follow (Somlandela)
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3320 Anexo B:
3321 Reafirmação do compromisso
3322 no reconhecimento de um diácono em plena conexão

3323 Este ritual é para ser utilizando quando uma pessoa anteriormente ordenada como diácono na 
3324 relação à prova ao abrigo das disposições do Livro de Disciplina de 1992 (ou anterior) e, 
3325 posteriormente, como presbítero em plena conexão, torna-se diácono em plena conexão. 
3326 Reconhece a anterior ordenação como diácono e convida o diácono a reafirmar a sua 
3327 ordenação no contexto da nova ordem dos diáconos sem uma nova ordenação. 
3328
3329 Pode ser utilizado imediatamente antes do “Reconhecimento de Ordens”, nas páginas 514, 517 e 536. 
3330
3331 O bispo dirige-se ao diácono com estas palavras ou palavras semelhantes:
3332
3333 Nome, como ministro na santa igreja de Cristo, irá agora renovar a promessa que 
3334 fez na sua ordenação para proclamar a Palavra de Deus, para ser o servo de todos 
3335 os necessitados, e para conduzir o povo de Deus para servir Cristo no mundo 
3336 ensinando e seguindo o seu exemplo?
3337
3338 Sim, com a ajuda de Deus.
3339
3340 Irás, em nome de Jesus Cristo e da missão da igreja, comprometer-te a 
3341 participar fielmente na Ordem dos Diáconos? Reunir-te-ás regularmente com os teus 
3342 irmãos e irmãs da Ordem dos Diáconos com o propósito de encorajamento 
3343 espiritual, oração, estudo, culto e culto?
3344
3345 Sim, com a ajuda de Deus.
3346
3347 Um certificado apropriado será entregue quando o diácono regressa ao seu lugar.
3348
3349 O culto continua com o Reconhecimento das Ordens ou com a Santa Comunhão ou ainda 
3350 com o Envio.
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¶266.

Número de Petição: 60094-DI-¶266-G; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral de 
Discipulado.

Servo Leigo Certificado

Emendar ¶ 266, como se segue:
Servo Leigo Certificado—1. Um servo leigo certifica-

doUm servo leigo (igreja local ou certificado) é um membro 
professante de uma igreja local ou cargo, ou um participante 
baptizado de um ministério colegial Metodista Unido recon-
hecido ou outro contexto de ministério Metodista Unido, que 
está pronto e desejosoque deseja servir a Igreja e que está bem 
informado sobre e comprometido com as Escriturasque con-
heça e esteja comprometido com as escrituras e a doutrina, le-
gado, organização e a vida da Igreja Metodista Unida, e quem 
recebeu formação específica para desenvolver capacidades no 
testemunhopara testemunharpara a fé Cristã através de comu-
nicação falada, para liderar dentro de uma igreja e comuni-
dadeuma liderança de igreja e comunidade, e ministérios que 
prestam cuidados para providenciar um ministério de cuida-
dos. Um candidato deve ser activo no apoio à igreja local ou 
cargo.

2. O servo leigo certificado serve Os servos leigos devem 
servir a igreja local ou cargo (ou além da igreja local ou car-
go) de qualquer forma na qual o seu testemunho ou liderança 
e serviço inspiram o leigo a um compromisso mais profundo 
de formas nas quais o seu testemunho, liderança e serviço 
inspire outros a um compromisso mais profundo para Cristo 
e um discipulado mais eficaz., incluindo a interpretação das 
Escrituras, doutrina, organização e ministérios da igreja.

3. O servo leigo certificado, através do estudo contínuo 
Através do estudo contínuo e formação, um servo leigo deve 
preparar para assumir uma ou mais das seguintes funções, 
dando principal atenção ao serviço dentro da igreja local ou 
cargo., ministério colegial Metodista Unido ou outro contexto 
de ministério Metodista Unido:

 a) Tomar iniciativa na liderança de doação Providenciar 
liderança, assistência e apoio aos enfâses do programa da ig-
reja ou outro ministério Metodista Unido.

 b) Liderar encontros Liderar os encontros para orar, for-
mar, estudar e debater quando solicitado pelo pastor, superin-
tendente distrital ou comité sobre os Ministérios dos Servos 
Leigos.

 c) Realizar Realizar, ou ajudar a realizar, serviços de 
adoração, pregar a Palavra, e apresentar sermões e ou discur-
sar quando solicitado pelo pastor, superintendente distrital ou 
comité sobre os Ministérios dos Servos Leigos.

 d) Relacionar a Trabalhar com comités adequados e 

áreas do ministério ao providenciar liderança para equipas 
que providenciam liderança congregacional e comunitária ou 
ministérios que providenciam cuidados de acolhimentovida 
congregacional e comunitária e ministérios que providenciam 
cuidados de acolhimento.

 e) Ajudar Ajudar na distribuição dos elementos da 
Comunhão Santasempre que celebrada sob pedido do pastor 
da igreja da qual o servo leigo é membrosob pedido por um 
pastor da igreja da qual o servo leigo é membro.

 f) Ensinar as Escrituras, doutrina, organização, e 
ministérios da Igreja Metodista Unida.

4. Os cursos de formação para os servos leigos devem 
ser aqueles recomendados pela Junta Geral de Discipulado 
ou alternativas aprovadas pelo comité de conferência sobre 
os Ministérios dos Servos Leigos. Tal formação deve conferir 
aos ministérios todos os idiomas e grupos culturais, como ad-
equado. Estes cursos estão abertos a todos, quer um inscrito 
se candidate ou não para servir como um servo leigo. 3. Uma 
pessoa pode ser reconhecida como um servo leigo certificado 
pelo comité distrital ou conferência sobre os Ministérios dos 
Servos Leigos após o candidato ter:

 a) Obtido recomendação do pastor e o conselho da igreja 
ou conferência do cargo da igreja local ou outro ministério 
Metodista Unido no qual ele ou ela é membro.

 b) Concluído o curso BÁSICO dos Ministérios dos 
Servos Leigos.

c) Concluído um curso avançado dos Ministérios dos 
Servos Leigos.

 d) Candidatado a e ter qualificações revistas pelo comité 
distrital sobre os Ministérios dos Servos Leigos ou estrutura 
equivalente (Ver ¶668.3).

5. É recomendado que um serviço de compromisso seja 
realizado pelas pessoas reconhecidas como igreja local ou 
servos leigos certificados.

4. O reconhecimento como um servo leigo certificado 
pode ser renovado anualmente pelo comité distrital sobre os 
Ministérios dos Servos Leigos, ou estrutura equivalente, após 
o servo leigo certificado ter:

 a) Submetido um relatório anual e candidatura de ren-
ovação para a Conferência do Cargo ou conselho da igreja e 
para o comité distrital sobre os Ministérios dos Servos Leigos, 
ou estrutura equivalente, dando provas de desempenho satis-
fatório como um servo leigo certificado.

b) Obtido recomendação do pastor e do conselho da igre-
ja ou conferência do cargo da igreja local ou outro ministério 
Metodista Unido, no qual ele ou ela realiza é membro.

c) Concluído um curso avançado dos Ministérios dos 
Servos Leigos nos últimos três anos.

6. Provisões para Oradores Leigos—Um orador leigo é 
um membro professante de um servo leigo certificado de uma 

Alterações Propostas ao Livro da Disciplina
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igreja local ou cargo que é chamado e preparado para servir a 
igreja em púlpito em conformidade com ¶341.1. Um orador 
leigo vai concluir um curso de estudos providenciado pelos 
Ministérios dos Servos Leigos ou estrutura de conferência 
equivalente. Os oradores leigos serão certificados pelo comité 
da conferência anual sobre os Ministérios dos Servos Leigos 
ou estrutura equivalente após análise. O conceito do orador 
leigo tem como base a tradição histórica do ministério do lei-
go institucionalizada por John Wesley. Enquanto os oradores 
leigos são envolvidos numa variedade de ministérios, o seu 
objectivo é complementar e apoiar, não substituir, pastores. O 
orador leigo vai pregar a Palavra quando o pastor está indis-
ponível, ou de acordo com ¶341.1. 

 Um orador leigo certificado ou uma pessoa com for-
mação requisitada definida pelo comité distrital ou de con-
ferência nos Ministérios dos Servos Leigos, ou estrutura 
equivalente, pode ser certificado como um orador leigo. O 
orador leigo vai concluir um curso de estudos para incluir o 
curso básico do Servo Leigo e liderança de adoração, lider-
ança de orador, descobrir ofertas espirituais, oração, legado e 
política Metodista Unida, e/ou outros cursos como determi-
nado pelo comité de conferência anual nos Ministérios dos 
Servos Leigos ou estrutura equivalente. O orador leigo será 
recomendado pelo pastor da igreja local onde é membro e por 
um voto da conferência do cargo.

 Após conclusão do trabalho de curso requerido, o individ-
uo será examinado pelo comité distrital sobre os Ministérios 
dos Servos Leigos ou estrutura equivalente e recomendado 
para o comité da conferência sobre os Ministérios dos Servos 
Leigos ou estrutura equivalente para certificação.

 O orador leigo deve candidatar-se a uma re-certifi-
cação e apresentar-se perante o comité distrital sobre os 
Ministérios dos Servos Leigos ou estrutura equivalente a 
cada três anos e receber um apoio desta conferência de car-
go da igreja local.

 Um orador leigo é um voluntário e serve sem compen-
sação.

5. Um orador leigo certificado pode transferir a certifi-
cação para outro distrito ou conferência após recepção de 
uma carta do comité do distrito anterior sobre os Ministérios 
dos Servos Leigos, ou estrutura equivalente, confirmando a 
certificação actual e a data de conclusão do curso avançado 
mais recentemente frequentado. Uma renovação adicional 
está de acordo com ¶ 266.4.

6. É recomendado que um serviço de compromisso seja 
realizado para as pessoas reconhecidas como servos leigos 
certificados.

7. Os cursos dos Ministérios de Servos Leigos devem 
ser aqueles recomendados pela Junta Geral de Discipulado 
ou alternativas aprovadas pelo comité de conferência sobre 
os Ministérios dos Servos Leigos. Os cursos devem incluir 
grupos de língua e cultura como relevante para o contexto. 
Os cursos dos Ministérios dos Servos Leigos estão abertos a 

todos, quer um participante pretenda ou não reconhecimento 
como um servo leigo certificado.

8. Um servo leigo certificado é um voluntário mas um 
membro honorário para o púlpito é adequado.

Justificação:
A alteração proposta actualiza a linguagem assim como 

clarifica o processo de certificação como um servo leigo, alin-
hando processos com outras categorias sobre os Ministérios 
dos Servos Leigos. O orador leigo é movido para um parágrafo 
diferente como a sua própria categoria para demonstrar o seu 
ministério distinto, reduzir confusão e providenciar um mel-
hor alinhamento. 

¶266.

Número da petição: 60998-DI-¶266-G; Carlsen, Jonathan - 
Arcadia, FL, EUA.

Ministérios dos leigos oradores e leigos servos

Emendar ¶¶ 247.11, 266, 267, 268, 269, 631.6, 668 e 
1116.6 como se segue:

1. Emendar o ¶ 247.11:
11. A Conferência do Cargo inquirirá anualmente sobre 

as oferendas, obras e utilidade dos leigos oradores, leigos ser-
vos, e ministros leigos certificados relacionados com o car-
go e recomendará ao comité distrital e/ou da conferência dos 
Ministérios dos Leigos Oradores e Leigos Servos as pessoas 
que cumpriram as metas definidas para um leigo orador ou 
leigo servo de uma igreja local e/ou para leigo orador ou leigo 
servo certificado e ministro leigo certificado (¶¶ 266-269).  

2. Emendar o ¶ 266:
Secção XI. Ministérios dos leigos oradores e leigos ser-

vos
¶ 266. Leigos Oradores e Leigos Servos—Os leigos ora-

dores e leigos servos Um leigo servo (igreja local e certifica-
do) é um membro professante são membros professantes de 
uma igreja local ou cargo que está estão prontos e desejosos 
. . . e ministros de prestação de cuidados. Os leigos oradores 
são os descendentes espirituais directos dos pregadores leigos 
originais nomeados por Wesley, Otterbein, Boehm e Albright, 
enquanto que leigos servos estão geralmente envolvidos em 
ministérios não oradores, mas estes servos são ministérios ig-
uais com a mesma formação e requisitos. Todos os candidatos 
Um candidato deve ser activo no apoio à igreja local ou cargo.

2. Os leigos oradores e leigos Leigos servos devem servir 
. . .

3. Ao longo do estudo e de formação permanentes, os 
leigos oradores e os leigos servos um leigo servo deve prepa-
rar-se para assumir . . . dentro da igreja local ou cargo.

a) Tomar a iniciativa . . ..
b) Conduzir assembleias quando . . . comité dos ministéri-

os de leigos oradores e leigos servos.
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c) Conduzir . . . comité dos ministérios de leigos oradores 
e leigos servos.

d) Relacionar . . .
e) Apoiar . . .
4. Os cursos de formação de leigosoradores e leigos ser-

vos são os recomendados pela Junta Geral do Discipulado 
ou as alternativas aprovadas pelo comité da conferência dos 
Ministérios dos Leigos Oradores e Leigos Servos., e podem 
incluir cursos em orientação de culto e oração, oração, ofer-
endas espirituais, pregação, e herança e política Metodista 
Unida. Estes cursos estão abertos a todos, quer um inscrito se 
candidate ou não para servir como um servo orador ou servo 
leigo.

5. É recomendado que um serviço de compromisso seja 
realizado pelas pessoas reconhecidas como igreja local ou 
servos oradores ou servos leigos certificados.

6. Disposições para Leigos Oradores - Um leigo orador 
. . . serviço sem remuneração.

3. Emendar o ¶ 267:
¶ 267. Leigos Oradores e Leigos Servos da igreja lo-

cal—1. Um candidato pode ser reconhecido como leigo ora-
dor ouleigo servo da igreja local pelo comité distrital ou da 
conferência nos Ministérios dos Leigos Oradores e Leigos 
Servos depois de o candidato ter:

a) Entregado uma candidatura . . .
b) Concluído o curso básico para servo orador ou servo 

leigo.
2. Leigo orador ou leigo servo da igreja local com a dev-

ida formação . . .
3. Para manter o estado, um relatório e recandidatura com 

recomendação devem ser submetidos anualmente e um cur-
so de actualização aprovado pelo comité de conferência dos 
Ministérios dos Servos Leigos deve ser concluído uma vez a 
cada três anos (ver ¶ 247.11).

4. Emendar o ¶ 268:
¶ 268. Leigos Oradores e Leigos Servos certificados—1. 

Um candidato pode ser admitido como leigo orador ou leigo 
servo certificado pelo comité distrital ou da conferência nos 
Ministérios dos Leigos Oradores e Leigos Servos depois de o 
candidato ter: 

a) Entregado uma candidatura . . .
b) Concluído os cursos de formação básico e avançado 

para os ministérios dos  servos oradores ou  servos leigos.
c) As suas qualificações revistas pelo comité distrital so-

bre os Ministérios dos Leigos Oradores e Leigos Servos  nos 
ministérios de leigos servos e na conferência de cargo anual 
(ver ¶ 668.3).

2. O leigo orador ou o leigo servo certificado com a dev-
ida formação continuará . . . Além disso, o leigo orador ou o 
leigo servo certificado pode servir . . .

3. O reconhecimento como leigo orador ou leigo servo 
certificado deve ser renovado anualmente pelo comité distrital 
ou conferência sobre os Ministérios dos Leigos Oradores e 

Leigos Servos, após o leigo orador ou o leigo servo ter:
a) solicitado . . .
b) Submetido um relatório anual à Conferência do Cargo 

e ao comité nos Ministérios dos Leigos Oradores e  Leigos 
Servos, dando provas do desempenho satisfatório do serviço 
de leigo servo serviço.

c) Sido recomendado . . .
d) Concluído . . .
5. Emendar o ¶ 269:
¶ 269. Transferência de leigos oradores e leigos servos 

certificados—Um leigo orador ou leigo servo certificado que 
muda . . . carta do anterior comité distrital sobre os Ministérios 
dos leigos oradores eleigos servos . . .

6. Emendar o ¶ 631:
¶ 631. Conferência da Junta da Laicidade—1. Haverá 

. . .
2. O objectivo da conferência da Junta da Laicidade será:
a) Implementar . . .
b) Desenvolver . . .
c) Dar formação . . .
d) Apoiar . . .
e) Organizar . . .
3. Recomenda-se a seguinte filiação da junta: o líder leigo 

da conferência, os líderes leigos associados da conferência, o 
director da conferência dos Ministérios dos Leigos Oradores 
e Leigos Servos, . . .

4. O líder leigo da conferência irá . . .
5. A junta reportará aos Ministérios dos Leigos Oradores 

e Leigos Servos e outros grupos leigos organizados . . .
6. O comité da conferência dos Ministérios dos Leigos 

Oradores e Leigos Servos—a)Apela-se a cada conferência 
anual que cria um comité da conferência dos Ministérios dos 
Leigos Oradores e Leigos Servos ou outra estrutura equiva-
lente para preencher . . .

b) O objectivo do comité da conferência dos Ministérios 
dos Leigos Oradores e Leigos Servos é definir critérios e ori-
entações para os comités distritais dos Ministérios dos Leigos 
Oradores e Leigos Servos e . . .

c) O comité da conferência dos Ministérios dos Leigos 
Oradores e Leigos Servos consistirá, no mínimo, dos direc-
tores distritais dos Ministérios dos Leigos Oradores e Leigos 
Servos ou seus equivalentes.

d) Haverá um director da conferência dos Ministérios dos 
Leigos Oradores e Leigos Servos . . . 

7. Responsabilidades na área do Ministério da Laicidade-
a) Desenvolver e promover . . .

b) Dar apoio e orientação para esses programas laicos 
como Ministérios dos Leigos Oradores e Leigos Servos . . .

c) Apoiar e orientar . . .
d) Organizar um comité da conferência dos Ministérios 

dos Leigos Oradores e Leigos Servos . . . 
7. Emendar o ¶ 668:
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¶ 668. Comité distrital dos Ministérios dos Leigos 
Oradores e Leigos Servos. Apela-se aos distritos que criem 
um comité distrital dos Ministérios dos Leigos Oradores e 
Leigos Servos relacionado com a conferência anual através do 
comité da conferência dos Ministérios dos Leigos Oradores 
e Leigos Servos. Haverá um cargo de director distrital dos 
Ministérios dos Leigos Oradores e Leigos Servos a preencher 
conforme os requisitos do distrito. Este cargo será preenchido 
por um leigo orador ou um leigo servo certificado.

1. O objectivo do comité distrital dos Ministérios dos 
Leigos Oradores e Leigos Servos é planear e supervisionar o 
programa dentro do distrito.

2. O comité será presidido pelo director distrital dos 
Ministérios dos Leigos Oradores e Leigos Servos. Além do 
director . . . um instrutor dos cursos para leigos oradores 
eleigos servos. Outro . . .

3. As responsabilidade de um comité distrital dos 
Ministérios dos Leigos Oradores e Leigos Servos é dar for-
mação básica para leigos oradores e leigos servos da igreja 
local e cursos avançados para leigos oradores e leigos ser-
vos certificados como recomendado pela Junta Geral do 
Discipulado, ou como aprovado pelo comité da conferência 
dos Ministérios dos Leigos Oradores e Leigos Servos; decidir 
quem pode ser reconhecido como leigos oradores e leigos ser-
vos certificados; ajudar a combiná-los combinar leigos ora-
dores e leigos servos com oportunidades de serviço; e apoiar 
e afirmá-los e ministros leigos certificados quando servirem.

4. O comité distrital planeará cursos avançados para 
leigos oradores e leigos servos para manter esse reconheci-
mento.

5. O comité distrital reportará ao pastor e à conferência 
do cargo de cada curso de leigo orador e leigo servo certifi-
cado que tenha sido satisfatoriamente concluído pelo leigo 
orador e leigo servo certificado.

8. Emendar o ¶ 1116.6, instruindo que a Junta Geral do 
Discipulado irá:

6. apoiar os directores director da conferência dos 
Ministérios dos Leigos Oradores e Leigos Servos, e os di-
rectores director do distrito dos Ministérios dos Leigos 
Oradores e Leigos Servos, para a conferência e comité dis-
trital dos Ministérios dos Leigos Oradores e Leigos Servos, 
e Associação de Directores da Conferência dos Ministérios 
de Leigos Oradores ou seu equivalente. Em consulta com os 
directores da conferência, a junta irá definir normas para a ig-
reja local, e leigos oradores e leigos servos, e ministros leigos 
certificados . . .

Justificação:
¶¶ 266-269 quando descreveu leigos oradores, uma 

tradição com 250 anos. ¶ 266.6 saudou a tradição, mas re-
definiu o leigo orador como um leigo servo com melhor for-
mação. Os leigos oradores e os leigos servos devem ser ig-
uais. Antes, os leigos oradores da igreja local necessitavam 

apenas de um curso. A regra hoje em dia é mais exigente do 
que as regras de educação contínua dos pastores.

¶267.

Número de Petição: 60095-DI-¶267-G; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral de 
Discipulado.

Orador Leigo Certificado

Eliminar o ¶ 267 e substituir o seguinte:
¶ 267. Servo Leigo da Igreja Local—1. Um candidato 

pode ser reconhecido como um servo leigo da igreja local 
pelo comité distrital ou conferência sobre os Ministérios dos 
Servos Leigos após o candidato ter:

a) Apresentado a candidatura por escrito ao comité ad-
equado e ter sido recomendado pelo pastor e o conselho da 
igreja ou a conferência de cargo da igreja local no qual é 
mantido o estado de membro. O superintendente distrital deve 
ser responsável por reportar os nomes dos candidatos para o 
comité adequado.

b) Concluído o curso básico para servo leigo.
2. O servo leigo da igreja local com a formação adequa-

da (ver ¶ 266.3) deve servir a igreja local na qual é membro 
através de ministérios de liderança, cuidado e comunicação.

3. Para manter o estado, um relatório e recandidatura com 
recomendação devem ser submetidos anualmente e um curso 
de actualização aprovado pelo comité de conferência sobre os 
Ministérios dos Servos Leigos deve ser concluído uma vez a 
cada três anos (ver ¶ 247.11).

¶ 267. Orador Leigo Certificado—1. Um orador leigo 
certificado é um servo leigo certificado (ou equivalente como 
definido pela sua conferência central) cujo chamamento foi 
afirmado pelo comité de conferência sobre os Ministérios dos 
Servos Leigos ou estrutura equivalente para servir a igreja em 
púlpito em conformidade com ¶ 341.1. 

2. O orador leigo certificado serve ao pregar a Palavra 
quando solicitado pelo pastor, superintendente distrital ou 
comité sobre os Ministérios dos Servos Leigos, em conformi-
dade com ¶ 341.1. 

3. Alguém pode ser certificado como um orador leigo 
após ele ou ela ter:

a) Sido certificado como um servo leigo (ou equivalente 
como definido pela sua conferência central).

b) Obtido recomendação do pastor e do conselho da ig-
reja ou conferência do cargo da igreja local no qual ele ou ela 
é membro.

 c) Concluído um registo de estudos incluindo cursos so-
bre adoração, oração, descobrir ofertas espirituais, pregação, 
legado e política Metodista Unida, e/ou outros cursos como 
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determinado pelo comité de conferência nos Ministérios dos 
Servos Leigos ou estrutura equivalente. 

 d) Entrevistado com e obtido recomendação do comi-
té distrital nos Ministérios dos Servos Leigos, ou estrutura 
equivalente, a ser submetida ao comité de conferência sobre 
os Ministérios dos Servos Leigos, ou estrutura equivalente, 
para aprovação e certificação.

4. O reconhecimento como orador leigo certificado pode 
ser renovado anualmente pelo comité de conferência sobre os 
Ministérios dos Servos Leigos, ou estrutura equivalente, após 
o orador leigo certificado ter:

 a) Submetido um relatório anual e candidatura de ren-
ovação à Conferência do Cargo ou conselho da igreja e ao 
comité distrital sobre os Ministérios dos Servos Leigos, ou es-
trutura equivalente, dando provas de desempenho satisfatório 
como orador leigo certificado.

b) Obtido uma recomendação para reconhecimento con-
tínuo como orador leigo certificado do pastor e o conselho 
da igreja ou conferência do cargo da igreja local, ou outro 
ministério Metodista Unido, no qual ele ou ela é membro.

c) Concluído um curso avançado dos Ministérios dos 
Servos Leigos nos últimos três anos.

d) Nos últimos três anos, ser entrevistado por e obtido 
uma recomendação para a renovação como orador leigo cer-
tificado do comité distrital sobre os Ministérios dos Servos 
Leigos, ou estrutura equivalente, e a aprovação do comité de 
conferência sobre os Ministérios dos Servos Leigos, ou estru-
tura equivalente para nova certificação.

5. Um orador leigo certificado pode transferir a certifi-
cação para outro distrito ou conferência após recepção de 
uma carta do comité do distrito anterior sobre os Ministérios 
dos Servos Leigos, ou estrutura equivalente, confirmando a 
certificação actual e a data de conclusão do curso avançado 
mais recentemente frequentado. Uma renovação adicional 
está de acordo com ¶ 267.4.

6. Um orador leigo certificado é um voluntário mas um 
honorarium é adequado.

Justificação:
Remover a categoria de “servo leigo da igreja local”, sub-

stituindo-a por uma categoria separada para “orador leigo cer-
tificado”, reconhecendo este chamamento específico para o 
ministério. Removê-la de ¶ 266 reduz o número de categorias 
sob os ministérios dos servos leigos e diminui a confusão em 
redor dos papéis do orador leigo e servo leigo.

¶268.

Número de Petição: 60096-DI-¶268-G; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral de 
Discipulado.

Ministro Leigo Certificado

Eliminar o ¶ 268 e substituir o seguinte:
¶ 268. Servo Leigo Certificado—1. Um candidato pode 

ser reconhecido como um servo leigo certificado da igreja lo-
cal pelo comité distrital ou conferência sobre os Ministérios 
dos Servos Leigos após o candidato ter:

a) Apresentado a candidatura por escrito ao comité ad-
equado e ter sido recomendado pelo pastor e o conselho da 
igreja ou a conferência de cargo da igreja local na qual é 
membro.

b) Concluído os cursos de formação básico e avançado 
para os ministérios dos servos leigos.

c) As suas qualificações serem revistas pelo comité dis-
trital sobre os ministérios dos servos leigos e a conferência do 
cargo anual (ver ¶ 668.3)

2. O servo leigo certificado com formação adequada deve 
continuar a servir a igreja local através de ministérios de lid-
erança, cuidados e comunicação e pode servir no papel de 
líder de classe (ver ¶ 266.1 e .3). Adicionalmente, o servo 
leigo certificado pode servir no distrito e conferência e nas 
igrejas locais que não a igreja local na qual é membro.

3. O reconhecimento como um servo leigo certificado 
deve ser renovado anualmente pelo comité de distrito ou con-
ferência sobre os Ministérios dos Servos Leigos após o servo 
leigo certificado ter:

 a) Solicitado por escrito a renovação da certificação.
 b) Submetido um relatório anual à Conferência do Cargo 

e o comité nos Ministérios dos Servos Leigos, dando provas 
do desempenho satisfatório do serviço do servo leigo.

 c) Ser recomendado para renovação pelo pastor e o con-
selho da igreja ou Conferência do Cargo.

 d) Concluído, pelo menos um vez em cada três anos, um 
curso avançado para servos leigos.

¶ 268. Ministro Leigo Certificado—1. Um ministro lei-
go certificado é um servo leigo certificado, missionário leigo 
certificado ou equivalente como definido pela sua conferência 
central, que é chamado e preparado para realizar a adoração 
pública, cuidar da congregação, desenvolver novas e exis-
tentes comunidades de fé, pregar a palavra, liderar pequenos 
grupos ou estabelecer ministérios de comunicação de comu-
nidade como parte de uma equipa de ministério com a super-
visão e apoio de um clérigo. Um ministro leigo certificado 
é nomeado por um superintendente distrital de acordo com 
¶ 419.2.

2. O ministro leigo certificado serve para melhorar a 
qualidade do ministério tal como um líder de classe fez no 
Metodismo antigo através de serviços na igreja local, circuito 
ou paróquia cooperativa ou ao expandir o ministério da eq-
uipa em outras igrejas e cargos. Tal como com o ministério 
leigo no Metodismo antigo, o ministro leigo certificado usa 
as suas oferendas como prova da graça de Deus. 
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3. Uma pessoa pode ser reconhecida pelo comité da 
conferência dos Ministérios dos Servos Leigos, ou estrutura 
equivalente, como um ministro leigo certificado após ele ou 
ela ter:

a) Sido certificado como um servo leigo, missionário lei-
go ou equivalente como definido pela sua conferência central.

b) Obtido recomendação do pastor e do conselho da 
igreja ou conferência do cargo da igreja local no qual ele ou 
ela é membro.

c) Concluído um percurso de estudo para os ministros 
leigos certificados relevantes para a nomeação do candidato 
como definido pela Junta Geral de Discipulado ou o Plano 
Nacional para o Ministério Hispânico-Latino em colaboração 
com a Junta Geral de Discipulado e o comité de conferência 
sobre os Ministérios dos Servos Leigos ou estrutura equiva-
lente.

d) Recebido uma carta de recomendação do seu superin-
tendente distrital.

e) Ter todos os requisitos para a certificação, incluindo 
análise e avaliação adequadas como definido pela conferên-
cia anual, revistos pelo comité de conferência nos Ministérios 
dos Servos Leigos, ou estrutura equivalente, para referência 
para o comité distrital no ministério ordenado para exame de 
pessoas que se candidataram por escrito para serem minis-
tros leigos certificados e para fazer uma recomendação para 
certificação (ver ¶ 666.10). Após o comité distrital sobre o 
ministério ordenado entrevistar o candidato, o comité distrital 
sobre o ministério ordenado vai fazer uma recomendação para 
o comité de conferência dos Ministérios dos Servos Leigos 
para a certificação final por aquele comité.

4. O reconhecimento como um orador leigo certifica-
do pode ser renovado a cada dois anos pelo comité de con-
ferência sobre os Ministérios dos Servos Leigos, ou estrutura 
equivalente, após o ministro leigo certificado ter:

 a) Submetido um relatório anual à Conferência do Cargo 
ou conselho da igreja onde é mantido o estado de membro e 
para o comité de conferência sobre os Ministérios dos Servos 
Leigos, ou estrutura equivalente, dando provas de desempen-
ho satisfatório como um ministro leigo certificado.

b) Obtido uma avaliação de ministério pelo comité sobre 
as relações pastor-paróquia, conselho de igreja ou Conferência 
do Cargo da congregação da qual ele ou ela é membro, ou 
quando sob nomeação, do comité sobre as relações pastor- 
paróquia, Conferência do Cargo ou junta supervisora do 
ministério que define para a qual ele ou ela foi transferido(a).

c) Concluído um curso avançado dos Ministérios dos 
Servos Leigos definidos pelo comité de conferência sobre os 
Ministérios dos Servos Leigos ou estrutura equivalente nos 
últimos dois anos.

d) Obtido recomendação para a nova certificação do su-
perintendente distrital.

e) Tido todos os requisitos para a nova certificação re-
vistos pelo comité de conferência nos Ministérios dos Servos 

Leigos, ou estrutura equivalente, para referência para o comité 
distrital no ministério ordenado para exame de pessoas que se 
candidataram por escrito para serem ministros leigos certifi-
cados e para fazer uma recomendação para a nova certificação 
(ver ¶ 666.10). Após o comité distrital sobre o ministério orde-
nado entrevistar o ministro leigo certificado, o comité distri-
tal sobre o ministério ordenado vai fazer uma recomendação 
para o comité de conferência sobre os Ministérios dos Servos 
Leigos para a nova certificação final por aquele comité.

5. Um orador leigo certificado pode transferir a certifi-
cação para outro distrito ou conferência após recepção de uma 
carta do comité de conferência anterior sobre os Ministérios 
dos Servos Leigos, ou estrutura equivalente, confirmando a 
certificação actual e a data de conclusão do curso avançado 
mais recentemente frequentado. Uma renovação adicional 
está de acordo com 268.4.

6. Um ministro leigo certificado não é elegível para rece-
ber apoio dos fundos de compensação equitativos ou fundos 
de pensão que são providos para o clero. Se o ministro leigo 
certificado é um membro do pessoal leigo de uma igreja, cir-
cuito ou paróquia cooperativa, a congregação local é incen-
tivada a providenciar compensação e reter taxas adequadas a 
um leigo. 

Justificação:
A mudança proposta actualiza a linguagem e assume que 

o parágrafo apagado é movido para ¶ 266 para uma agilização 
e melhor alinhamento de processos. 

¶269.

Número de Petição: 60097-DI-¶269-G; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral de 
Discipulado.

Esclarecimento dos Ministérios dos Leigos Servos

Eliminar ¶ 269:
¶ 269. Transferência da Certificação por Leigos Servos 

Certificados—Um leigo servo certificado que seja transferi-
do pode transferir a certificação para o novo distrito após 
recepção de uma carta do comité do distrito anterior sobre 
os Ministérios dos Leigos Servos que confirme a certificação 
actual e a data da conclusão do curso frequentado avançado 
mais recente. Uma renovação adicional da certificação está de 
acordo com ¶ 268.

Justificação:
A “transferência de certificação pelos Leigos Servos Cer-

tificados” encaixa-se melhor no parágrafo que trata de leigos 
servos certificados. A alteração proposta providencia um mel-
hor alinhamento com outros parágrafos para os ministérios de 
servos leigos.
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¶270.

Número de Petição: 60098-DI-¶270-G; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral de 
Discipulado.

Missionários Leigos

Eliminar o ¶ 270 e substituir o seguinte:
¶ 270. Disposições para os Missionários Leigos–Os mis-

sionários leigos são leigos empenhados, a maior parte vol-
untários, com vontade de receberem formação e trabalhar numa 
equipa com o pastor-mentor para desenvolverem comunidades 
de fé, estabelecer ministérios de comunidade, desenvolver 
programas de extensão de escolas de igreja e empenhados no 
desenvolvimento congregacional. Todos os missionários leigos 
devem seguir as directrizes estabelecidas pelo Comité Nacional 
sobre os Ministérios Hispânicos do Plano Nacional para os 
Ministérios Hispânicos e podem ser certificados pela sua con-
ferência anual. Se as conferências anuais escolherem certificar 
missionários leigos, devem fazê-lo de acordo com as directriz-
es. São responsáveis pelo seu pastor-mentor como membros 
da equipa do ministério. A equipa do ministério é responsável 
pela congregação local ou órgão patrocinador que definiu os 
objectivos para o ministério e nomeou a equipa do ministério. 
O missionário leigo é responsável pelas políticas e procedi-
mentos da conferência anual quando nomeado. O conceito dos 
missionários leigos é teologicamente baseado no ministério 
dos leigos. Apesar de os missionários leigos estarem empenha-
dos em vários ministérios, o seu objectivo é complementar, não 
substituir, os pastores.

Missionário Leigo–Os missionários leigos são leigos em-
penhados, a maior parte voluntários, com vontade de receber-
em formação e trabalhar numa equipa com o pastor-mentor 
para desenvolverem comunidades de fé, estabelecer ministéri-
os de comunidade, desenvolver programas de extensão de 
escolas de igreja e empenhados no desenvolvimento con-
gregacional com e nas comunidades locais. Os missionários 
leigos são formados de acordo com e seguindo as directrizes 
estabelecidas pelo Comité Nacional do Plano Nacional para o 
Ministério dos Ministérios Hispânico-Latinos que trabalham 
em conjunto com a conferência anual. São certificados em 
conjunto com a sua conferência anual e o Plano Nacional 
para o Ministério Hispânico-Latino. A equipa do ministério 
é apoiada por e responsável pela congregação local, distrito 
ou entidade de conferência anual que a nomeou para a sua 
missão. O conceito do missionário leigo é baseado teologica-
mente no ministério dos leigos, para complementar o trabalho 
do pastor.

Um missionário leigo certificado deve ser equivalente a 
um servo leigo certificado nos processos de certificação como 
um ministro leigo (¶ 271, §§ 3-6); e a sequência formacional 
Módulo I-Módulo II e Módulo III para uma educação con-
tínua do Plano Nacional para o Ministério Hispânico-Latino 

deve ser equivalente ao percurso de estudo para ministros 
leigos certificados relevantes para a nomeação do candidato e 
o curso avançado ou eventos de educação contínua aprovados 
aqui.

Justificação:
Trazer os missionários leigos do Plano Nacional para os 

Ministérios Hispânico-Latinos para os processos de ministério 
leigo certificado, providenciar consistência entre os parágra-
fos relacionados, tornando o Ministério Leigo Certificado 
mais claramente um ministério leigo e mais claramente sepa-
rado do papel de pastor local licenciado. 

¶533.

Número de Petição: 60100-DI-¶533; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral de 
Discipulado.

Ministérios dos Jovens Jurisdicionais

Emendar ¶ 533, como se segue:
¶ 533. Ministérios dos Jovens Jurisdicionais Convocação 

da Organização do Ministério da Juventude—Existirá uma or-
ganização do ministério da juventude jurisdicional com o ob-
jectivo de As jurisdições devem incorporar juventude, jovens 
e adultos que trabalhem com eles em parcerias criativas para:

• networking Reunir os trabalhadores dos ministérios da 
juventude e jovens por toda a região,

• suportar os ministérios da juventude nas conferências 
anuais, e Suportar os ministérios dos jovens nas conferências 
anuais, e

• Providenciar um processo pelo qual os representantes 
são escolhidos e enviados para a Convocação Global dos 
Jovens e a Divisão sobre os Ministérios com os Jovens.

apoiando os trabalhadores jovens no seu ministério. Pode 
existir uma convocação de organização do ministério da ju-
ventude jurisdicional a ser realizada, pelo menos, uma vez por 
ano em cada jurisdição (não no mesmo ano que a Convocação 
Global dos Jovens). Entre os membros da convocação haverá 
quatro representantes que votam de cada conferência: o co-
ordenador de conferência dos ministérios da juventude ou 
nomeado; o presidente ou nomeado do conselho de conferên-
cia do ministério da juventude; dois jovens, a serem eleitos 
como deve ser determinado pelo conselho de conferência no 
ministério da juventude. É recomendado que pelo menos dois 
membros de cada conferência anual sejam pessoas de raça 
e etnia diferentes. Cada jovem será baptizado ou declarado 
membro professante da Igreja Metodista Unida. Outras pes-
soas podem ser adicionadas por jurisdições de acordo com 
as suas directrizes operacionais respectivas, desde que as 
categorias acima sejam tidas em conta e a representação eq-
uitativa recomendada de pessoas de raça e etnia diferentes 
seja observada. As custas da convocação da organização do 
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ministério da juventude jurisdicional devem ser suportadas 
pelas conferências anuais de participação.

As jurisdições são incentivadas a organizar os seus 
Ministérios de Jovens de formas criativas que melhor fun-
cionem para o seu contexto. O coordenador dos ministérios 
de jovens jurisdicionais ajudará a conceber, manter e avaliar 
quaisquer processos para realizar este trabalho. 

Em qualquer processo, ou grupo de coordenação, para os 
Ministérios de Jovens Jurisdicionais, é incentivada a seguinte 
representação:

• participantes de cada conferência na jurisdição
• representação racial/étnica que reflecte a composição 

demográfica da jurisdição
• participantes que trazem uma variedade de perspectivas 

teológicas e culturais
• juventude e jovens adultos que possam ou não tam-

bém servir nos Conselhos da Conferência do Ministério da 
Juventude/Jovens Adultos

• trabalhadores adultos que possam ou não também fazer 
parte do pessoal de conferência juventude/jovens adultos ou 
nomeados similares

Deverá existir um ministério de juventude jurisdicional 
Deverão existir um coordenador de ministérios de jovens jurisdi-
cionais que será responsável face ao conselho jurisdicional sobre 
ministérios ou estrutura equivalente e a organização de ministério 
de juventude jurisdicional a equipa de coordenação de ministéri-
os de jovens jurisdicional. Este coordenador pode ou não ser a 
mesma pessoa que o representante adulto para a Divisão sobre 
Ministérios Com os Jovens da Junta Geral de Discipulado. Esta 
decisão será determinada pelos representantes da convocação da 
organização do ministério da juventude jurisdicional ou a orga-
nização do ministério da juventude jurisdicional.

Uma responsabilidade do jurisdicional Responsabilidade de 
escolher representantes para a Divisão sobre os Ministérios com 
Jovens— Usando um processo adequado para cada contexto da 
Jurisdição, os ministérios dos Jovens Jurisdicionais irão:

• Escolher um membro da juventude para servir na a 
Divisão sobre os Ministérios Com Jovens da Junta Geral de 
Discipulado para um período de quatro anos. Em cooperação 
com a eleição jurisdicional de um jovem adulto para a di-
visão, a organização do ministério de juventude jurisdicion-
al deve assegurar que tanto o representante da juventude ou 
jovem adulto será uma pessoa jovem de raça/etnia diferente. 
Jovens eleitos para membros do A juventude escolhida para 
servir na Divisão sobre os Ministérios com Jovens deverão ter 
dezasseis anos de idade ou menos aquando a nomeação. 

• As nomeações terão origem nos conselhos de conferên-
cia anual sobre ministério da juventude ou estrutura equiv-
alente, igrejas locais, distritos, coordenadores de jovens de 
conferência ou outro clero ou leigos interessados.

• Os Ministérios de Jovens Jurisdicionais devem garantir 
que o representante jovem ou jovem adulto (que é eleito na 
eleição jurisdicional) será uma pessoa jovem racial/étnica.

• O processo de nomeação seguido pelos conselhos de 
conferência sobre ministério de jovens incluíram a solicitação 
de nomeações de igrejas locais, subdistritos e distritos. Tanto 
quanto possível, os membros da Divisão sobre Ministérios 

com Jovens de cada jurisdição serão de duas conferências an-
uais diferentes nessa jurisdição.

Responsabilidade de escolher representantes para par-
ticipar na Convocação Global de Jovens—No ano antes da 
Convocação Global de Jovens, a convocação de Ministério 
Jovem jurisdicionalos Ministérios de Jovens Jurisdicionais 
irão também eleger escolher cinco jovens e um adulto para 
servir como delegados com poder de voto na Convocação 
Global de Jovens.

Adicionalmente a permitir a eleição dos seus dois mem-
bros de divisão e eleição de delegados para a Convocação 
Global de Jovens, as seguintes são responsabilidades sugeri-
das para a organização de ministério jovem jurisdicio-
nalOutras responsabilidades sugeridas para os Ministérios de 
Jovens Jurisdicionais:

1.  iniciar e apoiar eventos jurisdicionais (acampamentos, 
conferências, workshops e etc.).

2.  recomendar prioridades, preocupações, e/ou políticas 
à Divisão sobre Ministérios com Jovens.

3.  promover o estabelecimento e consciencialização das 
necessidades, preocupações, problemas e etc., de pessoas de 
raças e etnias diferentes através de caucus, acampamentos, 
consultorias e etc.

4.  Promover o crescimento espiritual dos participantes 
na convocação da organização do ministério da juventude 
jurisdicionalPromover o crescimento espiritual dos partici-
pantes nos eventos e actividades do ministério dos jovens ju-
risdicionais.

5.  Promover um alcance evangelístico com a juventude 
e através da juventude ao providenciar oportunidades educa-
cionais e recursos que aumentam a sua consciencialização, 
exposição e envolvimento nas áreas da missão, justiça social, 
discipulado, desenvolvimento de liderança e formação espiritu-
al, na medida que se relacionam com a sua Conferência Anual 
e igreja local promover um alcance evangelístico com os jovens 
e através de jovens ao providenciar oportunidades educacionais 
e recursos que aumentam a sua consciencialização, exposição 
e envolvimento nas áreas da missão, justiça social, discipulado, 
desenvolvimento de liderança e formação espiritual na medida 
que se relacionam com a sua Conferência Anual e igreja local.

6.  Providenciar formação e experiências de apoio ao pes-
soal da juventude da conferênciaprovidenciar formação e ex-
periências de apoio para o pessoal dos ministérios dos jovens 
da conferência.

7.  Permitir a comunicação entre os níveis gerais e de 
conferência do ministério da juventudepermitir a comuni-
cação entre os níveis gerais e de conferência dos ministérios 
da juventude.

Uma responsabilidade adicional da convocação da orga-
nização do ministério da juventude jurisdicional será eleger 
um comité de direcção ou órgão executivo para executar as 
funções e responsabilidades sugeridas da convocação du-
rante o intervalo entre as convocações. A convocação deve 
determinar a representação de tal órgão, a forma de eleição, 
qualquer financiamento do mesmo e a relação do órgão para 
as conferências anuais e para o conselho jurisdicional sobre 
os ministérios ou equivalente.
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Justificação:
A natureza dos ministérios dos jovens mudou significa-

tivamente nos últimos 8 anos e processos estabelecidos que 
não são mais exequíveis. Muitas jurisdições precisam de mais 
formas flexíveis para organizar, seleccionar representação e 
reunir e estão a criar caminhos que lhes permite ter já esta 
flexibilidade. Estas mudanças permitem criatividade.

¶630.

Número da petição: 60962-DI-¶630-G; Furr, Steve - 
Jackson, AL, EUA para a Associação da Conferência Anual 
de Líderes Leigos.

Permissividade na estrutura AC - CBOD

Para efeitos de atribuição de poderes às conferências an-
uais com vista a determinarem as suas próprias agendas e es-
trutura alterar o ¶ 630, como segue:

¶ 630. Junta de Discipulado da Conferência—A con-
ferência anual irá pode organizar uma junta de discipula-
do ou outras estrutura equivalente para se encarregar destas 
funções e manter a relação conexional entre a Junta Geral 
do Discipulado e a conferência, distrito e igreja local, e 
providenciar as funções de discipulado que tenham a ha-
ver com os objetivos e âmbito de trabalho da Junta Geral 
do Discipulado, conforme estipulado nos ¶¶ 1101, 1102. 
A pessoa ou pessoas servindo como membro(s) da Junta 
de Discipulado da Conferência serão membro(s) da Junta 
de Discipulado da Conferência e podem ter privilégios de 
votação.

¶649.2.

Número de petição: 60101-DI-¶649.2-G; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral de 
Discipulado.

Composição do Conselho da Conferência sobre os 
Ministérios da Juventude (Conference Council on 

Youth Ministries, CCYM)

Alterar o ¶ 649.2 do Livro de Disciplina da seguinte for-
ma: 

2. Membros — Não mais que um terço dos membros 
do conselho deve ser composto por adultos, um dos quais 
deve ser o líder leigo da conferência ou o seu representante. 
Recomenda-se vivamente que os membros do conselho in-
cluam pelo menos 50% de pessoas de minoria racial e étnica, 
com o objectivo de seja composto 50% por membros de gru-
pos de minoria étnica e racial. (Sugere-se que os membros 
em geral possam ser adicionados para se atingir pelo menos 
metade dos membros étnicos e metade dos membros branco-
sa maioria dos membros, tal como definido pela conferência 
anual ou área episcopal, e deve também incluir pessoas de 
todos os sexos para garantir a abrangência. de modo a ser 
determinado pelo conselho de conferência sobre o ministério 

da juventude.) Onde as conferências étnicas ou linguísticas 
se sobrepõem a conferências não étnicas, deverão ser toma-
das medidas para a inclusão dos membros das conferências 
étnicas ou linguísticas e vice-versa. Aqueles que servirem no 
Conselho da Conferência sobre o Ministério da Juventude ou 
estrutura equivalente devem ser baptizados ou membros pro-
fessantes da Igreja Metodista Unida.

Justificação:
Para promover de forma mais clara e precisa metas para a 

diversidade nos Conselhos de Conferência sobre os Ministéri-
os da Juventude, com linguagem globalmente aplicável. 

¶650.2.

Número de Petição: 60074-DI-¶650.2-G; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral de 
Discipulado.

Membros do Conselho do Ministério da Con-
ferência dos Jovens

Emendar ¶ 650.2, como se segue:
2. Membros—Os membros do conselho serão jovens 

adultos (como definido pela conferência anual ou área epis-
copal). É recomendado que exista um jovem adulto eleito 
por cada distrito da conferência, seleccionado pelo conselho 
distrital sobre os ministérios. Também podem existir mem-
bros nomeados pelo comité de nomeação da conferência. É 
bastante recomendado que os membros do conselho incluam 
pessoas de várias raças e etnias com o objectivo de atingir, 
pelo menos, membros de igualdade étnica e maioria, como 
definido pela conferência anual ou área episcopal, assim 
como as pessoas de ambos os sexos para garantir inclusão. 
Aqueles que servem . . .

Justificação:
Promover, de forma mais clara e precisa, objectivos 

para a diversidade nos Conselhos de Conferência sobre o 
Ministério de Jovens Adultos com uma linguagem global-
mente aplicável. 

651.3a.

Número de petição: 60725-FO-651.3a-G; McCart, Sharon 
Rae - Irvine, CA, EUA  para o Comité dos Ministérios da 
Incapacidade da Igreja Metodista Unida - Saúde Global - 
GBGM.

Actualização da linguagem

Emendar a Disciplina ¶ 651.3.a 
Dar início e apoiar os ministérios, planos, actividades e 

projectos que sejam de interesse particular para adultos mais 
velhos, incluindo pessoas reformadas, pessoas trabalhadoras, 

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   568 2/24/16   10:49 AM



Discipulado 569

pessoas com deficiências incapacidadespessoas com doenças 
crónicas, pessoas solteiras, pessoas viúvas, pessoas casadas, 
pessoas a viverem em arranjos residenciais variados e pessoas 
com uma grande variedade de situações familiares.

Justificação:
Esta petição propõe substituir a linguagem desatualiza-

da que é dolorosa para algumas pessoas. “Incapacidades” é o 
termo preferido.

¶668.

Número de petição: 60496-DI-¶668-G; Hagiya, Grant J. -  
Des Moines, WA, EUA para o Estudo da comissão dos 
ministérios.

Estudo do ministério - Comissão distrital de 
ministérios de servos leigos para rever os candida-

tos certificados a ministérios de leigos 

Adicionar novo sub-parágrafo após o actual ¶ 668.3 e re-
numerar após os sub-parágrafos.

4. A comissão ou a comissão distrital do ministério orde-
nado (¶ 666.10) deve examinar todas as pessoas que se can-
didatam por escrito para serem certificadas como ministros 
leigos. Quando existirem provas que as suas ofertas, provas 
de graça de Deus e de utilidade, garantia e que estão qualifica-
dos ao abrigo de ¶ 271, e mediante recomendação da sua con-
ferência do cargo, a comissão deve recomendar a sua certifi-
cação ou re-certificação. A comissão distrital ou a comissão 
distrital do ministério ordenado deve comunicar anualmente à 
conferência anual através da Junta do Ministério Ordenado da 
conferência anual, uma lista de todas as pessoas certificadas 
como ministros leigos. 

Justificação:
Consulte o Estudo do relatório de ministérios, Secção X 

- Esclarecer o estatuto do ministro leigo certificado, Número 
1 - A comissão distrital de ministros servos leigos (¶ 668) 
deve ter a responsabilidade de rever os candidatos a ministros 
leigos certificados. 

¶672.2b.

Número de Petição: 60075-DI-¶672.2b-G; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral de 
Discipulado.

Conselho Distrital sobre os Membros do 
Ministério da Juventude

Eliminar ¶ 672.2.b e substituir como se segue:
b) pelo menos, um rácio de 50 por cento de pessoas não 

caucasianas, se possível pessoas de várias raças e etnias com 

o objectivo de atingir, pelo menos, membros de várias raças 
e etnias em igual proporção e maioria, como definido pela 
conferência anual ou área episcopal, assim como pessoas de 
ambos os géneros para garantir inclusão;

Justificação:
Promover objectivos de forma mais clara e precisa para a di-

versidade nos Conselhos Distritais sobre o Ministério da Juven-
tude numa forma consistente com objectivos de inclusão para 
os Conselhos de Conferência sobre o Ministério da Juventude.

1101. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60800-DI-¶1101-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, EUA.

Responsabilidades da JGD

Adicionar ao parágrafo final:
¶ 1101. A Junta Geral do Discipulado deverá priorizar os 

recursos que fortalecem o casamento e as famílias, inclusive a 
doutrina Cristã sobre o casamento e a união duradoura de mari-
do e esposa, a ética sexual, a enfatizar a fidelidade e a castidade.  

¶1109.1.

Número de Petição: 60076-DI-¶1109.1-G; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral de 
Discipulado.

Actualizar Nome

Emendar ¶ 1109.1, como se segue:
1. Formular e interpretar . . . agências; creches e jardins 

de infância; creches pré-escolas e jardins de infância; creches 
. . .

Justificação:
A mudança proposta alinha a linguagem neste parágrafo 

com a linguagem aceite em instituições públicas e privadas 
de aprendizagem. 

¶1116.6.

Número de Petição: 60077-DI-¶1116.6-G; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral de 
Discipulado.

Ministério dos Leigos

Emendar ¶ 1116.6, como se segue:
6. Providenciar apoio ao director da conferência dos 

Oradores Leigos e director distrital dos Ministérios dos 
Servos Leigos, aos comités de conferência e distrito sobre 
Ministérios dos Servos Leigos e à Associação dos Directores 
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de Conferência dos Ministérios dos Oradores Leigos dos 
Ministérios dos Servos Leigos. Em consulta com os direc-
tores de conferência, definir normas para a igreja local, ser-
vos leigos certificados, servos leigos certificados, para servos 
leigos, oradores leigos certificados e ministros leigos certifi-
cados, e providenciar recursos de ensino para utilização por 
parte da conferência anual e comités distritais.

Justificação:
A alteração proposta reflecte a alteração do nome no Liv-

ro da Disciplina de “oradores leigos” para “servos leigos”, 
assim como as alterações realizadas nas alterações propostas 
para ¶ 268. A categoria de “orador leigo” também faltou neste 
parágrafo no LdD de 2012.

¶1117.

Número de petição: 60102-DI-¶1117-G; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral de 
Discipulado.

Ministérios de Pequenos Grupos

Alterar o parágrafo ¶ 1117 da seguinte forma:
Responsabilidades da Formação do Discipulado Cristão 

— A junta deve . . .
1. Ministérios de Pequenos Grupos—Reconhecer . . .
a) disponibilizar recursos . . .
b) disponibilizar recursos e proporcionar serviços para 

grupos tais como grupos de célula, grupos de vida, grupos de 
cuidados, ou pequenos grupos que equipem pessoas em todo 
o ciclo de vida para a vida cristã fiel do mundo, em especial 
as regiões para as quais a Junta Geral de Discipulado tem re-
sponsabilidade. Ao desenvolver recursos, deve dar-se atenção 
ao impacto das culturas orais e visuais em que vivemos e à 
importância da históriadas histórias de transformação;

2. Discipulado Responsável—Afirmar . . .
a) promover . . .
b) defender a formação de Grupos de Aliança de 

Discipulado ou modelos equivalentes aplicáveis ao contexto 
cultural das Conferências Centrais para todas as idades em 
toda a igreja através da disponibilização de recursos, for-
mação e serviços de apoio que fundamentem a liderança na 
riqueza da nossa tradição Wesleyana;

c) disponibilizar recursos, formação e serviços de apoio 
para revitalizar o papel de líderes de classe, para que possam 
interpretar a Regra Geral de Discipulado para todos os mem-
bros da igreja e ajudar o pastor na promoção da responsabili-
zação mútua em toda a Congregação e de outros ministérios;

d) disponibilizar serviços de consulta . . .

Justificação:
Adicionar exemplos de pequenos grupos clarifica os ter-

mos e apoia a importante capacidade que estes têm de per-

mitir que as pessoas cresçam como discípulos. Expande opor-
tunidades de alcançar as pessoas e apoiá-las no seguimento 
das Regras Gerais. Além disso, mudanças neste parágrafo 
identificam tipos de histórias importantes em desenvolvimen-
to de recursos para grupos pequenos.

¶1119.2.

Número de Petição: 60078-DI-¶1119.2-G; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral de 
Discipulado.

Ministérios dos Jovens

Emendar ¶ 1119.2, como se segue:
2. Ministérios dos Jovens do Ministério da Juventude 

Abrangente—Existirá uma abordagem abrangente ao 
desenvolvimento e implementação do ministério da ju-
ventudedo ministério da juventude e jovens adultos a to-
dos os níveis da Igreja. A abordagem abrangente tem por 
base a compreensão da principal tarefa do ministério da 
juventude: amar a juventude onde estádo ministério dos 
jovens: amar os jovens onde estão, para incentivá-los a 
desenvolver a sua relação com Deus, para lhes proporcio-
nar oportunidades para nutrir e crescer, e para os desafiar 
a responder ao chamamento de Deus para servirem nas 
suas comunidades. Quatro partes componentes compõem 
este ministério abrangente:

a) Curriculum—Através do Comité de Recursos de 
Curriculum (¶ 1121), a Junta Geral de Discipulado deve ga-
rantir a disponibilidade de curriculum e guias dos líderes para 
utilização numa variedade de definições adequadas para as 
necessidades específicas de todas as pessoas no grupo dos 
doze aos dezoito anos de idadepara as necessidades de todos 
os jovens, específicos da idade dependendo das definições dos 
Estados Unidos ou conferência central;

b) Recursos do Programa—Manuais suplementares e 
adicionais e outras ajudas do programa devem ser desenvolvi-
dos e promovidos para programas do ministério da juventude 
eficazespara programas dos ministérios dos jovens na igreja 
local e ao nível do distrito, conferência, jurisdicional e Igreja 
geral;

c) Formação e Networking de Liderança—A formação 
de liderança deve ser providenciada para incentivar e apoiar 
trabalhadores adultos com juventude e líderes da juventude 
jovens nos seus papéis como professores, conselheiros, con-
sultores e facilitadores em todos os níveis da Igreja. O net-
working deve ser desenvolvido para manter comunicação 
contínua através de comunicação contínua para incluir work-
shops, comunicações especiais, meios sociais, plataformas 
online e publicações entre líderes em ministérios da juven-
tudeem ministérios de jovens em toda a denominação para a 
melhoria de capacidades e a partilha de modelos e recursos 
eficazes;

d) Estruturas—Estruturas activas e eficazes para pro-
gramação do ministro da juventudepara programação dos 
ministérios dos jovens  devem ser promovidas e mantidas 
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na igreja local, distrito, conferência, jurisdicional e Igreja 
geralem todos os níveis da conexão Metodista Unida, como 
identificado nas conferências dos Estados Unidos e centrais. 
Estas estruturas vão incentivar o envolvimento total da juven-
tudetodo o envolvimento de jovens em liderança e estado de 
membro e para a defesa de preocupações da juventudepreocu-
pações dos jovens em todas as áreas da vida, planeamento e 
administração da Igreja.

Justificação:
Esta revisão ¶ 1119.2 reflecte de forma mais precisa a 

natureza abrangente do trabalho da divisão dos Ministérios 
dos Jovens dos Ministérios do Discipulado, que lidam com 
preocupações da juventude e jovens, e aqueles que trabalham 
com eles. Abrange o foco nas necessidades de uma Igreja 
Metodista Unida global. 

¶1207.1a.

Número de Petição: 60079-DI-¶1207.1a-G; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral de 
Discipulado.

Restabelecer a Diferença de Idades

Emendar ¶ 1207.1a, como se segue:
a) Doze jovens—1 jovem, eleito pela organização da 

juventude de cada conferência central (de acordo com a 
definição de idade de cada conferência central, mas que não 
deve ultrapassar a idade de 3524); 1 jovem, dezasseis anos de 
idade ou mais novo no momento da eleição, eleito pela con-
vocação jovem jurisdicional;

Justificação:
Sem esta alteração, não existe diferença entre o estado 

de membro jovem e jovem adulto das Conferências Cen-
trais para a Divisão sobre os Ministérios com os Jovens. Esta 
emenda corrige uma supervisão às alterações abrangentes na 
divisão sobre os Ministérios com Jovens na Conferência Ger-
al de 2012.

¶1207.2.

Número da petição: 60950-DI-¶1207.2-G; Oliphint, Clayton -  
Richardson, TX, EUA.

Plano da IMU revisto - DMYP

Para adaptar a afiliação do comité da JGD às alterações 
propostas noutras petições, emendar o ¶ 1207.2, como segue:

¶ 1207.2 . . . Estes representantes participarão, a custas 
da agência emissora e comunicarão as prioridades da divisão 
à sua agência e servem como pessoas de recurso à divisão:

a) Junta Geral da Igreja e da Sociedade  
b) Junta Geral de Discipulado
c) Junta Geral de Ministérios Globais 
d) Junta Geral de Ensino Superior e Ministério
e) Comissão Geral sobre Religião e Raça
f) Comissão Geral sobre o Estado e Papel da Mulher
g) Comissão Geral dos Homens Metodistas Unidos
h) Conselho Geral de Finanças e Administração
i) Mesa Conexional
j) Comunicações Metodistas Unidas
k) Casa Publicadora Metodista Unida
l) Mulheres Metodistas Unidas
Esta legislação, ou qualquer parte da mesma aprova-

da pela Conferência Geral, irá entrar em vigor no final da 
Conferência Geral de 2016.

Justificação:
O Plano da IMU, adoptado pela CG12 com uma margem 

favorável de 59,6%, recebeu uma extraordinária aprovação do 
seu conteúdo. o Conselho Judicial declarou-o inconstitucional 
e, apesar da declaração do Conselho de que era irrecuperável, 
a sua decisão resumiu-se apenas a dois pontos. Ambos foram 
corrigidos nesta revisão.

¶1210.

Número de petição: 60103-DI-¶1210-G; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral de 
Discipulado.

Convocação Global dos Jovens

Alterar o ¶ 1210 da seguinte forma:

¶ 1210. Convocação Global de Jovens—Haverá uma 
Convocação Global dos Jovens.

1. Finalidade—A Convocação Global dos Jovens deve 
ser . . .

2. Legislação—Durante a convocação, haverá oportuni-
dades para as delegações da jurisdição, da conferência cen-
tral e para indivíduos fazerem propostas de legislação num 
fórumnum fórum adequado conhecido como Assembleia 
Legislativa dos Jovens Metodistas Unidos. Este fórum A 
Assembleia Legislativa será formada por delegações, con-
forme definido em “Membros Votantes”. A legislação apre-
sentada ao fórumà Assembleia relatará os problemas que 
preocupam a população jovem. A legislação adoptada pelo 
fórum pela Assembleia Legislativa pode ser apresentada à 
Divisão de Ministérios com Jovens ou enviada à Conferência 
Geral da Igreja Metodista Unida com o nome de “Convocação 
dos Jovens Metodistas Unidos”Assembleia Legislativa de 
Jovens Metodistas Unidos.” Todas as legislações, petições e 
programações devem estar de acordo com ¶ 806.9 e ¶ 806.11.

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   571 2/24/16   10:49 AM



572  DCA Edição Avançada

3. Membros—Os membros no fórum da Convocação 
de Jovens Metodistas Unidos da Assembleia Legislativa dos 
Jovens Metodistas Unidos serão inclusivos na sua natureza e 
seleccionados da seguinte forma:

a) Membros votantes
(1) Cinco jovens (de idades entre 12 e 18 anos) de cada 

jurisdição e 5 jovens de cada conferência central, de acordo 
com a definição de idade de cada conferência central. Estes 
jovens devem ser eleitos durante as convocações de jovens 
ou pelas organizações de juventude da conferência central, 
no ano que precede a Convocação Global dos Jovens.Estes 
jovens devem ser escolhidos pelo processo definido por 
cada Ministério de Jovens Jurisdicional e pelas organizações 
de juventude da conferência central no ano que precede a 
Convocação Global dos Jovens.

(2) Cinco jovens adultos (de idades entre 19 e 30 anos) de 
cada jurisdição e 5 jovens adultos de cada conferência central, 
de acordo com a definição de idade de cada conferência cen-
tral. Estes jovens adultos serão eleitosserão escolhidos pelo 
processo definido por cada Ministério de Jovens Jurisdicional 
e organização de jovens adultos da conferência central.pelas 
organizações jurisdicionais e da conferência central de jovens 
adultos.

(3) Dois trabalhadores adultos com jovens de cada juris-
dição e 2 trabalhadores jovens e jovens adultos de cada con-
ferência central. Estes adultos serão eleitos nas convocações 
jurisdicionais de jovens e jovens adultos (se adequado) ous-
erão escolhidos pelo processo definido por cada Ministério 
de Jovens Jurisdicional e pelas organizações de juventude 
da conferências centrais no ano que precede a Convocação 
Global dos Jovens.

b) Membros não votantes . . .
(1) Jovens e jovens adultos . . .
(2) Membros e colaboradores . . .
(3) Adicionais . . .
4. Gastos—Os gastos para a Convocação Global de 

Jovens devem ser, sempre que possível, suportados pelos 
participantes. Um plano de financiamento adequado deve 
ser concebido pela Divisão dos Ministérios com Jovens 
para garantir a total participação das delegações eleitas na 
Convocação Global de Jovens e na Assembleia Legislativa. 
Recomenda-se vivamente . . .

Justificação:
A alteração da linguagem em relação à Convocação 

Global dos Jovens e à Assembleia Legislativa permite novas 
formas de criar, envolver e apoiar a legislação. Também faz 
com que a Convocação seja mais sobre um momento de par-
tilha da juventude e de jovens adultos de todo o mundo, e 
menos sobre argumentos legislativos que utilizam regras pro-
cessuais.

¶1210.3.

Número de petição: 60579-DI-¶1210.3-G; Lomperis, John 
S.A. - Valparaiso, IN, EUA.

Convocação global de jovens adultos

Emendar ¶ 1210.3 da seguinte forma:
¶ 1210. Convocação global de jovens adultos—Haverá 

uma Convocação Global de Jovens Adultos.
3. Filiação—A filiação da Assembleia Legislativa dos 

Jovens Metodistas Unidos será de natureza inclusiva e selec-
cionada como segue: 

 a) Membros com direito a voto 
 (1) 5 jovens (12-18 anos de idade) de cada jurisdição e 

5 jovens de cada conferência central, conforme a definição 
etária de cada conferência central; um total de sessenta (60) 
jovens designados entre as jurisdições e as conferências cen-
trais, a fim de reflectirem proporcionalmente a participação 
de membros do clero e leigos de cada região, desde que cada 
jurisdição e cada conferência central tenha o direito a três (3) 
jovens membros com direito a voto. Estes jovens serão eleitos 
nas convocações juvenis jurisdicionais ou pelas organizações 
juvenis da conferência central no ano anterior à Convocação 
Global de Jovens. A Divisão dos Ministérios com Jovens 
Adultos é responsável por notificar atempadamente as pes-
soas respectivas do número de jovens adultos que devem ser 
eleitos de cada jurisdição e conferência central. 

(2) 5 jovens-adultos (19-30 anos de idade) de cada juris-
dição e 5  de cada conferência central, conforme a definição 
etária de cada conferência central; um total de sessenta (60) 
jovens designados entre as jurisdições e as conferências cen-
trais, a fim de reflectirem proporcionalmente a participação 
de membros do clero e leigos de cada região, desde que cada 
jurisdição e cada conferência central tenha o direito a três (3) 
jovens membros com direito a voto. Estes jovens adultos serão 
eleitos pelas organizações de jovens adultos (OJA) jurisdicio-
nais e da conferência central. A Divisão dos Ministérios com 
Jovens Adultos é responsável por notificar atempadamente as 
pessoas respectivas do número de jovens adultos que devem 
ser eleitos de cada jurisdição e conferência central. 

(3) 2 trabalhadores adultos com jovens . . .

Justificação:
Protege a representação mínima generosa de cada região 

e mantém o mesmo número total, tornando embora a dis-
tribuição mais justa. A actual falta de representação propor-
cional significa que se um jovem de uma região maior quiser 
ser membro com direito a voto, ele ou ela terão injustamente 
menos probabilidades de ter esta oportunidade. 
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Petição N.º 60106.

Número de petição: 60106-DI-NonDis; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral de Discip-
ulado.

Comités do Hinário

A Junta Geral do Discipulado, de acordo com o ¶ 1113.3 
de O Livro de Disciplina (2012) e em cooperação com a Casa 
Publicadora Metodista Unida, peticiona a Conferência Geral 
para aprovar o seguinte de acordo com o ¶ 16.6:

Um Comité de Revisão do Hinário (2017-2020) fica 
doravante constituído e autorizado a preparar e apresentar à 
Conferência Geral de 2020 um cânone principal limitado e 
um cânone substancial suplementar de recursos de músicas 
e rituais, para serem produzidos e disponibilizados, através 
de vários meios de comunicação, como um hinário oficial da 
Igreja Metodista Unida para uso principalmente nos Estados 
Unidos da América. O cânone principal será incluído em to-
das as versões impressas, online ou quaisquer outras em que 
O Hinário Metodista Unido (2020) seja produzido. O cânone 
suplementar incluirá recursos que poderão ser adicionados de 
acordo com o entendimento das congregações ou dos com-
pradores individuais do Hinário Metodista Unido (2020), ba-
seado(s) no formato de compra.  Além disso, esta Conferência 
Geral autoriza a criação de um Comité Consultivo de Hinário 
permanente nomeado pela Junta Geral de Discipulado em 
consulta com a Casa Publicadora Metodista Unida. O Comité 
Consultivo Hinário permanente continuara o trabalho do 
Comité de Revisão de Hinário no quadriénio subsequente, 
através da avaliação e recomendação de recursos de música 
e de rituais para inclusão futura em ambos cânones, prin-
cipal e suplementar. Novos materiais serão trazidos para 
Conferências Gerais posteriores, para aprovação antes de ser-
em disponibilizados para inclusão no hinário oficial ou em 
recursos de culto oficial da igreja.

ORIENTAÇÕES PARA O COMITÉ DE 
REVISÃO DO HINÁRIO E PARA O COMITÉ DE 
ACONSELHAMENTO DO HINÁRIOO 

Comité de Revisão Hinário e o Comité Consultivo de 
Hinário devem assegurar que os recursos que os mesmos 
elaboram e propõem estão atentos à: 

1) Os Metodistas Unidos de ascendência africana, das 
Ilhas do Pacífico, culturas de língua espanhola e portuguesa, 
coreanos, nativo-americanos e outros constituintes étnicos/
culturais; 

2) a amplitude da família Metodista Unida e como Deus 
tem sido revelado através de seus diferentes contextos, per-
spectivas, tradições e heranças culturais;

3) linguagem expansiva e não discriminatória para a hu-
manidade e Deus (ver directrizes sugeridas abaixo, em anexo, 
como referência); 

4) culto e recursos rituais que são tanto indígenas quanto 
reflexivos do culto, das normas doutrinárias e dos comprom-
issos ecuménicos dos Metodistas Unidos; 5) uma variedade 
de cultos e estilos musicais; e 6) as necessidades das igrejas 
de todos os tamanhos. 

MEMBRO DO COMITÉ DE REVISÃO DO 
HINÁRIO DE 2017-2020

O comité deve ser constituído por um máximo de quinze 
membros votantes. Um bispo activo eleito pelo Conselho dos 
Bispos deve ser o convocador e deve supervisionar as eleições 
do presidente e de outros oficiais na primeira reunião. Outros 
membros, com voz mas sem voto, devem incluir um edi-
tor seleccionado pela Casa Publicadora Metodista Unida, 
o Secretário-Geral da Junta Geral de Discipulado ou o seu 
representante, e o presidente da Casa Publicadora Metodista 
Unida ou o seu representante. 

A composição dos membros votantes deve ser como se 
segue:

1) Cinco representantes gerais, um de cada jurisdição, 
incluindo um leigo, uma leiga, um clérigo, uma clériga e um 
jovem adulto com idade inferior a trinta anos no momento 
da selecção. Pelo menos dois dos representantes gerais de-
vem ser eleitos de entre os seguintes grupos raciais e étnicos: 
Asiáticos, pessoas de ascendência africana, culturas de lín-
gua portuguesa ou espanhola, coreanos, nativo-americanos, 
e das Ilhas do Pacífico. Estes devem ser seleccionados pelo 
Conselho dos Bispos de cada jurisdição, com atenção às suas 
qualificações e experiência em liturgia e música na Igreja 
Metodista Unida.  

2) Uma pessoa com experiência em música e culto na 
Igreja Metodista Unida, seleccionada pela Associação de 
Escolas de Teologia da Metodista Unida. 

3) Sete pessoas escolhidas pela Junta Geral do 
Discipulado, incluindo pessoas envolvidas no trabalho em 
andamento de verificação de recursos musicais para uso po-
tencial pelos Metodistas Unidos no culto. 

4) Duas pessoas escolhidas pela Casa Publicadora 
Metodista Unida.

O comité geral deve ter pelo menos uma pessoa de cada 
uma das seguintes comunidades: pessoas de ascendência afri-
cana, asiáticas, americanas, das Ilhas do Pacífico, de culturas 
de língua portuguesa e espanhola, coreanas e nativo-america-
nas; igrejas de tamanhos variados; jovens adultos. Membros 

Legislação Non-Disciplinare Proposta
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do comité devem ser membros da Igreja Metodista Unida por 
pelo menos um ano na altura da selecção.

Todos os membros votantes devem ter demonstrado in-
teresse e experiência em liturgia, música, teologia e práticas 
de culto na Igreja Metodista Unida.

O comité pode vir a estabelecer sub-comités e adicionar 
consultores, caso necessário.

TAREFAS DO COMITÉ DE REVISÃO DO 
HINÁRIO 

O Comité de Revisão do Hinário deve:
1) Desenvolver e recomendar um cânone limitado princi-

pal de hinos, músicas, recursos de liturgia e índices que serão 
incluídos em todas as versões impressas, electrónicas ou on-
line de O Hinário Metodista Unido e  

2) Desenvolver e recomendar um cânone substancial de 
hinos suplementares, músicas, recursos litúrgicos e índices 
que serão disponibilizados para selecção por compradores do 
hinário em formatos impressos, electrónicos ou online 

3) Ser constituído e iniciar os seus trabalhos em ou após 
1 de Janeiro de 2017.  

4) Submeter suas recomendações aos Quadros da Junta 
Geral de Discipulado e à Editora Metodista Unida para 
aprovação. A legislação de aprovação deve ser apresentada à 
conferência geral pela Junta Geral de Discipulado.

Ao aprovar o trabalho do comité de revisão hinária, 
a Conferência Geral terá aprovado o conteúdo de ambos 
cânones, Principal e suplementar, para o quadriénio seguinte. 

MEMBROS DO COMITÉ DE ACONSELHAMENTO 
PERMANENTE DO HINÁRIO

O comité de Aconselhamento do Hinário deve ser consti-
tuído por não mais que 9 pessoas nomeadas pela Junta Geral 
de Discipulado, em consulta com A Editora Metodista Unida. 
Estas pessoas devem ser seleccionadas com base na sua ex-
periência em música, liturgia e teologia na Igreja Metodista e 
atenção Estados deve ser dada em sua selecção para garantir 
a sua diversidade e a representação de práticas de culto em 
todos os tamanhos de configurações de adoração da Igreja 
Metodista Unida nos Estados Unidos. 

Deverá haver duas classes com uma sobreposição de 4 
termos anuais para garantir a infusão periódica de perspecti-
vas novas, enquanto também propicia a continuidade. A pri-
meira classe de 5 membros deve ser seleccionada em 2016, 
para começar o seu trabalho em 2018. A segunda classe de 4 
membros deve ser seleccionada para começar seu trabalho em 
2020. Cada membro deve ser seleccionado por um máximo 
de dois mandatos consecutivos.  

TAREFAS DO COMITÉ DE ACONSELHAMENTO 
PERMANENTE DO HINÁRIO

O Comité de Aconselhamento do Hinário deve: 
1) Fornecer orientação contínua para refrescar O Hinário 

Metodista Unido (2020) pela identificação e  recomendação de 
recursos adicionais, em cada Conferência Geral subsequente,  

para serem incluídos, realocados ou removidos dos cânones 
principal e suplementar do Hinário da Metodista Unida a cada 
Conferência Geral subsequente  

2) Ser constituído e começar seu trabalho em ou após 
o dia 1 de Janeiro de 2018, juntamente com o trabalho do 
Comité de Revisão de Hinário 2017-2020. 

SUPERVISÃO EDITORIAL E CUSTOS
A Junta Geral de Discipulado deverá prestar supervisão 

editorial ao conteúdo de O Hinário Metodista Unido (2020), 
que deverá ser publicado em vários formatos pela Casa 
Publicadora Metodista Unida (¶ 1113.3). Os custos edito-
riais, de desenvolvimento, produção e o emprego do editor 
hinário e custos contínuos do trabalho do presente Comité de 
Aconselhamento do Hinário serão cobertos, conforme acorda-
do, pela Junta Geral de Discipulado e pela Casa Publicadora 
Metodista Unida.

ORIENTAÇÕES SUGERIDAS PARA A 
LINGUAGEM DOS HINOS, CANÇÕES E RECURSOS 
DO CULTO

Todos os hinos, canções e recursos de culto devem ser 
compatíveis com as normas doutrinárias da Igreja Metodista 
Unida e com os nossos compromissos sociais, como expres-
sos no Livro de Disciplina, nos Princípios Sociais e no Livro 
de Resoluções. Os textos devem também, se for caso disso, 
procurar ser fiéis aos nossos compromissos ecuménicos.Além 
disso, as seguintes são normas esperadas:

Linguagem inclusiva para as pessoas de Deus
• Onde referências desejadas de substantivos e pronomes 

nos textos forem para todas as pessoas, termos de género neu-
tro devem ser usados ou, se necessário, substituídos. 

• É conveniente manter substantivos específicos de géne-
ro e pronomes quando a referência é destinada a um género 
específico ou sexo e, ao fazer referência a Jesus, Maria ou 
outras pessoas históricas de género ou sexo conhecido. 

• Linguagem que cria estereótipos de pessoas de 
acordo com categorias como género, raça, etnia, classe 
sócio-económica, orientação sexual, idade ou deficiência 
deve ser evitada. 

• O “masculino genérico” (“homem”, “humanidade” 
ou uso de pronomes no masculino singular para referir-se a 
ambos os sexos) não é mais universalmente entendido como 
incluindo pessoas de todos os sexos e geralmente deve ser 
evitado. 

Linguagem abrangente para Deus
• A Bíblia contém uma grande variedade de imagens para 

Deus e actos graciosos de Deus. A linguagem para a adoração 
e canto deve basear-se e toda a diversidade de história, metá-
fora e imagens de Deus encontradas na Escritura, tradição e 
experiência humana. Estas incluem referências a característi-
cas humanas femininas e masculinas, bem como elementos 
da criação de Deus. a

• O conjunto da colecção de recursos principais e comen-
tados para O Hinário Metodista Unido (2020) deve reflectir a 
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diversidade e amplitude da linguagem bíblica, tradicional e 
poética, para Deus por todo Cristianismo e experiência huma-
na. Onde textos existentes, tradicionais ou novos, apresentar-
em Deus apenas em por um conjunto de metáforas, o comité 
deverá considerar se e como recomendar a alteração dos tex-
tos, conforme apropriado, para reflectir uma visão mais ex-
pansiva de Deus e dos atos graciosos de Deus. 

Justificação:
O hinário tem sido uma ferramenta vital em levar a te-

ologia da Igreja Metodista Unida por gerações. Esta função 
continua a ser importante para uma versão nova, relevante, e 
amplamente utilizada de O Hinário Metodista Unido para uso 
primário nos Estados Unidos. 

Um hinário Metodista Unido revisto incluirá dois . . .

Petição N.º 60107.

Número de petição: 60107-DI-NonDis; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral de 
Discipulado.

Plano Abrangente Nativo-Americano

O Plano Abrangente Nativo-Americano deve continuar 
a ser dirigido, guiado e ter supervisão administrativa facul-
tada pelo Grupo de Trabalho de Plano Abrangente Nativo-
Americano, que actuará como seu Conselho de Administração.

O Plano Abrangente Nativo-Americano deve continuar 
estruturalmente pertencente à Junta Geral de Discipulado, 
que deverá facultar apoio administrativo e de tecnologia de 
informação; apoio jurídico, coordenação e conexão junto das 
lideranças dos Ministérios do Discipulado e das equipas.

Dentro dos ministérios oferecidos pelo Plano Abrangente 
Nativo-Americano estão as seguintes metas e objectivos:

1. Desenvolvimento de Liderança:
Objectivo: O PANA irá envolver-se no desenvolvimento 

de liderança com as pessoas nativo-americanas de todas as 
idades, tanto clérigos como leigos, de forma a cuidar, cultivar 
e preparar pessoas indígenas para liderar a Igreja Metodista 
Unida.

Objectivos: Será oferecido o seguinte: (a) uma 
Conferência de Liderança Nativo-Americana para o clero e 
liderança pastoral leiga para igrejas, congregações e ministéri-
os nativo-americanos; (b) serviços de consultadoria e de apo-
io às conferências anuais às pessoas em liderança nas igrejas 
nativo-americanas, congregações, ministérios e comunidades 
de fé; (c) uma escola de servo leigo nativo-americano; (d) 
um evento de treinamento para os trabalhadores adultos com 
crianças e jovens nativo-americanos; (f) co-patrocínio da 
Associação Americana de Pastoras Nativo-Americanas e um 
retiro para o clero feminino nativo-americano; e (g) um evento/
actividades em cooperação e consulta com a Comissão Geral 

Metodista Unida Homens para concentrar-se em homens nati-
vo-americanos (detalhes ainda a serem determinado).

 2. Crescimento da Igreja
Objectivo: O PANA irá providenciar desenvolvimento 

congregacional com nativo-americanos na Igreja Metodista 
Unida. Estará incluída a revitalização das igrejas nativo-amer-
icanas existentes e a construção de novas igrejas nativo-amer-
icanas, bolsas, ministérios e comunidades de fé.

Objectivos: Será oferecido o seguinte: (a) Será realizado 
a cada ano uma reunião de escritores nativo-americanos e os 
mesmos serão capacitados e fomentados a produzir recursos 
escritos para igrejas novas e existentes, que sejam cultural-
mente adequados para a comunidade indígena americana; (b) 
um recurso de estudo de 10 semanas para um pequeno grupo 
será publicado e distribuído para as igrejas locais nativo-amer-
icanas; (c) uma Escola de Discipulado e Evangelismo para o 
clero nativo-americano e a liderança leiga; (d) uma reunião/
consulta para o clero e liderança leiga para novas comunhões 
de igreja, novas iniciativas da igreja e novos ministérios na co-
munidade nativo-americana e aqueles que desejam começar 
novas igrejas na comunidade nativo-americana; e (e) serviços 
de consultadoria e de apoio às conferências anuais, igrejas 
e pessoas directamente envolvidas com novas e potenciais 
instalações de igreja, comunhões novas e novos ministérios 
locais; e para as igrejas no processo de revitalização existente.

3. Ministério com os Pobres
O ministério com os pobres é uma pedra angular do tra-

balho feito pelo PANA. A demografia dos nativos-americanos 
reflecte que a maioria vive em ou abaixo do limiar da pobre-
za. O PANA acredita que a maioria do ministério efectuado 
através do Plano Abrangente Nativo-Americano serve os po-
bres.

4. Saúde global
Objectivo: O PANA irá chamar a atenção para providen-

ciar educação e ter a oportunidade de provocar um impacto 
positivo no assunto da crise de saúde relacionada com os na-
tivo-americanos. Esta crise não abrange apenas o impacto nos 
indivíduos, mas também nas famílias, comunidades e nações 
inteiras. Esta crise inclui doenças como a diabetes, morte ac-
idental, a mortalidade infantil, suicídio, saúde mental e de-
pendência. A crise também abrange a falta de financiamento 
adequado e de instalações que vão ao encontro das necessi-
dades das pessoas nativas. 

Objectivos: Será oferecido o seguinte:
Isto será feito através de uma Cimeira de Saúde Nativo-

Americana que deverá incluir igrejas locais, conferências 
MU, entidades e indivíduos tribais e entidades e indivíduos 
rurais e urbanos nativo-americanos. Esta Cimeira de Saúde 
irá centrar-se em educar e capacitar a igreja local para fazer a 
diferença nas suas comunidades por meio de actividades que 
promovam a prevenção e a reabilitação.
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5. Mandatos Disciplinares
Objectivo: A NACP vai trabalhar para o cumprimento 

dos mandatos disciplinares, sobretudo quando os mandatos 
pertencerem especificamente aos nativo-americanos. Em par-
ticular, ¶ 654 que aborda o Comité da conferência anual dos 
Ministérios dos nativo-americanos (CONAM), uma estrutura 
dentro de cada conferência anual americana, designada para 
estar no seio do ministério com os nativo-americanos.

Objectivos: Será oferecido o seguinte: (a) uma 
Conferência de Formação CONAM para os novos e os expe-
rientes com o ministério CONAM e (b) serviços de consulta-
doria e suporte será fornecido para os membros das conferên-
cias anuais e do CONAM, e que

Objectivos adicionais podem ser desenvolvidos e postos 
em prática pelo Plano Abrangente Nativo-Americano durante 
o quadriénio 2017-2020, em sintonia com a missão de fazer 
dos nativo-americanos discípulos de Jesus Cristo.

Justificação:
A visão da Igreja Metodista Unida é que todas as pessoas 

sejam convidadas para o discipulado de Jesus Cristo. Para o 
efeito, o Plano Abrangente Nativo-Americano (NACP) é pro-
jectado para alcançar as nações nativo-americanas, tribos, po-
vos e comunidades dos Estados Unidos que são culturalmente 
diversificados e únicos.

Petição N.º 60108.

Número de petição: 60108-DI-NonDis-G; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral de 
Discipulado.

Serviços para a Ordenação do Ministério

A Junta Geral de Discipulado requer à Conferência 
Geral que adopte os “Serviços de Ordenação de Ministério 
2017-2020 na Igreja Metodista Unida” como ritual da Igreja 
Metodista Unida, efectivo a partir de 1 de Janeiro de 2017. 
[O texto do ordinal esta disponível na Volume 2 Secção 1, da 
Edição Avançada do Daily Christian Advocate.]

Justificação:
A Igreja Metodista Unida deveria apresentar nos serviços 

de ordenação a implementação da ordenação de ministério 
conforme apresentada no Livro de Disciplina. A Conferência 
Geral de 2012 submeteu o trabalho de revisão dos serviços 
de ordenação ao ministério para a Junta Geral de Discipulado 
em . . .

Petição N.º 60109.

Número da petição: 60109-DI-NonDis; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral de 
Discipulado.

Reforçar a Igreja Negra para o Século XXI

Adoptar o seguinte plano:
Reforçar a Igreja Negra para o Século XXI
A Conferência Geral de 2016 da Igreja Metodista Unida 

aprova a continuação do programa Reforçar a Igreja Negra 
para o Século XXI ao longo do quadriénio 2017-2020. 
A aprovação para a continuidade de SBC-21 (do inglês 
Strengthening the Black Church for the 21st Century) irá for-
talecer os programas existentes e permitir o desenvolvimento 
de um novo programa em torno dos quatro focos da Igreja 
Geral:

• Eliminar as doenças da pobreza ao melhorar a saúde a 
nível global

• Empenho no ministério com os pobres
• Criar novos locais para novas pessoas e renovar as con-

gregações existentes
• Desenvolver os líderes Cristãos com princípios para a 

igreja e o mundo; 
Dentro destes quatro focos, propomos incluir objectivos 

para a expansão de modelos, para fortalecimento dos ministéri-
os da juventude e de jovens adultos, e a expansão na criação 
de relacionamentos mais fortes com a Conferência Central 
de África e as Congregações Africanas de Descendência 
Africana no Norte da América. 

O seguinte Plano de Acção deve ser adoptado  
como base para continuar 

Reforçar a Igreja Negra para o Século XXI  
quadriénio 2017-2020:

O Plano de Acção para Reforçar a Igreja  
Negra para o Século XXI

Visão: Associar-se estrategicamente aos Centros de 
Recursos da Congregação, ao Conselho dos Bispos, à 
Mesa Conexional, aos Gabinetes das Conferência Anual e 
Ministérios Conexionais, às Agências Gerais, aos Conselhos e 
Comissões para prosperar no fortalecimento de Congregações 
parceiras com o Espírito Wesleyano, incluindo uma aplicação 
bíblica e teológica; e fornecer à igreja ferramentas práticas e 
competências necessárias para o culto dinâmico, evangelis-
mo, discipulado, mordomia, missão, alcance e administração 
eficaz.

Missão: Para transformar e manter vital as Congregações 
Negras e os Pastores Negros transversais à nomeação racial 
para criar discípulos de Jesus Cristo, que são enviados para 
servir num mundo enfermo.

Objectivo: Oferecer à Igreja Metodista Unida o dom de 
um modelo de aprendizagem transformacional, que permita 
que uma conferência anual e/ou uma congregação partilhe o 
seu dom de vitalidade com outras congregações e outras con-
ferências anuais que estão em busca de crescimento. 

Oferecer à Igreja Metodista Unida modelos eficazes para: 

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   576 2/24/16   10:49 AM



Discipulado 577

aumentar os nossos dons na missão e ministério; desenvolver 
a nossa base e os líderes do clero com novas estratégias; com-
prometer-se no sacerdócio com os pobres; reduzir o encarce-
ramento em massa; identificar eficientemente, suportar e ser 
mentor o jovem adulto Clérigo Negro; e por fim transformar 
e fortalecer a Igreja Metodista Unida.

Objectivos para SBC21:
Objectivo 1 - Desenvolvimento de Liderança 
• Academia de Estagiários (AOI, do inglês Academy 

of Interns) O objectivo deste programa é providenciar uma 
infra-estrutura concebida para seleccionar, implementar e ex-
por oito (8) clérigos com potencial para ascensão para um 
complemento total de experiências que lhes irá providenciar 
as capacidades e competências necessárias para transformar, 
estabelecer e manter uma congregação vital. O programa irá 
também desenhar um novo paradigma de formação do SBC21 
com duração de dois anos, para a Academia de Estagiários, 
que irá preparar os ministros em ascensão para atribuição a 
uma igreja dentro da iniciativa Path1 ou a outras igrejas com 
necessidades.

Resultados do Programa:
1. Cinco (5) Gabinetes/Bispos de Conferência Anual, 

Juntas de Ministérios Ordenados devem confirmar a selecção 
de cinco (5) estagiários para serem distribuídos por cinco (5) 
dos pastores seniores com maior efectividade e seu respectivo 
pessoal e congregações para um estágio de dois anos.

2. Cinco (5) dos pastores seniores com maior efectividade 
e seu pessoal e respectivas congregações aceitam a respons-
abilidade de incentivar, servir de mentores e dar formação aos 
cinco (5) estagiários atribuídos através de apoio e parceria 
com o lançamento de um programa sustentável de estágio de 
dois anos do SBC 21.

3. Cinco (5) pastores Afro-Americanos inovadores que 
demonstraram eficácia no seminário apaixonante para os es-
tudantes licenciados em estágio, os quais são chamados para 
o sacerdócio ordenado deverão constituir os líderes da nova 
geração do Clérigo Negro na Igreja Metodista Unida.

4. Estes estagiários, ao pôr em prática no terreno, irão 
ganhar experiência na congregação do sacerdócio, principal-
mente através de nomeações de interesse para eles ou combi-
nados com os seus dons.

5. Será dado o apoio e o desenvolvimento à medida que 
os estagiários vão sendo premiados pelo seu esforço e têm a 
oportunidade de usar os seus dons.

6. Para preparar a liderança clerical para começar Novas 
Igrejas. 

Resultados:
Em colaboração com a Escola de Teologia Gammon, 

Seminário Teológico Garrett-Evangelical, o Centro para 
Desenvolvimento de Líderes na Escola de Teologia Perkins 
e Seminário Teológico Wesley emitirão um Certificado em 
de Membro da Igreja em Africano e Americano para os estu-
dantes que participem na Academia de Internos e irão ajudar 
SBC21 a atingir os seus objectivos de programa por:

 1. Proporcionar uma base comum para os clérigos da 
Academia se reunirem para seis sessões de dois dias ao lon-
go da orientação de dois anos para providenciar formação 

em grupo ou individualizada em assuntos de liderança para 
a Igreja Afro-Americana, e supervisão teológica para os que 
estão em grupos de orientação entre os seus pares.

 2. Cursos para construir e aprofundar capacidades na 
gestão organizacional e planeamento estratégico para mem-
bros da igreja efectivos;

 3. Oferta de cursos para providenciar oportunidades 
de reflexão crítica em áreas práticas, tais como mordomia, 
gestão de pessoal, evangelismo, desenvolvimento de novas 
igrejas, nomeações interculturais, gestão de voluntariados e 
resolução de conflitos;

 4. Implementação de formação e apoio em práticas de 
cuidado pessoal espiritual/emocional/fiscal e físico como 
ministério;

 5. Garantir um local sagrado e espaço para a Academia 
para o clérigo trazer preocupações, avaliação profissional e 
discussão;

 6. Disponibilizar um ambiente para estabelecer redes 
mútuas de apoio saudável entre pares;

 7. Disponibilizar orientação para integrar experiências de 
estágio actuais com e dentro dos contextos dos seus ministéri-
os que lhes foram atribuídos. 

Objectivo nº 2: Crescimento/Início das Igrejas 
• Colaborar com doze (12) Centros de Recursos da 

Congregação e Eventos de Formação de CP da Conferência 
Anual para inscrever e formar cem (100) CP.

 A tarefa principal dos CRC e Centros de Recursos da 
Conferência Anual é formar e equipar as Congregações 
Parceiras através de relações de convénios. Recebem even-
tos de formação, expõem congregações parceiras a novos 
ministérios e providenciam apoio e acompanhamento.

 As Congregações parceiras são igrejas locais, que estão 
empenhadas em se converter, vitalizar e fortalecer. Irão sub-
meter relatórios e serão avaliados pelos formadores, CRS e o 
Director Nacional de SBC21.

Resultados do Programa:
1. Manter até dez (10) Centros de Recursos da 

Congregação através da formação anual e da avaliação dos 
seus programas.

2. Assistir a e/ou co-promover doze (12) Eventos de 
Formação de CP de Conferências Anuais.

3. Cultivar quatro (4) CP para CRC.
Medidas para apoiar o Objectivo n.º 2
1. Implementar uma formação contínua para a iniciativa 

do programa de formadores (CRC).
2. Envolver a criação de relações com doze (12) con-

ferências anuais incluindo o seu Bispo, Gabinete, Ministérios 
Conexionais e Juntas do Ministério Ordenado onde são solid-
ificados compromissos de parcerias mais profundos relativa-
mente à co-promoção de eventos de formação.

3. Estabelecer responsabilidades e ligações entre o SBC 
21 e membros das conferências anuais e providenciar acon-
selhamento e retorno sobre programas e projectos para o or-
ganismo nacional.
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4. Desenvolver novos e mais efectivos paradigmas do 
programa e estruturas para implementar eventos de formação 
SBC 21 dentro de jurisdições, conferências anuais e distritos. 

Resultados:
1. Envolver e permitir que 100 CP atinjam os objectivos 

Específicos, Mensuráveis, Atingíveis, Realistas, Atempados 
(S.M.A.R.T. do inglês Specific, Measurable, Attainable, 
Realistic and Timely).

2. 1.ª acção de formação de CP, 70% do custo financiado.
3. 2.ª acção de formação de CP, 50% do custo financiado.
4. 3.ª acção de formação de CP, 25% do custo financiado.
5. Promover não menos do que cinco (5) Equipas de CP 

por evento de formação e não mais do que dez (10) Equipas 
de CP por evento de formação.

Objectivo nº 3: Empenho no ministério com os pobres 
e presos

• Adequar os ideais apaixonados e transformativos do 
ministério de prisão de John Wesley e reformar os programas 
fundamentalmente influenciados pelas palavras de Jesus 
Cristo no Evangelho de Mateus 25:35-40 “Estava na prisão e 
fostes ver-me” (JFARC).

• Aceder a funcionários e recursos para o desenvolvi-
mento de estruturas e ministérios que conduzam a uma 
diminuição da reincidência de homens negros, mulheres 
e jovens, e para facilitar a reintrodução pacífica do povo 
negro das prisões e instalações correccionais para a co-
munidade, como cidadãos produtivos de uma forma que 
garanta a segurança pública e promova o bem-estar nas 
famílias e congregações.

• Para promover e atender às necessidades das crianças 
e jovens em risco de entrar no sistema de justiça criminal e 
para os dissuadir e prevenir que sigam esse caminho, recol-
hendo-os no rebanho da Igreja.

Há uma relação directa entre a pobreza, a falta de es-
colaridade e o encarceramento massivo do povo negro. A 
grande percentagem de pessoas negras detidas e encar-
ceradas, principalmente homens, no sistema prisional da 
América é um grave problema de justiça social para a Igreja 
no século XXI. 

De acordo com o Serviço de Investigação Congressional, 
a percentagem só de encarcerados no sistema da prisão fed-
eral dos Estados Unidos tornou-se uma epidemia. Houve um 
aumento espantoso de cerca de 790% entre 1982 com 25.000 
pessoas encarceradas com um grande salto para 219.000 pes-
soas encarceradas em 2012.

Os Estados Unidos são líderes mundiais de população 
prisional. Em 2008, o Centro Internacional de Estudos sobre 
as Prisões comunicou que 756 em cada 100.000 pessoas na 
América estavam presas. Como resultado das injustiças nos 
nossos sistemas sociais, a sobrepopulação nas prisões amer-
icanas é incomparável a nível mundial. Há muitas pessoas, 
principalmente pobres; trancadas, demasiado tempo a custos 
elevados para o estado. 

Este grave problema tem consequências para todos nós 
a nível político, social, mental, físico, económico, emocio-
nal, espiritual e para as novas gerações. As Comunidades 
de Fé estão agora a estabelecer parcerias para adquirir mais 

conhecimentos sobre o problema da justiça social e toda a sua 
complexidade. Como é que a Igreja pode fazer a diferença?

O relatório Pew demonstra que mais de 1 em cada 28 cri-
anças pobres tem um progenitor preso. Em 2007, pouco mais 
de 1,7 milhões de crianças com menos de 18 anos tinha um 
dos pais na prisão estadual ou federal, representando 2,3% do 
total de crianças nos Estados Unidos. A maior parte destas 
crianças (uma em 15) é pobre e negra.

As crianças pobres estão atrasadas face aos seus pares 
em muitas formas, além do rendimento. Em muitos estudos, 
conclui-se serem menos saudáveis ou terem menos acesso aos 
cuidados de saúde do que os seus pares economicamente mais 
estáveis. Arrastam o seu desenvolvimento emocional, deixam 
para trás a sua alfabetização e rendimento académico, passam 
fome e enfrentam mais o crime contra eles do que qualquer 
outra criança. 

Por cada ano em que mantemos as crianças na pobreza 
custa ao nosso país quinhentos milhões de dólares em perda de 
produtividade, más condições de saúde e aumento no crime. 

Investigação educacional informa que as crianças po-
bres, que lêem abaixo do nível académico correm o ris-
co de não alcançar o ensino, e por isso são consideradas 
como “com mais probabilidades de serem pobres ou em 
situação de risco social”. A falta de pontuação destes tes-
tes académicos são os números indicativos que as prisões 
beneficiam para decidir quantas camas para a prisão de-
vem construir no futuro.

Entretanto, não são muitas as crianças pobres que 
são acolhidas na nossa Igreja Metodista Unida e mui-
tos ministérios não estão a acolher as comunidades onde 
vivem as crianças pobres. Muitas Igrejas não têm opor-
tunidade de estabelecer parceria com escolas que educam 
crianças pobres. A maior parte das vezes, estas crianças 
tornam-se invisíveis ou escondem-se, ou nós somos de-
masiado cegos para ver. Sim, nós enviamos material es-
colar e sacos de livros, mas raramente construímos um 
relacionamento verdadeiro e profundo com as escolas e os 
líderes da comunidade, que auxiliam os alunos pobres a 
descobrir o potencial para o ministério. 

As crianças pobres e pessoas encarceradas constituem 
campos de missão que temos de resolver.

Estes objectivos são apenas o princípio, mas um início 
bastante radical e arrojado; esclarecer as complexidades da 
correlação entre a pobreza, a justiça e o encarceramento em 
massa. SBC21 irá pesquisar formas de trazer profissionais es-
pecialistas, vítimas, cientistas sociais, leigos e clérigo e líde-
res da comunidade juntos no problema resolução/educação/
orando à mesa. 

Podemos começar por identificar quais são os comporta-
mentos e valores específicos que são necessários para acabar 
com o encarceramento em massa e a reincidência no crime? 
O que podemos fazer juntos para construir uma comunidade 
mais saudável e mais segura nos bairros de uma só vez? Como 
podemos juntos diminuir a pobreza e a reincidência no crime 
prisional nos bairros onde existem igrejas metodistas unidas? 

Resultados do Programa:
1. Rede de contactos: Este processo relaciona a Igreja 
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Metodista Unida às famílias afectadas pelo encarceramento, 
auxiliares dos serviços sociais, pensionistas, voluntários, ci-
entistas sociais, profissionais especialistas, vítimas do crime 
e a comunidade jurídica, para pesquisar as complexidades do 
encarceramento em massa.

2. Educação: Este foco irá providenciar às igrejas in-
formação sobre factos básicos sobre este dilema e ofere-
cer formas diferentes de construção de ministérios com os 
prisioneiros. Isto poderá incluir o ministério dentro dos 
muros da prisão, ministros que assistem ao processo de 
transição, cujo amar alguém é o mais próximo para re-
entrar na sociedade depois de estar preso e conseguir um 
regresso a casa, à vida activa e à comunidade com suces-
so. Isto poderá incluir ministérios com crianças pobres 
com pais presos para oferecer apoio, amor e coragem. Isto 
poderá incluir a exploração de cargo de capelão na prisão 
na Igreja Metodista Unida.

3. Sensibilização: Este foco dirige-se ao papel da justiça 
criminal; legislação e os direitos dos encarcerados e os direit-
os das vítimas de crime. 

4. Reforçar: Este foco une e conecta continuamente os 
ministérios com empregadores, agências de serviço social, 
habitação acessível e ministérios de auxílio à família que ne-
cessitam de estabelecer sistemas de ajuda e apoio.

Resultados:
1. Programas de reintegração com base na igreja para 

ex-delinquentes juvenis.
2. Iniciativas com base na igreja para formação laboral e 

colocação laboral para aqueles que saem das prisões
3. A Igreja baseou-se em iniciativas para divulgar infor-

mação necessária para dirigir este problema através de fóruns 
da comunidade e equipa de especialistas. 

4. Fortalecimento da liderança da igreja para partici-
pação sustentável e a longo prazo em iniciativas estratégicas 
para a diminuição do encarceramento de homens e jovens 
negros. 

5. A liderança da igreja, ocupada em ajudar a facilitar a 
iniciativa da mudança sistémica para reduzir a pobreza que 
afecta directamente as crianças dentro das comunidades, ci-
dades e áreas rurais onde as Igrejas Metodistas Unidas estão 
instaladas.

Objectivo nº 4: Melhorar a Saúde Global (Focos 
Igreja Geral) 

Criar Relações para Melhorar a Disparidade da 
Saúde dentro de África/Diáspora 

O objectivo de SBC 21 é de construir um relaciona-
mento global com a Conferência Central em África, assim 
como congregações dos Descendentes Africanos (Latinos e 
Caribenhos) nos Estados Unidos para melhorar especifica-
mente a saúde global e nas comunidades locais; para que a 
IMU possa estar mais bem informada, unificada e estrategi-
camente organizada para resolver as divergências na saúde e 
tornar-se mais determinado nas igrejas locais e comunidades 
trabalhando junto para prevenir a doença.

Justíficação: Desde a calamidade do comércio Africano 
de escravos deslocados por todo o mundo, o que criou uma 
mudança da população Africana Diáspora de África para o 
Hemisfério Ocidental. A investigação indicou uma correlação 
entre Africo-americanos, que são mais susceptíveis a uma 
série de doenças e condições incluindo desnutrição, baixa 
taxa de natalidade, mortalidade infantil, HIV-SIDA, obesi-
dade, diabetes doenças cardiovasculares, acidente vascular 
por hipertensão, insuficiência renal, cancro da mama, cancro 
da próstata e envenenamento por chumbo. Há também uma 
questão de coerência de justiça social que a actual indústria 
médica nem sempre compreende ou tem em consideração, 
que resultam da investigação as diferenças únicas nas cul-
turas étnicas, financiamentos, diagnósticos e tratamento das 
doenças no tratamento directo da saúde e seguro disponível 
entre as pessoas negras.

África/ Diáspora (Novas Congregações Parceiras)
• A expansão do SBC 21 para que seja mais global na sua 

relação com as Conferências Centrais em África assim como 
com congregações de Descendentes Africanos (Latinos, 
Caribenhos) nos Estados Unidos.

Resultados do Programa:
1. Consultar/colaborar com o Colégio Africano dos 

Bispos para planear e priorizar programas.
2. Pesquisas demográficas nos Estados Unidos para de-

terminar a localização, necessidades e ministérios de congre-
gações dos Descendentes Africanos (Latinos e Caribenhos) 
nos Estados Unidos.

3. Receber pelo menos duas reuniões com o Colégio dos 
Bispos da Conferência Central de África (uma durante a re-
união do Conselho de Bispos e uma durante o seu Colégio dos 
Bispos no campus da Universidade de África).

4. Alinhar percepções, estereótipos, etc., que possam ser 
distintos por diferenças e obstáculos culturais que impeçam 
o desenvolvimento e o incentivo de relações fortes e suste-
ntadas dentro da família da Diáspora Africana. Eles podem 
levar-nos à conclusão da síndrome de “nós e eles”.

5. Identifica/Investiga o que é necessário, mas não 
oferecido, que desafia principalmente necessidades ex-
clusivas de saúde dos Africo-americanos para concluir as 
diferenças no actual sistema de saúde. Sugerir qual a ac-
tividade da IMU mais adequada para patrocinar/defender 
tal ministério.

6. Identificar os líderes africanos clérigos ou leigos mais 
proeminentes da IMU (incluindo estudantes universitários e 
de seminários) a serem convidados para reuniões sobre es-
tratégias para avançar com esta iniciativa. Identificar práticas 
e condições que comprometem a justiça e a integridade das 
Congregações Metodistas Unidas Negras, pessoal de agên-
cias gerais, etc.

7. Promover uma Convocatória de África/ a Diáspora 
Medidas para apoiar o Objectivo:
1. Identificar/ Pesquisar programas e iniciativas (passadas 

ou presentes) em que as agências gerais e grupos regionais 
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nacionais têm estado ou estão envolvidos e que características 
especiais dos seus programas e serviços merecem reconhec-
imento. Podem haver oportunidades para funções através de 
inter/intra agências e empenho colaborativo?

2. Identificar/ Pesquisar que programas são necessários 
mas não existem. 

3. Sugerir qual a actividade da IMU mais adequada para 
patrocinar/defender tal ministério.

4. Identificar também as áreas geográficas com a den-
sidade populacional de constituintes mais alta como as con-
gregações activas de culto.

5. Determinar quais são os mais proeminentes líderes 
clérigos e leigos Africanos da IMU (incluindo estudantes de 
universidade e de seminários) a ser convidados a reuniões 
subsequentes, conversações e planeamento estratégicos.

6. Descrever a relação entre os constituintes da IMU 
Africana dos EUA com a SBC21 e BMCR. Que argumento 
poderá a nossa equipa de estratégia fazer em relação à questão 
deste esforço? Existem quaisquer incidências recentes onde 
acções de qualquer entidade da IMU possam provocar prob-
lemas de integridade do ministério que estamos a propor? Se 
assim for, as circunstâncias ou práticas são tais que, se forem 
descuradas, podem eventualmente enfraquecer a integridade 
dos nossos esforços?

Objectivo n.º 5: Hospitalidade comprovada estendida 
a Jovens e Jovens Adultos:

A juventude e os jovens adultos que participam nestas 
formações serão encorajados para serem membros do Guia 
Prático de Rede, uma base de dados de pessoas ligadas em 
rede, que se comprometem a formar e a serem formadas na 
área do ministério da juventude. Os ministérios dos Jovens 
farão a gestão desta base de dados. Em aditamento, os par-
ticipantes estarão verdadeiramente encorajados em servir nos 
comités e juntas de conferências anuais, conferências jurisdi-
cionais e agências gerais.

Em aditamento, SBC 21 irá procurar parceria com os 
Ministérios dos Jovens para oferecer colaboradores para aju-
dar e recursos prestando serviço através de equipas de plan-
eamento para eventos históricos de formação de Negros foca-
dos no desenvolvimento de liderança da juventude e jovens 
adultos, bem como grupos emergentes através de outras or-
ganizações IMU, que têm uma história de longo prazo com 
liderança, justiça e direitos civis. 

O objectivo é apoiar as conferências anuais, igrejas lo-
cais e outras comunidades de fé da Igreja Metodista Unida 
para se tornar mais eficiente na pesquisa, reunir, convidar e 
persuadir jovens adultos no rebanho da vida activa da igreja. 
SBC21 irá oferecer uma nova e radical abordagem em 4 fases 
(Hospitalidade Comprovada) para formar a base e os líde-
res do clérigo em várias e diversificadas comunidades de fé. 

Este processo irá levar a IMU em descobrir as barreiras 
que poderão afastar a igreja da juventude e dos jovens adultos 
e preparar a sua liderança de forma específica a quebrar estas 
barreiras e substitui-las com pontes que constroem relações 
que identificam, convidam, comprometem e fortalecem 

jovens adultos a tornar-se activos na igreja local ou nas novas 
comunidades de fé oferecendo hospitalidade radical. Os jov-
ens adultos serão treinados para ajudar a facilitar este proces-
so à parte SBC21 formadores e líderes do clérigo.

O objectivo é ajudar as congregações a avaliar a sua pron-
tidão e vontade de criar ambientes de aprendizagem dentro da 
sua cultura de igreja que ajudam os jovens adultos a recon-
hecer e viver o seu chamamento de Deus. O resultado é convi-
dar de forma genuína jovens adultos usando novas estratégias 
de hospitalidade radical, substituindo as estratégias que já não 
estão a funcionar. 

Para superar as falhas próprias da idade é necessário 
compreender como é que o mundo muda constantemente. 
Nós também mudamos, como povo de Deus. A boa nova é 
que Deus é constante nas nossas vidas! Deus chama-nos a se-
guir Jesus para formar discípulos de todas as idades no nosso 
mundo em constante mudança.

Este programa, SBC21 Hospitalidade Comprovada 
oferece quatro passos para ajudar as congregações a mover-se 
lentamente através das mudanças necessárias para comprom-
eter os líderes jovens adultos na missão da igreja.

Entregas—SBC21 Hospitalidade Comprovada - 4 
FASES DO PROCESSO

1. Dois anos de projecto-piloto, de Hospitalidade 
Comprovada - Processo 4 Fases será lançado em duas (2) 
conferências anuais e dentro de quatro (4) congregações 
locais e comunidades de fé com o envolvimento dos líde-
res de vários ministérios campus da Fundação Wesley para 
aumentar a participação de jovens adultos na vida da Igreja 
Metodista Unida; principalmente na tradicional Negra e nas 
igrejas multiculturais e nas novas comunidades de fé da União 
Metodista. Após a conclusão do projecto-piloto, o programa 
usará as suas descobertas/aprendizagens para reforçar a eficá-
cia do programa e o seu potencial para se dirigir para uma 
base mais ampla de audiências.

2. SBC21 vai oferecer eventos específicos de formação, 
fóruns e processos de formação para demonstrar formas práti-
cas de criar espaços acolhedores para o diálogo e inclusão 
entre jovens adultos e adultos mais velhos na Igreja Metodista 
Unida.

3. Através da iniciativa, Hospitalidade Comprovadairá 
construir pontes que oferecem formas radicais e inovadoras 
de hospitalidade que identifica as necessidades dos jovens 
adultos através das vozes dos jovens adultos e criar um es-
paço que irá apontar e especificar quais as mudanças que se 
poderão fazer para oferecer hospitalidade radical para jovens 
adultos.

4. SBC21 Equipas de Líderes Jovens Adultos no âmbito 
das conferências, ministérios campus da Fundação Wesley e 
dentro das igrejas locais serão identificados, formados e co-
locados para facilitar, formar, encorajar e auxiliar o clero e 
a base de líderes em compreender a cultura pop e formas de 
comunicar a hospitalidade radical com forma mais eficiente 
com as populações jovens adultas; particularmente dirigidas 
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a jovens adultos na nossa comunidade, cuja infância não foi 
criada na igreja.

Resultados:
1. Um aumento de participação de jovens adultos na 

vida das igrejas que participam no SBC21 programa de 
Hospitalidade Comprovada para um ano.

2. Equipas de Jovens Adultos serão preparadas para a lid-
erança neste esforço evangelista e para outras oportunidades 
de liderança dentro da Igreja Metodista Unida.

3. Igrejas Metodistas Unidas e comunidades de fé serão 
equipadas para oferecer hospitalidade intencional radical para 
jovens adultos que irão fortalecer as nossas igrejas agora e no 
futuro.

Recomendações de Estrutura para a SBC 21
1. O Comité Coordenador deverá ser constituído por 

quinze (15) membros:
• Dois de cada uma das cinco jurisdições, que devem ser 

nomeados pelos Colégios de Bispos respectivos. É recomen-
dado que dentro dos dois de cada jurisdição, exista um leigo 
e um clérigo.

• Uma pessoa nomeada pelos Metodistas Nacionais 
Negros para a Renovação da Igreja.

• Um jovem e um jovem adulto recomendado pelo di-
rector nacional e dois bispos, nomeados pelo Conselho dos 
Bispos.

• Uma pessoa nomeada por cada agência geral e 
comissão como seu representante para dar recursos ao Comité 
Coordenador (por conta da agência ou comissão).

Função e Responsabilidade do Comité Coordenador:
O Comité Coordenador está encarregue com a respons-

abilidade de:
1. Manter viva a formação de focos congregacionais 

do plano de acção, e fazer Discípulos de Jesus Cristo para a 
transformação do mundo.

2. Contratar e avaliar o desempenho do Director Nacional 
(funcionário a tempo inteiro que supervisiona o trabalho e a 
implementação deste Plano).

3. Em consultadoria com o director nacional, determinar 
as congregações que devem servir como Centros de Recursos 
da Congregação com a responsabilidade e avaliação dos 
serviços (por ex.: acordos contratuais, período bienal e cer-
tificação).

4. Definir um orçamento e supervisão fiscal com base na 
prestação de serviços e parceria entre os Centros de Recursos 
da Congregação e Congregações Parceiras.

5. Estabelecer parâmetros para a avaliação das igrejas 
que são envolvidas na iniciativa de Reforço de Igreja Negra 
para o século XXI.

6. Avaliar a efectividade do Plano de Acção e reportar 
as recomendações de acompanhamento para a Conferência 
Geral de 2016.

7. Reportar à Junta Geral do Discipulado (JGD) e aos 
Metodistas Nacionais Negros para a Renovação da Igreja 
(MNRI) numa base anual.

8. Oferecer aprendizagem modelos chave e para uma de-
nominação mais abrangente como um dom de esperança, cura 
e integridade.

9. Expandir e aprofundar relações com os seminários 
Metodistas Unidos e outros grupos envolvidos na renovação 
e formação congregacional.

10. Oferecer eventos de formação para Centros de 
Recurso de Congregação e Congregações Parceiras.

Pessoal:
 O Director Nacional deverá ser nomeado para guiar, 

orientar e implementar o Plano de Acção, sob a direcção do 
Comité Coordenador. O Director Nacional irá supervisionar 
o outro pessoal necessário para a iniciativa que inclua o pes-
soal de apoio ao clérigo (equivalente a 1.0 a tempo inteiro) e 
voluntários recrutados para servir como orientadores da con-
gregação parceira para assistir a congregações na implemen-
tação dos seus planos de ministério de acompanhamento. Os 
orientadores voluntários serão formados e colocados conforme 
necessário. Uma função do Director Nacional inclui o trabalho 
com a Junta Geral de Discipulado e o Comité Coordenador ao 
providenciar liderança à iniciativa do SBC 21.

Resumo
Através da visão, missão, objectivo e definição de metas 

devotadas, SBC 21 é estimulada, dedicada, determinada e or-
ganizada para abordar os Quatro Focus Gerais da Igreja:

• Eliminar as doenças da pobreza ao melhorar a saúde a 
nível global

• Empenho no ministério com os pobres
• Criar novos locais para novas pessoas e renovar as con-

gregações existentes
• Desenvolver os líderes Cristãos com princípios para a 

igreja e o mundo; 
Sentimos uma grande necessidade de servir com perse-

verança. Acreditamos no poder de Jesus Cristo, para final-
mente, transformar e fortalecer a Igreja Metodista Unida.

Justificação:
Fortalecendo a Igreja Negra em pleno século XXI 

(SBC21) é a determinação de promover parceria, liderança 
e auxilio às congregações negras, já que as congregações ex-
istentes estão fortalecidas e as novas comunidades de fé são 
formadas para levar a cargo a missão da IMU para formar 
discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo.

Petição N.º 60782.

Número de petição: 60782-DI-NonDis-!-G; Aspey, Amy - 
Worthington, OH, EUA para a Conferência Anual de Ohio 
do Oeste. 1 Petição similar
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Estudo global do casamento

A Conferência Geral de 2016 da Igreja Metodista Unida 
estabelecerá uma “Força Tarefa para Estudar o Casamento 
na Igreja Metodista Unida”, e designar à Comissão de Fé e 
Ordem a tarefa de indicar uma representação justa da diversi-
dade profunda e rica, extensão geográfica e equilíbrio teológi-
co da Igreja Metodista Unida, com não mais de 17 membros, 
inclusive o clero, leigos e estudantes de várias disciplinas 
relacionadas como a teologia, estudos bíblicos, estudos 
Wesleyanos, história da igreja, liturgia e cuidados pastorais.

A Força Tarefa levará em consideração: 
• A história e o desenvolvimento de nossa teologia de 

casamento Cristã e Metodista Unida, e a relação entre o casa-
mento Cristão e as formas de união civil. 

• A doutrina bíblica que informa nossa teologia de casa-
mento e relacionamentos humanos, e a tradição, razão e ex-
periência que moldam ainda mais nossa teologia. 

• Questões teológicas e pastorais levantadas pela alter-
ação das leis, normas e práticas relativamente ao casamento e 
os relacionamentos humanos. 

• A compreensão e as posições dos Metodistas Unidos so-
bre a natureza e a prática do casamento conforme vivenciado 
por toda a conexão.

• Questões de cuidados pastorais envolvidos no cuidado 
de comunidades diversas com a compreensão variada sobre 
estas questões.

• Outros tópicos conforme relevantes e necessários. 
A Força Tarefa trabalhará com a Comissão de Fé e Ordem 

e outras agências apropriadas da igreja para desenvolver fer-
ramentas para o envolvimento da igreja global no estudo e nas 
conversações deste assunto.

A Força Tarefa será formada até novembro de 2016, 
completará seus estudos iniciais e compartilhará seus acha-
dos com a Comissão de Fé e Ordem e com o Conselho de 
Bispos no outono [primavera no hemisfério sul] de 2017, a 
ser seguido de ampla distribuição de seus achados iniciais, 
de forma a permitir amplas consultas e conversações nas 
congregações, conferências anuais, e nas regiões, ofere-
cendo uma visão e um retorno da Força Tarefa, que dis-
cernirá e formulará, então, um relatório final, inclusive 
uma declaração sobre a teologia e a prática do casamento 
na Igreja Metodista Unida, a ser enviado para adopção na 
Conferência Geral de 2020.

A Conferência Geral recomenda o Conselho Geral 
de Finanças e Administração uma apropriação de até USD 
200.000 para a implementação desta tarefa. 

Justificação:
As leis, os costumes e as práticas do casamento estão a 

mudar e variam imensamente pela igreja global. Bispos, pas-
tores e congregações Metodistas Unidos estão a buscar em ser 
fieis e relevantes conforme navegam neste cenário cultural-

mente diverso e a passar por mudanças e beneficiariam-se 
imensamente de uma teologia informada, claramente articu-
lada, sobre o casamento.

Petição N.º 60797. [Processo de discernimento de grupo (p. 
1187)]

Número de petição: 60797-DI-NonDis-!-G; Bonner, Jane L. -  
Thornton, PA, EUA.1 Petição similar

Recursos

A Conferência Geral instrui a Junta Geral do Discipulado 
a desenvolver e a compartilhar em seu website uma lista 
de livros e outros recursos recomendados que claramente 
afirmem nossos padrões morais da Igreja sobre o compor-
tamento sexual, conforme encontrado nos Princípio Sociais 
e outras secções relevantes do Livro de Disciplina. Estes re-
cursos deveriam oferecer uma orientação Cristã útil aos pa-
stores, congregações, ministérios de campus e os leigos, de 
forma a poderem efectiva e compassivamente ministrar aos 
membros auto-identificados da comunidade LGBT, pessoas 
que buscam ajudar para lidar com of facto da atracção não 
desejada pelo mesmo sexo, indivíduos que compreendam ou 
que não sigam pessoalmente os padrões morais da igreja no 
que diz respeito ao comportamento sexual, e adolescentes sob 
o risco de suicídio por qualquer motivo, incluindo (mas não 
limitando-se) à motivos relacionados à sua sexualidade. Estes 
recursos recomendados não devem promover a aprovação 
para o sexo fora do casamento, a prática homossexual ou a 
pornografia. Em vez disso, estes recursos recomendados de-
vem oferecer uma orientação em como estar em ministérios 
com e para todas as pessoas, dentro dos limites dos compro-
metimentos teológicos, bíblicos e morais de nossa igreja. 

Justificação:
Nossa igreja tem afirmado os padrões bíblicos para o 

comportamento sexual enquanto também diz que queremos 
estar em ministério com nossos vizinho que atraem-se pelo 
mesmo sexo ou que nem concordam mas tampouco discor-
dam de nossos padrões morais de comportamento sexual. A 
orientação em como equilibrar tudo efectivamente, sem sacri-
ficar nada, faz-se urgentemente necessária.

Petição N.º 60939.

Número de petição: 60939-DI-NãoDiv-!-G; Bookwalter, 
Carol I. - Gloucester, VA, EUA. 2 Petições similares

Utilização de “Discípulo” no Convénio baptismal

Alterar o nosso convénio baptismal e o convénio de fil-
iação em O Hinário Metodista Unido para identificar os que 
se encontram em união com a Igreja Metodista Unida en-
quanto “discípulos”, o título de identificação bíblico. 

Adicionar duas perguntas à próxima revisão de O 
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Hinário Metodista Unido e uma adenda criada para acesso 
em linha:

 a. No Convénio baptismal 1, na página 34, após a per-
gunta: “Confessa Jesus Cristo como seu Salvador, coloca toda 
a sua confiança na Sua graça e promete servi-Lo como seu 
Senhor, união com a igreja que Cristo abriu para pessoas de 
todas as idades, nações e raças?”

“Sim.” 
Adicionar as duas perguntas que se seguem:  
“Aceita a chamada de Jesus para ser seu discípulo e se-

gui-Lo? 
“Sim.” 
“Compromete-se a praticar as disciplinas espirituais que 

promovem o crescimento para se tornar um discípulo madu-
ro?”

“Sim.
 b. Adicionar as duas perguntas acima ao Convénio bap-

tismal II, na página 40, secção 4, a seguir à mesma pergunta 
no Convénio I.

 c. Adicionar as duas perguntas acima ao Convénio 
Baptismal III, na página 46, a seguir à pergunta “Recebe e 
professa a fé cristã conforme as Escrituras do Antigo e do 
Novo Testamento?” “Sim.”

 d. Adicionar as duas perguntas acima ao Convénio bap-
tismal IV, na página 50, a seguir às mesmas perguntas nos 
Convénios baptismais I e II. 

Justificação:
O ímpeto bíblico em Mateus 28:19 é o seguinte: “Portan-

to, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem dis-
cípulos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espíri-
to Santo.” Se a Igreja tem como objectivo fazer isso mesmo, 
tal deve reflectir-se nos votos feitos por aqueles que desejam 
tornar-se membros. De que outra forma podemos separar a 
Igreja do estado de membro numa organização secular?

1. Considerando que Jesus, em Mateus . . .

Petição N.º 60997.

Número da petição: 60997-DI-NonDis-!-G; Carlsen, 
Jonathan - Arcadia, FL, EUA.

Hinário alternativo

Apelo a um hinário alternativo 
CONSIDERANDO QUE, a Conferência Geral de 2008, 

respondendo a uma petição da Casa Editora Metodista Unida 
e da Junta Geral do Discipulado, instruiu a Casa Editora a ini-
ciar os trabalhos para um novo Hinário Metodista Unido, em 
substituição do Hinário actual de 1989 e emitiu directrizes 
quanto ao seu conteúdo;

CONSIDERANDO QUE, a Casa Editora, ao fim de vári-
os meses de preparação, abandonou o projecto como sendo 
financeiramente impraticável;

CONSIDERANDO QUE, a Igreja Metodista Unida e 
as suas denominações ancestrais Metodistas e Evangelical 

United Brethren (EUB) (Irmãos Evangélicos Unidos) têm 
uma longa história na publicação de múltiplos hinos, ofici-
ais e sem-oficiais (exemplos; os hinos oficiais ingleses, es-
panhóis e coreanos; o hinário de 1969 compilado pelas con-
ferências alemãs; o hinário de Cokesbury de 1938 publicado 
juntamente com os hinários Metodistas de 1935 e 1966; o 
Hinário Evangélico de 1921 e o Hinário da Igreja de 1935 
dos Irmãos Unidos que continuaram um uso extenso entre os 
EUBs, entre 1946 e 1957; o Hinário EUB de 1957 e o Hinário 
Metodista de 1966, ambos designados oficiais na Conferência 
Unificadora de 1968);

CONSIDERANDO QUE, esta prática de publica múlti-
plos hinários está aprovada tanto no Artigo XXII dos Artigos 
de Religião (que diz: “Não é necessário que os rituais e as cer-
imónias devem em todos os lugares ser iguais...”) e o Artigo 
XIII da Confissão de Fé (que concorda, dizendo: “Não cremos 
que a ordem da adoração pública necessite de ser a mesma 
em todos os lugares, mas que pode ser modificada pela igreja 
conforme as circunstâncias e as necessidades dos homens.”);

CONSIDERANDO QUE, a Conferência Geral de 1972 
repudiou o Plano de União, violou o teor e o espírito dos ar-
tigos supra, e suprimiu uma tradição hinária EUB com 200 
anos ao cancelar o estado oficial do Hinário EUB. 

CONSIDERANDO QUE, a Casa Editora Metodista 
Unida pactuou com esta supressão escondendo os rema-
nescentes do Hinário EUB da Otterbein Press e oferecen-
do-os para venda como uma coisa “especial não publicitada” 
da Cokesbury, disponíveis apenas aos que por acaso viam a 
entrada em Livros Impressos. 

CONSIDERANDO QUE, a Conferência Geral de 1984 
deu instruções ao Comité do Hinário, o comité organizou e 
compilou o Hinário Metodista Unida de 1989, de modo a in-
cluir os hinos da tradição EUB;

CONSIDERANDO QUE, o comité incluiu exatamente 
dois, “Who Is He in Yonder Stall?” por Benjamin Hanby 
(#190), e “What a Fellowship, What a Joy Divine” por Elisha 
Albright Hoffman (#133), metade do número que aparece em 
Songs of Zion (Cânticos de Sião) (1981).

CONSIDERANDO QUE, Carlton Young, editor do 
Hinário de 1980, apelidou a acção do comité de “simbolis-
mo” (“tokenism”) (Companheiro de “O Hinário Metodista 
Unido,”  p. 131), enquanto que outros diriam que dois hinos 
entre mais de seiscentos não se erguem ao nível do simbolis-
mo;

CONSIDERANDO QUE, Carlton Young procurou aten-
uar a acção do comité acrescentando “O the Lamb” (#300), 
um cântico de acampamento esquecido cuja principal ligação 
à EUB é que gerações depois da sua popularidade ter passado, 
a hinologista Ellen Jane Lorenz Porter transcreveu a música;

CONSIDERANDO QUE, se, aquando da união os EUB 
tivessem excedido em número os Metodistas em 14 para 1 e 
um Comité do Hinário dominado pelos EUB tivesse actuado 
de maneira idêntica, o Hinário de 1989 teria contido um hino 
de Charles Wesley, “Hark! The Herald Angels Sing,”, um 
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hino de Fanny Crosby, “To God Be the Glory, Great Things 
He Hath Done,” e, em culpa, a editora de hinos Ellen Jane 
Lorenz Porter teria juntado uma peça musical de serviço por 
Carlton Young.

CONSIDERANDO QUE, a Conferência Geral de 1984 
solicitou ao Comité do Hinário que respeitasse as sensibili-
dades da linguagem neutra em termos de género, mas o comité 
actuou incoerentemente, não satisfazendo nem os Metodistas 
Unidos nem os principais apoiantes da linguagem neutra em 
termos de género.

CONSIDERANDO QUE, muitos dos hinos tradicionais 
foram incluídos sem ser alterados, enquanto que outros (jun-
tamente com outras características dos cânticos) foram alter-
ados—para pior, diriam muitos (exemplos: (1) a neutralização 
de referências para “Father” (Pai), “fathers” (pais), “sons” 
(filhos) e palavras semelhantes em vários hinos; (2) uma re-
formulação censurada do “The Church's One Foundation”, 
#546, que rouba o hino do seu imaginário bíblico da Igreja 
como o “Bride of Christ,”—uma “adaptação sensível” segun-
do o Companheiro do Hinário Metodista Unido, p.  629; (3) 
a alteração do grande hino Trinitariano de F. Bland Tucker, 
“Our Father, By Whose Name All Fatherhood is known,” 
Culto Luterano, 1982, #465, para “Our Parent By Whose 
Name All Parenthood is Known,” #447; (4) alterações feitas 
a “Let There Be Peace on Earth,” #431; e (5) o Saltério, uma 
Versão Padrão Revista modificada, o qual arbitrariamente 
modificou os títulos “Lord” (Senhor) e “King” (Rei) para 
“God” (Deus);

CONSIDERANDO QUE, muitos dos Metodistas Unidos 
tradicionais rejeitam tais interpretações como uma reverência 
às forças da patrifobia (a aversão irracional e não conforme 
com as Sagradas Escrituras de chamar a Deus “Pai”), e con-
siderá-las ofensivas, possivelmente blasfémias, um obstáculo 
ao seu culto e um insulto aos escritores originais;

CONSIDERANDO QUE, estes mesmos Metodistas 
Unidos tradicionais rejeitam também os hinos mais recentes 
que propositadamente evitam o título “Father” (Pai) (exem-
plos: “God of Many Names,” #105; “How Can We Name 
a Love,” #111, “Source and Sovereign, Rock and Cloud,” 
#113);

CONSIDERANDO QUE, estes mesmos Metodistas 
Unidos acham igualmente perturbador a reformulação da 
tradução de William Draper do “Cântico do Sol” de S. 
Francisco de Assis, mais conhecido como “Cântico de todas 
as criaturas do nosso Deus e Rei” (“All Creatures of Our God 
and King”) #62, o qual, da mesma maneira, o transforma de 
uma hino Cristão (com dois versos problemáticos, 4 e 6) num 
cântico neo-pagão (os versos e 4 e 6 de Draper referem-se a 
“Dear mother earth” (querida mãe terra) e “kind and gentle 
death” (amável e gentil morte). “Mother earth” (mãe terra), 
outrora uma metáfora inofensiva, traz agora conotações com 
o erguer do neo-paganismo. O verso 6, sobre a morte, dado o 

seu contexto histórico, poderia ser apropriado para funerais, 
mas não num culto generalista. Mas a nova versão chama 
à morte “our sister” (a nossa irmã), contradizendo 1 Cor. 
15:26, onde a morte é inimiga. Por outro lado, as referências 
a “brother wind” (irmão vento) e “sister water” (irmã água) 
nos versos 2 e 3 reforçam o aspecto neo-pagão.);

CONSIDERANDO QUE, os Metodistas Unidos tradi-
cionais representam um círculo eleitoral organizado com or-
ganizações de chefia reconhecidas incluindo Good News, o 
Confessing Movement e o Center for the Evangelical United 
Brethren Heritage; e

CONSIDERANDO QUE, a Casa Editora tem experiên-
cia superior a uma década com tecnologia de impressão a pe-
dido, e acordos de publicação de assinatura pré-paga;

Por conseguinte, fique resolvido que, a Conferência Geral 
dá instruções à Casa Editora para avançar, em consulta com 
representantes de Good News, o Confessing Movement, o 
Center for the Evangelical United Brethren Heritage e outros 
tradicionalistas, para compilar e editar uma nova alternativa 
ao Hinário Metodista Unido, com base no Hinário de 1989 
(com alterações), publicado usando tecnologia convencion-
al ou de impressão a pedido (o que funcionar melhor), e fi-
nanciado por assinaturas adiantadas solicitadas nos círculos 
eleitorais dos Metodistas Unidos tradicionais. O novo hinário 
irá divergir do Hinário de 1989 no seguinte:

1. Os hinos problemáticos, incluindo “God of Many 
Names,” “How Can We Name a Love” e “Source and 
Sovereign, Rock and Cloud,” serão eliminados.

2. Pelo menos 7 por cento dos hinos (aproximadamente 
50 hinos) serão da tradição EUB. Essa percentagem repre-
senta a percentagem dos anteriores EUB na Igreja Metodista 
Unida em 1968. Esses hinos podem incluir hinos mais anti-
gos de escritores de hinos Evangélicos e dos United Brethren, 
hinos comuns às tradições mais amplas dos hinos que acres-
centaram versos exclusivos dos hinários EUB (i.e., “I Would 
Be True,” #315 em O Hinário da Igreja—United Brethren, 
1935), e hinos dos escritores de hinos contemporâneos de as-
cendência EUB.  A Casa Editora deverá consultar o Center for 
the Evangelical United Brethren Heritage,  Lorenz Publishing 
Company e a Estate of Ellen Jane Lorenz Porter para orien-
tação na selecção dos hinos apropriados.

3. Os hinos do Hinário de 1989 que viram as suas letras 
alteradas a favor de preferências neutras em termos de género 
terão as suas letras tradicionais restauradas.

4. As palavras originais de Draper para “All Creatures of 
Our God and King” devem ser restauradas, excepto o verso 
6 que deve ser marcado, “For funeral use only” (apenas para 
uso em funerais) e o verso 4 deve começar com “O bonteous 
earth which...” ou uma frase semelhante.

5. O Saltério deve ser reformulado de modo a incorporar 
uma tradução ou traduções reconhecidas.
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R2101.

Número de Petição: 60080-DI-R2101-G; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral do 
Discipulado.

Readoptar Resolução

Readoptar Resolução 2101 - Apoiar Chrysalis a Todos os 
Níveis da Igreja - sem alterações.

Justificação:
Chrysalis continua a influenciar os jovens, ajudando o 

seu crescimento e formação como discípulos. O Chrysalis 
coloca os jovens numa relação de crescimento com Deus, 
encorajando-os a voltar às igrejas como lideres nas suas con-
gregações, casas e comunidades. Esta resolução aumenta a 
consciencialização sobre o potencial para encontrar mais jo-
vens desta forma.

R2102.

Número de Petição: 60081-DI-R2102-G; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral do 
Discipulado.

Readoptar Resolução

Readoptar Resolução 2102 - Apoiar o Walk to Emmaus a 
Todos os Níveis da Igreja - sem alterações.

Justificação:
Walk to Emmaus continua a influenciar pessoas, ajudan-

do o seu crescimento e formação espiritual como discípulos. 
O Walk leva os participantes para uma relação mais profunda 
com Cristo e outros Cristãos, encorajando-os a voltar à sua 
congregação, local de trabalho e comunidade como líderes 
para Cristo. Esta resolução aumenta a consciencialização, 
permitindo o envolvimento de novas pessoas.

R2103.

Número de Petição: 60082-DI-R2103-G; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, USA para a Junta Geral do 
Discipulado.

Readoptar Resolução

Readoptar Resolução 2103 - Responsabilidade de Leigos 
para o Crescimento da Igreja - sem alterações.

Justificação:
A resolução actual expira em 2016. À luz do Relatório 

Call to Action, é importante continuar a elevar a importância 
e responsabilidade dos leigos para o crescimento da Igreja.

R2121. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60894-DI-R2121-!-G; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Identidade sexual e risco de suicídio  
de adolescentes

Readoptar a Resolução 2121 com as seguintes adições e 
eliminações:

No ano de 2003, pelo menos 700.000 estudantes do en-
sino secundário irão tentar o suicídio - um em cada 13 estu-
dantes do ensino secundário nos Estados Unidos. De acor-
do com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos 
Estados Unidos, as taxas de suicídio em adultos estabilizaram 
ou até mesmo diminuíram ao longo das últimas décadas, mas 
as taxas de suicídio em adolescentes triplicaram.

O suicídio é a segunda principal causa de morte em pes-
soas com idades compreendidas entre os 10 e os 24 anos.1 Um 
em cada seis estudantes a nível nacional (9.º ao 12.º anos de es-
colaridade) ponderaram seriamente o suicídio no último ano.2 

Os jovens LGB apresentam um risco quatro vezes superior e os 
jovens com dúvidas quanto ao seu género apresentam um risco 
três vezes superior de tentarem o suicídio comparativamente aos 
seus colegas heterossexuais.3 Um estudo representativo a nível 
nacional realizado com adolescentes do 7.º ao 12.º anos de es-
colaridade determinou que a juventude lésbica, gay e bissexual 
tem mais do dobro da probabilidade de tentar o suicídio compar-
ativamente aos seus colegas heterossexuais.4 Os jovens LGB que 
têm famílias que os rejeitam têm 8,4 vezes mais probabilidade 
de tentar o suicídio que os colegas LGB que reportaram não te-
rem sido rejeitados pela família ou terem sofrido pouca rejeição.5 

Cada episódio de vitimização de LGBT, como assédio ou abuso 
físico ou verbal, aumenta a probabilidade de um comportamen-
to de auto-flagelo em 2,5 vezes, em média.6 Quase metade das 
pessoas transgénero pensou seriamente em pôr fim à sua vida e 
um terço das pessoas reportaram terem feito uma tentativa séria.7

Um estudo do Departamento de Saúde e Serviços 
Humanos dos EUA realizado em 2011 1989 determinou que 
os adolescentes que lidam com questões de identidade sexual 
têm três duas a quatro vezes três vezes mais probabilidade de 
tentarem o suicídio comparativamente a outros jovens.

A Igreja Metodista Unida, no ¶ 162.JH (2004) dos 
Princípios Sociais (2012), afirma que: Determinados direitos 
humanos básicos e liberdades civis são um direito de todas 
as pessoas. Estamos empenhados em apoiar esses direitos e 
liberdades para pessoas homossexuais para todas as pessoas, 
independentemente da orientação sexual.

Resoluções Propostas
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A Conferência Geral  deverá irácriar e financiar um grupo 
de trabalho que irá:

• 1) Publicar, em linguagem simples, um resumo da ac-
tual investigação sobre a homossexualidade em jovens que 
se encontram em risco de suicídio devido à sua orientação 
sexual ou identidade de género;

• 2) Trabalhar com organizações que se encontram a re-
alizar investigação nestas questões;

• 3) Fornecer um directório de agências que trabalham em 
questões de suicídio em adolescentes que lidam com questões 
de identidade sexual;

• 4) Publicar um recursoA Junta Geral do Discipulado de-
verá manter um recurso online para congregações e famílias 
com informações exactas, recomendações para programas e 
orientação pastoral.

• 5) A Junta Geral do Discipulado, a Junta Geral de Igreja 
e Sociedade, a Junta Geral de Ensino Superior e Ministério 
e as Mulheres Metodistas Unidas devem efectuarEfectuar 
recomendações para acções legislativas na Igreja Metodista 
Unida para a Conferência Geral de 2020;

• 6) Efectuar recomendações para programas de jovens 
através de congregações, distritos, conferências, agências da 
missão, Mulheres Metodistas Unidas, Homens Metodistas 
Unidos e outras estruturas organizacionais da Igreja Metodista 
Unida.

• 7) A Junta Geral de Discipulado deverá comunicar,Co-
municar, na Conferência Geral de 2008, na Conferência Geral 
de 2020, os seus achados e trabalhos.

Citações:
1 CDC, NCIPC. Web-based Injury Statistics Query and 

Reporting System (WISQARS) [online]. (2010) {1 de Ago. de 
2013}. Disponível em: www.cdc.gov/ncipc/wisqars.

2 CDC. (2011). Youth Risk Behavior Surveillance – 
Estados Unidos, 2011. Atlanta, GA: Departamento de Saúde 
e Serviços Humanos dos EUA.

3 CDC. (2011). Sexual Identity, Sex of Sexual Contacts, 
and Health-Risk Behaviors Among Students in Grades 9-12: 
Youth Risk Behavior Surveillance. Atlanta, GA: Departamento 
de Saúde e Serviços Humanos dos EUA.

4 Russell ST, Joyner K. Adolescent sexual orientation 
and suicide risk: Evidence from a national study. American 
Journal of Public Health 2001;91:1276–1281.

5 Family Acceptance Project™. (2009). Family rejec-
tion as a predictor of negative health outcomes in white and 
Latino lesbian, gay, and bisexual young adults. Pediatrics. 
123(1), 346-52.

6 IMPACT. (2010). Mental health disorders, psycholog-
ical distress, and suicidality in a diverse sample of lesbian, 
gay, bisexual, and transgender youths. American Journal of 
Public Health. 100(12), 2426-32.

7 Grossman, A.H. & D'Augelli, A.R. (2007). Transgender 
Youth and Life-Threatening Behaviors. Suicide and Life-
Threatening Behaviors.37(5), 527-37.

ADOPTADA 2004
READOPTADA 2008, 2016
RESOLUÇÃO N.º 158, 2004 Livro de Resoluções de 

2004 
Ver Princípios Sociais, ¶¶ 161F e N.
--
Material de apoio
 correspondente aos itens na lista numerada na resolução:
1) Lista de resumos, materiais de investigação primários 

e secundários e organizações envolvidas na investigação desta 
questão (como, por exemplo, os projectos Trevor Project e 
It Gets Better Project), publicados online com hiperligações.

a. Estimativa orçamental:
i. Junta Geral de Discipulado, 10 horas de trabalho do 

pessoal, custo estimado de 250 dólares.
b. Localização online das publicações:
i. Junta Geral de Discipulado
ii. Junta Geral de Igreja e Sociedade
iii. Cokesbury.com – enquanto recurso gratuito
4) Desenvolver um recurso digital passível de ser trans-

ferido.
a. Estimativa orçamental:
i. Junta Geral de Discipulado
1. Desenvolvimento inicial, 5.000 dólares.
2. Actualização em intervalos de seis meses durante três 

anos, 750 dólares
a. 6 actualizações × 5 horas de trabalho do pessoal × 25 

dólares/h = 750 dólares
7) Comunicar os achados e os trabalhos na Conferência 

Geral de 2020
a. Estimativa orçamental:
i. Junta Geral de Discipulado
1. 5.000 dólares
Montante total solicitado: 11.000 dólares.

R2121. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60896-DI-R2121-G; Olson, Harriett 
Jane - New York, NY, EUA para as Mulheres Metodistas 
Unidas.

Identidade sexual e risco de suicídio  
de adolescentes

2121. Identidade sexual e risco de suicídio de adoles-
centes

No ano de 2003, pelo menos 700.000 estudantes do en-
sino secundário irão tentar o suicídioTodos os anos, um em 
cada 13 cada quinze  estudantes do ensino secundário nos 
Estados Unidos tenta o suicídio. De acordo com os Centros 
de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, as 
taxas de suicídio o suicídio é a terceira principal causa de 
morte em jovens. A Organização Mundial da Saúde estima 
que o suicídio é a segunda principal causa de morte em jovens 
com idades compreendidas entre os 15 e os 29 anos em todo 
o mundo. em adultos estabilizaram ou até mesmo diminuíram 
ao longo das últimas décadas, mas as taxas de suicídio em 
adolescentes triplicaram.
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Um estudo do Departamento de Saúde e Serviços 
Humanos dos EUA realizado em 1989 2011 determinou que 
os adolescentes que lidam com questões de identidade sexual 
têm duas a três têm mais probabilidade de tentarem o suicídio 
comparativamente a outros jovens. As raparigas têm o dobro 
da probabilidade de tentar o suicídio enquanto os rapazes têm 
até seis vezes mais probabilidade de tentarem pôr fim às suas 
vidas.o suicídio comparativamente a outros jovens.

A Igreja Metodista Unida, nos ¶ 162 <https://www.umof 
ficialresources.com/reader/9781426766213/>HJ (20042012) 
dos Princípios Sociais, afirma que: “Determinados direitos 
humanos básicos e liberdades civis são um direito de todas 
as pessoas. Estamos empenhados em apoiar esses direitos e 
liberdades para todas as pessoas pessoas homossexuais, inde-
pendentemente da orientação sexual.”

As Mulheres Metodistas Unidas e a Divisão de Ministério 
de Jovens pedem à Conferência Geral que dê poderes à 
Divisão de Ministério de Jovens para a divisão efectuar o se-
guinte:

A Conferência Geral irá criar e financiar um grupo de 
trabalho que irá:

• Publicar, em linguagem simples,  um resumo da actual 
investigação dos EUA e a nível global sobre jovens lésbicas, 
gays, bissexuais, transgénero e com dúvidas quanto ao seu 
género (LGBTQ) que apresentam risco de suicídio. um re-
sumo da actual investigação sobre a homossexualidade em 
jovens que se encontram em risco de suicídio;

• Trabalhar com organizações que se encontram a realizar 
investigação nestas questões;.

• Fornecer um directório de agências que trabalham em 
questões de suicídio em adolescentes que lidam com questões 
de identidade sexual;.

• Expandir recursosPublicar um recurso para congre-
gações e famílias com informações exactas, recomendações 
para programas e orientação pastoral.

• Efectuar recomendações para acções legislativas na 
Igreja Metodista Unida;.

• Efectuar recomendações para programas de jovens at-
ravés de congregações, distritos, conferências, agências da 
missão, Mulheres Metodistas Unidas, Homens Metodistas 
Unidos e outras estruturas organizacionais da Igreja Metodista 
Unida.

• Comunicar os achados e os trabalhos na Conferência 
Geral de 2008.

ADOPTADA 2004
READOPTADA 2008
RESOLUÇÃO N.º 2122, 2008 Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO N.º 158, 2004 Livro de Resoluções
Ver Princípios Sociais, ¶ 161 <https://www.umofficialre 

sources.com/reader/9781426766213/>F, N.

R3023.

Número de Petição: 60083-DI-R3023-G; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral do 
Discipulado.

Readoptar Resolução

Readoptar Resolução 3023 - Dia de Reconhecimento de 
Adultos Idosos - sem alterações.

Justificação:
Os Adultos Idosos compreendem uma porção substan-

cial, crescente, dos membros da IMU. Contudo, a nossa 
cultura habitualmente ignora as contribuições dos Adultos 
Idosos. Muitas Igrejas reconheceram os seus membros mais 
idosos, frágeis ou que não podem sair de casa através des-
ta celebração inter-geracional, pois liga-os ao legado destes 
membros mais idosos.

R3024.

Número da petição: 60105-DI-R3024-G; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral de 
Discipulado.

Missão e Envelhecimento da População Global

Alteração da Resolução 3024, da seguinte forma:
3024. Missão e Envelhecimento da População Global
Em todo o mundo . . .
Através dos séculos . . .  estão no seu direito como mem-

bros seniores da comunidade humana” (¶ 162E).
Em 2002, a Assembleia Mundial das Nações Unidas, so-

bre o envelhecimento, declarou inequivocamente os factos 
demográficos que este século enfrenta: “O mundo vivencia 
uma transformação demográfica sem precedentes. Até 2050, 
o número de pessoas com 60 anos ou idade superior aumen-
tará de 600 milhões para perto dos 2 mil milhões; espera-se 
que duplique a proporção de pessoas com 60 anos ou idade 
superior, passando de 10% para 21%. O aumento será maior e 
mais rápido nos países em desenvolvimento, onde, nos próxi-
mos cinquenta anos, se espera que quadruplique a população 
mais idosa. Esta transformação demográfica desafia todas as 
sociedades a promover o aumento de oportunidades, em partic-
ular, para as pessoas idosas atingirem o seu máximo potencial, 
participando integralmente em todos os aspectos da vida.” 

Progressos na saúde pública . . .
Em alguns países em desenvolvimento . . . e outras so-

ciedades desenvolvidas podem retirar ensinamentos de outras 
sociedades.

Em resposta a estes desafios, as Nações Unidas, no seu 
Plano de Acção Internacional de 2002 sobre o Envelhecimento, 
recomenda uma acção concertada em três direcções: assegu-
rar o direito de desenvolvimento social e económico das pes-
soas de idade; fazer progredir a saúde e o bem-estar em idades 
mais avançadas; e assegurar ambientes propícios e de apoio.

Nos Estados Unidos, a grande maioria das pessoas mais 
velhas têm acesso a seguro social público através da Segurança 
Social e da Medicare. Aqueles que na Igreja Metodista Unida 

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   587 2/24/16   10:49 AM



588  DCA Edição Avançada

celebram a inclusão dos idosos nas estruturas de tomada de 
decisão de toda a igreja. O apreço pelas pessoas de idade 
não nos cega para os esforços mal orientados que retratam as 
pessoas idosas como beneficiárias, à custa dos jovens, para 
a baixa qualidade dos cuidados em muitos lares de idosos e 
abuso nas famílias, instituições e organizações que empregam 
pessoas idosas. Devemos permanecer vigilantes para manter 
os programas do governo sem substitutos privados, os quais 
limitam francamente o acesso muitas pessoas idosas ao apoio 
de rendimento e cuidados de saúde.

Por conseguinte, a Igreja Metodista apela . . .

Justificação:
A resolução actual cita a Assembleia Mundial das Nações 

Unidas de 2002 sobre o Envelhecimento e Plano de Acção 
Internacional, o qual está ultrapassado. Não existe nenhuma 
citação de substituição fidedigna. Uma vez que, os parágra-
fos de apoio que contêm estas citações não são necessários, 
devem ser excluídos. A restante resolução deve ser renovada 
pois o trabalho a que a resolução apela não foi concluído.

R3063.

Número da petição: 60310-DI-R3063; Kemper, Thomas, - 
Nova Iorque, NY, EUA para a Junta Geral de Ministérios 
Globais.

Mobilização de Recursos para as Igrejas  
Negras nas Comunidades Urbanas

Alterar e Readoptar a Resolução 3063 conforme se  
segue:

. . . CONSIDERANDO QUE as Igrejas Metodistas 
Unidas NegrasMetodistas Unidas Negras  em comunidades 
urbanas têm sido, historicamente, centros de nutrição espir-
itual e ação social e política que têm cuidado dos jovens e 
oferecido alternativas viáveis aos aspetos negativos de centros 
urbanos decadentes; e

. . . CONSIDERANDO QUE as congregações da 
Metodista Unida Negracongregações da Metodista Unida 
Negra em comunidades urbanas são chamadas, como são to-
das as igrejas, para ministrarem às necessidades das pessoas 
nas comunidades onde a igreja está localizada; e

CONSIDERANDO QUE  enquanto  as condições em 
comunidades urbanas para pessoas negras a diáspora negra 
continuarem a agravar-se,   e  incluindo a violência anti-ne-
gros e a necessidade de aterramento em uma fé e confiança no 
poder de Deus para o fortalecimento e visão de recuperação e 
forte reconstrução, comunidades centradas na fé, orgulhosas, 
crescem diariamente, enquanto os recursos e as pessoas em 
congregações urbanas negras diminuem;

Por isso, fica resolvido que a Conferência Geral direcio-
na a Junta Geral de Discipulado para desenvolver  recursos, 
programas e estratégias que permitam o desenvolvimento da 

liderança negra, como a Convocação para os Pastores das 
Igrejas Negras , e programas especiais e estratégias que pro-
movam a auto-suficiência financeira, tais como o lançamento 
de um programa de educação para a mordomia.

 Fica também decidido  que os eventos de formação conce-
bidos e implementados pela Junta Geral de Discipulado e Junta 
Geral de Ministérios Globais (Escola de Desenvolvimento 
Congregacional, treinamentos Path1, Convocação para os 
Pastores das Igrejas Negras e outros) incluam componentes 
de formação que respondam às necessidades de igrejas e co-
munidades negras.

Fica ainda resolvido que a Junta Geral de Ministérios 
Globais trabalhe com igrejas negras emergentes e existentes 
em comunidades urbanas para desenvolver e manter congre-
gações vitais que prestam ministérios práticos e missões  que 
abordam o declínio espiritual, social, e económico dessas co-
munidades. 

Fica ainda resolvido que a Junta Geral de Ministérios 
Globais e a Junta Geral de Discipulado coordenamsuassuas-
seus trabalhos em suas relações com o fortalecimento  das 
congregações urbanas negrascongregações negras urbanas 
com as conferências anuais da Junta Geral de Discipulado e 
com as unidades do ministério urbano de conferências anuais, 
e o Fortalecimento da Igreja Negra para a iniciativa Século 
Vinte e Um.

ADOPTADO 1992
ALTERADO e READOPTADO 2004
READOPTADA em 2008
RESOLUÇÃO n.º 3064, 2008
RESOLUÇÃO n.º 59, 2004, Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO n.º 53, 2000, Livro de Resoluções
Ver Princípios Sociais ¶ 162

Justificação:
Reforçar a vitalidade, a sustentabilidade financeira e o 

envolvimento da comunidade de igrejas urbanas negras con-
tinua a ser uma prioridade. Por esse motivo, a presente res-
olução é submetida para renovação, com pequenas correções 
em termos de terminologia e gramática.

R3081.

Número de Petição: 60084-DI-R3081; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral do 
Discipulado.

Cuidados Infantis e a Igreja

Emendar a Resolução 3081 da seguinte forma:
O nosso Chamamento
As pessoas de fé . . .
A escritura diz-nos . . .
John Wesley definiu o exemplo para nós como Metodistas 

pois criou centros de saúde e escolas para as crianças 
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aprenderem, lerem e incentivou os pastores a encontrarem-se 
com as crianças regularmente. O seu chamamento de ir ao 
encontro das necessidades das pessoas onde estavam é um 
marco para nós hoje em dia. Usar os nossos edifícios que, de 
outro modo, podem estar vazios seis dias por semana para 
satisfazer as necessidades físicas, mentais e emocionais das 
crianças e as suas famílias cumpre claramente as expectativas 
do Sr. Wesley.

Os nossos Princípios Sociais (¶ 162C) indicam . . .
No nosso serviço de baptismo infantilO nosso serviço 

de baptismo infantil de baptismo infantil na Igreja Metodista 
Unida, reconhece a santidade de cada pessoa desde o nasci-
mento e a nossa responsabilidade de amar cada criança em fé. 
Na proclamação de tal santidade e no reconhecer cada criança 
como criança de Deus, nós, na Igreja, comprometemo-nos a 
ajudar a permitir que as pessoas vivam a vida na forma total 
que Jesus proclamou.

Prometemos “Iremos rodearprometemos rodear estas 
pessoas com uma comunidade de amor e perdão, para que 
possam crescer no seu serviço aos outros . . .” (O Hinário 
Metodista Unido, página 40). Em reconhecimento des-
ta promessa e em resposta à santidade de todas as crianças 
como definido na escritura, através dos ensinamentos de John 
Wesley, e os nossos Princípios Sociais, a nossa visão para os 
cuidados infantis cuidados infantis deve incluir uma visão de 
serviço disponível para todas as famílias de forma equitativa. 
Através do ministério dos cuidados infantis cuidados infantis, 
estendemos o ministério da igreja e proclamamos justiça para 
as crianças, famílias e comunidades.

A igreja tem uma importante responsabilidade na ini-
ciação, encorajamento e participação na mais elevada qual-
idade de cuidados infantis cuidados infantis para crianças e 
famílias, não só na comunidade local mas também em toda a 
nação. e mais além.

Deste modo, recomendamos o seguinte:
1. Ver os cuidados infantis cuidados infantis como 

ministério planeado.
Cada congregação da Igreja Metodista Unidaque abriga 

ou apoia, mantém qualquer programa de cuidados infantis 
tem de avaliar intencionalmente a sua compreensão do discip-
ulado na medida que se relaciona com o ministério semanal. 
Os cuidados infantis são uma expressão válida da fé Cristã. 
Contudo, os programas nas igrejas locais existem frequente-
mente sem muita consideração pelo ministério intencional. 
As preocupações habitualmente focam-se em orçamentos e 
utilização de instalações em vez do ministério de programas. 
Quando isto acontece, surgem mal-entendidos entre o pro-
grama de cuidados infantis e a congregação, e são perdidas 
oportunidades para testemunhar e reflectir a fé Cristã. Cada 
programa de ministério de cuidados infantis pode abranger 
uma ou todas das seguintes expressões de ministério: fo-
mentar, alcançar e/ou testemunhar ao colocar três questões. 
Uma congregação em particular pode escolher qualquer tipo 
de ministério, mas é importante que cada congregação seja 
intencional, envolvendo pensamento e oração. Quais são as 

dádivas da congregação para o ministério com crianças? Qual 
é a missão de cuidados infantis cuidados infantis? Como é o 
ministério intencional uma parte da operação diária do pro-
grama?

As congregações têm de determinar como o programa de 
cuidados infantis abraça a missão da igreja.

a. Fomentar inclui educação Cristã, orientação e oração. 
Num programa que se foca no fomentar, o desenvolvimento 
espiritual através de educação Cristã é central. Quando se cuida 
das crianças, estas aprendem a cuidar dos outros e do seu mun-
do. Uma parte intencional do curriculum deve serdo curriculum 
e recursos deve ser a selecção de história (bíblicas e seculares) e 
métodos, e a integração da “palavra de Deus” e valores Cristãos 
em conversas diárias, oportunidades de oração e interacções. 
Quando as celebrações seguem o ano da igreja, e quando os 
temas são baseados em conceitos Cristãos, as nossas tradições 
de fé são uma parte intencional do curriculum. Também está 
incluída orientação. Nos nossos programas de ministério de 
cuidados infantisNos nossos programas de cuidados infantis, 
reflectimos a orientação de Deus nas formas em que usamos e 
alocamos os nossos recursos físicos e ecológicosos nossos re-
cursos físicos. Também reflectimos uma compreensão do frágil 
equilíbrio do mundo no sentido ecológico. Quando se cuida das 
crianças, estas aprendem a cuidar dos outros e do seu mundo. 

b. As actividades de contacto incluem área de defesa de 
causas, segurança, saúde, bem-estar e equidade, e quão bem 
são geridas nas nossas comunidades. Abraçar as actividades 
de contacto como parte do programa do ministério semanal 
segue as nossas raízes tradicionais de cuidar das necessidades 
da comunidade. À medida que a congregação responde às ne-
cessidades das pessoas na comunidade através de ministério 
semanal, a comunidade e a congregação descobrem muitas 
bênçãos. Tal programa lida com problemas de segurança, 
justiça social, equidade e saúde. O cuidado infantil especial-
izado que lida com problemas da comunidade pode incluir 
cuidado para crianças, crianças doentes, crianças de famílias 
em risco, crianças com necessidades especiais, crianças que 
são sobreviventes de abusos, crianças com barreiras linguísti-
cas, migrantes ou refugiados, crianças de idade escolar e jo-
vens adolescentes. Cada congregação deve determinar as ne-
cessidades não satisfeitas da sua comunidade circundante ao 
providenciar cuidados infantis especializados para crianças 
e famílias com necessidades especiais, tentando cumprir as 
necessidades específicas da comunidade e defender as ne-
cessidades de crianças e famílias. Quando possível, as con-
gregações colaborativamenteAs congregações devem fazer 
todos os esforços para trabalhar colaborativamente com ou-
tras agências de comunidade e grupos para garantir que as ne-
cessidades estão a ser satisfeitas sem duplicação de esforços 
e em apoio de cada um. Quando não conseguem cumprir as 
necessidades de uma comunidade, as congregações devem ser 
defensoras das necessidades das crianças na sua comunidade. 

c. O testemunho inclui áreas de evangelismo, cuida-
dos dos membros e formação espiritual. Ao abraçar o tes- 
temunho como a nossa expressão particular de ministério, 
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proclamamos Deus activo nas nossas vidas. Como Jesus nos 
disse para proclamar as boas notícias, também nós o temos 
de fazer nos nossos ministérios de cuidados infantis. Através 
destes ministérios, podemos ministrar as necessidades espir-
ituais das crianças e suas famílias. Um testemunho da nos-
sa fé fala claramente através das acções dos conselhos de 
ministério semanal, através do amor do pessoal, através da 
utilizaçãoa utilização de práticas de desenvolvimento ade-
quadas, através de palavras carinhosas, através de curriculum, 
através do ambiente das instalações e através da atitude da 
congregação..palavras carinhosas, curriculum e recursos, o 
ambiente das instalações e a atitude da congregação., 

Todas as congregações da Igreja Metodista Unida têm de 
definir o seu ministério através de cuidados infantisatravés de 
cuidados infantis e incluir uma declaração deste ministério 
através de programas de ministério semanaisatravés de pro-
gramas semanais como parte de manuais de funcionários, 
manuais para pais, declarações da comunidade e relatórios 
da igreja.

2. Manter a qualidade dos cuidados infantis dos cuidados 
infantis na Igreja. 

Sempre que uma criança entrar programa de ministério de 
cuidados infantisnum programa de cuidados infantis alojado 
num igreja, as expectativas são elevadas face à qualidade do 
programa, comportamento do pessoal de cuidados infantis e 
pessoal da igreja, e cumprimento das doutrinas Cristãs de amor 
e justiça. Quer uma congregação se considere patrocinadora do 
programa ou apenas uma senhoria, uma vez Uma vez que o 
programa está na igreja, as famílias têm diferentes expectativas 
do que se levassem a sua criança a uma instalação comercial 
de cuidados infantis, por isso uma igreja não pode divorciar-se, 
quer moralmente ou legalmente, do que ocorre no seu edifício 
através de programa de ministério de cuidados infantis através 
de programas de cuidados infantis . O programa de ministério 
de cuidados infantis irá incluir curriculum e recursos adequa-
dos em termos de desenvolvimento, o envolvimento da con-
gregação com o programa, disponibilidade pastoral às famílias 
e pessoal envolvido nos cuidados infantis, edifícios e equipa-
mento seguros e limpos, e a mais elevada qualidade em pessoas 
e apoio às pessoas em cada uma das seguintes áreas:

a. Avaliações de Programa: Por este motivo, Umaavaliação 
anual do programa de cuidados infantis deve ocorrer.  do pro-
grama de ministério de cuidados infantis deve ocorrer com 
participação conjunta do pessoal de cuidados infantis, pessoal 
da igreja e leigos informados e interessados. Deve ser dada 
atenção ao curriculum, o envolvimento da congregação com 
o programa, disponibilidade pastoral às famílias e pessoal en-
volvido no cuidado infantil, edifício e equipamentos seguros 
e limpos e a mais elevada qualidade em pessoal e apoio ao 
pessoal. O processo para a avaliação do programa deve ser 
determinado de forma conjunta pelo pessoal de cuidados in-
fantis, pessoal da igreja e leigos informados e interessados. 
Deve estar em vigor um plano. 

b. Licenciamento: O objectivo dos padrões de licenciamen-
to é proteger as crianças. Os requisitos de segurança, saúde, 

espaço e pessoal providenciam uma base para estabelecer e 
manter bons programas para crianças. Os regulamentos sobre 
condições básicas de saúde e segurança num edifício/programa 
que serve crianças são responsabilidade adequada do estado e 
não interferem com o exercício livre da religião. Os Metodistas 
Unidos têm cumprido tais padrões durante anos em outras áreas 
da vida da igreja, tal como no campismo. Uma congregação é 
responsável por providenciar os melhores cuidados pelas cri-
anças quando se reúnem num edifício da igreja. Relativamente 
aos procedimentos de licenciamento, as congregações devem 
procurar cumprir, pelo menos, se não ultrapassar, os padrões 
definidos na sua comunidade. Mesmo se um programa for isen-
to de licença pelo estado, deve ser feito um esforço para cum-
prir os requisitos de licenciamento de segurança e integridade. 
As congregações devem tentar cumprir e ultrapassar os padrões 
de licenciamento no seu estado também Os regulamentos sobre 
condições básicas de saúde e segurança num edifício/programa 
que serve crianças são a responsabilidade adequada do estado 
e não interferem com o exercício livre da religião. As congre-
gações devem procurar ser activamente informadas acerca dos 
ditos procedimentos e requerimentos de licenciamento e devem 
trabalhar para reformar tais regulamentos quando não manda-
tam normas que servem os melhores interesses das crianças. 

c. Auto-estudo: Através de um processo de auto-estudo, 
todas as instalações de cuidados infantis podem procurar for-
mas de avaliar o cuidado providenciado de avaliar e verificar 
a eficácia do cuidado providenciado. As igrejas devem seguir  
O processo de auto-estudo para os seus programas de cuida-
dos infantis  Um processo de auto-estudo para os seus pro-
gramas de ministério de cuidados infantis de forma regular. 
Tais estudos envolvem prestadores de cuidados infantis e a 
congregação e permite-lhes avaliar continuamente a eficácia 
do ministério que estão a providenciar. Estes auto-estudos 
estão disponíveis através de algumas conferências anuais, 
a Associação Anual da Educação para Crianças Jovens, e a 
Associação Metodista Unida de Primárias - Flórida. 

d. Pessoal: Na medida que as congregações procuram 
apoiar programas de cuidados infantis, salário,programas 
de ministérios de cuidados infantis, salários competitivos 
benefícios e apoio do pessoal destes programas devem ser 
de preocupação e sujeitos a avaliação e debate para garantir 
o melhor para as crianças e famílias envolvidas. As congre-
gações devem garantir que as crianças são servidas através 
dos melhores cuidadores. As congregações têm a respons-
abilidade de defender melhores salários e benefícios para 
trabalhadores de cuidados infantis. Estes cuidadores profis-
sionais devem manter excelência e integridade no importante 
trabalho que desempenham, e devem ser adequadamente 
compensados por isso. Havendo cada vez mais preocupação 
sobre o abuso de crianças, as congregações têm de garantir 
que todos os prestadores de cuidados infantis fizeram uma 
avaliação em termos de abuso infantil e negligência de acordo 
com as leis da jurisdição local, especialmente na área de abu-
sos sexuais. As avaliações adequadas protegem as crianças, 
os prestadores de cuidados infantis e a congregação. É im-
portante cumprir quaisquer regulamentos governamentais e 
políticas Safe Sanctuaries® da sua igreja local relativamente 
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à avaliação dos trabalhadores de cuidados infantis como ade-
quado. A questão do pessoal também inclui uma preocupação 
pela educação e formação dos trabalhadores de cuidados in-
fantis. Um plano anual  para educação contínua para educação 
contínua abrangente deve fazer parte do apoio da congregação 
aos prestadores de cuidados infantis. Muitos prestadores de 
cuidados infantis têm formação extensa e educação na área. 
São bons recursos para formar aqueles que trabalham com as 
crianças em outras áreas da igreja, incluindo trabalhadores de 
cuidados infantis para missas Dominicais, professores de es-
cola dominical e professores de escola Bíblica. Para aqueles 
que são contratados sem formação e educação adequadas, as 
congregações devem patrocinar e encorajar a participação em 
eventos de educação contínua.

3. Serem defensores de cuidados infantis de qualidadede 
cuidados infantis de saúde.

Para além da congregação, os Metodistas Unidos devem 
ser diligentes defensores dos cuidados infantis cuidados in-
fantis em todo o país. As seguintes sugestões destinam-se a 
indivíduos e grupos em congregações que procurem melhorar 
o lugar das crianças na sociedade Americana:

a. Estar informado Obter informação acerca das condições 
de cuidados infantis que existem hoje e os problemas envolvi-
dos na criação de política pública adequada para cuidados in-
fantis cuidados infantis. Lidar com os problemas através da 
obtenção de resposta de empenho por parte dos políticos.

b. Usar os conselhos e agências adequadas da igreja para 
monitorizar política pública ao nível federal, estadual e local 
do governo. 

c. Estar envolvido não só nas conferências da igreja e 
reuniões e mas no geral dos cuidados infantis cuidados in-
fantis através de tais organizações como o Fundo de Defesa 
das Crianças, e a Associação Nacional para a Educação das 
Crianças, e outros defensores baseados na investigação de 
cuidados infantis de qualidade.

d. Chamar o pessoal do Conselho Geral da Igreja e 
Sociedade em Washington, DC, e em cada conferência anual. 
Têm uma responsabilidade particular pelo envolvimento da 
igreja nos processos públicos de modo a monitorizar, servir 
como defensor de, levantar questões e dar voz à igreja para 
avançar o desenvolvimento de políticas de cuidados infantis. 

e. Chamar o pessoal do Conselho Geral do Discipulado e 
a The United Methodist Publishing House para expressar as 
necessidades emergentes na medida que se relacionam com 
apoio ao programa, curriculum necessárioe recursos, e políti-
cas relativamente à igreja e relações de centros de cuidados 
infantis. 

f. Chamar a Junta Geral de Ministérios Globais para aju-
dar as igrejas na resposta às necessidades de cuidados infantis 
nas suas comunidades com programas e recursos adequados. 

g. Chamar a Junta Geral do Discipulado...
ADOPTADA 2000 
REVISTO E READOPTADA 2008
RESOLUÇÃO n.º 3081, 2008 Livro de Resoluções

RESOLUÇÃO n.º 63, 2004 Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO n.º 57, 2000 Livro de Resoluções
Ver Princípios Sociais, ¶ 162C.

Justificação:
As alterações actualizam a linguagem desta resolução 

para se alinhar com as práticas actuais baseadas em investi-
gação adequadas em termos de desenvolvimento em educação 
e cuidados de tempos livres após as aulas e antes das aulas, 
na medida que se relacionam com a oferta de programas de 
ministérios de qualidade, requisitos de licenciamento e acred-
itação em estados individuais, e o nosso compromisso para 
com a defesa de educação de qualidade para todas as crianças.

R3082.

Número de Petição: 60085-DI-R3082-G; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral do 
Discipulado.

Apoio da Igreja aos Cuidadores de Crianças

Emendar a Resolução 3082 da seguinte forma:
CONSIDERANDO QUE, as crianças são o recurso mais 

precioso das nossas sociedades, mas também as mais vul-
neráveis. As crianças necessitam de apoio de adultos para 
florescer. Por sua vez, os cuidadores adultos de crianças ne-
cessitam também de sistemas de apoio aos pais. As nossas 
igrejas, escolas, grupos sociais e governos ajudam a provi-
denciar os sistemas de apoio de crianças e as necessidades 
dos seus cuidadores; e

CONSIDERANDO QUE, as crianças estão a ser cria-
das numa variedade de estruturas de domicílios liderados por 
vários cuidadores; e CONSIDERANDO QUE, as crianças 
destas várias famílias estão em várias das nossas igrejas e 
escolas. Para florescer, necessitam de um sistema de apoio 
familiar que abranja a estrutura do seu domicilio; e

CONSIDERANDO QUE, alguns programas da igre-
ja assumem uma família com dois pais, mãe/pai, tradicion-
al. Considerar o nome dos programas numa igreja local, tal 
como “Mães de Crianças da Primária”, “Dia das Mães”;  

Acreditamos que as crianças são o recurso mais vulnerável 
e precioso das nossas sociedades e necessitam de apoio de 
adultos para florescerem. Por sua vez, os cuidadores adultos 
de crianças necessitam também de sistemas de apoio aos pais. 
Hoje em dia, as crianças estão a ser criadas numa variedade 
de estruturas de domicílios liderados por vários cuidadores; e 
as crianças destas várias famílias estão em várias das nossas 
igrejas e escolas. Para florescerem, as famílias necessitam de 
um sistema de apoio que abranja a estrutura do seu domicílio, 
e os programas de ministério da igreja devem reflectir essa 
dinâmica. 

Deste modo, pode ser resolvido, que nós Solicitemos a 
cada Igreja Metodista Unida local para:

1. realizar uma consciente . . .
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Justificação:
As alterações propostas ajustam esta resolução de uma 

declaração para uma afirmação que indique de forma mais 
clara a função da Igreja ao apoiar os cuidadores de crianças. 

R3084.

Número de Petição: 60086-DI-R3084-G; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral do 
Discipulado.

Reduzir o Risco de Abuso de Crianças na Igreja

Emendar a Resolução 3084 da seguinte forma:
Jesus disse” “Quem aceitar tal criança . . . aceita-me a 

mim” (Mateus 18:5). As crianças são o nosso presente e o 
nosso futuro, a nossa esperança, os nossos professores, a nos-
sa inspiração. As crianças Elas são participantes totais na vida 
da igreja e no reino de Deus.

Jesus também disse . . .
Tragicamente, as igrejas não são sempreas igrejas não 

têm sido sempre locais seguros para as crianças. Abuso sexual 
infantil, exploração online e abuso ritual ocorrem em congre-
gações de todas as dimensões e locais geográficos. em igrejas, 
grandes e pequenas, urbanas e rurais. O problema abrange 
todas as linhas económicas, culturais e raciais. É real e parece 
estar a aumentar. A maioria das conferências anuais podem 
suscitar incidentes específicos de abuso sexual de crianças e 
exploração nas igrejas. Virtualmente, todas as congregações 
têm entre os seus membros sobreviventes adultos de traumas 
sexuais.

Tais incidentes são devastadores para todos os envolvi-
dos: a criança, a família, a igreja local e os seus líderes. Cada 
vez mais, as igrejas são As igrejas são dilaceradas pelas con-
sequências legais, emocionais e monetárias da litigação que 
se segue às alegações de abuso.

1. “Abuso de ritual” refere-se a actos de abuso realizados 
como parte das cerimónias ou ritos; os abusadores em ritu-
ais estão habitualmente relacionados com cultos, ou fingem 
estar..

2. Deus chama-nos para tornar as nossas igrejas as nos-
sas congregações locais seguros, proteger as crianças e outras 
pessoas vulneráveis de abuso sexual e ritual. Deus chama-nos 
para criar comunidades de fé onde as crianças e adultos cres-
cem seguros e fortes. Em resposta a este desafio da igreja, 
os seguintes passos devem ser tomados serão tomados para 
reduzir o risco de abuso sexual de crianças:

A. As igrejas locais devem:
1. desenvolver e implementar um plano de educação con-

tínua para a congregação total e os seus líderes sobre a real-
idade do abuso de crianças, factores de risco que levam ao 
abuso de crianças e estratégias para prevenção; 

2. adoptar procedimentos de avaliação abrangentes pro-
cedimentos de avaliação (utilização de formulários de can-
didatura, entrevistas, verificações de referências, verificação 
de antecedentes, etc.) que incluam entrevistas e verificações 
de antecedentes para trabalhadores (pagos ou não) todos os 
adultos directa ou indirectamente envolvidos nos cuidados de 
crianças e jovens;

3. desenvolver e implementar procedimentos de segu-
rança para actividades da igreja tais como ter dois ou mais 
adultos não relacionados presentes na sala de aula ou ac-
tividade; deixar as portas abertas e instalar meias portas ou 
janelas nas portas ou corredores; providenciar monitores de 
corredores; instituir procedimentos de entrada e saída para 
crianças com dez ou menos anos de idade; e etc. que cum-
pram ou excedam as orientações Safe Sanctuaries®.

4. aconselhar crianças e jovens . . .
5. possuir seguro de responsabilidade civil . . .
6. ajudar no desenvolvimento . . .
7. ser familiar . . .
B. As conferências anuais devem:
1. desenvolver políticas e procedimentos de segurança 

e de redução de risco  eventos patrocinados pela conferên-
cia para todos os eventos patrocinados por conferência tais 
como campos, retiros, reuniões de jovens, cuidados infantis 
em eventos da conferência, viagens da missão e etc.; e activi-
dades onde as crianças, jovens e/ou adultos vulneráveis estão 
presentes; e

2. desenvolver orientações . . .
C. A Junta Geral do Discipulado . . .

Justificação:
As alterações propostas actualizam a linguagem desta 

resolução com as actuais expectativas da nossa responsabil-
idade para providenciar ambientes seguros para os mais vul-
neráveis nas nossas comunidades de fé.

R3147.

Número de Petição: 60087-DI-R3147-G; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral do 
Discipulado. McKinney, Sarah E.H. - Summerfield, NC, 
EUA para o Gabinete da Unidade Cristã e RelaçÕes 
Interreligiosas - Conselho dos Bispos.

Readoptar Resolução

Readoptar Resolução 3147 - Receber Directrizes para 
Ministrar a Mórmons que Procurem Tornar-se Metodistas 
Unidos - sem alterações.

Justificação:
Este documento de ensino foi desenvolvido em conjunto 

com os lideres da Igreja de Jesus Cristo dos Santos do Último 
Dia e aprovado pela Conferência Geral em 2000 e renovado 
em 2008. Continua a providenciar orientação valiosa para as 
congregações Metodistas Unidas em áreas com populações 
Mórmon significativas. 
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R3461.

Número de Petição: 60088-DI-R3461-G; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral do 
Discipulado.

Apoio à Igreja Local para Jovens

Emendar a Resolução 3461 da seguinte forma:
CONSIDERANDO QUE, a Igreja Metodista Unida . . .
Assim, pode ser resolvido que a Convocação Global de 

Jovens e Assembleia Legislativa e Conferência Geral solicite 
a cada igreja local para fazer tudo no seu alcance . . .

Justificação:
Todas as igrejas devem estar envolvidas no ministério 

com jovens na sua congregação e comunidade. Este ministério 
foca-se em providenciar uma forma de ligar jovens a Deus e 
capacitá-los para serem quem foram criados para ser.

R8002.

Número de Petição: 60089-DI-R8002-G; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral do 
Discipulado.

Um Compromisso para a União  
em Missão e Ministério

Emendar a Resolução n.º 8002 como se segue:
8002. Um Compromisso para a União em Missão e 

Ministério
CONSIDERANDO QUE, a missão da Igreja Metodista 

Unida é criar discípulos de Jesus Cristo para a transformação 
do mundo; CONSIDERANDO QUE, o Conselho de Bispos 
expressou uma visão de missão e ministério que articula as 
aspirações e ministérios prevalentes na conexão Metodista 
Unida e as agências gerais responderam ao identificar quatro 
áreas de ênfaseáreas de foco que cumprem a missão para o 
quadriénio actual e mais além;

CONSIDERANDO QUE, o espírito de colaboração e 
ministério partilhado através do Conselho dos Bispos, a Mesa 
Conexional, as agências gerais e as conferências anuais in-
fundem nova energia e compromisso para garantir vitalidade 
e eficácia na conexão;

CONSIDERANDO QUE, as seguintes quatro áreas de 
ênfase áreas de foco providenciam formas cruciais para tra-
balho e testemunho partilhados:

1. liderançadesenvolvimento de líderes com foco particu-
lar em liderar a forma Metodista Unida de discipulado,

2. desenvolvimento congregacional e novo início da igre-
ja e vitalidade congregacional

3. ministério junto dos pobres com particular atenção ao 
cuidado e protecção das crianças,

4. saúde global ao confrontar as doenças da pobreza e 
acesso de cuidados de saúde para todos,

Assim, pode ser resolvido, que nós, a Junta Geral do 
Discipulado (Ministérios do Discipulado),

• Comprometemo-nos a trabalhar num espírito de união 
com todos na Conexão e com os nossos parceiros ecuménic-
os para dar forma a novas expressões de missão partilhada e 
ministério;

• Comprometemo-nos a fomentar cooperativamente 
“Um Futuro com Esperança” em quepara equipar Cristãos 
Metodistas Unidos são encorajados e equipados para realizar 
missão e ministério como discípulos de Jesus Cristo;

• Comprometemo-nos a intencionalmente e colaborati-
vamente lidar com as quatro ênfasesáreas de foco de desen-
volvimento congregacionalde vitalidade congregacional, lid-
erançadesenvolvimento de líderes, ministério com os pobres e 
saúde global à medida que preparamos o planeamento e orça-
mento para a missão e ministério em 2009-20122017-2020.

ADOPTADA 2008
RESOLUÇÃO n.º 8002, 2008  Livro de Resoluções

Justificação:
Com um ênfase renovado na colaboração entre as qua-

tro agências de programa atribuídas com responsabilidades 
particulares com as quatro áreas de foco, esta resolução de 
união em missão e ministérios suporta o compromisso dos 
Ministérios de Discipulado para colaborar com o Conselho 
dos Bispos, a Mesa Conexional e outras agências de pro-
grama. 

R8013.

Número de Petição: 60090-DI-R8013-G; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral do 
Discipulado.

Readoptar Resolução

Readoptar Resolução 8013 - Horários de Reuniões - sem 
alterações.

Justificação:
Os jovens são excluídos da liderança na igreja quando as 

reuniões são agendadas para horas em que não podem par-
ticipar. É solicitado aos líderes da igreja que considerem os 
horários da escola e trabalho ao agendar reuniões para dar 
oportunidade a que os jovens estejam mais envolvidos na 
oferta das suas bençãos e liderança.
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R8014.

Número de Petição: 60091-DI-R8014-G; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral do 
Discipulado.

Participação na Igreja por um  
Agressor Sexual Registado

Emendar a Resolução 8014 da seguinte forma:
Os Princípios Sociais da Igreja Metodista Unida declaram: 

“Reconhecemos que a violência familiar e abuso em todas as 
suas formas—verbais, psicológicas, físicas, sexuais—são det-
rimentais para a comunidade humana. Encorajamos a Igreja 
a promover um ambiente seguro, conselho e apoio à vítima. 
Ao explorarmos as acções do abusador, afirmamos essa pes-
soa como estando em necessidade do amor redentor de Deus” 
(Princípios Sociais ¶ 161G). 

Cada vez mais, as igrejas As Igrejas enfrentam um dilema 
. . .

Estudos recentes Estudos actuais sugerem uma baixa 
probabilidade . . . o comportamento dos agressores. A con-
sciencialização, planeamento cuidado e monitorização con-
tínua tem de acompanhar a recepção de um agressor sexual 
de crianças na congregação. A recepção de um agressor sex-
ual de crianças na congregação tem de ser acompanhada pela 
consciencialização, planeamento cuidado e monitorização 
contínua. 

Um agressor sexual registado e/ou condenado . . .
Devem ser tomados os seguintes passos . . .
A. As igrejas locais devem:
- realizar debates . . .
- desenvolver um cuidadosamente criado . . . quaisquer 

condições adicionais para a presença ou participação; re-
strições à utilização de meios de comunicação relacionados 
com a igreja; e 

- garantir que o acordo . . .

Justificação:
As alterações propostas à resolução reflectem a realidade 

que a inclusão de agressores sexuais de crianças é uma função 
contínua da Igreja, e inclui a linguagem necessária nos média. 

R8015.

Número de Petição: 60092-DI-R8015-G; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral do 
Discipulado.

Readoptar Resolução

Readoptar Resolução 8015 - Directrizes: A Igreja 
Metodista Unida e o Movimento Crismático - sem alterações.

Justificação:
Esta resolução continua a servir um propósito em todas 

as partes do mundo, particularmente em ambientes em que 
a IMU e outras tradições Pentecostais e Crismáticas não são 
claras sobre as suas raízes bíblicas, teológicas e históricas.

R9999.

Número de petição: 60849-DI-R9999-G; Kent, Cynthia -  
Belleville, NJ, EUA para o Conclave Internacional de 
Nativos Americanos.

Povo Nativo e a UMC

Nova resolução substitui as dezassete resoluções do Livro 
de Resoluções de 2012, reunindo as principais questões sobre 
o Povo Nativo e fornecendo continuidade como documento 
de ensino para a igreja.

Visão geral histórica e fundamentação teológica
Consideramos que as tradições de Nativos Americanos/

Índios Americanos (Índios Americanos: O governo dos 
Estados Unidos e diversos governos tribais utilizam o ter-
mo “Índios Americanos”. Compreendemos que os termos 
“Nativos Americanos”, “Povos indígenas” e “Povos das 
Primeiras Nações” são termos substituíveis.) defendem a pre-
sença do Deus Criador, a necessidade de ter o relacionamento 
certo com o nosso Criador e com o mundo em nosso redor, e 
o apelo para a vida em santidade. Através das convicções cor-
porativas e pessoais, o nosso povo a nível individual e tribal é 
conduzido pelo Espírito de Deus a uma maior sensibilização 
em relação a Deus. As crenças tradicionais, consistentes com 
o evangelho e o testemunho histórico da Igreja, não devem 
ser interpretadas como sendo contrárias às nossas crenças en-
quanto Cristãos Nativos. O testemunho de Cristãos Nativos 
históricos e contemporâneos deverá ser tido em consideração 
no testemunho histórico da Igreja.

Inúmeras tradições nativas foram injustamente receadas 
em vez de serem interpretadas como veículos para se alcançar 
a graça e o conhecimento de Deus. Tais receios resultaram na 
perseguição dos Povos Nativos tradicionais (O termo “Povos 
Nativos” neste contexto refere-se colectivamente aos Índios 
Americanos, aos Nativos do Alaska e aos Habitantes do 
Hawai Nativos) e aos Cristãos Nativos; e,

Inúmeras tradições nativas foram mal interpretadas como 
sendo pecado em vez de serem consideradas como expressões 
culturais diversas que conduzem a um conhecimento mais 
profundo do nosso Criador e da presença divina do Criador e 
da sua acção no nosso mundo.

A presença criadora de Deus revela-se às pessoas através 
das nossas culturas, rituais e línguas. Este testemunho encar-
nacional contextual é fundamental para o trabalho contínuo 
da Igreja entre os Povos Nativos. Durante centenas de anos, 
os Nativos Americanos, os Nativos do Alaska e os Habitantes 
do Hawai Nativos, impelidos pelo evangelho escolheram tor-
nar-se discípulos de Jesus Cristo. Ao fazê-lo, defendemos que 
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a relação com Deus e os nossos irmãos e irmãs encontra-se 
incluída no evangelho de Jesus Cristo. Testemunhamos a mi-
sericórdia de Deus através da nossa fé, continuando no discip-
ulado e ministério.

Como Cristãos Nativos, defendemos perante a Igreja e 
nós próprios que diversos elementos das nossas tradições e 
culturas são consistentes com o evangelho de Jesus Cristo e 
com os ensinamentos da Igreja. Defendemos que o Espírito 
Santo é fiel ao guiar-nos para uma vida em santidade no âmbi-
to das culturas dos nossos Povos Nativos e no âmbito da cul-
tura mais generalizada. Reconhecemos que, tal como na cul-
tura mais generalizada, nem todas as expressões de culturas 
tradicionais são apropriadas para todos os crentes; Deus é fiel 
ao conduzir-nos à prática de um culto aceitável e a um cresci-
mento contínuo em graça enquanto povo tribal. Defendemos 
ainda que a nossa identidade enquanto indivíduos tribais ou 
nativos consiste em agradar ao nosso Criador e é fundamen-
tal para o corpo de Cristo. Defendemos mutuamente que as 
nossas línguas, culturas, identidades e inúmeras tradições 
agradam a Deus e encerram a possibilidade de renovar e en-
riquecer a Igreja, proporcionando esperança ao mundo. Deus 
criou-nos como Povo Nativo; ignorar a forma como Deus nos 
criou é rejeitar a autenticidade de quem somos. 

A Conferência Geral da Igreja Metodista Unida defende 
a santidade que o Povo Índio Americano, as suas línguas, cul-
turas e dons conferem à Igreja e ao mundo.

Apelamos ao mundo e aos praticantes da Igreja Metodista 
Unida que acolham os dons dos Nativos Americanos, inclu-
indo os Índios Americanos, Nativos do Alaska e Habitantes 
do Hawai Nativos, como o povo de Deus. Permitimos que o 
trabalho do Grande Espírito/Deus se manifeste no seio das 
nossas comunidades sem preconceitos.

Em 1452, a Bula Papal Romanus Pontifix declarava guer-
ra contra todos os não Cristãos a nível mundial, sancionava 
e promovia a conquista, colonização e exploração de nações 
não cristãs e respectivos territórios. Em 1453 foram concedi-
dos a Espanha direitos de conquista e domínio de uma metade 
do mundo e a Portugal a outra metade.

Em 1823, a Doutrina Cristã dos Descobrimentos foi 
adoptada como lei pelo Supremo Tribunal dos Estados Unidos 
(Johnson v. McIntosh). O Presidente do Supremo Tribunal 
Marshall observou que as Nações Europeias Cristãs tinham 
assumido o domínio das terras da América e que, aquando do 
descobrimento, os Índios Nativos Americanos tinham perdido 
os seus direitos de alcançar a soberania como nações inde-
pendentes e retiveram apenas o mero direito de ocupação das 
suas terras. 

Os povos indígenas foram outrora os únicos ocupantes 
deste continente. A opinião dos eruditos difere consideravel-
mente quanto às suas estimativas de quantas pessoas viviam 
nas Américas quando Colombo chegou em 1492; contudo, as 
estimativas oscilam entre 40 milhões e 90 milhões para todas 
as Américas. As populações tribais índias americanas foram 

dizimadas após a chegada dos Europeus. Esta dizimação foi 
racionalizada de acordo com:

(a) a crença europeia no seu “descobrimento” de um novo 
mundo;

(b) a arrogância do Destino Manifesto;
(c) a destruição cavalheiresca do conceito nativo da terra 

comunal tribal; e
(d) falta de imunidade às doenças de que os Europeus 

eram portadores quando chegaram às Américas.
Durante a Revolução Americana, as tribos índias amer-

icanas e confederações de tribos foram reconhecidas como 
nações indígenas soberanas em relações entre nações com as 
principais potências europeias. Posteriormente, estas relações 
mantiveram-se com o recém-formado governo dos Estados 
Unidos, que celebraram 371 tratados com nações índias entre 
1778 e 1871.

Mais de cinco milhões de pessoas identificam-se como 
Índios Americanos ou como Nativos do Alaska, de acordo 
com os Censos de 2010;

Anteriormente ao contacto europeu, as nações indígenas 
deste continente eram soberanas, autónomas e auto-reguladas.

O estabelecimento, a execução e a progressão da Doutrina 
dos Descobrimentos influenciou a lei e o comportamento, 
perpetuou um clima de violência contra os Povos Nativos at-
ravés da colonização, forçou eliminações, a execução de trat-
ados que eram na época regularmente violados, a ocorrência 
de mortes e “Guerras entre Índios” que continuam até à data 
de uma forma mais subtil, mas não menos violenta e invasiva.

As instituições governamentais e religiosas destroem 
intencionalmente inúmeros dos nossos sistemas de crença e 
culturais tradicionais. Para integrar os nossos povos nas cultu-
ras predominantes, diversos dos nossos antepassados enquan-
to crianças foram levadas à força para internatos, frequente-
mente administrados por instituições religiosas, incluindo o 
Metodismo histórico. A Doutrina dos Descobrimentos facil-
itou um clima de hostilidade e genocídio. Os povos nativos 
tornaram-se um alvo para os que procuravam apropriar-se de 
terras e de outros recursos naturais. 

O genocídio tornou-se uma ferramenta da ganância e 
uma resposta ao medo. Enquanto tentavam erradicar os povos 
nativos, as culturas tradicionais, os rituais e as línguas tor-
naram-se também motivo para actos de genocídio.

Um facto histórico importante a ser considerado, recon-
hecido e abordado pelos praticantes da Igreja Metodista 
Unida é o Massacre de Sand Creek em 1864, um acto violento 
influenciado pela Doutrina dos Descobrimentos que resultou 
no genocídio de aproximadamente 200 pessoas, a maioria das 
quais mulheres e crianças, num campo de paz dos Estados 
Unidos. O ataque de Sand Creek foi liderado por um pregador 
metodista, o Coronel John Chivington.

Em 2007, as Nações Unidas adoptaram a “Declaração so-
bre os Direitos dos Povos Indígenas” que colocava em causa 
a questão da legitimidade da Doutrina dos Descobrimentos 
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Cristã, que durante séculos serviu de fundamentação “legal” 
para a apropriação de terras e para a desumanização dos po-
vos aborígenes, bem como como justificação para a criação 
de internatos em toda a América do Norte para “civilizar” as 
crianças índias.

Em 2009, o Presidente Obama manifestou perante os 
Povos Nativos que os Estados Unidos apoiariam a “Declaração 
dos Direitos dos Povos Indígenas”. A declaração procura cor-
rigir os erros históricos cometidos com base nas Bulas Papais 
da Igreja Católica Romana que constituíam decretos oficiais 
emitidos pelo Papa e que sancionavam a apropriação de terras 
indígenas a nível mundial. 

Os tratados eram considerados como textos vinculativos, 
sagrados e duradouros pelos Índios Americanos e pelos Nativos 
do Alaska, comparáveis à Constituição e Carta dos Direitos dos 
Estados Unidos. Por conseguinte, é perturbador que o governo 
dos Estados Unidos tenha ignorado as suas responsabilidades 
fiduciárias ao violar tratados e outras promessas.

A soberania tribal é um direito internacional inerente das 
Nações Nativas. Abrange diversos aspectos, tais como a juris-
dição de Povos Índios e Povos Não Índios sobre as terras trib-
ais, educação e língua, bem-estar das crianças e liberdade reli-
giosa. A terra representa a base espiritual e física da identidade 
tribal, conforme afirmado por Kidwell, Noley e Tinker (2001) 
no seu livro, A Native American Theology: “A terra é actual-
mente a base na qual assenta a soberania tribal, os direitos do 
Povo Índio de viverem, utilizarem e governarem num sentido 
político os membros da tribo que vivem na terra em causa e 
os indivíduos que por serem membros tribais faz com que es-
tejam associados” (p. 15). As primeiras decisões do Supremo 
Tribunal dos Estados Unidos apoiam e atestam a soberania trib-
al, mais notavelmente a trilogia de casos Marshall no século 
XIX e Winter v. S. (1908).

As recentes decisões do Supremo Tribunal, contudo, ig-
noraram decisões judiciais anteriores precedentes e contra-
ditórias, minando a soberania tribal.

Os efeitos da prática do conceito de um Acordo de 
Cortesia pela Igreja Metodista Unida resultou no incumpri-
mento por parte da Igreja em cumprir o mandato bíblico de 
disseminar o evangelho por todas as nações e, adicionalmente, 
causou o incumprimento por parte da Igreja em criar um cli-
ma de desenvolvimento de liderança de Nativos Americanos. 
Um Acordo de Cortesia seria discriminatório e violaria o di-
reito dos Nativos Americanos de associar-se à denominação 
da sua escolha.

Problemas contemporâneos dos Nativos Americanos
Existe uma lacuna nos conhecimentos na Igreja Metodista 

Unida, nas congregações e em outras entidades da Igreja 
Metodista Unida, relativamente aos conceitos abrangentes 
da vida, culturas, línguas, espírito, valores, problemas con-
temporâneos dos Nativos Americanos, entre outros. Esta la-
cuna de conhecimentos tem sido um problema consistente ao 
longo da história, tendo sido envidados poucos esforços por 
parte de entidades não índias para alterarem a sua atitude em 
relação aos Nativos Americanos até recentemente. A falta de 
conhecimentos, o racismo e o preconceito, bem como a aus-
ência de representação de Nativos Americanos nos níveis de 

tomada de decisões na Igreja, contribuem para uma interpre-
tação incorrecta dos problemas contemporâneos que afectam 
os Povos Nativos e para um historial de erros e de violações 
do protocolo nativo. Os problemas contemporâneos que afec-
tam os Povos Nativos necessitam de ser mais aprofundados, 
de uma melhor compreensão e de acção.

Além disso, a população índia americana continua a des- 
locar-se entre centros populacionais urbanos e rurais. As 
condições humanas de inúmeros Índios Americanos reflectem 
um legado de pobreza e de factores socioeconómicos. Existe 
uma falta grave de pastores e de profissionais qualificados de 
origem índia americana para fazer face a estas condições. O 
Domingo dos Ministérios Nativos Americanos proporciona a 
oportunidade da Igreja Metodista Unida apoiar os ministérios 
e comunidades índias americanas.

Saúde
Os Índios Americanos constituem a minoria mais caren-

ciada socioeconomicamente nos Estados Unidos. O nível de 
pobreza das crianças nas reservas é mais do que o dobro da 
média nacional, sendo as taxas de desemprego três vezes su-
perior à de outras camadas da população americana. Os Índios 
Americanos continuam a liderar as estatísticas nacionais em 
termos de mortalidade infantil, suicídio, alcoolismo, diabetes, 
VIH/SIDA e tuberculose.

O governo dos Estados Unidos está vinculado por tratado 
a fornecer cuidados de saúde a todos os Índios Americanos. 
O governo dos Estados Unidos disponibiliza serviços médi-
cos através dos Serviços de Saúde dos Índios, do Serviço de 
Saúde Público dos Estados Unidos e do Departamento de 
Saúde e de Serviços Humanos aos Índios Americanos que 
pertençam a tribos reconhecidas a nível federal.

Os órgãos executivos e legislativos do governo fed-
eral ameaçam frequentemente reduzir o financiamento do 
Programa dos Serviços de Saúde dos Índios. Quaisquer cortes 
no financiamento poderão restringir ou cancelar a prestação de 
cuidados de saúde a um grande número de Índios Americanos 
elegíveis.

Desenvolvimento de Liderança
O Domingo dos Ministérios Nativos Americanos, uma 

oferta Especial de Domingo fundamental da Igreja Metodista 
Unida, proporcionou uma via para o desenvolvimento de lid-
erança para os Nativos Americanos. Antes da sua concepção, 
existiam menos de cinco presbíteros e ministros diáconos 
ordenados na Igreja Metodista Unida. Como resultado de 
um apoio contínuo do Domingo dos Ministérios Nativos 
Americanos, mais de 100 Nativos Americanos receberam for-
mação num seminário, tendo sido ordenados como presbíteros 
e diáconos. Estão a servir em igrejas locais, conferências an-
uais e ocupam cargos de liderança em agências gerais. Este 
programa, a par do desenvolvimento da liderança laica que 
é culturalmente adequado e cuidadosamente concebido, con-
stituem considerações vitais para a continuação da expansão 
do desenvolvimento de liderança entre os Povos Nativos e nas 
tribos, igrejas e comunidades nativas.

Educação
O conceito de iliteracia é inaceitável numa época em 

que a sociedade projecta uma conduta formal de progresso e 
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oportunidades para todos os membros da referida sociedade. 
A desmistificação de mitos que os Povos Nativos recebem 
fundos ilimitados do governo para cobrir todas as suas ne-
cessidades é uma medida fundamental para compreender os 
obstáculos educacionais dos indivíduos nativos que procur-
am aceder ao Ensino Superior. O apoio passado por parte da 
Igreja Metodista Unida relativamente à participação de Índios 
Americanos no Ensino Superior foi valorizado, todavia, tem 
sido inconsistente e a ameaça de o eliminar é omnipresente. 
Começa a denotar-se uma tendência de participação decres-
cente dos Índios Americanos no Ensino Superior aos níveis 
regionais e nacionais; e os custos consistentemente crescentes 
do Ensino Superior contribuem consideravelmente para a di-
minuição da participação de Índios Americanos no Ensino 
Superior. As estatísticas mais recentes sugerem uma tendên-
cia crescente de sucesso académico dos Índios Americanos 
que participam actualmente no Ensino Superior.

Desenvolvimento Económico dos Povos Nativos 
Americanos

Durante mais de 500 anos, os Nativos Americanos viveram 
e sobreviveram no contexto do colonialismo e capitalismo, ten-
do sofrido o impacto da economia da ganância. Muitos foram 
forçados a viver na pobreza; uma pequena faixa da população 
nativa americana sobrevive, contudo, através do desenvolvi-
mento económico tribal baseado no jogo. Infelizmente, os ca-
sinos de jogo tribais têm consequências sociais negativas fora 
das tribos e inclusive no seio das mesmas. 

A necessidade de desenvolvimento económico e de 
crescimento é particularmente aguda na maioria das comu-
nidades nativas americanas em todos os Estados Unidos. As 
condições económicas são deploráveis, com algumas reservas 
a depararem-se com taxas excepcionalmente elevadas (algu-
mas a registar taxas tão elevadas quanto 80-90 porcento) de 
desemprego, muito acima da média nacional. 

Na realidade, inúmeras reservas registam taxas de po-
breza muito elevadas nos Estados Unidos e possuem classifi-
cações muito baixas nos indicadores de saúde e de educação. 
Verifica-se uma base de tributação baixíssima ou inexistente 
em diversas reservas. As participações para fins de investimen-
to são praticamente inexistentes ou as participações provêm 
de fontes duvidosas e a uma taxa exorbitante. Como resul-
tado, algumas tribos recorreram a iniciativas de jogo numa 
tentativa de melhorarem as suas economias. Todavia, a vasta 
maioria das tribos continua a necessitar desesperadamente de 
um desenvolvimento económico diversificado e significativo.

O desenvolvimento económico abrange todas as vertentes, 
desde a criação de emprego às reformas dos códigos tributári-
os, desde a criação de instituições bancárias à expansão da au-
tonomia tribal, ao desenvolvimento de infraestruturas físicas 
básicas, tais como estradas e esgotos; de telecomunicações 
para colmatar o fosso digital; de desenvolvimento literário fis-
cal para os Povos Nativos Americanos. Colectivamente, estes 
fundamentos básicos são requisitos para um desenvolvimento 
económico eficaz. 

O Departamento do Interior dos Estados Unidos tem 
gerido gritantemente mal as terras tribais. Perdeu o rasto a 
biliões de dólares em explorações mineiras, abate de árvores 

e outros royalties que deveriam ter revertido em benefício das 
tribos nativas americanas. A responsabilização fiscal e gestão 
ética de fundos fiduciários são necessidades absolutas na bus-
ca da auto-suficiência económica tribal.

As realidades económicas, tais como as “economias úni-
cas” e “mega-fusões”, podem ter um impacto negativo nas 
camadas ricas e pobres do mundo. A espiritualidade dos 
Nativos Americanos retrata e desafia as desigualdades da sua 
compreensão de como cuidar de toda a família de Deus. Os 
praticantes nativos americanos da Igreja Metodista Unida 
acreditam que a sua compreensão cultural de gestão é conce-
dida por Deus e que tem sido distorcida face à sua finalidade 
prevista; a criação de Deus foi utilizada para fins de ganância 
em vez da prestação de cuidados.

Caminho de Arrependimento, Reconciliação e 
Regeneração

A Igreja Metodista Unida deseja seguir em frente envere-
dando por um caminho de arrependimento, de reconciliação 
e de regeneração com os Povos Nativos. Para seguirmos em 
frente neste caminho, comprometemo-nos a tomar as acções e 
convénios seguintes com os Povos Nativos para trabalharmos 
em conjunto no sentido de uma regeneração do seu trauma e 
dor passados.

Confissão aos Índios Americanos
A Igreja Metodista Unida (e os seus órgãos predecessores) 

pecou e continua a pecar contra os irmãos e irmãs índios ameri-
canos. A instituição pede desculpa pela sua participação, de for-
ma intencional ou não. Para que as pessoas comecem a escutar, 
devemos respeitar os modos tradicionais dos Povos Nativos. Por 
conseguinte, a Igreja Metodista Unida compromete-se a conced-
er o seu apoio e assistência na defesa da Lei sobre a Liberdade 
Religiosa dos Índios Americanos (P.L. 95-134, 1978).

A Conferência Geral recomenda que as igrejas locais 
desenvolvam declarações de confissão como uma forma de 
promover um sentido de comunidade mais profundo com os 
Índios Americanos. A Conferência Geral encoraja os mem-
bros da nossa Igreja a serem solidários nestas questões re-
ligiosas importantes e a proporcionarem mediação quando 
apropriado para a continuação das negociações com agências 
estatais e federais relativamente a estas matérias.

Acções e Convénios
A Igreja Metodista Unida defende e compromete-se a 

preservar estas crenças, princípios e acções:
1. Reconhecemos que as intenções e politicização do 

Cristianismo distorceu o evangelho/boas novas em benefício 
da finalidade da colonização e deve proceder-se à descoloni-
zação.

2. Defendemos que a soberania dos Índios Americanos:
é um facto histórico, é um facto significativo e não pode 

ser desprezada em benefício do oportunismo político;
os Índios Americanos têm o direito de se auto-gov-

ernarem;
preserva a cultura, a terra, a expressão religiosa e os lo-

cais sagrados; e
assegura a sobrevivência dos Povos Nativos.
3. Temos de desmistificar e aumentar a nossa com-

preensão dos Índios Americanos e do país dos Índios.
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4. Defendemos a santidade da humanidade:
defendendo que todas as pessoas são iguais aos olhos de 

Deus;
Os recursos naturais são sagrados e lamentamos as práti-

cas de exploração.
5. Rejeitamos os estereótipos e enquadramentos que re-

tratam os Índios Americanos de formas pejorativas ou distor-
cidas.

6. Observamos que os sistemas de crenças dos Índios 
Nativos Americanos e de não nativos podem não ter aspectos 
comuns.

Regenerar as Relações com os Indivíduos Indígenas
A Igreja Metodista Unida estabelecerá pontes de respeito 

e de compreensão com os indivíduos indígenas. As nossas ig-
rejas devem saber ouvir e informar-se sobre a história do rela-
cionamento dos indivíduos indígenas e os colonizadores cris-
tãos na sua própria localização geográfica. Através da oração 
e da construção de uma relação, celebrarão os dons que os 
povos indígenas conferem ao corpo de Jesus no mundo.

Actos de Arrependimento e de Regeneração
Na Conferência geral de 2012, a Igreja Metodista Unida 

realizou uma Cerimónia de Arrependimento para com os 
Povos Nativos. A Cerimónia desafiou todas as conferências 
e congregações locais a implementarem acções que demon-
strassem uma atitude genuína de arrependimento, incluindo:

1. Incentivo e expansão dos recursos da educação e for-
mação de leigos e pastores ao proporcionar ambientes de 
aprendizagem culturalmente sensíveis.

2. Deve dar-se primazia à aprendizagem e a dar priori-
dade aos praticantes nativos americanos da Igreja Metodista 
Unida nos domínios da liderança, programação, educação, es-
tabelecimento de estratégias e estabelecimento do Ministério 
Nativo.

3. Nos casos em que a Igreja possua terras e/ou proprie-
dades em fideicomisso, deve dar-se a devida prioridade e con-
sideração à transferência e devolução de uma parte da terra e/
ou propriedade à(s) tribo(s) que são/foram indígenas da área.

Acordos de Cortesia Afectam Desenvolvimento de 
Ministérios Índios Americanos

Para que a Igreja considere e trabalhe em parceria com 
os Povos Nativos para explorar formas únicas e adequadas 
culturalmente de estar em ministério com os Povos Nativos, a 
Igreja Metodista Unida não fará parte de qualquer acordo in-
terdenominacional que limite a capacidade de qualquer con-
ferência anual, em qualquer jurisdição, desenvolver e reunir 
recursos de programas de ministério de qualquer natureza no 
seio dos Índios Americanos.

Doutrina dos Descobrimentos
A Igreja Metodista Unida condena a Doutrina dos 

Descobrimentos como documento legal utilizado para a ap-
ropriação de terras e abuso dos direitos humanos de povos 
indígenas. A Igreja Metodista Unida trabalhará no sentido de 
eliminar a utilização da Doutrina dos Descobrimentos.

Vida Sagrada e Religiosa, Prática e Localização dos 
Índios Americanos

A. Santidade e Solidariedade
A Conferência Geral da Igreja Metodista Unida defende 

a santidade que o Povo Índio Americano, as suas línguas, cul-
turas e dons conferem à Igreja e ao mundo.

Apelamos ao mundo e à Igreja Metodista Unida que 
acolham os dons dos Índios Americanos como membros do 
Povo de Deus. Permitimos que a acção do Espírito de Deus se 
manifeste entre as nossas comunidades e entre o Povo Índio 
Americano sem preconceitos.

A Igreja Metodista Unida compromete-se a conceder o 
seu apoio e assistência na defesa das práticas índias america-
nas, incluindo:

Cerimónias e rituais tradicionais,
Acesso e protecção de locais sagrados e de terrenos pú-

blicos para fins cerimoniais,
Utilização de objectos religiosos (penas, tabaco, erva 

doce, ossos, conchas, tambores, etc.) em cerimónias e rituais 
tradicionais.

Os praticantes da Igreja Metodista Unida são incen-
tivados a serem solidários com os Índios Americanos nes-
tas importantes questões religiosas e a proporcionarem 
mediação quando apropriado para a continuação das nego-
ciações com agências estatais e federais relativamente a es-
tas matérias.

B. Liberdade Religiosa
A Junta Geral de Igreja e Sociedade disponibilizará in-

formações sobre a Lei sobre a Liberdade Religiosa dos Índios 
Americanos. A Junta Geral de Igreja e Sociedade apoiará s 
legislação que preveja que se mova uma acção judicial quan-
do locais sagrados possam ser afectados por acções gover-
namentais; a legislação proposta deverá prever também uma 
notificação mais extensa e a consulta das tribos índias ameri-
canas e das partes afectadas.

A Junta Geral de Igreja e Sociedade pode iniciar e apoiar 
processos judiciais relacionados com a Lei sobre a Liberdade 
Religiosa dos Índios Americanos.

A Junta Geral de Igreja e Sociedade comunicará com a 
Comissão do Senado sobre Assuntos de Índios, declarando 
que a posição da Igreja Metodista Unida consiste em consoli-
dar a Lei sobre a Liberdade Religiosa dos Índios Americanos 
de 1978 para os Índios Americanos e em preservar os direitos 
concedidos por Deus e constitucionais da sua liberdade reli-
giosa.

C. Locais Sagrados
A Junta Geral de Igreja e Sociedade deve continuar a 

apoiar a legislação que preveja que se movam acções judici-
ais quando locais sagrados possam ser afectados por acções 
governamentais. A legislação proposta deverá prever tam-
bém uma notificação mais extensa e a consulta das tribos. 
Em nome de toda a Igreja Metodista Unida, a Junta Geral de 
Igreja e Sociedade pode iniciar e apoiar processos judiciais 
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relacionados com a Lei sobre a Liberdade Religiosa dos 
Índios Americanos.

A Junta Geral de Igreja e Sociedade comunicará com a 
Comissão do Senado sobre Assuntos de Índios, declarando 
que a posição da Igreja Metodista Unida consiste em consoli-
dar a Lei sobre a Liberdade Religiosa dos Índios Americanos 
de 1978 para os Índios Americanos e em preservar os direitos 
concedidos por Deus e constitucionais da sua liberdade reli-
giosa, incluindo a preservação de locais sagrados de Índios 
Americanos tradicionais.

D. Repatriação de Antepassados e Objectos de Rituais 
Sagrados/Religiosos

A Lei Nacional de Repatriação e de Protecção de 
Túmulos de Nativos Americanos de 1990 mandatava o retor-
no de restos mortais humanos e de objectos de rituais às tri-
bos e nações de Índios Americanos. Giving Our Hearts Away: 
Native American Survival por Thomas White Wolf Fassett, 
On This Spirit Walk: The Voices of Native American and 
Indigenous Peoples por Henrietta Mann e Anita Phillips, e o 
projecto “Regresso à Terra” da Comissão Central Mennonite 
são guias de estudo das tradições índias americanas relevant-
es culturalmente que proporcionam uma oportunidade para a 
Igreja Metodista Unida participar no seu compromisso para 
com uma Justiça Restauradora.

A Igreja Metodista Unida compromete-se a conceder o 
seu apoio das seguintes formas:

1. Utilizar os guias de estudo como um recurso educa-
cional;

2. Participar no diálogo com os Índios Americanos na sua 
área local;

3. Advogar quando adequado; e
4. Conferências anuais e igrejas locais consideram a 

identificação da terra e a reserva de terras para a repatriação 
de restos mortais de Índios Americanos.

História dos Índios Americanos e Cultura Contemporânea 
conforme relacionado com  Participação Efectiva da Igreja

A Junta Geral do Discipulado, em cooperação com o 
Plano Compreensivo de Nativos Americanos, a Junta Geral de 
Ensino Superior e Ministério e Comissão Geral de Religião 
e Raça, desenvolverá um currículo para a formação de pa-
stores da Igreja Metodista Unida sobre a história de Índios 
Americanos nos Estados Unidos, das suas relações com a 
Igreja Metodista Unida e da sua acção missionária.

A Junta do Ministério Ordenado da conferência anu-
al e o Conselho dos Bispos assegurará a implementação da 
formação no espaço do próximo quadriénio. O Conclave 
Internacional de Nativos Americanos desenvolverá uma lis-
ta de indivíduos líderes/de recursos que podem ser utilizados 
como formadores para estas sessões. Os seminários da Igreja 
Metodista Unida deverão incluir no seu currículo a história e 
teologia dos Índios Americanos.

A Conferência Geral advogará o desenvolvimento e 
implementação de uma política de formação na qual a 
história, cultura e assuntos contemporâneos dos Índios 
Americanos sejam uma parte integral do ministério e da 
formação administrativa de todos os aspectos da Igreja 
Metodista Unida.

A Conferência Geral apoia uma política que defende que 
o conceito que seja utilizada uma “preferência índia amer-
icana” na selecção de formadores e oradores para os com-
ponentes de formação propostos. O Conclave Internacional 
de Nativos Americanos fornecerá uma lista de líderes índios 
americanos qualificados.

Desenvolvimento de Liderança
Recomenda-se que a Igreja Metodista Unida inclua o 

desenvolvimento de liderança nativa americana como um 
componente na sua tentativa global de desenvolver novos lí-
deres para o momento presente e futuro da Igreja. Incluídos 
nestes esforços encontrar-se-ão programas de mentores, siste-
mas de apoio por parte de pares e recuperação de modos tradi-
cionais e históricos que revelem novos líderes para as comu-
nidades de Nativos Americanos.

Domingo dos Ministérios Nativos Americanos
Todas as conferências anuais deverão promover a ob-

servância do Domingo dos Ministérios Nativos Americanos e 
encorajar as igrejas locais a apoiar o Domingo dos Ministérios 
Índios Americanos com a criação de programas e ofertas.

Representação de Índios Americanos na Igreja Metodista 
Unida

A Igreja Metodista Unida desenvolverá uma política 
que assegurará que o representante dos Índios Americanos 
de cada jurisdição será identificado, seleccionado e integra-
do nas juntas pertinentes e/ou comissões de agências gerais. 
Todas as entidades da Igreja Metodista Unida desenvolverão 
uma política através da qual dos Nativos Americanos de todas 
as jurisdições serão identificados para serem considerados 
para integrarem as suas juntas e agências.

Soberania Tribal dos Índios Americanos
A Igreja Metodista Unida reafirma o seu apoio da sober-

ania tribal e recomenda a seguinte orientação que reconhece 
e defende a soberania dos Índios Americanos como um facto 
significativo que não pode ser ignorado ou desconsiderado. 
Os Índios Americanos têm o direito de auto-governação.

A Junta Geral de Igreja e Sociedade identificará a legis-
lação que tem impacto nos Índios Americanos e desenvolverá 
comunicações que advogam a obrigação de vinculação dos 
Estados Unidos aos seus tratados com os Índios Americanos.

Missões junto dos Índios Americanos
A Junta Geral dos Ministérios Globais identificará e 

promoverá oportunidades de missão inovadoras e adequa-
das culturalmente junto das tribos e comunidades de Índios 
Americanos.

Desenvolvimento Económico
A Igreja Metodista Unida apoia os esforços das tribos. 
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comunidades e empreendimentos económicos de Índios 
Americanos compatíveis com os Princípios Sociais da Igreja 
Metodista Unida para criar meios e métodos de desenvolvi-
mento económico.

A Junta Geral de Igreja e Sociedade, Comissão Geral de 
Religião e Raça e Junta Geral dos Ministérios Globais, em 
cooperação com os Índios Americanos, desenvolverão ferra-
mentas educacionais para as igrejas locais e indivíduos como 
um recurso de estudo sobre questões económicas contem-
porâneas dos Índios Americanos.

A Junta Geral de Igreja e Sociedade trabalhará com o 
Congresso Nacional de Índios Americanos e com outras or-
ganizações índias americanas para advogar programas e ini-
ciativas de desenvolvimento económico federal.

A Junta Geral de Igreja e Sociedade facilitará a partic-
ipação de Índios Americanos da Igreja Metodista Unida no 
trabalho do Fórum Permanente das Nações Unidas sobre 
Questões Indígenas sobre desenvolvimento económico.

Educação
A Conferência Geral endossa e apoia o financiamento, 

desenvolvimento, implementação e avaliação de um fórum 
de retenção/recrutamento de Ensino Superior, promovidos 
pela Junta Geral de Ensino Superior e Ministério de Nativos 
Americanos ao longo das regiões da denominação. O fórum 
será organizado e gerido pela Junta Geral de Ensino Superior 
e Ministério em cooperação com a liderança dos Povos 
Nativos Americanos.

Fica ainda resolvido que a Conferência Geral encoraja a 
Igreja Metodista Unida para utilizar as informações e mate-
riais gerados como resultado do fórum para a sensibilização 
e familiarização de membros não índios acerca dos Nativos 
Americanos nas suas respectivas comunidades.

Saúde e Plenitude
A Igreja Metodista Unida apoia o acesso a serviços médi-

cos adequados para assegurar um equilíbrio do bem-estar físi-
co, mental e espiritual, e solicita que o Congresso dos Estados 
Unidos aumente, em vez de diminuir, os fundos federais 
para o funcionamento das instalações de saúde para Índios 
Americanos.

A Junta Geral dos Ministérios Globais apoiará o financia-
mento de projectos de desenvolvimento económico das tribos 
de Índios Americanos.

A Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde investirá 
fundos nas instituições financeiras e comunidades de Índios 
Americanos.

Justificação:
Esta resolução substitui as dezassete resoluções do Livro 

de Resoluções de 2012 (Resoluções 3321-3345 e 4081 en-
contradas nas páginas 417-438 e páginas 585-588) por uma 
única resolução central. Esta resolução de substituição reúne 

as principais questões acerca dos Povos Nativos para ligação 
e continuidade, e para proporcionar um documento de ensino 
para a igreja . . .

R9999.

Número de petição: 60850-DI-R9999-G; Kent, Cynthia -  
Belleville, NJ, EUA para o Conclave Internacional de 
Nativos Americanos.

Apoio à Lei sobre o Bem-estar das  
Crianças Índias

Nova resolução de apoio à Lei sobre o Bem-estar das 
Crianças Índias.

Historicamente, e em comparação com a população geral, 
uma grande percentagem de famílias índias sofreu separações 
graças à remoção muitas vezes indesejada das suas crianças 
por parte de agências não tribais públicas e privadas. Uma 
percentagem perturbadoramente elevada de crianças nessas 
circunstâncias foi colocada em lares adoptivos e instituições 
de acolhimento não índios.

As crianças índias têm um estatuto político específico en-
quanto membros de governos tribais soberanos. Através da 
Constituição dos EUA, de estatutos, tratados e conversações 
gerais com tribos índias, o Congresso tem a responsabilidade 
de proteger e preservar as tribos índias e os seus recursos, o 
que inclui as suas crianças.

O estatuto político especial das tribos índias, bem como o 
historial de tratamento discriminatório de crianças e famílias ín-
dias em sistemas de assistência infantil não índios públicos e 
privados, está na base da execução da Lei sobre o Bem-estar das 
Crianças Índias (Indian Child Welfare Act, 25 U.S.C. § 1901).

Casos recentes de relevo sublinham a importância da 
aplicação da Lei sobre o Bem-estar das Crianças Índias e da 
garantia de que estas não serão ilegalmente separadas das 
suas ligações tribais.

Como tal, a Igreja Metodista Unida apoia vivamente a 
Lei sobre o Bem-estar das Crianças Índias e a ligação fun-
damental entre estas e as respectivas tribos, culturas tribais e 
práticas tradicionais.

R9999.

Número de petição: 60851-DI-R9999-G; Kent, Cynthia -  
Belleville, NJ, EUA para o Conclave Internacional de 
Nativos Americanos.

Nomes humilhantes para os Nativos Americanos

Nova resolução referente a nomes humilhantes para os 
Nativos Americanos.

Decorre um debate nos Estados Unidos sobre a adequação 
da utilização de nomes de Nativos Americanos como mas-
cotes de equipas desportivas, a nível profissional e amador. A 
publicação Words that Hurt, Words That Heal, produzida pela 
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Igreja Metodista Unida, enfatiza que a utilização de nomes 
e linguagem é um instrumento poderoso para o bem e tam-
bém para fins destrutivos. É humilhante descrever os Nativos 
Americanos como violentos e agressivos ao atribuir nomes 
como “Braves” (Destemidos) ou “Warriors” (Guerreiros) 
a equipas desportivas. Tal pressupõe que todos os Nativos 
Americanos são agressivos e violentos. A utilização de tais 
nomes não é propícia para o desenvolvimento de uma socie-
dade empenhada no bem comum dos seus cidadãos nem para 
a auto-estima das crianças nativas.

O Livro de Resoluções da Igreja Metodista Unida con-
tinha declarações já em 1992 que incitavam a denominação 
a arrepender-se do seu papel na desumanização e colo-
nização dos nossos irmãos e irmãs Nativos Americanos. 
Assim, foi realizado um Serviço de Arrependimento durante 
a Conferência Geral de 2012. Todas as juntas e agências da 
Igreja Metodista Unida trabalharam antes e depois do Serviço 
de Arrependimento para assegurar que o seu trabalho respeita 
a cultura e os valores do povo nativo.

À luz desta posição sobre o arrependimento, acreditamos 
vivamente que a utilização continuada de nomes de Nativos 
Americanos como mascotes de equipas desportivas é humil-
hante e racista. Incitamos todas as universidades, colégios 
e escolas relacionadas com a Igreja Metodista Unida a sub-
stituírem quaisquer mascotes que humilhem ou ofendam as 
nossas irmãs e irmãos Nativos Americanos. Apoiamos igual-
mente os esforços de toda a nossa sociedade para substituir 
estas mascotes e símbolos. 

Os metodistas unidos não têm sido a única voz a erguer-se 
acerca desta questão. Muitas outras comunidades, grupos 

religiosos e organizações seculares têm abordado esta questão 
através de declarações, artigos, protestos e resoluções. No en-
tanto, apesar destes esforços, as equipas desportivas continu-
am a utilizar nomes e símbolos de Nativos Americanos.

CONSIDERANDO QUE a Igreja Metodista Unida está 
empenhada em eliminar o racismo na Igreja e na sociedade, e

CONSIDERANDO QUE a Igreja Metodista Unida está 
igualmente empenhada em participar activamente na luta 
contínua de construção de uma verdadeira comunidade de 
Deus, em que a reconciliação se une à justiça e paz, e

CONSIDERANDO QUE a Igreja Metodista Unida re-
jeita a utilização de nomes e símbolos Nativos Americanos 
em equipas desportivas e considera a prática uma expressão 
flagrante de racismo,

Seja, por conseguinte, decidido que a Conferência Geral 
apele a todas as agências gerais, conferências anuais e orga-
nizações e instituições relacionadas com a Igreja Metodista 
Unida para não escolherem locais para as suas reuniões e 
eventos cujas equipas desportivas utilizem nomes e símbo-
los Nativos Americanos e, adicionalmente, a Igreja Metodista 
Unida deverá declarar publicamente esta posição.

Justificação:
Esta nova resolução substitui duas resoluções do Livro 

de Resoluções de 2008 (3327 e 3330). Esta resolução aborda 
mascotes desportivas raciais e outras entidades que utilizam 
nomes humilhantes e com uma conotação racial para Nativos 
Americanos.
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Efésios 4:16—Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo 
auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em 
amor, na medida em que cada parte realiza a sua função.

Como Metodistas Unidos, somos chamados a fazer dis-
cípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo.  Cada 
um de nós, como membros operários de um corpo, habilita-
dos por Deus, vamos transformar o mundo para a glória de 
Deus e em nome de Deus. No Conselho Geral de Finanças 
e Administração (CGFA), o nosso trabalho nesse corpo, no 
nosso ministério, é dar o apoio necessário para habilitar out-
ros a partir e fazer discípulos para Jesus Cristo.

A Igreja Metodista Unida é a encarnação do trabalho na 
conexão. Juntamos vamos pelo mundo para sermos a Igreja. 
Por causa da nossa conexão, somos capazes de fazer mais 
juntos do que cada um por si. Quando trabalhos em conjunto 
em ministério com os pobres, damos recursos e encoraja-
mento pelo mundo. Quando trabalhamos juntos para formar 
líderes com princípios Cristãos, damos orientação espiritual a 
um mundo em sofrimento. Quando criamos lugares de culto 
novos, e revitalizamos os já existentes, trazemos a presença 
de Deus e podemos tocar as comunidades que mais necessi-
tam. Quando trabalhamos juntos em ministério para erradicar 
a ocorrência da malária, melhoramos a saúde de todas as cri-
anças de Deus em todo o mundo.

O CGFA está a trabalhar para si na nossa Igreja conex-
ional. Celebramos consigo que em 2014 25 conferências ju-
risdicionais pagaram 100% dos fundos repartidos pela igreja 
geral. No seu todo, os fundos repartidos foram recolhidos a 
uma taxa recorde de 90,8%. No quadriénio anterior, houver 
conversações com a liderança da conferência central no sen-
tido de desenvolver oportunidades para as conferências cen-
trais expandirem a sua participação na estrutura de repartição 
de fundos da igreja geral. Em 2014, foram convocadas re-
uniões pela Comissão Permanente sobre Assuntos da Con-
ferência Central (CPsACC) que reuniu as pessoas que estar-
iam envolvidas nos processos. Agradecemos à CPsACC pela 
sua árdua tarefa durante o quadriénio, a fim de reunir e tomar 
decisões em conjunto acerca das repartições da conferência 
central. Por causa deste diálogo aberto, a Igreja dá testemu-
nho fiel para o apoio da nossa conexão.

O CGFA é chamado a estar em ministério com as ig-
rejas locais, as conferências anuais e as juntas gerais e as 
comissões da conexão Metodista Unida. Neste quadriénio, 
implementamos um modelo de serviços partilhados para o 
nosso ministério de administração.

O CGFA está encarregue da “execução de responsabili-
dades definidas de análise e supervisão por parte da Confe-
rência Geral em relação a outras agências gerais e de executar 
outras funções atribuídas.”  Somos responsáveis por todos os 
assuntos relacionados com a recepção, pagamentos e pelos 
relatórios dos fundos gerais da Igreja. As análises anuais são 
conduzidas pelos planos de despesas propostos de todas as 
tesourarias que recebem fundos da Igreja em geral para con-
firmar que são fiscalmente responsáveis. As políticas são esta-
belecidas para regularem as funções de bancos, pagamentos, 
contabilidade, controlo de orçamento e auditoria interna. O 
CGFA providencia algumas ou todas estas funções para mui-
tas das agências gerais que recebem fundos da igreja geral, 
da Mesa Conexional, do Conselho dos Bispos e várias outras 
entidades relacionadas. Os parágrafos do Livro da Disciplina 
salientam, mas não limitam, as áreas nas quais trabalha a 
agência no ministério da administração.

A implementação de serviços partilhados envolveu a 
maioria dos departamentos internos. Desde a última Confe-
rência Geral, expandimos as ofertas de serviços partilhados 
de modo a incluir mais de 40 áreas nas quais trabalhamos na 
conexão Metodista Unida.

Por causa do nosso compromisso para servir a Igreja, 
assinalamos alguns dos programas e processos em que tra-
balhos na conexão que a ajudam a “ir para diante” nos seus 
respectivos ministérios:

• O Departamento de Planeamento de Viagens e Reu-
niões  apoiou as conferências anuais no planeamento de 
reuniões e registo online de 100 encontros, incluindo 15 
sessões da conferência anual, só em 2014.

• Combinando recursos da Igreja, o Departamento de Pla-
neamento de Viagens e Reuniões investigou agências de 
viagem para localizar uma fonte para o planeamento de 
viagens. Várias agências da Igreja geral estão a partici-
par no programa, o que gerou poupanças de custos para 
viagens de negócios.

Portanto Ide:
O Plano de Despesa Financeira Denominacional 2017-2020 

e o sue Enfoque no Ministério de Fazer Discípulos de Jesus Cristo para a 
Transformação do Mundo
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• O Programa Staples® Advantage permite que as igre-
jas façam compras a preços com desconto. É dado mais 
apoio aos ministérios através deste programa, visto que 
uma percentagem de cada compra é doada à Comissão 
de Auxílio Metodista Unida.

• O Departamento de Patrocínios trabalhou incansavel-
mente para ligar a Igreja à Cost Stewardship. A tra-
balhar com as igrejas locais e conferências anuais, a 
Cost Stewardship iniciou um programa para identificar 
reembolsos de custos de cuidados de saúde, instalações 
e outras despesas, o que gerou um reembolso médio de 
$2.000 para quase 500 igrejas Metodistas Unidas locais.

• O Seguro Metodista Unido (“SMU”) dá cobertura se 
seguros sobre propriedade e responsabilidade civil para 
proteger pessoas e bens das igrejas locais e outros edi-
fícios da igreja Metodista Unida. Uma vez que o SMU 
apenas sobre propriedades de Metodistas Unidos, é fei-
ta uma avaliação justa das propriedades com base em 
cada igreja individualmente. As verdadeiras poupanças 
advêm do facto de estarem cobertas por seguros ade-
quados. O SMU tem uma situação privilegiada para 
apresentar propostas, dar preços justos de mercado e 
cobertura suficiente para as igrejas locais.

• O Departamento de Tecnologias da Informação (“TI”) 
desenvolveu, e continua a aperfeiçoar, o programa Ezra 
para dar fácil entrada a estatísticas de conferências 
para a recolha de dados essenciais para as conferências 
anuais. Tal como a base de dados oficial da Igreja sobre 
liderança e igrejas, o Ezra fornece informação para o 
processo Data Syn dando acesso a estatísticas em tem-
po real. Trabalhando juntamente com os Serviços de 
Dados, o Departamento TI desenvolveu um portal para 
acesso a dados da Igreja Metodista Unida que estão dis-
poníveis a todos através de uma busca online e a um 
sistema de comunicação. O Ezra processa a recolha de 
dados poupando em tempo do pessoal e programas de 
custo.

• Com o Data Sync, a informação é carregada entre as 
conferências e o CGFA e é depois sincronizada de cinco 
agências gerais que no passado fizerem pedidos sepa-
rados para a mesma informação. A partir de Julho de 
2015, o CGFA está a trabalha com mais de 20 conferên-
cias anuais para actualizar dados sincronizados numa 
base nocturna. Outras conferências anuais e agências 
gerais estão em conversações com o CGFA sobre as ne-
cessidades de sincronização de dados e estão a preparar 

a iniciação de projectos no próximo ano. O benefício é 
uma poupança de custos na entrada e recepção de dados 
que fora antes conseguida por telefone ou por e-mail. 
Isso faz com que o pessoal disponha de mais tempo 
livre para tratar de outros ministérios da organização 
mais importantes.

• O Centro de Desenvolvimento da Igreja Metodista Uni-
da, outro serviço partilhado, trabalha na conexão com 
as agências gerais Metodistas Unidas, caucasianos, e 
outras entidades como um parceiro de angariação de 
fundos na Igreja Metodista Unida.

• O Departamento de Serviços Financeiros do CGFA 
cumpre a responsabilidade Disciplinar do CGFA de 
servir como tesoureiro das agências que recebem fun-
dos da Igreja geral. Além disso, o departamento reali-
zar funções de contabilidade e trabalha, com ajuda da 
aplicações de software e procedimentos, no desenvol-
vimento de maneiras que minimizem a tarefa das agên-
cias gerais e outras com quem interagimos em assuntos 
de finanças da Igreja. O desenvolvimento do sistema de 
contabilidade Great Plains é uma das maneiras que o 
departamento automatizou os processos e melhorou a 
função e relatórios financeiros da Igreja.

• Trabalhando em conexão com as Comunicações Meto-
distas Unidas, o CGFA englobou a sua presença na web 
no sítio web oficial da denominação. Também trabal- 
hando em conjunto com outras agências, durante este 
quadriénio o CGFA adoptou um novo logótipo para es-
tar coerente com a ampla marca da Igreja.

Trabalhando juntos para fazer discípulos toma muitas 
formas. Por causa do nosso compromisso de servirmos a 
Igreja no nosso ministério de administração e do nosso com-
promisso de sermos parte do corpo de Cristo através da nossa 
obra, continuaremos a desenvolver processos que nos permi-
tam a todos sermos um ministério juntos.

Estamos gratos aos membros da Igreja Metodista Unida 
conexional pela oportunidade de estarmos em ministério con-
sigo e, juntos, “partirmos” e fazermos discípulos de Jesus 
Cristo para a transformação do mundo. Quando os Metodistas 
Unidos trabalham juntos, o impacto no mundo é maior.

 Obrigado!
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Introdução

Quando as congregações dos Metodistas Unidos dão a 
sua parte nos pedidos de contribuição, participam no trabalho 
de Deus. O Fundo de Serviço Mundial é o coração dos nos-
sos ministérios da Igreja em conjunto. Através deste Fundo, 
cada um de nós associa-se às agências da Igreja para missão 
e ministério em casa ou à volta do mundo. O ministério de 
Serviço Mundial está realmente a marcar uma grande dif-
erença por todo o mundo. 

O Serviço Mundial são as pessoas de Deus a alcançar os 
outros em amor e compaixão em nome de Cristo. Representa 
uma chamada e um desafio para cada Metodista Unido. Como 
o Livro da Disciplina de 2012 afirma, o pagamento integral 
do Fundo de Serviço Mundial é a “primeira responsabilidade 
benevolente” de cada congregação (¶ 812).

Visão Geral

Para o quadriénio 2017-2020, os programas das agên-
cias continuarão o seu foco programático centrado em qua-
tro áreas de enfoque: (1) desenvolvimento de liderança; 
(2) crescimento da igreja; (3) ministério com os pobres; e 
(4) saúde global.

O orçamento proposto de 311 818 512 dólares americanos 
representa uma subida nominal em dólares de 4 031 696 dólares 
americanos, ou 1,3%, comparado com o quadriénio homólogo. 
Em termos de dólares reais (contando com o impacto da in-
flação geral), o orçamento proposto para 2017-2020 reflecte 
uma descida de 5,6% em relação ao orçamento de 2013-2016. 
Mais ainda, representa uma descida de 15 698 488 dólares 
americanos, ou 4,8%, desde o quadriénio de 2009-2012.

Encargos Fixos do Serviço Mundial

Conselho Geral de Finanças e Administração (CGFA). 
O GCFA é responsável perante a Igreja Metodista Unida at-
ravés da Conferência Geral pela recepção, pelos pagamentos 
e por reportar todos os fundos gerais (Parágrafo 806). Esta 
linha é uma estimativa da quota de Fundo de Serviço Mundial 
nas despesas do GCFA para o quadriénio. 

A Mesa Conexional (“MC”). Como parte da missão 
global da Igreja, a MC facilita a vida do programa da Igreja 
conforme determinado pela Conferência Geral. A sua tarefa 
é identificar e articular a visão para a igreja e a responsabil-
idade da missão, ministérios e recursos da Igreja Metodista 
Unida (¶ 904).

Recursos de Interpretação. Juntamente com a pro-
dução de materiais para interpretar os fundos conexionais 
do Metodismo Unido, a Equipa de Marketing das Comu-
nicações Metodistas Unidas (ComMU) utiliza fundos desta 
secção do orçamento para “Promoção de Donativos”, um 
esforço conjunto das Comunicações Metodistas Unidas, 
CGFA, e a Junta Geral do Discipulado (JGD). O objectivo 
da “Promoção de Donativos” é desenvolver ferramentas de 
responsabilidade financeira exaustivas, conduzindo a um 
apoio financeiro melhorado do ministério em todos os níveis 
de conexão. Os recursos da “Promoção de Donativos” são 
financiados por fundos promocionais reservados do Fundo 
de Serviço Mundial.

Agências de Programa

O Fundo de Serviço Mundial providencia apoio finan-
ceiro básico às agências gerais relacionadas com o programa, 
especialmente importante para visão comum, missão e 
ministério da Igreja Metodista Unida.  Através do financia-
mento do Serviço Mundial, as conferências anuais de apoio 
às agências e congregações locais na vivência da missão de 
Deus para a Igreja mundial. As agências gerais fornecem 
ainda serviços essenciais e ministérios para lá do âmbito das 
congregações individuais locais e conferências anuais através 
de cultos e ministérios altamente focados, flexíveis e capazes 
de uma resposta célere. 

VISÃO 2020 para a Igreja Metodista Unida :  
DIRECÇÕES ESTRATÉGICAS PARA 2017-2020

Sempre que o Metodismo Unido tem tido um sentido 
claro de missão, Deus utilizou a nossa igreja para salvar pes-
soas, sarar relações, transformar estruturas sociais e espalhar 
a santidade espiritual, mudando assim o mundo (¶ 121). Para 
2017-2020, a Igreja Metodista Unida tem um sentido claro de 
missão discernido pelo Conselho dos Bispos e pela MC.

A nossa visão é clara para 2017-2020—duplicar o número 
de congregações altamente vitais em todo o mundo para fazer 
discípulos de Jesus Cristo na transformação do mundo. Os 
discípulos Metodistas Unidos comprometer-se-ão na missão 
e no ministério em toda a conexão para viver a visão de Deus 
para um mundo onde haja menos pobreza e prosperem as pes-
soas e comunidades mais pobres; um mundo onde as crianças 
possam viver em todo o seu potencial; um mundo onde os lí-
deres cristãos se dedicam ao chamamento de Deus ao discip-
ulado; e um mundo onde novas comunidades de fé ofereçam 
o amor e a graça de Deus ao mundo. As seguintes estratégias 
de colaboração centradas em Cristo serão os fundamentos dos 

Relatório n.º 1
FUNDO DE SERVIÇO MUNDIAL
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nossos ministérios conexionais, a fim de serem específicos, 
mensuráveis, alcançáveis, relevantes e limitados no tempo 
para a transformação do mundo.

A nossa missão IMU: CONGREGAÇÕES VITAIS. A 
nossa Visão 2020 espera que a Igreja Metodista Unida du-
plique o número de congregações altamente vitais em todo 
o mundo.

Uma congregação vital é o corpo de Cristo fazendo e 
atraindo discípulos para a transformação do mundo. As-
sentes no nosso entendimento de que as congregações locais 
são o palco inicial através do qual os discípulos cristãos são 
chamados, formados e nutridos, o nosso objectivo é dupli-
car o número de congregações altamente vitais em todo o 
mundo até 2020. Cinco marcadores de vitalidade—discípu-
los em culto, novos discípulos (profissões de fé), discípulos 
em pequenos grupos, discípulos em missão e dando para a 
missão—ajudam-nos a estimar o nosso progresso através de 
uma abordagem partilhada. 

A estimativa real do nosso impacto missionário não estará 
em aumentar os membros associados nem em dar mais, mas 
sim nas vidas que serão tocadas e levadas para Cristo como 
discípulos porque estas congregações vitais conseguiram to-
car pessoas com o evangelho de Cristo que, de outro modo, 
poderiam não ter sido tocadas. 

As nossas estratégias missionárias: AS QUATRO 
ÁREAS DE FOCO. As congregações vitais são ensinadas 
e testemunhadas segundo quatro áreas de foco: chamar e 
ensinar os líderes cristãos discipulados; criar e conservar 
novos locais para novas gentes; ministérios com pessoas e 
comunidades mais pobres; e saúde abundante para todos.

 1. Chamar e ensinar os líderes cristãos discipulados:  
A nossa Visão 2020 desejaria uma Igreja Metodista Unida 
munindo 3 milhões de pessoas em toda a conexão de modo 
a “marcarem a diferença”, chamados a servir como líderes 
cristãos discipulados no nosso mundo actual.

 
A nossa Igreja Metodista Unida crê que Jesus está “a 

chamar-nos” para algo de maior envergadura do que qualquer 
outra pessoa. Hoje e futuramente, a questão para qualquer 
Metodista Unido é a seguinte: “Que diferença poderás fazer”? 

 
Definimos guia cristão discipulado como marcando a 

diferença, estejamos onde quer que seja: na igreja local, no 
campo de missão, numa denominação, em cada comunidade e 
sociedade espalhada pelo mundo. Como “seguidores de Jesus 
Cristo cheios de graça”, o nosso discipulado conduz à decisão 
de marcar a diferença no mundo. Cremos que podemos munir 
todos os Metodistas Unidos na nossa conexão para “marcar-
mos a diferença” para Jesus.

2. Criar e conservar novos locais para novas gentes: A 
nossa Visão 2020 desejaria uma Igreja Metodista Unida com 
1 000 000 novos discípulos que professem a sua fé através de 
comunidades de fé novas e renovadas em todo o mundo.  

Criar comunidades novas, vitais e de fé é vital para a 
tarefa de fazermos novos discípulos e transformar o mundo. 
Uma comunidade de fé é um grupo que se reúne sob o sen-
horio de Jesus Cristo para adorar, atrair e enviar. É no seio 
de comunidades de fé que recebemos novos discípulos me-
diante profissões de fé e aumentamos profissões de fé. Esta 
estratégia multifacetada foca-se no aumento do número de 
novas comunidades de fé nas conferências anuais em todo 
o mundo.

3. Ministérios com pessoas e comunidades mais pobres: A 
nossa Visão 2020 desejaria uma Igreja Metodista Unida com 
400 comunidades vibrantes, prósperas e transformadoras 
que tratem dos assuntos ligados à pobreza e ao ministério 
com os pobres, em particular com as crianças.

As congregações vitais reflectem o amor transformador 
de Deus nas suas comunidades e em todo o mundo. Como 
discípulos fiéis, somos chamados para amar o próximo - para 
caminhar, adorar e testemunhar para que todos possam des-
frutar da visão de Deus de vida abundante. Como Metodistas 
Unidos, desafiaremos e transformaremos sistemas e estru-
turas em ruptura que levam e perpetuam a pobreza. Influen-
ciando conexões e parcerias dentro e fora da Igreja Metodista 
Unida, podemos transformar as comunidades e abrir portas a 
crianças para um futuro mais promissor. Perspectivamos as 
pessoas chamadas Metodistas tomando parte em pelo menos 
quatrocentas parcerias centradas no ministério com pessoas e 
comunidades pobres.

4. Saúde abundante para todos: A nossa Visão 2020 dese-
jaria uma Igreja Metodista Unida que possam chegar a 2 
milhões de crianças com intervenções que lhes salvem a 
vida.

Cada criança é uma vida cheia de promessas e potencial, 
e no entanto a cada cinco segundos morre uma criança de 
causas que poderiam ser evitadas. A Igreja Metodista Unida 
tem um chamamento sagrado para garantir a saúde abundante 
para todas as crianças, fazendo dos discípulos agentes de 
Deus na transformação da cura e salvação do mundo. Jesus 
disse: “Vim para que tenham vida e a tenham em abundância” 
(João 10:10). 

Existe um movimento global para melhorar significativa-
mente a saúde de todas as pessoas até 2035, com o objectivo 
específico de salvar as vidas de 15 milhões de crianças até 
2020. A Igreja Metodista Unida juntar-se-á a este movimento 
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e compromete-se com a uma meta de chegar aos 2 milhões de 
crianças. Fá-lo-á através da educação, serviços de saúde di-
rectos aos mais necessitados, maior e melhor acesso a cuida-
dos de saúde. 

Acção da Conferência Geral de 2012 

 A Conferência Geral de 2012 aprovou as duas inicia-
tivas seguintes, financiadas pelo Fundo do Serviço Mundial:

Comissão sobre a Conferência Central para a Edu-
cação Teológica. O Parágrafo 817 prevê a criação de uma 
Comissão sobre a Conferência Central para a Educação 
Teológica, eleita pelo Conselho dos Bispos, a fim de determi-
nar as políticas e os procedimentos para o fundo estabelecido 
para esta iniciativa. Esta comissão tem a autoridade para apro-
var os desembolsos para este fundo. A comissão inclui uma 
pessoa de cada conferência central, membros do Conselho 
dos Bispos e Juntas do Ministério Ordenado, e representantes 
das escolas teológicas, a Junta Geral de Educação Superior 
e ministério (JGESM), a Junta Geral do Ministério Global, 
e a Comissão Permanente sobre Assuntos da Conferência 
Central.

     As receitas deste fundo deverão ser usadas nas con-
ferências centrais à discrição da comissão para: (1) fundar 
escolas teológicas; (2) criar planos de estudo; (3) criar bib-
liotecas e recursos contextualmente desenvolvidos; (4) criar 
bolsas de estudos e preparação de instrutores; (5) apoiar as-
sociações e redes de instrutores e escolas; e (6) apoiar abord-
agens novas e mais modernas ao ensino teológico. A JGESM 
administra este fundo. 

Fundo ‘Young Clergy Initiative - YCI’ (Iniciativa dos 
Jovens Clérigos). Este fundo apoia o aumento do número de 
jovens clérigos entre as conferências jurisdicionais. Este é um 
esforço do terceiro quadriénio, que teve início em 2013, para 
permitir a Igreja Metodista Unida a centralizar esforços no en-
corajamento de jovens adultos respondendo ao chamamento 
para o ministério ordenado, providenciando sólida educação 
teológica na tradição Metodista Unida. Esta iniciativa surge 
em conjunto com os fundos que a igreja já contemplou no 
seu orçamento para decidir, recrutar, cultivar, educar e apoiar 
líderes dos jovens clérigos. 

 As juntas e as comissões, em colaboração com a con-
ferência anual das juntas do ministério ordenado, seminários, 
bispos e ofícios, continuarão a determinar a utilização mais 
eficaz do Fundo para a Iniciativa dos Jovens Clérigos de 
acordo com as necessidades dos líderes dos jovens clérigos. 
A JGESM administra este fundo. 

Outros Ministérios

Fundo de Contingência. O Fundo de Contingência para 
o Serviço Mundial providencia fundos para as necessidades 
emergentes no Fundo de Serviço Mundial que ocorram du-
rante o quadriénio. Uma parte dos fundos de contingência 
providencia fundos para atribuir a agências de programa para 
novos programas que abordem necessidades que não estavam 
previstas. As atribuições de fundos de contingência devem 
antes ser aprovadas tanto pela CT como pelo CGFA (Con-
selho Geral para Finanças e Administração).
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 Historial 

O Fundo de Educação Ministerial foi criado pela ação da 
Conferência Geral de 1968. A sua missão é envolver a total 
associação da Igreja num esforço para dotar as conferências 
anuais, as escolas teológicas e a Junta Geral de Educação Su-
perior e Ministério (JGESM) para responder à necessidade de 
mais recursos para o recrutamento e educação de pessoas para 
o ministério ordenado. Desde 1976, os programas relaciona-
dos tanto com o ministério diaconal como ordenado têm sido 
elegíveis para financiamento. Desde 1996 os programas re- 
lacionados com o recrutamento e educação tanto de diáconos 
como de presbíteros têm recebido apoio. 

Cada membro do clero que serviu na Igreja Metodista 
Unida nos últimos quarenta e oito anos foi formado em parte 
pelos ministérios e pelas instituições apoiadas pelo Fundo de 
Educação Ministerial. O apoio é dado aos treze seminários 

Metodistas Unidos nos Estados Unidos e iniciativas globais 
através da JGESM, assim como a cursos de estudo de pastor 
local, educação contínua e outros programas que fortalecem o 
ministério em todas as igrejas locais. Os 25% retidos em cada 
conferência anual apoiam directamente a educação ministe-
rial nessa conferência. 

Recomendações 

O Fundo de Educação Ministerial foi primeiramente 
repartido pelas conferências anuais para contribuições, 
em 1970, como um dos fundos gerais da Igreja. Durante o 
período de quarenta anos até 2014, mais de 758 milhões de 
dólares foram angariados para apoiar este trabalho impor-
tante. O conselho recomenda que a Conferência Geral aprove 
que os montantes previstos para o quadriénio de 2017-2020 
sejam atribuídos como segue:

Relatório n.º 2
FUNDO DE EDUCAÇÃO MINISTERIAL
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Os montantes recebidos pelo tesoureiro da conferência anual para este fundo serão distribuídos conforme descrito no Li-
vro de Disciplina de 2012, ¶ 816. A promoção e a interpretação do Fundo de Educação Ministerial devem ser feitas conforme 
o par. 816, sendo o custo debitado na parte do Fundo de Educação Ministerial administrado pela junta, e de acordo com o 
orçamento aprovado pela junta e pela CGFA.

FUNDO DE EDUCAÇÃO MINISTERIAL ENCARGOS FIXOS
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Historial

A Conferência Geral de 1972 estabeleceu o Fundo Colé-
gio Negro como um dos fundos gerais contribuídos pela Igre- 
ja. O objectivo do fundo é providenciar apoio financeiro a in-
stituições de educação superior que serviram historicamente 
as necessidades educativas de estudantes negros. Este apoio 
ajuda estas instituições a manterem a qualidade académica e 
estabilidade financeira enquanto limitam os custos das propi-
nas de estudantes individuais. Foram angariados mais de 285 

milhões de dólares desde que o fundo foi estabelecido para 
apoiar programas e ministérios destas escolas.

Recomendações

O Conselho Geral de Finanças e Administração (CGFA) 
recomenda o seguinte:

1. As contribuições anuais de 2017-2020 devem ser defin-
idas conforme o que a seguir se descreve:

Relatório n.º 3
O FUNDO COLÉGIO NEGRO
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2. Que o tesoureiro do CGFA remeta recibos mensais 
para este fundo para a Junta Geral de Educação Superior e 
Ministério (JGESM) para distribuição aos colégios utilizando 
a fórmula descrita no parágrafo ¶ 815 do Livro da Disciplina 
2012. A promoção do Fundo Colégio Negro deve ser feita 
pela Divisão de Educação Superior e sob consulta com o 
Conselho de Presidentes de Colégios Negros, em cooperação 
com e com o apoio da Comissão Geral sobre Comunicação 
(UMCom).

 

3. Que uma conferência anual possa fazer donativos 
directos e/ou designados para a despesas correntes ou para 
fundos de capital a um ou mais destes colégios, mas apenas 
depois de completar a sua contribuição total para o Fundo 
Colégio Negro. Podem existir excepções razoáveis a esta 
restrição, mas essas excepções devem ser negociadas com a 
JGESM antes da sua implementação.

Relatório n.º 4
FUNDO DA UNIVERSIDADE DE ÁFRICA

Historial

A Conferência Geral de 1988 aprovou um relatório da Junta 
Geral de Educação Superior e Ministério (JGESM) para o es-
tabelecimento de uma universidade Metodista Unida no conti-
nente africano. Quando a Conferência Geral se reuniu em 1992, 
o processo de selecção do local estava completo, a Conferência 
Anual do Zimbabué doara à universidade uma grande porção 
de terreno onde podiam construir o campus universitário princi-
pal e fora concedido à universidade um alvará pelo governo do 
Zimbabué. A 23 de Março de 1992, o Colégio de Teologia e o 
Colégio de Agricultura e Recursos Naturais abriram num local 
perto de Old Mutare para 40 estudantes de seis países africanos. 

Cada Conferência Geral posterior ouviu e expressou 
relatórios sobre o desenvolvimento contínuo desta universi-
dade para toda a África. A vitalidade da universidade foi ev-
idenciada pela criação de outros colégios (actualmente seis, 
mais um Instituto da Paz, Liderança e Governação), aumento 
no número de membros e estudantes do colégio e pelo cresci-
mento da área física.  

Realidades actuais 

O corpo discente atingiu um nível de inscrições na ordem 
dos mil e quinhentos estudantes a tempo inteiro de vinte e 
cinco países africanos, com outros mil a estudarem em part-
time. Todas as catorze conferências centrais africanas, onde 
a Igreja Metodista Unida está a passar por um rápido cresci-
mento, estão bem representadas no corpo discente. As con-
tribuições do Instituto da Paz, Liderança e Governação in-
cluem a mediação de um conflito dentro da igreja na Burundi 
(Conferência da África Oriental) e munir os mediadores e 
edificadores da paz, os quais trazem para as zonas de conflito 
em toda a África maior estabilidade. Esta é verdadeiramente 
uma universidade para toda a África, focada nas prioridades 
da igreja e sustentando as necessidades da sua missão.

Os mais de 6200 alunos da Universidade de África so-
lidificaram o estatuto da universidade como uma instituição 
na preparação da liderança. São presidentes de colégios e de 
seminários, membros da faculdade, superintendentes distritais, 
comunicadores, diretores de hospitais e de clínicas, agricultores 
e trabalhadores rurais, e líderes em qualquer aspecto da vida.

O quarto vice-reitor da Universidade de África (presi-
dente) priorizou a responsabilização fiscal, resultando na er-
radicação e um défice orçamental de 800 mil dólares de 2013 
e levando a universidade para números positivos na auditoria 
de 2014.

O Fundo da Universidade de África apoia as principais 
necessidades do ministério e ascende a 17% do orçamento 
anual de 12 milhões de dólares da instituição. A Universidade 
de África está profundamente grata às igrejas locais pelos 
seus donativos fiéis e generosos, conduzindo a um número 
recorde das conferências anuais a pagarem 100% ou mais 
do que lhes foi pedido em 2014. Com 91,5% nos donativos 
globais em 2014, o Fundo da Universidade de África conti-
nua a ser ativamente apoiada dentro da igreja. Exortamos as 
igrejas locais e as conferências anuais a continuarem os seus 
donativos fieis ao fundo.

Donativos Especiais do Serviço Mundial têm também 
sido solicitados desde 1988. Estes donativos têm sido detidos 
e investidos pela JGESM e pelo Conselho Geral de Finanças e 
Administração (CGFA) como fundos de dotação permanentes 
para a Universidade. A partir de 2015, as contribuições e gan-
hos de investimento representaram 65 milhões de dólares de 
fundo de dotação, com os rendimentos a serem direccionados 
principalmente para o pagamento de bolsas para estudantes. 

O Conselho de Administração da Universidade de África, 
o Gabinete de Desenvolvimento, a JGESM e o CGFA estão 
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a trabalhar no sentido de expandir as infra-estruturas básicas 
do campus principal e aumentar o fundo de dotação perma-
nente para 100 milhões de dólares, a fim de melhor apoiar 
a instituição. Para isso, está a decorrer actualmente na fase 
única a Campanha de Dotação da Universidade de África de 
50 milhões de dólares. Mais de 16 milhões de dólares em 
dinheiro e cauções já foram doados à campanha. As metas 
da campanha aumentaram as receitas para financiar bolsas de 
estudos, apoio académico e infra-estruturas.

Uma recente doação permitiu aos principais participantes 
da instituição—alunos e constituintes regionais—investir na 
estabilidade da universidade. Apelando à participação dos 
doadores africanos, a Universidade de África excedeu o mon-
tante de 500 mil dólares e gerou mais de 1 milhão de dólares. 
Um escritório de alunos totalmente preenchido foi criado a 
fim de fazer participar os alunos, assim como lançar e angariar 
associações em países conde estão localizados os licenciados.

Recomendações

O Conselho Geral de Finanças e Administração (CGFA) 
tem grande estima e respeito por todos os que trabalharam 
com diligência e êxito para que a Universidade chegasse a 
este ponto do seu desenvolvimento: membros e pessoal do 
CGFA, da JGESM e da Junta Geral dos Ministérios Globais 
(JGMG); administração, docentes e estudantes da Universi-
dade; e todas as pessoas, igrejas, conferências e outras organi-
zações que apoiaram a Universidade com o seu tempo, ener-
gia, talento e donativos. O CGFA acredita que a Universidade 
irá continuar a beneficiar deste apoio entusiasta. O CGFA 
recomenda o seguinte:

1. Que as contribuições anuais de 2017-2020 sejam defin-
idas conforme o que a seguir se descreve:
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2. Que a JGESM seja autorizada a desembolsar fundos 
para o desenvolvimento e operação da Universidade de África 
e a libertar esses fundos para o Conselho de Directores da 
Universidade de África ou outras unidades estruturais sim-
ilares que possam ser criadas para esse fim, contando que 
a JGESM deva ser responsável por esses fundos perante o 
CGFA ao abrigo de um acordo escrito desenvolvido sob con-
sulta e aprovado pelo CGFA, e providenciando além disso, 
que nenhum fundo seja libertado a qualquer unidade estru-
tural cujo estatuto, regulamento ou qualquer outro documento 
de direcção não tenha sido aprovado pela JGESM.

3. Que os fundos de dotação permanentes para a uni-
versidade sejam detidos e investidos pelo CGFA, JGESM 
e outros gestores de investimento, como identificados pela 
JGESM. Os fundos de dotação permanentes incluem as re-
ceitas de Donativo Especial de Serviço Mundial e qualquer 
outro fundo que possa ser angariado pela JGESM e desig-
nado, tanto pelo doador ou pela JGESM, para este fim. O 
CGFA e a JGESM estão autorizadas a desembolsar as receitas 
ganhas através dos fundos de dotação permanentes ao abrigo 
das mesmas condições descritas no n.º 4 acima. As provisões 

deste relatório não devem limitar a autoridade do Conselho 
de Administração da Universidade de África em angariar e 
administrar os fundos de dotação permanentes e/ou fundos 
para o desenvolvimento da Universidade de outras fontes que 
não aquelas cujas contribuições seriam normalmente direc-
cionadas para o fundo contribuído da Universidade de África 
ou para o fundo de Donativos Especiais do Serviço Mundial.

4. Que uma conferência anual possa fazer donativos di-
rectos e/ou designados para a despesa actual ou para fins de 
fundos de capital para Universidade de África, mas apenas 
quando tiver atingido a sua contribuição total para o Fundo da 
Universidade de África. Podem existir excepções razoáveis 
a esta restrição, mas essas excepções devem ser negociadas 
com a JGESM antes da sua implementação.

5. Ajustamentos nas provisões deste relatório, excepto 
para o montante do fundo contribuído para o Fundo da 
Universidade de África, podem ser feitos pelo CGFA sob 
recomendação da JGESM, após consulta com o Conselho dos 
Bispos.

Relatório n.º 5
O FUNDO EPISCOPAL

O Conselho Geral de Finanças e Administração (CGFA) 
projectou um orçamento de apoio aos bispos da Igreja Meto-
dista Unida que reflecte a situação económica actual. Se bem 
que as despesas de saúde estejam orçamentadas de modo a 
reflectirem um aumento anual na ordem dos 6% e se preveja 
uma inflação global de aproximadamente 2,5% ao ano no 
quadriénio de 2017-2020, o financiamento de contribuições 
das conferências jurisdicionais está a aumentar somente 
1,3%. O apoio das conferências centrais está a ser proposto 
numa maneira estereotipada no Relatório n.º 8. No entanto, 
este apoio não é somente dirigido ao Fundo Episcopal. Pelo 
contrário, está também a ser alocado ao Fundo da Adminis-
tração Geral. O resultado é um aumento global dos fundos 
episcopais de apenas 0,3%. Com as despesas a subirem mais 
rapidamente do que os fundos, esta projecção requer a uti-
lização de 9,3 milhões de dólares de reservas acumuladas. 

Este nível de utilização de reserva não é sustentável a 
longo prazo. Estamos cientes dos esforços das nossas con-
ferências anuais e igrejas locais para ir ao encontro dos seus 
compromissos financeiros. Como resultado, o CGFA patroc-
inará uma análise criteriosa durante o próximo quadriénio de 
vias alternativas para reduzir este défice operacional. Entre 
as áreas potenciais de estudo incluem-se, embora não se lim-
item, os impactos associados a: níveis de contribuições para 
o Fundo Episcopal; número de bispos; níveis salariais para os 

bispos; montantes para escritórios e equipamentos; despesas 
com saúde; e despesas relacionadas com outros benefícios. 
Salários, cuidados de saúde e escritório são as áreas com 
maior aumento de despesas projectadas. No total, espera-se 
que estas despesas aumentem para 7,1 milhões de dólares 
(salários—4,0 milhões de dólares; saúde—1,8 milhões de 
dólares; despesas com escritório—1,3 milhões de dólares) ou 
10% acima do actual quadriénio. 

Além da análise das possíveis vias para reduzir as futuras 
despesas, o CGFA tomou medidas que já mostraram resul-
tados na poupança significativa de custos. Por exemplo, em 
2014 foram feitas diligência para a Medicare Advantage para 
prestação de cuidados de saúde para aposentados. Este plano 
reduziu os custos totais dos cuidados de saúde dos bispos 
aposentados na ordem dos 400 mil dólares anualmente (1,6 
milhões de dólares para um quadriénio). O CGFA implemen-
tou uma comunicação mensal com o Conselho dos Bispos 
relativa à situação financeira do Fundo Episcopal comparati-
vamente a anos transactos e orçamento detalhado para todas 
as áreas da despesa. Isso faz com que o CGFA possa trabalhar 
em estreita colaboração com o Conselho dos Bispos, a fim de 
assegurar que os excessos sejam mitigados ou eliminados. O 
CGFA implementou em 2014 o Concur, um sistema de reem-
bolso de despesas, para permitir que sejam feitas melhores 
auditorias e sejam verificadas as despesas de viagem, a fim de 
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que sejam feitas de acordo com as políticas e procedimentos 
de viagem e reduzir os custos excedentes dos escritórios do 
episcopado, permitindo apresentação electrónica dos pedidos 
de despesas.

O Fundo Episcopal, de acordo com ¶ 818.3, deverá prov-
idenciar o salário e despesas dos bispos activos desde a data 
da sua consagração e o apoio a bispos reformados e cônjuges 
sobrevivos e filhos menores de bispos falecidos. O custo mé-
dio de um bispo jurisdicional no activo está previsto em 1 319 
000 dólares para o próximo quadriénio enquanto o custo mé-
dio de um bispo de conferência central está previsto em 930 
mil dólares para o próximo quadriénio. O tesoureiro deve ter 
autoridade, sujeita a aprovação do CGFA, para solicitar por 
empréstimo, para benefício do Fundo Episcopal, esses mon-
tantes, que possam ser necessários para a execução adequada 
das deliberações da Conferência Geral.

 
O Conselho Geral das Finanças e Administração (CGFA) 

apresenta as seguintes recomendações relativamente a itens 
no plano de despesas do Fundo Episcopal para o quadriénio 
de 2017-2020, que entrará em vigor no final da sessão da 
Conferência Geral de 2016. Os itens serão revistos e definidos 
anualmente pelo CGFA.

 

I. Bispos eleitos pelas Conferência Centrais e 
Jurisdicionais

Uma proposta de plano de desembolso anual das receitas 
estimadas da contribuição para o Fundo Episcopal e das des-
pesas para cada escritório episcopal deve ser entregue ao 
CGFA nos formulários fornecidos pelo conselho. O plano de 
despesas proposto deve incluir fundos para salários, subsídio 
de alojamento e despesas do escritório conforme recomen-
dado pela respectiva área episcopal, jurisdicional ou con-
ferência central, ou pela sua Comissão do Episcopado.

 
A. Salários

1. Bispos no activo. Todos os salários são definidos an-
ualmente pelo CGFA. O salário de um bispo recém-eleito em 
2016 ou 2017 deve ter início na data da sua consagração à 
taxa anual estabelecida para 2016 ou 2017 pelo CGFA. 

 a. Conferências Jurisdicionais. Em 2015, o salário 
dos bispos jurisdicionais é de  145 655 dólares. Todos os 
ajustes salariais para 2016 até 2020 serão definidos anual-
mente pelo CGFA. Embora as projecções actuais sejam de 
um aumento anual de 3%, as considerações para determinar 
ajustes de salários todos os anos incluirão o ajuste percen-
tual para trabalhadores no governo estatal e local como publi-
cado pelo ‘Bureau of Labor Statistics’ (Instituto de Estatística 

Laboral) dos EUA, a análise de outros estudos compen-
satórios relevantes conforme determinado pelo CGFA, e a 
situação económica do Fundo Episcopal e das suas reservas. 

 O CGFA irá notificar cada unidade pagadora de 
salários para cada bispo recém-eleito acerca da data a partir da 
qual o pagamento do salário do Fundo Episcopal terá início.

 b. Conferências centrais. O salário de cada bispo 
deve ser recomendado pela conferência central respectiva 
ou pela sua Comissão do Episcopado, conforme previsto no 
plano de despesas da área. Para 2015, os salários para os bis-
pos da conferência central são como segue:

 

   

 Todos os ajustes salariais para 2016 até 2020 
serão definidos anualmente pelo CGFA após análise das 
recomendações. Apesar de as actuais projecções serem de um 
aumento anual de 3%, o CGFA determinará os ajustes salari-
ais todos os anos tendo em conta os pedidos individuais e os 
totais. Outras considerações englobarão a análise de custos 
de mudança de vida em cada uma das áreas episcopais, os 
respectivos estudos compensatórios conforme determinado 
pelo CGFA, assim como a situação económica global do 
Fundo Episcopal e das suas reservas. 

2. Bispos aposentados de volta ao activo. Se um bispo 
aposentado voltar ao activo e se for designado para assumir 
responsabilidades presidenciais, conforme descrito no 
parágrafo 409.3, o Fundo Episcopal deve ser responsável, sob 
pedido, pela diferença entre a remuneração do salário de um 
bispo jurisdicional no activo ou área da conferência central 
de onde o bispo se aposentar e o pagamento da pensão. A ou 
as conferências anuais serão responsáveis por providenciar 
residência para o bispo aposentado que volta ao activo. Se 
o bispo aposentado provisório que volta ao activo viver fora 
da área episcopal, o custo da mudança de uma área episcopal 
para outra será da responsabilidade da conferência anual.   O 
estatuto de um bispo aposentado numa atribuição especial in-
terina deve ser, para fins de alojamento e outros benefícios, o 
mesmo de um bispo aposentado. 

3. Designação Especial. 
 a. Os bispos aposentados, que aceitem uma des-

ignação especial do Conselho dos Bispos para uma agên-
cia Metodista Unida ou instituição de mais elevado grau de 

Zona Episcopal/RegiãoSalário de 2015
África$71,585
Filipinas$71,585
Europa Central e do Sul$127,960
Rússia$64,688
Alemanha$84,108

Nórdica e Báltica$100,073
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aprendizagem no seguimento de uma reforma obrigatória, 
devem receber uma remuneração que não exceda o máximo 
de 20% do salário de um bispo no activo na área episcopal 
onde o bispo se aposentou.  A parte do Fundo Episcopal não 
deve exceder 50% da compensação estabelecida. A agência 
ou instituição de educação superior deverá assumir toda a re-
sponsabilidade pelas despesas operacionais e de viagens do 
bispo relacionadas com a designação. 

 
 b. Os bispos aposentados que aceitem uma designação 

especial do Conselho dos Bispos com uma relação e respons-
abilização directas ao Conselho de Bispos no seguimento de 
uma reforma obrigatória (por exemplo, como Secretário Ex-
ecutivo do CdB ou Funcionário Ecuménico) receberão uma 
remuneração de 20% do atual salário de um bispo no activo 
na área episcopal de onde se tenham aposentado.

 c. O estatuto de um bispo aposentado numa atribuição 
especial deve ser, para fins de alojamento e outros benefícios, 
o mesmo de um bispo aposentado. 

 d. Este salário deverá cessar após a atribuição espe-
cial ter sido concluída ou quando atingir a idade de reforma 
obrigatória para ministros ordenados que governem a área epis-
copal de onde o bispo se aposentou, o que ocorrer primeiro.

4. Pagamento de salários. Devido à variação de tempo 
na eleição, consagração e atribuição, podem ocorrer até sete 
semanas de salários e benefícios provenientes do Fundo Epis-
copal antes da data de atribuição para os bispos recém-eleitos.

B. Residência episcopal 

A conferência anual ou as conferências que constituem a 
área episcopal para a qual o bispo é designado devem ser re-
sponsáveis por providenciar uma residência episcopal na qual 
o bispo deverá residir.

1. Subsídio de alojamento (Conferências 
Jurisdicionais).

 a. O Fundo Episcopal deverá providenciar um subsí-
dio anual de 10 mil dólares para a conferência anual auxiliar 
no custo da residência episcopal ou subsídio.

  
2. Fundos para alojamento episcopal (Conferências 

Centrais). O Fundo Episcopal deverá providenciar um sub-
sídio anual de à conferência anual para auxiliar no custo da 
residência episcopal ou subsídio. O montante para cada área 
episcopal será definida anualmente pelo CGFA.

3. Serão desenvolvidas directrizes pelas respectivas 
comissões de episcopado ou conferências centrais para a tran-
sição nas residências episcopais.

4. Quando ocorrer o óbito enquanto um bispo estiver no 
activo e a residência episcopal for providenciada pela con-
ferência anual, o cônjuge vivo pode continuar a ocupar a 
residência episcopal por um período até 120 dias a seguir à 
data do óbito do bispo.

C. Despesas do Escritório

1. Cada bispo no activo deve receber um subsídio anual 
conforme definido todos os anos pelo CGFA, a ser aplicado 
para a operação do centro episcopal, incluindo telefone, fax 
e serviço de Internet. O subsídio anual relativo a despesas de 
escritório deverá pago trimestralmente aos bispos jurisdicio-
nais e mensalmente aos bispos nas conferências centrais. 

     
2. O Fundo Episcopal irá reembolsar as compras de equi-

pamento de escritório e mobiliário ao critério de cada bispo e 
num montante que não deverá exceder os $10.000 em qualquer 
um dos quadriénios e para qualquer área episcopal única. To-
das as compras permanecem propriedade do centro episco-
pal com a excepção de equipamento electrónico tal como o 
computador, telemóvel, e iPad/Kindle/Nook no escritório do 
bispo. Cada bispo deve cumprir e assinar o protocolo de equi-
pamento electrónico e o contrato de transferência de ficheiros 
elaborado pelo Conselho dos Bispos, confirmando a sua in-
tenção de levar ou deixar equipamento electrónico. Se o bispo 
levar o equipamento electrónico, deve fazer o reembolso do 
valor actual do equipamento electrónico ao centro episcopal. 

3. A manutenção do equipamento de escritório deve con-
stituir um item do plano de despesa do escritório paga com o 
subsídio de alojamento.

4. As despesas de capital não são reembolsáveis do Fundo 
Episcopal.

D. Auditorias

1. Conferências Jurisdicionais. Deve ser conduzida uma 
auditoria episcopal completa com base nos parâmetros de 
auditoria geralmente aceites (PAGA). As declarações finan-
ceiras que acompanham a auditoria devem ser preparadas de 
acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceites 
(PCGA). Para cada ano de calendário, deve ser conduzida 
anualmente uma auditoria completa, e deve ser entregue um 
relatório escrito ao CGFA até 31 de Julho do ano seguinte. 

Quando os fundos do plano de despesa do escritório epis-
copal e alojamento são administrados através da tesouraria 
da conferência anual, não é requerida uma auditoria indepen-
dente se a auditoria da conferência incluir um calendário em 
separado para os fundos do escritório episcopal e alojamento. 
O CGFA encoraja fortemente a respectiva segregação de de-
veres no tratamento de fundos episcopais.
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2. Conferências centrais. Deve ser conduzida uma au-
ditoria episcopal completa com base nas Normas Internacio-
nais de Auditoria. Os balanços financeiros que acompanham 
a auditoria devem ser preparados de acordo com os Parâmet-
ros Internacionais de Relatório Financeiro. Para cada ano de 
calendário, deve ser conduzida anualmente uma auditoria 
completa, e deve ser entregue um relatório escrito ao CGFA 
até 31 de Julho do ano seguinte. 

Uma auditoria conduzida por auditores do pessoal da 
Junta Geral dos Ministérios Globais (JGMG) será uma alter-
nativa aceitável a uma auditoria independente por um revisor 
oficial de contas.

3. Será elaborado um relatório de situação sobre as au-
ditorias pela Comissão de Auditorias e Análise do CGFA à 
Comissão da Agência Geral e Assuntos Episcopais do CGFA 
e a todo o Conselho de Administração do CGFA. Se a audi-
toria não for recebida a tempo, a Comissão da Agência Geral 
e Assuntos Episcopais do CGFA terá o direito de suspender 
o subsídio de escritório e alojamento para a área episcopal.

4. O custo de uma auditoria anual completa deverá ser um 
item do plano de despesas do escritório e deverá ser pago com 
o subsídio do escritório.

E. Despesas de mudanças

1. Sem a aprovação prévia do CGFA, o Fundo Episcopal 
será responsável pelo pagamento de apenas uma mudança de 
um bispo no período de 2017-2020. Para uma mudança poder 
ser paga pelo Fundo Episcopal, deve (a) realizar-se nos pri-
meiros doze meses de uma designação/re-designação de um 
bispo no activo ou (b) no período de três anos de aposentação 
de uma mudança de um bispo aposentado. Só serão pagas 
mudanças no continente do serviço episcopal do bispo pelo 
Fundo Episcopal.

2. O Fundo Episcopal pagará o realojamento de um 
cônjuge sobrevivente de um bispo activo, no continente do 
serviço episcopal do bispo, se a mudança se realizar no prazo 
de 120 dias a contar do falecimento do bispo no activo.

  
3. As despesas de armazenagem para mudanças 

pré-aprovadas são reembolsáveis por um período de 30 dias.

4. Se um bispo, após a reforma, aceitar uma designação 
da responsabilidade geral da Igreja com relação e responsab-
ilidade directa ao Conselho dos Bispos (¶ 408.1d[1]), e se a 
designação requerer a residência numa localização específica, 
o Fundo Episcopal será responsável pelo pagamento das des-
pesas de mudança para essa localização. Neste caso, o bispo 
continua elegível para o pagamento de despesas de mudança 

pelo Fundo Episcopal para uma residência no continente do 
serviço episcopal do bispo se a mudança ocorrer no prazo de 
três anos do tempo da designação da responsabilidade da ig-
reja com relação e responsabilização directas para os fins do 
Conselho dos Bispos.

5. Se um bispo, após a reforma, aceitar uma designação da 
responsabilidade geral da Igreja com uma agência ou institu-
ição de educação superior relacionada com a Igreja Metodista 
Unida (¶ 408.1d[2]), as despesas de mudanças relacionadas 
com essa designação são da responsabilidade da agência ou 
instituição, a menos que a localização da designação for tam-
bém a da residência de repouso permanente do bispo, e, nesse 
caso, o Fundo Episcopal será responsável pelos custos e tal 
deverá ser considerado uma despesa de mudança. O bispo, cu-
jas despesas de mudanças relacionadas com essa designação 
serão pagas pela agência ou instituição, continua elegível para 
o pagamento de despesas de mudança pelo Fundo Episcopal 
para uma residência de repouso permanente dentro do con-
tinente do seu serviço episcopal se essa mudança ocorrer no 
prazo de três anos após o final do período da designação. 

6. Empresa de mudanças das conferências jurisdicionais. 
O CGFA detém contratos com uma empresa de mudanças 
nacional para o transporte dos bens dos bispos. Se o bispo 
escolher não utilizar a empresa de mudanças contratada pelo 
CGFA, são requeridos três orçamentos de empresas de mu-
dança à escolha do bispo. Após a aprovação, a mudança será 
reembolsada após a recepção da factura.

7. Empresa de mudanças das conferências centrais. São 
necessários três orçamentos de empresas de mudanças à es-
colha do bispo. Após a aprovação, a mudança será reembol-
sada após a recepção da factura.

F. Pensão

1. Bispos das Conferências Jurisdicionais. Para os 
anos de serviço com início antes de 1 de Janeiro de 1982, as 
pensões para o apoio dos bispos eleitos pelas conferências 
jurisdicionais e as pensões dos cônjuges sobrevivos deverão 
incluir os benefícios providenciados pelo Programa Global de 
Pensões Episcopais.

Para os anos de serviço com início a 1 de Janeiro de 1982, 
e depois, as pensões para o apoio dos bispos eleitos por con-
ferências jurisdicionais e as pensões dos cônjuges sobrevivos 
e filhos dependentes deverão incluir os benefícios previstos 
pelo Plano de Pensões Ministerial, rectificados e reafirmados 
como efectivos a 1 de Janeiro de 2007, de acordo com o Pro-
grama de Segurança de Reforma Clerical (PSRC) e o Plano 
de Protecção Abrangente da JGPBS.
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2. Bispos da conferência central. As pensões para o apoio 
dos bispos eleitos pelas conferências centrais e as pensões dos 
cônjuges sobrevivos deverão incluir os benefícios providen-
ciados pelo Programa de Pensões Episcopais Globais.

G. Outros benefícios

1. Todos os bispos são elegíveis para um plano de saúde 
de grupo. O CGFA analisará o pleno de saúde dos bispos, 
assegurando que este tem a cobertura necessária e suficiente, 
a custo adequado. Os bispos são cobertos pelos benefícios de 
saúde a partir da data da sua consagração. Todos os bispos 
irão participar num plano de partilha de custos para a sua co-
bertura do seguro de saúde.

2. Nas conferências centrais, se o participante pertencer 
a um plano de saúde nacional obrigatório e houver uma par-
ticipação do empregador, o Fundo Episcopal pagará até ao 
montante pago para outros bispos. 

3. Os reformados irão participar num plano de partilha de 
custos para a sua cobertura do seguro de saúde suplementar, 
assim como plano de partilha de custos de saúde oral e óptica. 
A partilha de custos será determinada anualmente pelo CGFA.

4. Outras coberturas de seguros e partilha de custos para a 
mesma serão determinadas anualmente pelo CGFA.

5. O cônjuge sobrevivo ou um membro da família do bispo 
falecido, a convite do Conselho dos Bispos, deve ter direito ao 
pagamento das despesas para estar presente na cerimónia em 
sua memória que ocorre no encontro do Conselho dos Bispos. 

6. Um membro da família do cônjuge sobrevivo, a convite 
do Conselho dos Bispos, deve ter direito ao pagamento das des-
pesas para estar presente na cerimónia em memória do cônjuge 
sobrevivo que ocorre no encontro do Conselho dos Bispos.

7. Os bispos devem ter direito ao reembolso para as-
sistirem ao funeral de um bispo ou do cônjuge de um bispo 
dentro do respectivo colégio. Os bispos designados como 
representantes do Conselho dos Bispos ou outros colégios, 
ou aqueles que presidem às cerimónias no funeral, devem ter 
direito ao reembolso do Fundo Episcopal.

H. Licença de renovação, educação contínua e 
licença sabática

1. Licença de renovação. O parágrafo 410.2 prevê que 
todos os bispos na relação activa possam ter uma licença de 
até três meses das suas responsabilidades normais do episco-
pado para fins de reflexão, estudo e auto-renovação durante 
cada quadriénio. 

 a. O pedido de licença de renovação do bispo deve 
ser aprovada, em primeiro lugar, pelo colégio de bispos e re-
portada ao Conselho dos Bispos. A secretaria do Conselho 
dos Bispos irá entregar uma lista de aprovações de bispos em 
licença de renovação ao CGFA.

 b. Durante o período de licença de renovação, as se-
guintes disposições financeiras deverão ter efeito: 

 (1) O salário em dinheiro continuará, sujeito às dis-
posições de (6) abaixo.

 (2) O reembolso, sujeito às disposições de (6) abaixo, 
no âmbito das directrizes normais da despesa episcopal pelo 
Fundo Episcopal, apoiado pela documentação necessária, de-
verá ser:

  i.  Transporte de e para o local da licença 
de renovação pelo caminho mais directo 
e pela taxa aérea mais económica; qui-
lometragem de e para o local da licença 
de renovação reembolsada ao abrigo das 
políticas estabelecidas para o reembolso 
de quilometragem.

  ii.  Despesas até $2.000 para o respectivo 
quadriénio para gastos reais de ensino e 
alojamento. 

 (3) As despesas incorridas por um bispo de uma área 
episcopal próxima, para providenciar a supervisão episcopal 
temporária, necessária devido à ausência de um bispo por li-
cença de renovação, devem ser reembolsadas.

 (4) As refeições durante a licença de renovação não 
são reembolsáveis.

 (5) As despesas de viagens episcopais reembolsáveis 
não serão pagas durante a licença de renovação a menos que 
autorizadas pelo Conselho dos Bispos.

 (6) A remuneração ou honorários recebidos por 
qualquer actividade durante a licença de renovação devem ser 
deduzidos de b. (1) ou (2) acima.

2. Educação contínua. O Fundo Episcopal irá reem-
bolsar anualmente, até 2500 dólares do custo de uma aula, 
seminário, sessão de trabalho ou outras experiências de edu-
cação contínua. O pedido de fundo para educação contínua, 
estabelecido pelo Conselho dos Bispos, deverá ser preenchido 
e entregue ao Director de Serviços Episcopais do CGFA não 
menos do que 30 dias antes do evento a ser considerado.

3. Licença Sabática. Conforme previsto no ¶ 410.3, 
pode ser concedida licença sabática a um bispo. Não serão 
providenciadas despesas de viagem durante este período.

I. Despesas de Viagens

O Fundo Episcopal pagará as despesas de viagem de 
todos os membros do Conselho dos Bispos de acordo com 
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as Directrizes de Despesas de Viagem do Fundo Episcopal e 
Políticas então em vigor. Estas políticas de despesas de via-
gens estão de acordo com as Políticas de Despesas e Reem-
bolso da Agência Geral para todos os fundos gerais da Igreja 
Metodista Unida conforme aprovadas pelo CGFA.

J. Fundo de emergência (Conferências Centrais)

Quando a segurança de um bispo estiver ameaçada, as 
despesas de evacuação do bispo, cônjuge e filhos menores do 
bispo devem ser reembolsadas. O Fundo Episcopal tem recur-
sos limitados para providenciar assistência para a substituição 
para a substituição ou reparação das residências e escritórios 
episcopais destruídos ou danificados por situações de guerra 
ou conflitos civis em conferências centrais. Em consulta com 
o pessoal da JGMG e com os responsáveis da Comissão Ex-
ecutiva do Conselho dos Bispos, serão determinadas as priori-
dades para responder às necessidades quando as condições de 
paz tiverem sido restabelecidas. 

Quando o CGFA tiver sido notificado de que um bispo 
numa conferência central está a ser evacuado devido a 
condições de falta de segurança na área episcopal, o paga-
mento do alojamento e subsídios de escritório ficarão sus-
pensas normalmente. Os custos de evacuação tanto para o 
bispo como a sua família imediata serão pagos da conta dos 
Bispos em Exílio do Fundo Episcopal após autorização do 
Conselho dos Bispos e do Secretário Geral do CGFA. Os cus-
tos para alojamento temporário e/ou gastos de escritório para 
esse período provisório sairão do mesmo montante até que 
a paz seja restabelecida na zona. Quando um bispo voltar à 
residência e centro episcopal, os pagamentos dos montantes 
estabelecidos para apoio de alojamento e escritório deverão 
ser retomados. 

II. Outros Diversos Assuntos

A. Escritório do Secretário Executivo do Conselho 
dos Bispos

O Conselho dos Bispos submeterá um plano anual de 
despesas ao CGFA cobrindo as despesas relacionadas com 
o cargo do Secretário Executivo e o escritório localizado em 

Washington, D.C. O apoio administrativo bem como outras 
despesas incorridas pelo Secretário Executivo do Conselho 
dos Bispos no desempenho dos deveres deste escritório fi-
carão igualmente incluídas no plano de despesas. Este plano 
de despesas está sujeito a aprovação pelo CGFA.

 
B. Oficial Ecuménico do Conselho dos Bispos

O Conselho dos Bispos irá entregar um plano de despesa 
anual ao CGFA para providenciar as despesas incorridas pelo 
Oficial Ecuménico do Conselho dos Bispos no desempenho 
dos deveres deste ofício, incluindo mas não se limitando a 
viagens. Este plano de despesas está sujeito a aprovação pelo 
CGFA. 

C. Escritório da Unidade Cristã e Relações Inter-
religiosas (EUCRIR)

O Conselho dos Bispos apresentará um plano anual de 
despesas ao CGFA cobrindo a previsão de despesas para o 
EUCRIR. Este plano de despesas está sujeito a aprovação 
pelo CGFA. 

III. Financiamento

A. Alterações durante o quadriénio

Se, por deliberação do CGFA, as condições económicas 
forem tais que requeiram o aumento ou a diminuição dos 
montantes autorizados neste relatório, o conselho está autor-
izado a fazer esses ajustes.

B. Repartição para o Fundo Episcopal 

 Tanto as conferências jurisdicionais como centrais re-
ceberão a Repartição com base nas fórmulas recomendadas 
pelo CGFA no Relatório n.º 8. O CGFA recomenda que a 
Repartição para o Fundo Episcopal durante o quadriénio 
2017-2020 seja a seguinte:
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FUNDO EPISCOPAL            
 

Encargos Fixos 
  2009-2012 2013-2016 2017-2020 $ Alteração 

% de 
Alteração  

 

$ 44,000 $ - $ - $ - 0,0% 
 

 

Recursos de Interpretação  
 

Conselho Geral de Finanças (2)   
2,170,000 

 
3,000,000 

 
3,039,000 

 
39,000 1,3% 

 
 

e Administração       
 

Total de Encargos Fixos  $ 2,214,000 $ 3,000,000 $ 3,039,000 $ 39,000 1,3%  
 

Proporcional jurisdicional 
$ 92,186,000 

84.436.000 
dólares 

85.542.306 
dólares $ 1,106,306 1,3% 

 

Fundo Episcopal (1) 
 

Departamento de Unidade Cristã 5.839.000 
dólares $ 5,213,184 $ 5,281,489 $ 68,305 1,3% 

 

e Relações Interreligiosas 
 

Jurisdicional total 
proporcionalmente 

 

         

$ 98,025,000 
89.649.184 

dólares 
90.823.795 

dólares $ 1,174,611 1,3%  
 

Atribuições jurisdicionais totais 100.239.000 dólares 
92.649.184 

dólares 
93.862.795 

dólares $ 1,213,611 1,3%  
 

             

 
(1) Estes números excluem o apoio das conferências centrais. Em 2013-2016, um mínimo de 10% de salário, alojamento e ajudas de custo de 

escritório foi fornecido pelas conferências centrais. Uma nova abordagem formular com base no estado de membro está incluída no 

Relatório 8.  
 
(2) Após a conferência geral de 2012, o Conselho Geral de Finanças e Administração aprovou uma alteração nas taxas fixas para 2013-2026 

em 750.000 dólares por ano, de forma a reflectir melhor o custo do apoio ao Fundo Episcopal. A repartição de 2017-2020 representa um 
aumento de 1,3% para a situação actual.  
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O Fundo de Administração Geral (¶ 813, Livro da Disci-
plina 2012) financia aquelas actividades gerais da Igreja que 
são de natureza especificamente administrativas, em contraste 
com as actividades programáticas, missionárias ou ecuméni-
cas no âmbito e na propósito final.

No quadriénio 2017-2020, as contribuições requeridas 
para estas actividades do Fundo de Administração Geral au-
mentarão aproximadamente 1,3% em relação ao quadriénio 
anterior 2013-2016.

Discussão dos itens específicos do Orçamento

Conselho Geral de Finanças e Administração (CGFA) 
(¶ 805.6). O CGFA reporta, e depende da Conferência Geral 
e é responsável pelo recebimento e distribuição dos fundos 
gerais da Igreja. Adicionalmente, o CGFA providencia cer-
tos serviços administrativos às agências gerais, incluindo no 
processamento geral e manutenção do livro razão, gestão de 
capitais e pela administração do plano de seguros do grupo. 
Uma descrição mais detalhada das actividades do CGFA con-
sta do Relatório n.º 14.

Conferência Geral (Parágrafo 501-511). Os montantes 
orçamentados para a Conferência Geral inclui despesas de 
delegados, custos operacionais da reunião (aluguer do centro 
de convenções e equipamento, publicação, software de segui-
mento de petições, culto, mão-de-obra), serviços linguísticos 
(tradução impressa de materiais de avanço e interpretação oral 
no local), despesas dos escritórios do secretário, do gestor de 
negócios e do tesoureiro da Conferência Geral, e despesas de 
várias comissões e comités em apoio ao evento. 

A natureza global de mudança da Igreja deve-se, em 
parte, ao súbito crescimento de membros associados nas con-
ferências centrais. A percentagem de delegados das conferên-
cias centrais tem vindo a aumentar significativamente deste o 
início deste milénio. O crescimento da conferência central foi 
de 16% em 2000 e será de 42% em 2016. Esta alteração na 
representação resultou em aumentos significativos para dois 
dos quatro maiores geradores de custos da Conferência Geral:

1.  O custo dos serviços de idiomas (tradução escrita e 
interpretação na Conferência Geral) aumentou de 380 
mil dólares em 2000 para uma estimativa de 1,7 mil-
hões de dólares em 2020. 

2.  Em 2012, o custo médio de viagem para delegados de 
dentro dos Estados Unidos foi de aproximadamente 
493 dólares para cada delegado, enquanto o custo 

médio de viagem para delegados das conferências cen-
trais foi de aproximadamente 3 mil dólares cada. Com 
o aumento das conferências centrais, aumentou pro-
porcionalmente o custo total de viagem dos delegados.

A Comissão sobre a Conferência Geral lançou um pro-
grama de patrocínio para a Conferência Geral de 2012 com a 
intenção de criar outras fontes de receitas que possam permitir o 
pagamento de algum défice acumulado. Este programa continu-
ará na Conferência Geral de 2016. A receita bruta do patrocínio 
em 2012 foi de aproximadamente 210 mil dólares ao passo que 
a receita bruta estimada para 2016 é de 600 mil dólares. 

Comissão Geral de Arquivos e História (CGAH) 
(¶¶ 1701-1712). O objectivo da CGAH é promover os inter-
esses históricos da Igreja Metodista Unida e seus anteced-
entes. A CGAH alcança esta missão unicamente adminis-
trativa e programática reunindo, preservando, titulando e 
divulgando materiais representando a ética da denominação. 

O “Ministério da Memória” da CGAH serve estas 
funções para todos os níveis da conexão. Serve, além disso, 
os estudantes seminaristas e professores Metodistas Unidos 
em todo o mundo nos estudos Wesleyanos-Metodistas bási-
cos preparatórios e de grau académico superior. Tem ainda 
um papel importante na continuação do desenvolvimento 
do Centro Afro-Americano do Património Metodista e do 
Projecto de História Oral da América Latina. Antecipa ig-
ualmente o crescente suporte aos historiadores e líderes da 
conferência central, muitos iniciando as suas próprias col-
ecções de arquivo. 

 
A CGAH gere também um programa chamado Sítios 

Históricos e Marcos Patrimoniais (¶ 1712) supervisionando 
mais de quinhentos sítios históricos denominacionais e perto 
de cinquenta marcos patrimoniais em toda a conexão global.  

O Conselho Judicial (¶¶ 2601-2612). O Conselho Ju-
dicial é a mais alta entidade judicial na Igreja Metodista 
Unida. Determina a legalidade e/ou constitucionalidade das 
acções das agências, juntas, conferências e oficiais da Igreja. 
O Parágrafo 813.3 prevê quais as despesas do Conselho Ju-
dicial deverão ser pagas pelo Fundo de Administração Geral, 
no contexto de um orçamento entregue anualmente ao CGFA 
para aprovação. 

 
Pensões e subsídios a salários. O financiamento 

para vários programas de subsídio a salários e pensão está 
compilado nesta rubrica. No quadriénio de 2013-2016, o 

Relatório n.º 6
FUNDO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
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Reserva de Contingência. Esta verba prevê o finan-
ciamento para situações imprevistas ou de emergência que 
recaiam no âmbito da administração geral. Esta reserva foi 
aumentada pelo montante antes utilizado para o subsídio a 
salários da conferência anual de Rio Grande, assim como 
receitas das repartições da conferência central do Fundo 
de Administração Geral. Será dada prioridade dos fundos 
antes utilizados para o subsídio a salários de Rio Grande 
ao auxílio missionário. Os novos financiamentos oriundos 

das repartições da conferência central darão prioridade à 
Comissão Permanente em Assuntos da Conferência Central 
na sua tarefa de elaborar o Livro da Disciplina Global para 
apresentação na Conferência Geral de 2020, incluindo um 
terceiro encontro durante o quadriénio, composição dos no-
vos membros da Comissão Permanente e a implementação do 
plano abrangente para o continente africano.

financiamento para subsídios a salários para a conferência 
anual de Rio Grande estava incluído. Neste quadriénio o fi-
nanciamento não estava especificamente identificado devido 
à fusão com a conferência anual de Southwest Texas. O finan-
ciamento utilizado para subsídio a salários do Rio Grande foi 
transferido para os Fundos de Contingência para o quadriénio 

de 2017-2020. A prioridade para os fundos previamente 
atribuídos ao Rio Grande destinar-se-á a apoiar as conferên-
cias missionárias.

O orçamento proposto para 2017-2020 para estas finali-
dades é:
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“Como parte da igreja universal, a Igreja Metodista Unida 
crê que o Senhor da igreja está a chamar os Cristãos em todo 
o lado para lutarem pela unidade; e por isso orará, buscará e 
trabalhará para a unidade a todos os níveis a vida da igreja: at-
ravés das relações no trabalho com outras igrejas metodistas... 
através de conselhos de igrejas e através de planos de união e 
relações de convénio com as igrejas de tradição Metodista e 
não só” (Livro da Disciplina, 2012, ¶ 6, emendado).

O Fundo de Cooperação Interdenominacional permite à 
Igreja Metodista Unida que se associe às irmãs e aos irmãos de 
todo o mundo com vista a cumprir a missão ecuménica partil-
hada. A nossa relação com parceiros ecuménicos permite-nos 
testemunhar em conjunto, respeitando as tradições de cada 
um de nós e o que nos distingue, bem como nos envolvermos 
nos ministérios que defendem a justiça, a misericórdia e a paz 
no mundo de Deus.

Em parceria com outras comunhões Cristãs, o Fundo de 
Cooperação Interdenominacional dá apoio operacional e aos 
associados para organizações relacionadas com a respons-
abilidade ecuménica do Conselho dos Bispos. A Conselho 
Geral de Finanças e Administração (CGFA) recomenda os 
montantes anuais orçamentados para a Conferência Geral das 
recomendações elaboradas em consulta com o Conselho dos 
Bispos (¶ 814.2).

O CGFA, em cooperação com a Mesa Conexional (MC), 
decidiu que o financiamento para o Fundo de Cooperação 
Interdenominacional permanecesse na mesma proporção das 
repartições jurisdicionais totais aprovadas para o quadriénio 
de 2013-2016. Por isso, a recomendação para o quadriénio de 
2017-2020 reflecte um aumento de 1,3% no financiamento 
em comparação com o quadriénio de 2013-2016.

Explicação das rubricas do orçamento

Conselho Geral de Finanças e Administração. O CGFA 
reporta, e depende da Conferência Geral e é responsável pelo 
recebimento e distribuição dos fundos gerais da Igreja. Uma 
parte das despesas do Conselho é debitada ao Fundo de Co-
operação Interdenominacional conforme previsto no ¶ 805.6a 
e no Relatório N.º 14.

Conselhos Nacionais de Igrejas/ Organizações 
Ecuménicas Regionais. Esta categoria inclui fundos para 
apoiar o trabalho dos conselhos ou organizações cuja as-
sociação é limitada a um país ou região geográfica em es-
pecífico. Entre as organizações específicas que recebem 

actualmente apoio encontra-se o Conselho Nacional das Igre-
jas de Cristo nos EUA. Este conselho compreende trinta e sete 
denominações e comunhões membros nos Estados Unidos, 
representando quarenta e cinco milhões de Cristãos e mais de 
uma centena de milhar de congregações locais.

Conselhos Mundiais de Igrejas/ Organizações Ecuméni-
cas Internacionais. Esta categoria inclui fundos para apoiar o 
trabalho dos conselhos ou organizações cuja associação não 
é limitada a um país ou região geográfica em específico. O 
Fundo de Cooperação Interdenominacional apoia o Conselho 
Mundial de Igrejas, fundado em 1948. O conselho inclui 345 
comunhões membros em todo o mundo, representando mais 
de 500 milhões de Cristãos. Os fundos nesta categoria possi-
bilitam à Igreja Metodista Unida participar na obra e na vida 
do Conselho Mundial de Igrejas, com ênfase para a justiça e 
a paz. Os fundos também preveem o compromisso Metodista 
Unido nos custos da Assembleia do Conselho Mundial de Igre- 
jas, incluindo viagens e despesas relacionadas para Cristãos 
de países em desenvolvimento. A Assembleia do Conselho 
Mundial de Igrejas reúne a cada seis a oito anos, tendo-se 
realizado a última delas na Coreia do Sul em 2013.

Comunhões Mundiais Cristãs/ Unidade Metodista. Esta 
categoria inclui fundos para o apoio do trabalho das organi-
zações ecuménicas cujos membros remontam as suas origens 
a alguns factores da tradição religiosa iniciada por John Wes-
ley. Um desses parceiros conciliares, dedicado à unidade de 
educação na família Metodista, é o Conselho Mundial Meto-
dista. Criado em 1881, o Conselho Mundial Metodista é uma 
associação mundial de oitenta igrejas Metodistas, Wesley-
anas e relacionadas com igrejas de Unidade e Unidas, rep-
resentando mais de 80,5 milhões de pessoas em 133 países. 
O Fundo de Cooperação Interdenominacional atribui fundos 
para a participação da Igreja Metodista Unida no trabalho e 
na vida do Conselho. 

Comissão Pan-Metodista. Representantes da Igreja 
Metodista Unida têm-se encontrado com representantes da 
Igreja Metodista Episcopal Africana, Igreja Zion Metodista 
Episcopal Africana, Igreja da União Metodista Africana Prot-
estante, Igreja Metodista Episcopal Cristã e a Igreja Meto-
dista Episcopal da União Americana por vários anos para de-
baterem áreas de interesse e cooperação mútua. A comissão 
está presentemente dedicada em cumprir a visão da total co-
munhão entre as suas igrejas membros.

Relatório n.º 7
FUNDO DE COOPERAÇÃO INTERDENOMINACIONAL
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Conversações Ecuménicas/Multilaterais. Esta rubrica 
prevê o financiamento para reuniões contínuas e propostas 
com representantes de outras denominações para dialogar, in-
cluindo com a Igreja Episcopal e a Igreja Moraviana (provín-
cias setentrionais e do sul).

Viagens de Representantes Ecuménicos. A fim de asse-
gurar a voz e a presença Metodista Unida em deliberações 
e reuniões mundiais dos órgãos ecuménicos financiados, as 
despesas de viagem para os representantes Metodistas Uni-
dos designados pelo Conselho dos Bispos são pagas do Fundo 
de Cooperação Interdenominacional (Parágrafo 814.4). Os 
custos e as despesas são pagas de acordo com as directrizes 
adoptadas pelo CGFA, com as devidas e aprovadas limitações. 
As reuniões abrangidas incluem: as do conselho de adminis-
tração, mesas de convénio e outras unidades do Conselho Na-
cional das Igrejas de Cristo nos EUA; as comissões centrais e 
executivas do Conselho Mundial de Igrejas, incluindo outras 
unidades estruturais e assembleias periódicas; os membros 
da comissão executiva e, no sentido amplo, os delegados do 

Conselho Metodista Mundial; e as Igrejas Unidas em Cristo, 
Igrejas Cristãs Unidas e Comissão Pan-Metodista. A partici- 
pação Metodista Unida em relações concordatas e outras ac-
tividades e entidades ecuménicas são igualmente despesas 
cobertas.

Assuntos Inter-religiosos. Esta rubrica do orçamento 
procura providenciar recursos para que os Metodistas Unidos 
se envolvam mais directamente com as comunidades vizinhas 
de outras crenças. Os fundos devem ser utilizados para prov-
idenciar informação, materiais e apoio para diálogos local e 
regionalmente, e para apoiar os programas ecuménicos que 
envolvem parceiros de várias crenças, como as Religiões para 
a Paz, EUA.

Reserva de Contingência. Esta repartição para o Fundo 
de Cooperação Interdenominacional prevê atribuições im-
previstas ou emergentes que recaiam no âmbito do fundo. 
É distribuída pelo CGFA após conformidade com as 
recomendações recebidas do Conselho dos Bispos.
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O Livro da Disciplina de 2012 prevê que o Conselho 
Geral de Finanças e Administração (CGFA) deva recomen-
dar as fórmulas através das quais todas as contribuições 
das conferências anuais devem ser determinadas, sujeitas 
a aprovação da Conferência Geral (Parágrafo 806.1c). Este 
relatório refere-se, por isso, à forma como as provisões dos 
relatórios que lidam com o apoio financeiro para os seguintes 
fundos: Serviço Mundial, Educação Ministerial, Colégio Ne-
gro, Universidade de África, Episcopal, Cooperação Interde-
nominacional e de Administração Geral. 

Recomendações:

1. O CGFA recomenda a adopção da seguinte fórmula de 
repartição da conferência jurisdicional:

 A fórmula recomendada é a seguinte:

A = E * (P + i)

Em que:

A representa a contribuição de uma conferência anual 
para a Igreja geral

E representa as “Despesas Líquidas” da conferência 
anual

P representa a “Percentagem Base”
i representa o “Ajustamento Percentual” da conferên-

cia anual para factores económicos

a. “Despesas Líquidas” (E) consiste nas despesas totais 
da igreja local na conferência anual, menos (1) as despesas 
capitais actuais, (2) as despesas no débito de capital, (3) pag-
amentos para as contribuições gerais da Igreja, e (4) todos os 
outros donativos de beneficência. As despesas líquidas serão 
calculadas de acordo com o ano mais recente cujos dados 
completos estejam disponíveis. Todos os componentes são 
actualmente estimados através dos relatórios estatísticos da 
igreja local. As despesas líquidas actuais e estimadas para o 
quadriénio 2017-2020 são: 

Relatório n.º 8
FÓRMULAS PARA CONTRIBUIÇÕES

b. “Percentagem base” (P) consiste de uma percentagem 
simples definida pela Conferência Geral sob recomendação 
do CGFA. Quando aplicada às “Despesas Brutas” para todas 
as conferências, irá produzir o total a ser contribuído para to-
dos os fundos gerais da Igreja. Após determinar o montante 

que recomenda para a Conferência Geral como o total anual 
de todos os fundos gerais contribuídos, o CGFA recomenda 
o factor “Base Percentual” para cada ano do quadriénio con-
forme a seguir se descreve:
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c. “Ajustamento Percentual” (i) é único para cada con-
ferência anual. O valor exacto do “Ajustamento percentual” 
para a conferência anual poderá variar durante o quadriénio à 
medida que novos relatórios económicos e estatísticos sejam 
disponibilizados. Consiste nos dois factores seguintes, que 
são combinados para determinar o “Ajuste percentual” para 
cima ou para baixo da “Percentagem de Base”:

 i. O Factor de Resistência Económica é medido 
com base nas receitas per capita dos distritos que compreen-
dem a área geográfica da conferência. São utilizados os dados 
disponibilizados publicamente pelo Departamento de Comér-
cio dos EUA. Para o cálculo da média de receitas per capita 
para a conferência anual, o nível de receitas per capita do con-
dado será medido com base na presença média de culto nas 
igrejas Metodistas Unidas nesse condado conforme reportado 
no Relatório de Igreja Local à Conferência Anual. A receita 
média per capita de cada conferência anual é expressa como 
um rácio da média dos EUA. Um factor proporcional ou “ver-
tente” é definido para limitar a dimensão do ajustamento do 
primeiro factor para ±0,4%. 

 ii. Factor de Custos da Igreja Local mede o im-
pacto de alguns custos da igreja local que estão, pelo menos 
parcialmente, fora do seu controlo, é calculado adicionando: 
(1) as despesas com o clero da igreja local; (2) as despesas 
operacionais actuais da igreja local; e (3) o pagamento para 
os custos orçamentados da conferência anual (excluindo as 
contribuições da Conferência Geral). O total destas três áreas 
de custos é dividido pela média da participação nos serviços 
de culto da manhã para chegar a um custo por participante. 
Este custo total por pessoa presente é expresso na forma de 
um indicador dividindo-se a média por todas as conferências 
anuais. Um factor proporcional ou “vertente” é definido para 
limitar a dimensão do ajustamento do primeiro factor para ± 
0,5%. Todos os valores utilizados no cálculo deste factor deri-
vam do Relatório da Igreja Local para a Conferência Anual.

 
2. Nos dois últimos quadriénios, as contribuições para 

o Fundo Episcopal das conferências anuais nas conferên-
cias centrais reduziram as distribuições do Fundo Episcopal 
para compensação dos bispos, alojamento e subsídios para 
escritórios. Estão indicadas abaixo as contribuições da con-
ferência central:

Desde a Conferência Geral de 2012, o CGFA tem co-
laborado com a Comissão Permanente em Assuntos da 
Conferência Central, a fim de estabelecer uma abordagem e 
uma fórmula equitativas para as repartições da conferência 
central. 

O CGFA recomenda que esta fórmula para 2017-2020 se 
aplica quer ao Fundo Episcopal, quer ao Fundo de Admin-
istração Geral, uma vez que ambos apoiam directamente as 
conferências centrais. 
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O CGFA recomenda a adopção da seguinte fórmula de 
repartição da conferência central para o Fundo Episcopal e 
para o Fundo de Administração Geral:

 A fórmula recomendada é a seguinte:

   A = (J * M) * i

Em que:
A representa a contribuição de uma repartição da Igreja 

Geral da conferência anual da conferência central 
J representa as repartições jurisdicionais por cada 

Membro Professante para cada um dos Fundos, o Episcopal 
e o de Administração Geral

M representa o número de Membros Professantes na 
Conferência Anual da Conferência Central

i representa o “Factor de Ajuste Económico” da con-
ferência central 

a. “Repartições jurisdicionais por membro profes-
sante” (J). Este factor será calculado todos os anos, com base 
nas repartições actuais para esse ano divididas pelo número 
de membros professantes três anos antes. Por exemplo, as 
repartições para 2017 por membro professante utilizariam as 
actuais repartições para 2017 e os membros professantes no 
final de 2014. Indica-se abaixo o valor estimado actual para 
este factor em 2017-2020:

 b. “Membros Professantes” (M) consiste nos mem-
bros professantes de cada conferência anual no âmbito das 
conferências centrais, como reportado nas estatísticas anuais 
para o CGFA. Estas estatísticas devem estar também con-
formes com os dados publicados nos boletins da conferência 
anual. O estado de membro foi escolhido como base para a 
fórmula da repartição porque a disponibilidade e a fiabilidade 
dos dados era melhor do que as opções com base na receita e 
na despesa. O estado de membro usado neste cálculo será o da 
conferência anual três anos antes ao ano da repartição. Tal é 
consistente com o estado de membro usado no cálculo de “J” 
acima.

 c. “Factor de Ajuste Económico” (i) é único para 
cada conferência anual no âmbito das conferências centrais. 
O valor exacto do “Ajustamento económico” para a conferên-
cia anual poderá variar durante o quadriénio à medida que no-
vos relatórios económicos e estatísticos sejam disponibiliza-
dos. O factor a usar para o ajuste económico nas conferências 
anuais é o PIB (Produto interno bruto) per capita de cada país 
ou da conferência anual em relação aos EUA, expresso em 
percentagem. A fonte usada para este dado para o quadriénio 
actual será uma fonte credível como escolhida pelo CGFA, e 
usar-se-á o ponto de dados mais recente disponível na altura 
dos cálculos da repartição. No cálculo a média do PIB para as 
conferências anuais em múltiplos países, os dados do PIB por 
país serão ponderados pelo número de membros professantes 
conforme reportado em cada país.

Com base na fórmula recomendada e nos pressupostos 
acima, as repartições projectadas para o quadriénio 2017-
2020 são as seguintes:
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3. Com recurso à fórmula aprovada, o CGFA irá em pri-
meiro lugar calcular o montante total a ser repartido para cada 
conferência anual para todos os fundos gerais contribuídos. A 
repartição para cada fundo será então calculado em proporção 
directa para esse montante aprovado do fundo. Cada con-
ferência anual irá então continuar a receber uma declaração 
anual do CGFA demonstrando as suas contribuições para 
cada fundo geral. Cada conferência anual irá continuar a ter a 
autoridade de repartir esses montantes pelos seus encargos ou 
igrejas, de acordo com a fórmula ou método que determinar 
(Parágrafo 613.3).

4. Se uma conferência anual decidir combinar as con-
tribuições gerais da Igreja uma com a outra ou com os fundos 
repartidos da conferência para contribuição pelas igrejas lo-
cais, os recebimentos destes fundos combinados devem ser 
repartidos em proporção directa com os montantes orçamen-
tados para cada fundo ou causa no orçamento de financia-
mento combinado, e os montantes assim alocados aos fundos 
gerais da Igreja deverão ser remetidos ao CGFA numa base 
mensal.

5. Se for recebido mais de 100% do valor votado pela 
Conferência Geral para as repartições jurisdicionais para um 
fundo geral num determinado ano, o excesso de verba será 
detido em custódia pelo CGFA num fundo de estabilização 
de repartição. Todos os dinheiros detidos nesse fundo de-
vem ser considerados como saldos de fundo restringidos pela 
Conferência Geral para o fundo ou rubrica onde o excedente 

ocorreu. Devem ser mantidos pelo CGFA até que ocorram 
quebras nesses recebimentos durante o mesmo quadriénio, 
altura em que podem ser distribuídos para compensar as que-
bras. Se permanecerem fundos que não foram distribuídos no 
final do quadriénio, devido a excesso de recebimentos além 
dos montantes necessários para compensar as quebras, o 
CGFA deve recomendar para acção da próxima Conferência 
Geral sobre como quaisquer saldos de fundos remanescentes 
deverão ser distribuídos, contando que estas recomendações 
devam ser consistentes com as finalidades para as quais os 
fundos foram angariados.

6. Ao adoptar este relatório, a Conferência Geral autoriza 
o CGFA a fazer as alterações na linguagem e definições deste 
relatório conforme outras acções da Conferência Geral ou al-
teração de circunstâncias possam requerer, preservando, tanto 
quanto possível, o seu teor e conteúdo.

7. Informação adicional acerca das despesas da igreja lo-
cal e crescimento económico será recolhida entre o período 
desta publicação e a reunião da Conferência Geral de 2016. 
Os fundos repartidos totais projectados aqui presentes rep-
resentam apenas a recomendação actual para a Conferência 
geral, o os fundos repartidos totais finais são sujeitos a deter-
minação pela Conferência Geral. Esta informação adicional e 
possíveis alterações adoptadas pela Conferência Geral podem 
alterar as projecções de despesas brutas e o total de fundos 
repartidos utilizados para calcular a base percentual para o 
quadriénio de 2017-2020. 
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Relatório n.º 9
DOMINGOS COM OFERTAS GERAIS DA IGREJA

O Conselho Geral de Finanças e Administração (CGFA), 
em consulta com a Mesa Conexional (MC) e com o Conselho 
dos Bispos, faz recomendações à Conferência Geral acerca de 
quaisquer ofertas a serem recebidas nos dias especiais numa 
visão alargada da Igreja. Todas estas recomendações são su-
jeitas a aprovação pela Conferência Geral.

Domingos com Ofertas Gerais da Igreja. O Livro da 
Disciplina de 2012 nomeia seis Domingos Especiais nos 
quais as ofertas para as finalidades da Igreja Geral serão rece-
bidas (¶¶ 824, 262, 263). 

1. A seguinte tabela indica o total de ofertas dos Do-
mingos Especiais entregues ao CGFA durante o período de 
2009-2014:

INTR2. Para o quadriénio de 2017-2020, o CGFA 
recomenda seis ofertas Especiais de Domingo da Igreja geral: 

• Dia das Relações Humanas (¶¶ 824.1, 263.1)
• Uma grande Hora de Partilha (¶¶ 824.2, 263.2)
• Dia do Estudante Metodista Unido (¶¶ 824.3, 263.4)
• Domingo de Comunhão Mundial (¶¶ 824.4, 263.3)
• Domingo de Paz com Justiça (¶¶ 824.5, 263.5)
• Domingo dos Ministérios Nativos Americanos  

(¶¶ 824.6, 263.6)

Directivas. As seguintes directivas devem aplicar-se a 
cada um dos seis Domingos especiais de ofertas da Igreja 
geral:

1. A promoção de todos os Domingos especiais de ofer-
tas da Igreja geral autorizados deve ser feita pela Comissão 
Geral das Comunicações (CGcom) em consulta com as agên-
cias de administração. As despesas de promoção para cada 

oferta devem ser uma despesa a abater nas receitas, no mon-
tante determinado na fórmula descrita no Relatório N.º 11.

2. As receitas de todas as ofertas dos Domingos Espe-
ciais da Igreja geral serão imediatamente enviadas no total 
pelo tesoureiro da igreja local ao tesoureiro da conferência 
anual, o qual, por sua vez, no prazo de trinta dias após rece-
bimento, remeterá os fundos no tal ao tesoureiro do CGFA, 
excepto se de outra forma estipulado. As igrejas locais de-
vem reportar o montante das ofertas na forma indicada no 
Relatório da Igreja Local para a Conferência Anual. No caso 
das ofertas dos Ministérios Nativos Americanos e Paz com 
Justiça, o tesoureiro da conferência anual deverá dividir as 
receitas conforme especificado nos respectivos parágrafos do 
Livro da Disciplina.

3. A tabela seguinte indica os montantes das respectivas 
ofertas que irão ser enviadas, assim como os montantes que 
ficarão retidos, na conferência anual:
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Domingos com Ofertas Autorizadas para Utilização 
no âmbito da Conferência Anual. O Livro da Disciplina de 
2012 autoriza as ofertas relacionadas com quatro Domingos 
especiais dos quais os recebimentos de ofertas são retidos 
para utilização no âmbito da conferência anual. Estas ofertas 
podem ser recebidas de acordo com as provisões no Livro da 
Disciplina de 2012:

• Domingo de Educação Cristã (¶ 265.1)
• Domingo da Cruz Dourada (¶ 265.2)
• Domingo da Vida Rural (¶ 265.3)
• Domingo da Consciência da Deficiência (¶ 265.4)
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A Comissão de Auditoria e Avaliação (Comissão) do 
Conselho Geral de Finanças e Administração (CGFA) tem 
como principal função a avaliação da gestão fiscal das agên-
cias e missões que são total ou parcialmente financiadas pela 
Igreja Metodista Unida. Esta função é uma pequena parte do 
dever fiduciário da Igreja geral e utiliza, de forma transpar-
ente, fundos confiados para tal pelos seus doadores e pelas 
bênçãos do nosso Deus.

A Comissão tem dois métodos primários para executar a 
sua função.

A primeira é avaliar as qualificações, independência, ex-
periência e conhecimento de uma empresa de auditoria externa 
e contratar a melhor para examinar os registos, declarações 
financeiras e procedimentos de cada agência da Igreja. Esta 
empresa de auditoria reporta, directamente à Comissão, todos 
os dados que proveem da sua avaliação anual a cada agên-
cia. A tarefa da Comissão é avaliar os dados e relatórios do 
auditor para determinar se existem quaisquer oportunidades 
de melhoria na transparência ou responsabilização fiscal ade-
quada ou na eficiência de cada agência.

A segunda é empregar pessoal de auditoria interna para 
examinar áreas de preocupação especial na operação de 
qualquer agência ou missão que não sejam directamente visa-
das pelo auditor externo. Enquanto o auditor externo pode 
avaliar os processos e procedimentos fiscais da agência à es-
cala geral uma vez por ano, a função do pessoal de auditoria 
interna é identificar áreas específicas dentro de uma agên-
cia para avaliação concentrada adicional ao longo do ano e 
a reportar oportunidades para melhoria em áreas avaliadas à 
agência e à Comissão.

A consciência das obrigações fiduciárias para a Igreja 
geral e dos seus doadores devem ser continuamente reforça-
das pela Comissão de Auditoria e Avaliação, assim como a 
importância da percepção e da realidade da transparência fi-
nanceira e operacional. A identificação de oportunidades para 
a melhoria de métodos para atingir estes objectivos, seguidos 
de acção rápida e eficaz, é fulcral para este esforço.

Auditoria Interna

 Em Janeiro de 2012, a função de auditoria interna 
transacionou do pessoal empregue pelo CGFA para um 
serviço externo de uma empresa de contabilidade. A empresa 
Lattimore Black Morgan & Cain, PC (LBMC) foi recomen-
dada à Comissão e aprovada pelo CGFA para um contrato de 

três anos cobrindo os exercícios fiscais de 2012 até 2014. A 
auditora interna reporta à Comissão. Esta relação de subor-
dinação garante que o Escritório de Auditoria Interna possa 
continuar objectivo e independente na execução de auditorias. 

O Escritório de Auditoria Interna é responsável pela 
auditoria de agências gerais (excepto para a Casa Publica-
dora Metodista Unida [CPMU], Junta Geral de Pensões e 
Benefícios de Saúde [JGPBS]) e outras entidades afiliadas 
que recebam fundos gerais da Igreja. Sendo um pilar de boa 
governação, a auditoria interna faz a ponte no espaço entre 
a gestão e a junta, avalia a atmosfera ética e a efectividade 
e eficácia das operações e funciona como uma rede de segu-
rança da organização para a conformidade com regras, regu-
lamentos e, sobretudo, melhores práticas de negócio.

O pessoal da agência geral envolvido nas auditorias inter-
nas entre 2012 e 2014 expressaram o seu apreço pelo trabalho 
desenvolvido pela LBMC, pelo seu elevado nível de profis-
sionalismo e pelo contributo e excelente feedback dado à mel-
horia as operações fiscais nas agências. No final do contrato 
inicial, a Comissão recomendou, e o CGFA aprovou, um novo 
contrato a quatro anos para continuar com a LBMC como em-
presa auditora interna. O novo contrato cobrirá os exercícios 
fiscais entre 2015 e 2018. 

Empresa de Auditoria Externa

A empresa de auditoria pública certificada Crosslin & 
Associates efectuou serviços de auditoria externa para as 
agências gerais durante oito anos, entre 2006 e 2013. Os 
tesoureiros e os Directores Financeiros das agências gerais 
expressaram a sua gratidão pela qualidade do trabalho, pontu-
alidade das auditorias e profissionalismo do pessoal da Cross-
lin. A Comissão completou um Pedido de Proposta e recebeu 
propostas para os serviços de auditoria externa a começar 
com o exercício fiscal de 2014. A Comissão recomendou, e 
o CGFA aprovou, um plano de rotatividade para as firmas 
auditoras e começar com um novo contrato com a firma au-
ditora externa Cherry Bekaert. O novo contrato tem início no 
exercício fiscal de 2014 e termina com o ano fiscal de 2017.

Observações da auditoria e avaliação

O nível geral de controlo nas agências gerais é adequado 
e continua a melhorar. A Comissão gostaria também de re-
alçar três áreas que continuam a ter de merecer atenção nas 
auditorias internas e externas por parte da Comissão, assim 
como do pessoal da agência. 

Relatório n.º 10
COMISSÃO DE AUDITORIA E AVALIAÇÃO
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• Documentação Operacional Incompleta—A falta de 
procedimentos operacionais documentados continua 
a enfraquecer o nível geral de controlo nas agências. 
Isto acontece especialmente naquelas agências que per-
deram os seus funcionários chave por reforma ou por 
outros motivos. Já se perdeu um grande conhecimento 
institucional e operacional porque vários processos op-
eracionais fulcrais não estão documentados. Embora o 
tempo seja crítico e limitado para todo o pessoal das 
agências, poupar-se-á tempo e esforços com um plano 
eficaz de sucessão e documentação processual sempre 
que ocorrer transição de pessoal. 

• Documentação financeira incompleta—Foram anota-
dos problemas na auditoria externa em algumas agências 
quanto à documentação adequada para classificação de 
activos financeiros, incluindo dotação de fundos, fun-
dos permanentemente restringidos e designados para a 
direcção. A documentação de classificação de activos e 
reconciliação de fundos reforçará os controlos internos 
e dará mais informação às decisões futuras da admin-
istração e da direcção. Foram feitas recomendações no 
sentido de disponibilizar essa documentação.

• Aplicações de rede e de Internet não seguras—As 
aplicações de rede e de Internet não seguras continu-
am a ser um risco importante para as agências gerais 
e outras entidades comerciais. À medida que cada vez 
mais empresas confiam em aplicações de internet para 
gerir funções críticas de negócios, o risco associado a 
aplicações inseguras de Internet também aumenta. Têm 
sido feitas auditorias internas e externas para identificar 
as principais áreas de vulnerabilidade e medidas cor-
rectivas foram implementadas. Este trabalho continuará 
à medida que surgem novas tecnologias e o respectivo 
feedback será dado para aumentar a segurança nesta 
área.

Auditorias de Áreas Episcopais

A coordenação da recepção da auditoria externa aos es-
critórios das áreas episcopais está a ser feita pela Comissão da 
Agência Geral e Assuntos Episcopais do CGFA. A firma de 
auditorias internas da Comissão trabalha com a Comissão da 
Agência Geral e Assuntos Episcopais providenciando pare-
ceres às auditorias. Quaisquer conclusões/observações serão 
comunicadas a ambas as comissões.

Todos os escritórios podem agora solicitar balanços finan-
ceiros auditados. A opção de auditorias independentes de um 
capítulo suplementar na auditoria ao escritório da respectiva 
conferência anual é aceitável. Apraz à Comissão referir que to-
das as auditorias de escritórios episcopais foram recebidas e 
analisadas para o ano fiscal de 2013. Incluídos estão relatórios 
de quarenta e seis escritórios da conferência jurisdicional e 
vinte dos escritórios episcopais da conferência central. Obser-
varam-se algumas lacunas tanto nos controlos internos como 
na consistência da informação dada nos relatórios de auditoria. 
Foi dado feedback ao pessoal do escritório episcopal sempre 
que se observaram deficiências, a fim de completar e efectuar 
relatórios precisos para ao ano fiscal de 2014. 

Próximas actividades

À medida que a Igreja Metodista Unida continua a 
crescer tanto espiritual como mundialmente, a Comissão con-
tinua empenhada em liderar a igreja na responsabilização e 
transparência fiscal. No último quadriénio vieram à luz di-
versos assuntos que mostraram algumas áreas onde será 
necessário dedicar mais tempo nos controlos internos do es-
critório episcopal assim como no planeamento e consistência 
dos balanços financeiros. A Comissão está a trabalhar com a 
firma de auditoria interna para analisar as auditorias do es-
critório episcopal mais profundamente e dar o adequado e útil 
feedback na implementação de medidas correctivas com base 
nestas conclusões. A Comissão planeia enveredar por mais 
trabalho nesta área no próximo quadriénio e elaborar planos 
para uma acção mais proactiva no que toca a responsabili-
zação e transparência.
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1.   Taxas Fixas. As taxas fixas em qualquer dos fundos 
gerais devem ser pagas conforme despendidas dentro dos 
limites dos orçamentos aprovados. No entanto, o Conselho 
Geral de Finanças e Administração (CGFA) está autorizado a 
ajustar os montantes das taxas fixas nos orçamentos do fundo 
geral conforme as emergências, condições imprevistas ou as 
responsabilidades colocadas pela Conferência Geral sobre as 
agências gerais possam requerer.

2.  Proporções de repartições. Todas as repartições 
dos fundos gerais da Igreja Metodista Unida devem ser pagas 
numa proporção de recebimentos brutos após o pagamento 
das taxas fixas.

3.  Validade de reclamações. O CGFA deve ser autor-
izado a determinar a validade das reclamações em todos os 
aspectos que envolvam o Fundo de Serviço Mundial, o Fundo 
Episcopal, o Fundo de Administração Geral, o Fundo do 
Colégio Negro, o Fundo de Educação Ministerial, o Fundo de 
Cooperação Interdenominacional, o Fundo da Universidade 
de África, as ofertas especiais de Serviço Mundial, o Avanço, 
as ofertas de Domingos Especiais ou qualquer outro fundo 
geral, onde estes não estiverem especificamente definidos ou 
determinados pela Conferência Geral.

4.  Conformidade com Outras Acções da Conferência 
Geral. O CGFA detém autoridade para fazer as alterações ed-
itoriais nos seus resultados sempre que necessárias para que 
estejam em conformidade com os montantes e totais do orça-
mento do fundo geral aprovado, e quaisquer outras acções 
aplicáveis da Conferência Geral de 2016.

5.  Despesas do CGFA. As repartições de fundo geral 
para o CGFA recaem em duas categorias, conforme pre-
visto no ¶ 805.6 do Livro da Disciplina de 2012: 1) uma 
rubrica em proporção no orçamento de Fundo de Admin-
istração Geral; e 2) taxas fixas em certos outros fundos 
pelos quais o Conselho incorre em custos administrativos 
significativos, proporcionais aos seus recebimentos esti-
mados. O orçamento do CGFA é apresentado no Relatório 
N.º 14.

6.  Política de Despesas de Viagem e Reuniões para 
Comissões Especiais financiadas pelos Fundos Gerais. 
Qualquer comissão especial, grupo de estudo, comissão espe-
cial ou qualquer outro grupo especial criado pela Conferência 
Geral e financiado pelos Fundos Gerais da Igreja Metodista 
Unida devem ser sujeitos a relatório de viagens e despesas 

e aos requisitos de reembolso estabelecidos pelo CGFA. Se 
a comissão especial, grupo de estudo, comissão especial ou 
outro grupo especial não for directamente dependente de uma 
agência geral, deverá fazer todos os seus planos de viagem 
através do GCFA.

7.  Aplicação da Fórmula de Contribuição. À medida 
que a fórmula de contribuição é aplicada aos eventos actuais 
durante o quadriénio, o resultado do cálculo pode ser um mon-
tante diferente a ser contribuído do que os montantes contidos 
nos relatórios publicados. Quando cada contribuição anual é 
determinada, o CGFA irá calcular o montante total a ser con-
tribuído para cada um dos fundos gerais e para cada item do 
fundo, incluindo taxas fixas, em proporção directa com os 
montantes aprovados nos Relatórios numerados de 1 a 7.

8. Consultores. Como parte da sua função de supervisão, 
o CGFA irá preparar e disponibilizar uma lista anual de todos 
os contratos de consultoria celebrados pelas agências e orga-
nizações responsáveis pela Mesa Conexional. Incluído está 
também o Conselho dos Bispos. Esta lista será preparada no 
dia 1 de Março de cada ano e incluirá contratos em vigor du-
rante o ano de calendário precedente. A lista incluirá o nome 
do indivíduo ou entidade, endereço, validade e objecto do 
contrato, assim como o valor pago pelo contratado. 

9. Auditorias de Agência Geral. Todas as tesourarias 
que recebem fundos gerais da Igreja são obrigadas a ter uma 
auditoria anual conforme previsto no ¶ 806.5.

10. Funções de Auditoria Interna. O CGFA tem a re-
sponsabilidade de estabelecer e conduzir as funções de audi-
toria interna para todas as agências que recebem fundos gerais 
da Igreja (Parágrafo 806.6). Todas as agências que recebem 
fundos gerais da Igreja são obrigadas a obedecer às políticas 
e práticas da contabilidade fiscal estabelecidos pelo CGFA. A 
Comissão sobre a Auditoria e Avaliação deve monitorizar a 
conformidade com essas políticas e práticas. Se a Comissão 
determinar que existem quaisquer violações, deverá proceder 
conforme o delineado no ¶ 806.13 e no âmbito das políticas 
estabelecidas da Comissão nessa altura.

11. Avaliação do Orçamento de Agência Geral. Con-
forme definido nos ¶ ¶ 806.3, 806.4, 806.7, 806.11, e 806.12, 
o CGFA deve avaliar o plano de despesa proposto e as oper-
ações financeiras para cada agência que recebe fundos gerais 
da Igreja. Se o CGFA determinar que uma agência não está 

Relatório n.º 11
DIRECTIVAS PARA A ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS GERAIS
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em conformidade com as provisões destes parágrafos, deverá 
proceder no âmbito das políticas estabelecidas nesse período. 

12. Aprovação de Oportunidades de Ministérios 
Emergentes entre Sessões da Conferência Geral. No inter-
valo entre sessões quadrienais da Conferência Geral, podem 
vir a surgir programas potenciais e iniciativas com efeitos 
abrangentes na Igreja em resposta a oportunidades imprevis-
tas para missão e ministério. Quando estas oportunidades en-
volvem o dispêndio de fundos gerais da Igreja, os programas 
ou iniciativas propostas requererão a aprovação conjunta 
do CGFA, do Conselho dos Bispos e da Mesa Conexional. 
Quando a oportunidade de acção o exigir, as comissões exec-
utivas ou as equivalentes a estas entidades podem agir nesses 
assuntos pela própria entidade, mas apenas com votação de 
três quartos. Esses programas e iniciativas devem ser regidos 
pelas políticas estabelecidas da Conferência Geral. Deve ser 
feito um relatório sobre quaisquer programas ou iniciativas 
da Mesa Conexional à Conferência Geral na sua reunião se-
guinte no quadriénio.

13. Comissão Geral sobre Comunicação. A Comissão 
Geral sobre Comunicação (Comunicações Metodistas Uni-
das, ComMU), serve como agência promocional central para 
a promoção de fundos gerais da Igreja através da Igreja con-
forme previsto no ¶ 1806.12.

A Promoção está direccionada a Metodistas Unidos in-
dividuais e procura fomentar uma compreensão sobre como 
doar recursos financeiros é parte integrante da vida Cristã. O 
foco consiste nos ministérios partilhados que mudam vidas. 
Os recursos de impressão, vídeo e informatizados ajudam os 
Metodistas Unidos a observar o alcance da sua missão, a per-
ceber como é que os seus vários ministérios fazem a diferença 
nas vidas dos homens e sabem mais sobre como a igreja local 
beneficia com o seu alcance partilhado.

A Interpretação está direccionada para a liderança de 
conferências anuais, distritais e congregações locais. Provi-
dencia informação específica sobre os fundos da Igreja e in-
centiva os líderes a serem fiéis na remessa de fundos para a 
conferência e para outras causas gerais de benevolência da 
Igreja. O ComMU providencia recursos numa variedade de 
meios a serem utilizados pela liderança da conferência, pas-
tores e liderança de igreja local por pessoal de outras agências 
gerais da Igreja.

O custo de recursos promocionais relacionados com um 
fundo em particular ou com um grupo de fundos é coberto 
por uma rubrica de taxa fixa no orçamento dos fundos respec-
tivos. O ComMU, no seguimento de consulta com a agência 
geral responsável pela administração do fundo, recomenda 
que o orçamento anual de montantes de taxas fixas sejam su-
jeitas a aprovação pelo CGFA. Para 2017-2020, os itens de 
taxas fixas totalizam 3 105 889 dólares, um aumento de 0,6% 
comparado com o quadriénio de 2013-2016. Em 2017-2020, 
como no quadriénio anterior, uma única rubrica de recurso 
pode interpretar ou promover vários fundos. O ComMU irá 
promover todos os fundos gerais repartidos que utilizam 
dinheiros providenciados pelas taxas fixas para o Fundo de 
Serviço Mundial, assim como todos os outros dinheiros da 
sua parte do Fundo de Serviço Mundial. Nesses casos, o 
ComMU está autorizado a designar custos para esses itens 
dentre os fundos incluídos nos recursos particulares.

Não são retirados nenhuns fundos promocionais das 
ofertas gerais do Avanço Especial ou das ofertas do Serviço 
Especial Mundial. O custo de promoção destes fundos é total-
mente suportado por agências de administração ou de quais-
quer outros fundos aprovados pela Conferência Geral.

O calendário dos montantes autorizados para o programa 
e recursos de interpretação de benevolência para o quadriénio 
2017-2020 está patente na tabela que se segue:
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Resumo executivo 

O Livro da Disciplina, 2012, ¶ 807.12.a, requer que o 
Conselho Geral de Finanças e Administração (CGFA) “reúna 
de todas as agências gerais, em intervalos e no formato que 
determine, informações referentes a remuneração de salários 
e igualdade de pagamentos e o número de empregados da 
agência”.Anualmente, a Comissão sobre Políticas e Práticas 
do Pessoa (CPPP) do CGFA, segundo o ¶ 807.12.b, apresenta 
recomendações ao CGFA a propósito de um plano salarial ade-
quado, com base nas responsabilidades do respectivo pessoal. 
A igualdade salarial é o ponto fulcral destas recomendações, 
como meio de garantir que não há discriminação no sistema 
de salários. 

Situação actual

A igualdade salarial é uma afirmação importante da nossa 
fé e é levada muito a sério. Todas as agências da igreja geral 
defendem e acreditam que uma estrutura de pagamentos 
unida é justa para todos. Actualmente, seguimos a estrutura 
que nos foi fornecida pelo estudo de igualdade de salários dos 
inícios dos anos 2000. Como resultado desse estudo, foi dada 
grande ênfase na igualdade da raça e do sexo. 

A CPPP manteve o seu compromisso de analisar an-
ualmente e avaliar as estruturas salariais internas e práticas. 
Durante estas análises anuais, foram feitos pequenos ajusta-
mentos à escala salarial; no entanto, os níveis salariais são 
manifestamente inferiores do que os cargos equiparáveis no 
mundo secular. Uma análise mais aprofundada da nossa es-
trutura de compensações será feita no quadriénio de 2017-
2020. Essa análise considerará não só os salários como os 
pacotes de benefícios.

A CPPP pretende recomendar ao CGFA no quadrié-
nio 2017-2020 uma filosofia de compensações totalmente 
abrangente para as agências gerais e recomendará uma 

estrutura de compensações com base nesta filosofia. A filoso-

fia de compensações será antes de mais estabelecida, a fim de 

criar as directrizes do processo de avaliação de desempenho 

de modo a incluir as melhores práticas para todo o pessoal 

de recursos humanos. Estas práticas diminuirão as oportuni-

dades de preconceito e originará um sentido de uniformidade 

nas descrições dos cargos em todas as agências. Levará ig-

ualmente em consideração o custo do pacote de benefícios 

como parte da oferta total de compensações. A filosofia de 

compensações e os processos de avaliação estabelecidos co-

brirão todo o pessoal de todas as agências gerais que recebem 

fundos da igreja geral. 

A adopção desta recomendação para uma filosofia de 

compensações global e o processo de avaliação, e sua pos-

terior implementação, validará as nossas crenças do valor 

humano e igualdade entre as pessoas para todos os que são 

empregados nas agências da igreja geral. 

Recomendações

1. A Conferência Geral reafirma o compromisso da Igreja 

na igualdade salarial.

2. A Conferência Geral aponta que cada agência geral que 

recebe fundos da igreja geral continue a trabalhar em 

plena colaboração nos esforços de reunir, analisar e re-

portar problemas eventualmente ligados a igualdade de 

salários dentro e em toda a igreja geral.

3. O CGFA deve obter da sua Comissão sobre Políticas e 

Práticas de Pessoal recomendações relacionadas com a 

filosofia de compensações e estrutura que atinja as me-

tas de igualdade salarial.

Relatório n.º 12
IGUALDADE DE SALÁRIOS NAS AGÊNCIAS GERAIS DA 

IGREJA METODISTA UNIDA
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A Conferência Geral de 2012 adoptou a Petição Número 
20371, a qual deu origem ao ¶ 1114.7 do Livro da Disciplina 
de 2012, como segue:

Para reunir regularmente os líderes da agência geral 
Metodista Unida cujos programas incluem a questão de 
intendência para trabalho com vista a uma linguagem co-
mum, responsabilidade teológica coerente e esforços de 
cooperação, em colaboração com o Conselho Geral de Fi-
nanças e Administração (CGFA).

No cumprimento desta responsabilidade conjunta, o Con-
selho Geral de Finanças e Administração (CGFA) e a Junta Geral 
do Discipulado (JGD) trabalharam em conjunto no sentido de 
organizarem uma Cimeira de Intendência em 2013 em torno da 
questão: “Onde concentramos recursos da denominação para 
crescer a cultura da generosidade na Igreja Metodista Unida”? 
Reuniu pessoas de um amplo espectro da Igreja—incluindo te-
soureiros da conferência anual, representantes das fundações 
Metodistas Unidas, indivíduos de ministérios únicos de todos 
os EUA, um bispo reformado e um bispo no activo, e repre-
sentantes de cinco agências gerais (incluindo secretários gerais 
das agências anfitriãs) - para partilhar e interagir acerca desta 
questão. O grupo foi dividido em quatro grupos de trabalho, a 
quem foi pedido que debatessem duas questões: (1) “O que está 
a funcionar bem”? e (2) “Quais são os nossos “pontos fracos” 
que precisam de mais atenção para mover o ponteiro da gen-
erosidade”? Foi-lhes pedido que centrassem a sua atenção em 
três áreas de generosidade: financiamento do ministério da ig-
reja local; financiamento dos ministérios conexionais; e doação 
de activos, ofertas designadas e ofertas planeadas. 

Os resultados destas sessões foram resumidas em quatro 
áreas de actuação:

INVESTIGAR: Porque são os fundos direccionados 
para causas fora da IMU? Como poderíamos aprender a adap-
tar-nos e a melhorar as correntes de financiamento da IM, de 
modo a melhor nos adequarmos aos padrões de financiamento 
emergentes de indivíduos e igrejas locais? 

EDUCAR: Apoiar, formar e munir os líderes da igreja a 
abraçar completamente o seu chamamento como testemunhas 
corajosas e exemplo da generosidade Cristã. 

MUNIR: Construir capacidade de liderança na igreja lo-
cal em torno da generosidade na igreja local de modo a ir 

ao encontro dos desafios de dar enquadrados no séc. XXI, 
incluindo doação via electrónica, narração de histórias, técni-
cas básicas de angariação de fundos e apoio à nossa conexão 
Metodista Unida. 

TESTEMUNHAR:  Abraçar de forma não restritiva a 
doação financeira como um marco essencial do discipulado 
Metodista Unido, incluindo temas com impacto pessoal e 
santidade social como a generosidade, disciplina do finan-
ciamento pessoal, justiça económica e os ensinamentos das 
Escrituras no que respeita ao dinheiro. 

As ideias seguintes foram propostas como respostas a es-
tas questões:

• Apresentar as repartições de uma forma que se assemel-
he mais a uma campanha anual de fundos para a igreja e 
menos como uma taxa de franquia para as igrejas Meto-
distas Locais locais. 

• Criar Academias de Mordomia da Conferência Anual 
que formem membros do clero e guias leigos em múl-
tiplas vertentes em torno da intendência e numa cultura 
de generosidade.

• Adoptar linguagem e recursos que transportem o enten-
dimento de intendência de “um evento anual” para uma 
disciplina espiritual de dar para pessoas de fé. 

• Desenvolver um programa piloto de gestão de finan-
ceira pessoal que ajude os Metodistas Unidos a seguir 
uma melhor gestão de recursos e alcançar maior grau de 
generosidade.

A Conferência Geral de 2012 adoptou o Relatório n.º 8 
do CGFA que indicava: “O CGFA compromete-se a estudar 
as implicações da implementação de uma fórmula de con-
tribuição para o apoio aos fundos da Igreja geral com base 
nas receitas reais recebidas pelas igrejas locais e a reportar os 
seus resultados e quaisquer recomendações para a Conferên-
cia Geral de 2016.”

Em cumprimento desta responsabilidade, o CGFA for-
mou uma comissão especial de que faziam parte o tesoureiro 
de uma conferência anual de cada jurisdição além de mem-
bros do CGFA que por sua vez fazem parte da Comissão de 
Expansão Conexional do CGFA. Para auxiliar a comissão es-
pecial nestes esforços, o pessoal do CGFA preparou análises 
e dados em torno de opções de fórmula e impacto financeiro 
nas jurisdições e conferências anuais. A informação incluía:

Relatório n.º 13
REFERÊNCIAS DE CONFERÊNCIAS GERAIS ANTERIORES
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• Duas opções de fórmula com base no rendimento:
 o  A opção 1 incluía a Linha 62 na Tabela III do 

relatório da igreja local para a conferência anual 
menos o montante recebido da venda de activos da 
igreja (Linha 62e, Tabela III). 

 o   A opção 2 incluía montantes recebidos e oriundos 
de cauções e dividendos (Linha 62a - 62d, Tabela 
III). 

•  O impacto de cada uma delas nas jurisdições assim como 
cada opção em cada conferência anual comparada com 
a fórmula actual baseada na despesa para 2009-2012 as-
sim como 2013-2016. Ambos os modelos aumentaram 
as repartições nas Jurisdições da Região Sudeste e da 
Região Central Sul, e diminuíram as repartições da 
Região Central Norte, Norte Oriental e Ocidental.

• Explicações quanto às causas da alteração nas 
repartições. A principal razão para o desvio é que as de-
duções permitidas no actual modelo baseado na despesa 
não são tomadas em consideração no modelo baseado 
no rendimento. 

  
A comissão especial concordou que se for feita uma al-

teração a uma fórmula baseada no rendimento, a Opção 1 

seria o método preferível, porque é mais simples e transpar-
ente. Os membros da comissão especial concordaram ainda 
que o actual factor “i” usado para as diferenças económicas 
geográficas deve ser descontinuado com qualquer desvio a 
uma fórmula baseada no rendimento. No entanto, a comissão 
determinou que é necessária uma análise mais criteriosa e 
mais dados antes de qualquer implementação. Foi acordado 
que no quadriénio de 2017-2020 o CGFA faria uma análise 
comparativa e mais profunda a este assunto para:

• avaliar se o modelo baseado no rendimento é mais eq-
uitativo 

• avaliar o impacto das repartições da conferência anual
• estimar o impacto das recolhas de repartições
• determinar como a percentagem de base seria definida e 

ao longo do tempo mudá-la
•  desenvolver uma estratégia de implementação

Foi acordado que este tempo adicional permitiria ter su-
ficiente diálogo e dados das conferências anuais assim como 
com a Mesa Conexional caso não sucedam eventuais alter-
ações até ao quadriénio de 2021-2024.
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O Conselho Geral de Finanças e Administração (CGFA) 
preenche uma ampla diversidade de responsabilidades dentro 
da Igreja Metodista Unida. A despesa do CGFA suporta vários 
processos e actividades mandatados pelo Livro da Disciplina, 
2012, e são de natureza exclusivamente financeira. A receita 
do CGFA dos fundos da igreja geral para o quadriénio 2017-
2020 é de 26 562 491 dólares, representando um aumento 
de 193 491 dólares ou 0,7%, comparado com o quadriénio 
de 2013-2016. O financiamento advém fundamentalmente do 
Fundo de Administração Geral, Fundo de Serviço Mundial e 
Fundo Episcopal, representando no conjunto 96% do orça-
mento total. Os ministérios administrativos do CGFA man-
datados pelo Livro de Disciplina de 2012 incluem:  

1) Preparação da coordenação do orçamento quadrienal 
para as juntas e as agências da denominação (¶ 806.1);

2) Administração da recolha e distribuição de repartições 
(¶ 806, 806.2);

3) Revisão anual do orçamento de cada agência e tesourar-
ia que recebem fundos da igreja geral (¶ 806.4);

4) Coordenação de auditorias externas para todas as agên-
cias e tesourarias que recebem fundos da igreja geral 
(¶ 806.5);

5) Manutenção da função de auditoria interna para realizar 
auditorias das agências e tesourarias da igreja geral 
(¶ 806.6);

6) Realização de várias responsabilidades fiscais, como 
contabilidade dos fundos gerais, CGFA, Fundação 
da Igreja Metodista Unida, Fundo Permanente, Con-
selho de Fiduciários e algumas outras agências de ig-
rejas gerais e realizando todas as responsabilidades 
pela preparação de folhas de pagamento de salários, 
transacções bancárias e cheques para todas as agências 
gerais que recebem fundos da igreja geral, excepto a 
Junta Geral dos Ministérios Globais (¶ 806.7);

7) Garantir que nenhuma junta, agência, comissão ou 
comité ou conselho despende fundos de maneira a vi-
olar os compromissos expressos da Igreja Metodista 
Unida (¶ 806.9-.11);

8) Servir como fiduciário de custódia para doações ou le-
gados dadas à denominação (¶ 807.1);

9) Proteger os interesses legais e a propriedade intelectual 
da denominação (¶ 807.9-.11);

10) Desenvolver e supervisionar as políticas e directrizes 
de investimento para todas as agências que recebem 

fundos gerais, incluindo a gestão de um conjunto de in-
vestimento para as agências da igreja geral (¶ 807.12);

11) Manter um serviço de planeamento consultivo de 
viagens e reuniões para auxiliar as agências gerais na 
programação e marcações das reuniões nacionais, con-
ferências e convocatórias (¶ 807.13);

12) Gerir, interpretar e manter diversos registos estatísticos 
para a denominação (¶ 807.15-.16);

13) Orientar e consultar os vários grupos dentro da Igre-
ja Metodista Unida, incluindo mediante programas de 
formação e oficinas, criar normas profissionais, cer-
tificações, recursos de informação e apoio ao pessoal 
(¶ 807.18-.22);

14) Supervisão de um programa de seguros para a denom-
inação (¶ 807.23), 

15) Auxiliar na preparação para e na gestão da Conferência 
Geral (¶ 807.24); e

16) Administrar o Fundo Episcopal (¶ 818). 

Além dos mandatos do Livro da Disciplina de 2012, o 
CGFA, na forma de serviços partilhados, executa também 
outras funções administrativas em apoio das agências gerais 
e da denominação como um todo. Exemplos de serviços 
partilhados:

1) Serviços de planeamento de viagens e reuniões que 
incluem registo de eventos online, programação de re-
uniões e marcação de viagens;

2) Os serviços de tecnologia da informação incluem soft-
ware de contabilidade e financeiro, criação de bases de 
dados e manutenção para a denominação e um siste-
ma online para rastrear aqueles que estão a entrar no 
ministério;

3) Os serviços jurídicos relacionados com a marca e insíg-
nia da Igreja Metodista Unida, situação da isenção fiscal 
e outras áreas de consulta jurídica.

4) Serviços de dados, incluindo um sistema para eliminar 
pedidos repetidos de dados das conferências anuais, 
programas permitindo envio electrónico de dados para 
o CGFA das conferências anuais, e uma ferramenta 
online dando certas informações públicas gerais e es-
tatísticas sobre a conexão Metodista Unida.

Relatório N.º 14
FONTES DE FINANCIAMENTO DA IGREJA GERAL PARA O 

CONSELHO GERAL DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 
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O Conselho Geral de Finanças e Administração (CGFA), 
por acção da Conferência Geral de 1972, funciona como Junta 
de Curadores da Igreja Metodista Unida e como sucessor para 
as suas entidades precedentes. Nesta valência, o CGFA prov-
idencia a gestão de valores que tenham sido doados à Igreja 
Metodista Unida como parte do Fundo Permanente (Livro da 
Disciplina, 2012, ¶ 807.3) ou que sejam geridos pela Junta de 
Curadores para benefício de ministérios especificados. 

O CGFA mantém registos de todas as receitas distribuíveis 
recebidas em nome tanto da Junta de Curadores como do 
Fundo Permanente. O Fundo Permanente financia o Fundo 

de Serviço Mundial do seu rendimento distribuível como afir-

mado em sucessivas Conferências Gerais. No período de qua-

tro anos entre 2012 e 2015, o Fundo Permanente entregou ao 

Fundo de Serviço Mundial um total de 1 685 378 dólares. Daí 

que o Fundo Permanente tenha continuado a ajudar a subscre-

ver a missão e a extensão da Igreja Metodista Unida.

O CGFA recomenda que a receita distribuível do Fundo 

Permanente possa ser parte dos recebimentos do Fundo de 

Serviço Mundial para distribuição durante o quadriénio de 

2017-2020.

Relatório n.º 15
RECEITA DA JUNTA DE CURADORES E DO FUNDO PERMANENTE

Relatório n.º 16
RELATÓRIO DA SEDE DE AGÊNCIAS  

GERAIS/ LOCALIZAÇÃO DE PESSOAL

Historial e Mandato

Via ¶ 807.6 de  Livro da Disciplina, 2012, a Conferên-
cia Geral atribuiu ao Conselho Geral de Finanças e Adminis-
tração (CGFA) a seguinte responsabilidade:

Estabelecer uma política geral que governe a titula-

ridade, venda, arrendamento, renovação ou aquisição de 

propriedade por uma agência geral nos EUA. [GCFA] 

considerará os planos de qualquer agência geral que pro-

ponha a aquisição ou a venda ou edificação de um edifício 

ou celebre um contrato de arrendamento ou locação nos 

EUA continentais e determinará se a acção proposta é do 

interesse da Igreja Metodista Unida. Com base nessa de-

terminação, aprovará ou rejeitará todas e quaisquer acções 

propostas. No caso de uma acção proposta por uma agên-

cia geral, solicitará e considerará a recomendação da Mesa 

Conexional (MC).

Procedimento

O parágrafo 807.7 requer que o CGFA “[E]stabeleça um 
procedimento para fazer uma análise quadrienal, iniciando 
propostas e/ou respondendo a propostas das agências gerais 
relativamente à localização de sedes e pessoal e reportar as 
mesmas à Conferência Geral”.

A Comissão sobre Assuntos Fiduciários, da Fundação 
e Propriedade do CGFA analise todas as propostas e outras 
informações relevantes, incluindo as contribuições da Mesa 
Conexional, fazendo depois uma recomendação à Junta do 
CGFA para esta acção.

Actividade relativa à relocalização de Sede/ Pessoal

Durante o quadriénio de 2013-2016, o CGFA recebeu 
duas propostas relacionadas com as sedes das agências gerais.

A primeira foi uma proposta da Comissão Geral sobre os 
Homens Metodistas Unidos para construir uma ampliação ao 
edifício já existente de 95 m2. Esta ampliação consistia na ne-
cessidade de espaço para armazenagem e colmatou o risco de 
segurança de uma porta externa que abria directamente para 
uma viela. O custo máximo estimado do projecto foi de 150 
mil dólares propondo a agência utilizar uma parte das suas 
reservas para cobrir esse custo. O CGFA aprovou a proposta.

A segunda proposta chegou da Junta Geral dos Ministérios 
Globais (JGMG), solicitando aprovação de um plano para 
transferir a sua sede de Nova Iorque para Atlanta, Geórgia. 
Uma igreja local em Atlanta com umas instalações grandes 
oferecera a sua propriedade em permuta assumindo a JGMG 
os restantes 1 900 000 dólares de dívida, o que era substan-
cialmente menos do que o valor da propriedade (aproxima-
damente 7 000 000 dólares) e apenas ligeiramente mais do 
que o custo de arrendamento anual da JGMG nas actuais 
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A Fundação da Igreja Metodista Unida (Fundação) 
celebrou o seu décimo quinto ano de crescimento como 
ministério da Igreja durante o último quadriénio. A missão da 
Fundação é criar oportunidades de crescimento e vitalidade 
em toda a Igreja. A Fundação colocou perguntas importantes 
para discernir como poderia elaborar estratégia e tácticas 
sendo experimentadas na conexão. A junta e o pessoal fun-
dador da Fundação definiu a orientação e política para execu-
tar este mandato através de 1) um programa de investimento 
multi-facetado oferecendo fundos de investimento comuns e 
portefólios especializados a todas as agências gerais, orga-
nizações e fundações de conferência (mas não para igrejas 
locais) com uma implantação progressiva de invalidação de 
avaliações e participação dos accionistas consistentes com os 
Princípios Sociais Metodistas Unidos, e 2) um programa de 
desenvolvimento de uma agência de dotação geral que colab-
ora com agências Metodistas Unidas e organizações que es-
tabeleceram agora vinte e dois esforços de dotação até à data 
para a eficácia financeira futura de ministérios de agências e 
organizações. 

Tendência de crescimento mediante conversações es-
tratégicas. A Fundação da Igreja Metodista Unida, sendo 
uma fundação de e para as agências gerais, tinha o desafio 
acrescido de como abordar uma possível tendência de cresci-
mento nas igrejas locais quando a nossa voz, ministério e 

relações estão ao nível denominacional. Através da conversa 
estratégica, ficou decidido que a Fundação ocupa uma posição 
relativamente única com fortes laços ao Conselho Geral de 
Finanças e Administração (CGFA), a todas as agências de 
programa, bispos, fundações da conferência e outras orga-
nizações na conexão. Ao mesmo tempo, outras estratégicas 
chamaram à atenção da Fundação, como o Projecto Marco 
Estratégico e a Iniciativa Igreja Saudável, para falar apenas de 
duas abordagens diferentes. 

O início das conversações foram muito prometedoras 
sobre como estas e outras estratégias ou tácticas podem 
funcionar em conjunto para maior impacto nos bancos da 
Igreja dos EUA. Uma das prioridades tem sido acolher es-
tas conversações para a Fundação nos primeiros anos deste 
novo ministério. Esta nova área de missão deu ímpeto à 
Fundação, juntamente com o seu conselho e pessoal, como 
não sucedera antes. 

 
Dotações: A Fundação iniciou e está a aumentar os vinte 

e dois esforços de dotação para os ministérios actualmente 
servidos por quase todas as agências que recebem fundos 
repartidos da Igreja, assim como do Conselho dos Bispos. 
Durante o último quadriénio a Fundação começou os fundos 
de dotação para benefício de Comissão Metodista Unida so-
bre o Alívio, Sociedade de S. André, Ministérios de Alcance 

instalações (1 650 000 dólares). A proposta da JGMG deixou 
claro que a JGMG honraria o seu actual arrendamento, que se 
prolonga até ao final de 2016. Além da substancial poupança 
de longo prazo nos custos de propriedade, a proposta desta-
cava o aspecto do custo de vida entre a cidade de Nova Iorque 
e Atlanta, o que tornava a JGMG um empregador mais atrac-
tivo. O CGFA aprovou a proposta.

Relatório de Propriedade das Sedes

O Relatório de Propriedade das Sedes é resumido noutro 
Relatório para a Conferência Geral do CGFA no volume 3 do 
Advance Daily Christian Advocate. O relatório irá detalhar os 
recursos e metodologias utilizadas para reunir a informação 

contida neste relatório. Os dados relevantes à localização, 
condição e estado das propriedades da agência são apresenta-
dos nesse relatório.

Recomendações

Além do realojamento da JGMG discutida acima, o 
CGFA recomenda que a localização dos edifícios da sede e 
pessoal das agências gerais da Igreja Metodista Unida con-
tinuem nas suas localizações actuais durante o quadriénio 
2017-2020. Esta recomendação é contingente sobre quais-
quer acções da Conferência Geral que possam afectar as lo-
calizações das sedes da agência.

Relatório n.º 17
A FUNDAÇÃO DA IGREJA METODISTA UNIDA

“Tomando uma nova direcção para fazer a Igreja crescer”
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do Discípulo da Bíblia, Força pelo Serviço, Acampamento 
Metodista Unido e Ministério de Retiro 2012. Os esforços de 
dotação que chegam à Fundação para os seus serviços e admin-
istração são testemunho da confiança e fiabilidade ganhos em 
pouco tempo. As distribuições anuais estão disponíveis para o 
ministério do fundo uma vez que o fundo tenha crescido para 
um montante previsto como acordado pelo ministério bene-
ficiado. Mais de 1,5 milhões de dólares estão actualmente à 
disposição para financiar os futuros ministérios com dotações 
que não teriam sido dadas sem este ministério vital.

Gestão de Fundos: O programa de gestão de fundos da 
Fundação continua a ter um desempenho de investimento 
superior e também testemunho de responsabilidade social. 
A estratégia de investimento da Fundação é enfatizar o re-
torno total, isto é, o retorno agregado da apreciação de capi-
tal e receitas de dividendos e juros. O objectivo principal na 
gestão de investimento para os próprios activos da Fundação 
é obter uma receita actual consistente com a conservação do 
poder de compra do investimento principal. No horizonte do 
investimento de longo-prazo (dez anos ou mais), o objec-
tivo para o retorno do investimento é ir ao encontro ou ex-
ceder o retorno necessário para financiamento de programas 
estratégicos conforme definido na missão da Fundação e 
declarações de visão. 

O programa de gestão de fundos da Fundação é conce-
bido para minimizar a perda e a manter o valor durante os 
períodos de baixa de mercado. As condições de mercado de 
2013 até ao presente serviram para justificar as decisões do 
Comité de Gestão de Fundos da Fundação neste campo. O 
conselho de administração da Fundação continua a benefi-
ciar da sabedoria e competências de algumas das melhores 

individualidades e recursos na área a nível mundial dentro da 
nossa denominação.

Desde o começo, a Fundação incluiu ecrãs sociais nas 
suas políticas de investimento e aplica-os para ampliar os 
princípios e as políticas nos Princípios Sociais Metodistas 
Unidos. A Fundação continua a expandir o seu ministério 
de investimento socialmente responsável através da aval-
iação de portefólio e advocacia dos accionistas. A Fundação 
preencheu, individualmente e em conjunto, resoluções com 
corporações para atingir uma mudança comportamental 
corporativa em áreas de diversidade dos membros do con-
selho, relatórios de Oportunidade Equitativa de Emprego, e 
relatórios sobre redução da violência de jogos de vídeo e re-
dução de emissão de gases com efeito de estufa. A Fundação 
tem sido um participante primário nas sessões de diálogo com 
a administração em muitas empresas de vulto sobre medidas 
de alterações climáticas e negociou outros compromissos 
para a diversidade em políticas das juntas relacionadas com 
pessoas de cor e mulheres em muitas outras.

A Fundação continua a agradecer pela oportunidade de 
ser um participante crescente no ministério da administração 
para apoiar congregações vitais. Mantendo sempre o foco 
principal no crescimento e mordomia a nível dos membros 
das nossas igrejas locais, a Fundação ambiciona construir 
uma base financeira forte para futuros ministérios denomi-
nacionais que procuram erradicar a pobreza, formar líderes, 
vitalizar congregações e garantir saúde e integridade para to-
das as pessoas em todo o mundo. A liderança da Fundação e 
os membros dos conselhos são incentivados a aumentar de 
forma exponencial a dimensão do cuidado e das doações da 
Igreja geral. 
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Introdução

Desde 1976, a Conferência Geral requereu, em pri-
meiro lugar, ao Conselho Geral de Finanças e Administração 
(CGFA) para que disponibilizasse um “programa de seguros 
abrangente [propriedade e responsabilidade] da Igreja”. A 
Conferência Geral voltou à questão de seguro de propriedade 
e responsabilidade em 1992, quando pela primeira vez às jun-
tas de curadores das igrejas locais foi requerido o seguinte:

[Re]avaliar anualmente a adequação da cobertura de 
seguro de propriedade, responsabilidade e actos crimino-
sas na propriedade detidas pela Igreja. . . . A junta inclu-
irá no seu relatório para a Conferência do Cargo. . . . os 
resultados da sua análise e quaisquer recomendações que 
considere necessário. (Consulte ¶ 2533.2, Livro da Disci-
plina de 1992.)

Sem seguros de propriedade e responsabilidade exausti-
vos, acessíveis, abrangentes e consistentemente disponíveis, 
os bens com os quais esta Igreja ganha discípulos para Cristo 
e as ofertas de gerações de Metodistas Unidos para esse fim 
estão em risco. A jornada para o cumprimento do potencial da 
conexão para proteger os seus próprios ministérios e recursos 
de ministério continua a ser para nós importante.

Após mais estudos, ficou claro que uma empresa de 
seguros cativa de um único membro poderia providenciar 
poupanças adicionais e flexibilidade para beneficiar igrejas 
locais, conferências anuais e agências gerais. Isto, por sua 
vez, iria providenciar novas oportunidades para crescimento, 
tornando possível cumprir a visão da Conferência Geral de 
1976 ao longo do tempo. Como resultado, o CGFA formou a 
United Methodist Insurance Company, Inc. (UMI) em Abril 
de 2011. O processo para obter aprovação regulamentar para 
operar a UMI como empresa de seguros cativa foi terminado 
em Agosto de 2011. A empresa começou a emitir apólices em 
nome próprio no dia 1 de Outubro de 2012, com o apoio das 
principais seguradoras. Em Dezembro de 2013 a UMI fun-
diu-se com a sua antecessora (UMPACT), reunindo o capital 
investido em ambas as empresas. Em 1 de Janeiro de 2014, 
a UMI começou a restringir algum risco e a 1 de Janeiro de 
2015 começou a restringir risco significativo no programa.

A UMI, de acordo com este relatório, cobre seguros de 
aproximadamente 1800 igrejas locais em quarenta e duas 

conferências anuais em trinta e seis estados diferentes. Com 
um aumento importante nas vendas e muita restrição de clien-
tes, a UMI atingiu em 2015 a escala necessária para a suste-
ntabilidade. Com o crescimento de capital, a UMI continuará 
a expandir a sua restrição de riscos e programas de poupança 
de custos, dando uma cobertura excepcional a preços cada 
vez mais competitivos. 

Missão

A única missão da UMI é proteger a propriedade e os 
ministérios da Igreja Metodista Unida.

O “negócio” da UMI é oferecer uma cobertura de seguros 
ampla com suficientes limites para cobrir perdas de proprie-
dade e reclamações de responsabilidade no actual ambiente li-
tigioso, e estabilizar (e por fim reduzir) o custo de seguros por 
crescimento na participação da igreja e, com o tempo, boa ex-
periência de perdas. Com o crescimento da UMI, a capacidade 
da empresa e reduzir custos, personalizar e expandir cobertu-
ras, além de assegurar exposições mais complicadas, aumenta. 

O nosso ministério inclui um excedente gerado pelo 
negócio de inscrição de seguro para benefício das igrejas lo-
cais, conferências anuais e agências gerais. Adicionalmente, 
o nosso foco é ajudar as igrejas locais a proteger recursos e 
as pessoas que procuram servir. Por exemplo, a UMI ajuda 
activamente toda a conexão, dando acesso às igrejas locais, 
conferências e agências para obter verificações ao nível dos 
membros do clero e voluntários.

Como mordomos dos recursos financeiros da denomi-
nação, a igreja local e os fiduciários da conferência têm o de-
ver de se focarem nos custos da cobertura porque a compra de 
seguros é “uma transação comercial”. No entanto, como mor-
domos estamos também obrigados a garantir que as nossas 
igrejas tenham limites de cobertura suficientes para responder 
na eventualidade de perdas e para reconhecer a importância 
de recursos específicos da denominação e formação na pre-
venção de prejuízos.

Avançando

A disponibilidade dos programas de seguros patrocinados 
pelo CGFA criou as fundações para um novo entendimento de 
seguros como ferramenta para vivenciar “a mordomia ligada 
à confiança”. Definimos, por outro lado, um novo padrão para 
o mercado comercial dos seguros. Em seguida estão alguns 
exemplos:

Relatório n.º 18
UNITED METHODIST INSURANCE CO., INC.

(Uma empresa de seguros cativa, sem fins lucrativos, detida pelo 
Conselho Geral de Finanças e Administração)
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Definição do programa

O Livro da Disciplina de 2012 define um Serviço Mun-
dial Especial como “uma contribuição financeira designada 
feita por um indivíduo, igreja local, organização, distrito ou 
conferência anual para um projecto autorizado como projecto 

Especial de Serviço Mundial” (¶ 820.2). Esta é aprovada pela 
Conferência Geral (e interinamente pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração [CGFA] e pela Mesa Conexional). 
Os actuais projectos do Serviço Mundial Especial estão indi-
cados abaixo com os respectivos recibos:

• A UMI oferece limites e coberturas anteriormente indi-

sponíveis, forçando o mercado comercial a melhorar as 

suas ofertas para que correspondam às nossas.

• A UMI envolveu algumas conferências anuais e o CGFA 

na criação de níveis mínimos de seguros necessários 

para as Junta de Curadores da igreja local usarem para 

avaliar se uma igreja tinha cobertura de seguros sufici-

ente.

• A presença da UMI no mercado de seguros da proprie-
dades e responsabilidade civil beneficia toda a denom-
inação.

• 
 À medida que o número de conferências anuais, ig-

rejas e agências escolhem a UMI para seguro de propriedades 
e responsabilidade civil aumenta, também irá a nossa capaci-
dade em endereçar as necessidades identificadas pela Con-
ferência Geral há quase quarenta anos. 

Relatório n.º 19
ESPECIAIS DO SERVIÇO MUNDIAL 

Especiais do Serviço Mundial     
 

Projecto 2001-2004   2005-2008   2009-2012 
2013- 

 

Maio de 2015 
 

Universidade de África 2,956,727 4,402,684 3,098,083 2,375,055 
 

Bolsa de estudo Perryman 3,541 1,800 5,535 900 
 

Educação Global - - 4,436 800 
 

Recebimentos totais 
2.960.268 

dólares 
4.404.484 

dólares 
3.108.054 

dólares 
2.376.755 

dólares 
  

Com certas condições, as agências gerais que recebem 
apoio de fundos gerais da Igreja são elegíveis a participar 
neste programa. As unidades de agências gerais autorizadas 
a receber apoio especial geral Avançado não são elegíveis a 
participar neste programa de donativos.

Administração do Programa

O CGFA tem a responsabilidade de receber e distribuir os 
fundos das Ofertas do Serviço Mundial Especial.
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Cuidar daqueles que servem

A Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde (JG-
PBS) cuida daqueles que servem a Igreja Metodista Unida ao 
providenciar benefícios e serviços de investimento que hon-
rem a sua missão e princípios. Os planos de reforma, saúde 
e segurança social e programas que administramos, e os in-
vestimentos que efectuamos, ajudam a apoiar os clérigos e 
trabalhadores da igreja durante as transições da vida, prov-
idenciando benefícios quando e durante o tempo que sejam 
esperados.

Investimento Sustentável e a Nossa Função 
Fiduciária

Usamos o termo “investimento sustentável” pois destaca 
as nossas expectativas para o desempenho dos nossos fundos 
de investimento, bem como o impacto positivo que preten-
demos que os nossos investimentos globais tenham no am-
biente e sociedade. A JGPBS reconhece a responsabilidade e 
a oportunidade de proteger e promover direitos humanos e o 
ambiente, pois são afectados por muitas das empresas em que 
investimos.

Somos, em primeiro lugar, uma “fiduciária”. Isto significa 
que temos um dever de agir apenas nos melhores interesses 
dos participantes e beneficiários — os clérigos activos e refor-
mados e os funcionários leigos da IMU e suas afiliadas. O 
Livro de Disciplina reflecte esta responsabilidade no ¶ 1504, 
comandando a JGPBS “a cumprir os seus deveres fiduciários 
. . . apenas no interesse dos participantes e beneficiários e 
com o objectivo exclusivo de providenciar benefícios aos par-
ticipantes e seus beneficiários. . . .”

Ao providenciar benefícios e serviços de investimento 
de acordo com os princípios da IMU, continuamos a nossa 
função de mordomia—uma missão que teve início em 1908—
de cuidar dos servidores da Igreja nos Estados Unidos, e em 
todo o mundo, através das Pensões da Conferência Central. 

Entre os vários feitos da agência durante o quadrié-
nio 2012-2016, 16 estão indicados neste relatório. Tam-
bém descrevemos a nossa função de liderança conjunta 
na Força de Trabalho de Direitos Humanos e Ética de In-
vestimento e o nosso subsequente trabalho com as Juntas 
Gerais dos Ministérios Globais, Igreja e Sociedade e as 
Mulheres Metodistas Unidas. Neste quadriénio, a JGPBS 
atingiu o seu objectivo de financiamento de 25 milhões 
de dólares para criar pagamentos de pensões para as con-
ferências centrais que deles necessitavam. A partir de 30 
de Junho de 2015, 5,6 milhões de dólares em ganhos de 
investimento foram atribuídos, providenciando uma base 
financeira que dá às conferências centrais tempo para criar 
a sua base de contribuição para futuros reformados. O pro-
grama serve mais de 2882 pastores reformados e cônjuges 
sobreviventes em África, Ásia e Europa.

Maior Investidor Denominacional dos E.U.A.

A JGPBS gere o maior fundo de pensões de fé do país—
com aproximadamente 21 mil milhões de dólares em activos 
sob gestão—e está entre os 100 maiores gestores de fundos 
de pensões nos E.U.A. O reconhecimento dos nossos pares e 
aqueles que avaliam e monitorizam os grandes investidores 
ajuda a confirmar que somos um líder no mundo do inves-
timento sustentável, tomando as medidas correctas para ex-
ceder as obrigações actuais que temos, bem como ter uma 
perspectiva a longo prazo para descansar aqueles que contam 
connosco para ter um apoio no futuro.

Wespath Benefits and Investments

Julho de 2016 trará consigo uma alteração no nome da 
JGPBS para Wespath Benefits and Investments de modo a 
melhor reflectir a nossa herança Wesleyana e o âmbito dos 
nossos serviços de benefícios e investimento, à medida que 
olhamos para o futuro, continuando a cuidar daqueles que 
servem a IMU nos Estados Unidos e no mundo.

Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde
Resumo do relatório Um: Perspectiva geral
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Cuidar daqueles que servem

A missão da Junta Geral de Pensões e Benefícios de 
Saúde (JGPBS) é cuidar daqueles que servem providenciando 
benefícios e serviços de investimento que honrem a missão e 
princípios da Igreja Metodista Unida. Os planos de reforma, 
saúde e segurança social e programas que administramos, e 
os investimentos que efectuamos, ajudam a apoiar os clérigos 
e os trabalhadores da igreja durante as transições da vida, 
providenciando benefícios quando e durante o tempo que são 
esperados.

Somos a principal instituição financeira a poupanças a 
longo prazo e de apoio à reforma para 92.000 clérigos e fun-
cionários leigos na IMU: 42.000 participantes activos; 34.000 
clérigos, funcionários leigos, cônjuges sobreviventes e depen-
dentes que recebem benefícios do plano de reforma; e 16.000 
antigos participantes com saldos de conta.

Administramos benefícios de planos de reforma, saúde, 
invalidez e morte e serviços para o clero e funcionários 
leigos de agências gerais, igrejas locais e instituições afili-
adas à IMU. Estes planos e serviços ajudam a fazer a dif-
erença nas vidas de dezenas de milhares de participantes e 
das suas famílias—concebidos para ajudar a servir e apoiar o 
seu bem-estar pessoal e financeiro e de acordo com os valores 
da IMU.

Investimento Sustentável e a Nossa Função 
Fiduciária

Usamos o termo “investimento sustentável” para desta-
car as nossas expectativas para o desempenho dos nossos 
fundos de investimento, bem como o impacto positivo que 
pretendemos que os nossos investimentos globais tenham na 
sociedade. A JGPBS reconhece a responsabilidade e a opor-
tunidade de proteger e promover os direitos humanos e o 
ambiente, pois estes são afectados por muitas das empresas 
em que investimos. O Livro de Disciplina ¶ 717 orienta-nos 
para que “façamos um esforço consciente de investir em in-
stituições, empresas, corporações ou fundos cujas práticas 
sejam consistentes com os objectivos definidos nos Princípios 
Sociais”.

A JGPBS é, em primeiro lugar, uma “fiduciária”. Isto 
significa que temos um dever legal de agir apenas nos mel-
hores interesses dos participantes e beneficiários: os clérigos 
activos e reformados e os funcionários leigos da IMU e suas 
afiliadas. O Livro de Disciplina reflecte esta responsabili-
dade no ¶ 1504, comandando a JGPBS “a cumprir os seus 

deveres fiduciários. . . apenas no interesse dos participantes 
e beneficiários e com o objectivo exclusivo de providenciar 
benefícios aos participantes e aos seus beneficiários. . . “. Por 
este motivo, opomo-nos a qualquer investimento que nos leve 
a tomar riscos imprudentes que possam afectar adversamente 
os participantes e investidores institucionais.

Ao providenciar benefícios e serviços de investimento 
de acordo com os princípios da IMU, continuamos a nossa 
função de mordomia—uma missão que teve início em 1908—
de cuidar dos servos da Igreja nos Estados Unidos e, actual-
mente, em todo o mundo através das Pensões da Conferência 
Central.

Maior Investidor Denominacional dos E.U.A.

A JGPBS gere o maior fundo de pensões denominacional 
do país e está entre os 100 maiores gestores de fundos de 
pensões nos E.U.A., com cerca de 21 mil milhões de dólares 
americanos em activos.

Ano (a partir de  
31 de Dezembro)

Activos em Gestão (em 
milhares de milhões)

2011 $16,8

2012 $18,5

2013 $20,4

2014 $20,9

Desempenho do investimento

Os fundos da JGPBS têm produzido consistentemente re-
sultados de investimento competitivos comparativamente com 
fundos similares de retalho ou de instituições oferecidos pela 
indústria de fundos mútuos. Os participantes e os investidores 
institucionais beneficiam das baixas taxas de despesa dos nos-
sos fundos, serviços prestados por firmas de gestão de inves-
timento de alta qualidade e acesso a uma ampla variedade de 
classes de activos. Estão disponíveis mais informações relativa-
mente ao desempenho histórico dos fundos e posições em com-
paração ao universo dos fundos mútuos em www.gbophb.org.

Em 2011, a agência renomeou a sua divisão de investi-
mentos para Wespath Investment Management e começou a 
oferecer activamente os seus fundos às fundações Metodistas 
Unidas, agências, lares para jovens, instituições de cuidados à 
terceira idade e várias outras organizações afiliadas Metodis-
tas. Durante os quatro anos desde o lançamento da Wespath, 
as organizações afiliadas com os MU confiaram mais de mil 
milhões de activos de investimento à JGPBS.

Relatório Um: Perspectiva geral
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Ano Custo operativo ($000,000) Percentagem de activos*

2011 50,6 0,61

2012 50,9 0,61

2013 52,2 0,56

2014 53,3 0,59
*Nota: Inclui as taxas de custódia bancária e gestão de investimentos.

Custo das Operações

De acordo com o Livro de Disciplina, a JGPBS não recebe 
fundos gerais da igreja para apoiar as suas despesas de oper-
ação. Como resultado, as nossas operações são financiadas 
apenas a partir do rendimento do investimento e a passagem 

para os nossos fundos de gestão de investimento, custódia de 
bancos e despesas de administração de fundos relacionados 
com os vários planos.

Com o compromisso face à nossa responsabilidade de 
mordomia e a nossa obrigação enquanto fiduciária do plano, 
tentamos constantemente melhorar as eficiências de operação.

O custo anual dos três componentes, enquanto rácio do 
nosso valor médio de portfólio, foi 58,9 pontos base (bps) 
(0,589%) em 2014; 56,3 bps (0,563%) em 2013; 60,7 bps 
(0,607%) em 2012 e 60,8 bps (0,608%) em 2011. 

Destaques do Quadriénio 2012-2016

Durante o quadriénio 2012-16, a JGPBS apresentou no-
vos serviços, implementou alterações em outros e começou a 
oferecer novas oportunidades de investimento. Os destaques 
de programa e serviços deste quadriénio incluem o seguinte:

• Foi atingido o objectivo de obtenção de fundos de 25 
milhões de dólares americanos para a Iniciativa de 
Pensões das Conferências Centrais—agora conhecida 
como Pensões das Conferências Centrais.

• Foram implementadas alterações ao Programa de Segu-
rança de Reforma do Clero (PSRC) e no Plano Minis-
terial de Pensões (PPM), como mandatado pela legis-
lação da Conferência Geral 2012. As alterações tiveram 
impacto na elegibilidade, contribuições e pagamentos 
mensais do clero.

• Foram implementadas alterações ao Plano de Protecção 
Abrangente (PPA), como mandatado pela legislação da 
Conferência Geral de 2012, incluindo introdução do Pro-
grama de Transição Voluntária e alterações relacionadas 
com invalidez de longo prazo e benefícios por morte.

• Foi implementada a ferramenta de Rendimento de 
Reforma LifeStage para ajudar a que o rendimento da 
reforma dos participantes dure toda a vida.

• Foi implementado o Serviço de Gestão de Contribuição 
para pagamentos online de contribuições do patrocinador 
para o plano e actualizações de informação do participante.

• Foram recebidos planos de financiamento de benefícios 
abrangentes de todas as conferências anuais durante 
dois anos consecutivos.

• Foi lançado o revitup!—um novo evento educacional 
financeiro para os clérigos jovens.

• Foi amplificada a actividade da Equipa de Consulto-
ria de Aconselhamento Financeiro (ECAF), uma par-
ceria estratégica com o Conselho Geral de Finanças e 
Administração e bispos reformados, criada durante o 
quadriénio anterior. A ECAF providenciou uma análise 
abrangente e consultoria financeira a 15 conferências 
anuais até à data (até Agosto de 2015).

• Foram iniciadas colaborações com outras agências/enti-
dades IMU para promover a saúde na denominação: Rede 
de Ministérios de Saúde IMU (com os Ministérios Globais) 
e inquéritos de saúde do clero (com a Conferência Anual 
de Virgínia, Iniciativa de Saúde do Clero de Duke e Centro 
da Universidade de Duke para a Espiritualidade).

• Foram introduzidos dois novos veículos de selecção de 
plano HealthFlex que equilibram a escolha para o par-
ticipante com controlos de custo para as conferências 
anuais e outros patrocinadores do plano.

• Foram recebidos vários prémios da indústria para em-
penho face ao bem-estar dos clérigos e trabalhadores 
leigos, gestão de activos de participante e institucionais 
e mordomia ambiental do local da sede.

• Apresentámos três novos fundos de investimento: Eq-
uity Social Values Plus Fund, U.S. Equity Index Fund e 
Extended Term Fixed Income Fund.

• Destacámos o investimento sustentável ao expandir 
e fortalecer orientações de investimento e exclusões 
éticas para lidar com preocupações relacionadas com 
instalações correccionais privadas, direitos humanos e 
mudanças climáticas/carvão térmico.

• Reunimos a Força de Trabalho de Direitos Humanos e 
Ética de Investimento com os Ministérios Globais (ver 
em baixo); visitámos Israel e a Palestina duas vezes 
(2012 e 2015) para comunicar estas preocupações ao 
mesmo tempo que se explora o potencial de um investi-
mento de impacto positivo.

• Foi celebrado o 25º aniversário do Programa de Em-
préstimo com Objectivo Social Positivo—com 1,8 mil 
milhões de dólares em empréstimos para habitações 
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acessíveis, desenvolvimento de comunidades e mi-
cro-finanças desde o início em 1990.

• Preparámos a implementação da alteração do nome da 
agência para Wespath, em Julho de 2016.

Existirão mais destaques.

Pensões da Conferência Central

Pensões da Conferência Central (PCC) é o novo nome 
para o programa que administra a Iniciativa de Pensões das 
Conferências Centrais original desde que o seu objectivo de 
obtenção de fundos no valor de 25 milhões de dólares foi 
atingido no Outono de 2013. Doações de indivíduos, igrejas 
locais, conferências e cinco agências gerais foram recolhi-
das para apoiar este esforço, tornando possível a transição da 
recolha de fundos para administração, apoio e investimento 
de pensões a tempo inteiro.

Até 30 de Junho de 2015, 95,3 por cento das dações 
foram realizadas, e as dações e contribuições continuam a ser 
recebidas. Ao longo do tempo, as conferências centrais irão 
criar os seus próprios planos de pensão com contribuições 
auto-sustentáveis das suas igrejas e pastores activos. A partir 
de 30 de Junho de 2015, 5,6 milhões de dólares em ganhos 
de investimento foram atribuídos, providenciando uma base 
financeira que dá às conferências centrais tempo para criar 
a sua base de contribuição para futuros reformados. O pro-
grama serve mais de 2882 pastores reformados e cônjuges 
sobreviventes nas conferências centrais de África, Ásia e 
Europa.

Força de Trabalho sobre Direitos Humanos e Ética 
de Investimento

A Conferência Geral de 2012 solicitou à JGPBS que ex-
plore o investimento financeiro e económico positivo na Pal-
estina. Em resposta, uma delegação da JGPBS e Ministérios 
Globais viajou até Israel e Palestina em Outubro de 2012 para 
melhor compreender a dinâmica da região e o impacto nos 
direitos humanos palestinianos. Uma segunda visita à região 
está marcada para Outubro de 2015.

Após a sua missão de investigação, a Força de Trabalho 
sobre Direitos Humanos e Ética de Investimento (FT DHEI) foi 
reunida pela JGPBS, Ministérios Globais e outras organizações 
da Igreja e seculares “para identificar recursos, princípios e pro-
cedimentos que expressam o nosso compromisso para com os 
direitos humanos, tendo em conta a responsabilidade fiduciária 
e prioridades de ministérios, consistente com a missão global e 
padrões éticos da Igreja Metodista Unida”.

Ao longo do decorrer de cinco reuniões, a Força de Tra-
balho reuniu informação acerca de protocolos dos direitos 
humanos; estudaram os ensinamentos e políticas Metodistas 

Unidas relacionadas com os direitos humanos e investimen-
tos; debateram casos de estudo sobre Israel e a Palestina, a 
República Democrática do Congo e o Tibete; partilharam 
estratégias para o investimento socialmente responsável; e 
comunicaram com teólogos em conversações e leituras rela-
cionadas com a teologia e direitos humanos.

O relatório da FR DHEI foi partilhado na IMU em 2014. 
Desde então, os secretários gerais da JGPBS, Ministérios 
Globais, Mulheres MU e Igreja e Sociedade continuam a re-
unir-se, explorando formas de juntar as suas vozes para re-
alizar uma alteração mais ampla ao satisfazer as suas missões 
de agência específicas.

Programa de Actividade Pulso Virgem

O interesse e participação no programa de actividade 
Pulso Virgem continua a crescer na IMU. Desde Julho de 
2015, já participaram 43 conferências anuais. Também par-
ticiparam vários grupos de funcionários da IMU, incluindo 
pessoal das agências gerais da IMU e os missionários da IMU 
através dos Ministérios Globais. No geral, mais de 40.000 
clérigos e trabalhadores leigos da IMU são elegíveis para 
este programa, o qual demonstrou maiores níveis de activ-
idade associados a menores custos de cuidados de saúde e 
tendências de custo na população HealthFlex. Desde que o 
programa foi adoptado em 2009, quase 16 000 participantes 
registaram 35,7 mil milhões de passos—um total de 28,6 mil-
hões de quilómetros—o suficiente para dar a volta ao mundo 
718 vezes ou ir 37 vezes à lua e voltar.

Programa de Transição Voluntária (PTV)

Aprovado pela Conferência Geral de 2012, este programa 
(implementado a 1 de Janeiro de 2013; fim a 31 de Dezem-
bro de 2020) providencia a clérigos elegíveis um método fi-
nanceiramente suportado para uma saída do ministério cheia 
de graça. Desde o seu início, 22 indivíduos beneficiaram do 
apoio do PTV em termos financeiros e carreira/colocação.

Serviço de Notícias Internacionais de Investidor 
Responsável (UK)

O Relatório de Investimento Sustentável de 2014 da JG-
PBS estava entre 16 investidores internacionais nomeados 
para comunicação de investimento de qualidade e transpar-
ente de entre 1200 organizações investigadas. A JGPBS rece-
beu o reconhecimento “Comendado” 2015 como uma das três 
melhores organizações reconhecidas.

Projecto Internacional de Divulgação de 
Proprietário de Activos 2015 (PDPA)

O PDPA colocou a JGPBS e a divisão da Wespath Invest-
ment Management em 10º lugar de 500 fundos de pensões 
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(Clérigos indicados em itálico)

Bispo Paul Leeland, Presidente
Bispo Robert Schnase, Vice-Presidente e Secretário de 

Registo
Tracy Bass
James Berner
Brenda Biler
Donald Brackey
Cedrick Bridgeforth
Lawson Bryan 
Jennifer Burton
Daniel Carmichael
Necia Dexter (membro do comité não pertencente à junta 

—Auditoria)
Bispo Gaspar João Domingos
Jean Edin
Donald Emmert
Rachel Flynn
Ron Gebhardtsbauer (membro do comité não pertencente 

à junta—Fiduciário)
Gary George
John Goodwin
Kevin Goodwin
William Green (membro do comité não pertencente à 

junta—Fiduciário)
Janice Griffith
Miriam Hagan
Steven Harding (membro do comité não pertencente à 

junta—Auditoria)

Zedna Haverstock (2012-15)
William Junk
Teresa Keese
Gloria Kymn
Robert Long
Irwin Loud III (membro do comité não pertencente à 

junta—Fiduciário)
Robby Lowry 
Feliza Mariano
Pamela Moench (membro do comité não pertencente à 

junta—Fiduciário)
Paul Nessler 
Thomas Parkinson
Jerry Pinkerton 
Neal Purcell (membro do comité não pertencente à 

junta—Auditoria)
Scott Selman 
Timothy Smith (membro do comité não pertencente à 

junta—Princípios IMU)
Gray Southern
Cheryl Tillman (membro do comité não pertencente à 

junta—Auditoria)
Ed Tomlinson
Melba Wilson

Ex-Officio
Barbara A. Boigegrain, Secretária Geral

internacionais. O PDPA é o único exame independente da 
gestão dos climas de risco e oportunidades de fundos de 
pensões e reforma.

Visite o nosso site: www.gbophb.org para informação 
adicional sobre os planos, programas e desempenho do fundo 
da JGPBS.

Wespath—um novo nome da JGPBS

Ao longo dos últimos 108 anos, existiram várias me-
tas que tornaram esta agência aquilo que é. . . e atingimos 
mais uma. À medida que o âmbito da nossa missão evoluiu, 
o nosso nome evoluiu com ele, expressando a natureza do 
nosso trabalho—descrevendo a nossa função de serviço e re-
sponsabilidade, enquanto agência administrativa da Igreja—e 
tornando-se cada vez longo.

O nosso nome mudou cinco vezes desde 1908 para re-
flectir a natureza em mutação das responsabilidades da agên-
cia. Actualmente, temos um nome muito longo, e ainda assim 
não descreve tudo o que fazemos ao serviço da Igreja.

Com aproximadamente 21 mil milhões de dólares em 
activos sob gestão, somos o maior investidor da denomi-
nação—e estamos entre os 100 maiores de todos os fundos 
de pensões dos E.U.A.—mas o nosso nome não reflecte este 
aspecto importante do nosso trabalho. Por esse motivo, em 
Julho de 2016 vamos alterar o nome da agência para Wespath 
Benefits and Investments.

O novo nome honra John Wesley, o fundador do Meto-
dismo e um forte defensor da justiça social; também implica 
outros princípios filosóficos wesleyanos: a importância da 
saúde física, mordomia e cuidar das criações de Deus. Temos 
usado a marca Wespath para a nossa divisão de Gestão de 
Investimento desde 2011 e agora vamos elevá-lo como nome 
da agência.

No nosso novo nome, Wespath . . .
Wes—reconhece e honra John Wesley.
Path—refere-se ao nosso objectivo e providenciar aos 

participantes e clientes institucionais um caminho para seguir 
para atingir objectivos de reforma, saúde e investimento.

Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde—Conselho de Direcção
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A Decisão do Conselho Judicial 481 indica que “[a]pe-
nas a Conferência Geral tem autorização de criar, estabelecer, 
rever, modificar, terminar ou continuar. . . os vários planos de 
pensão da Igreja Metodista Unida”. Esta decisão e a Decisão 
do Conselho Judicial 1008 indicam ainda que as alterações da 
lei federal ou estadual podem efectuar algumas alterações nas 
disposições do plano necessárias entre sessões da Conferência 

Geral. Deste modo, a Junta Geral de Pensões e Benefícios de 
Saúde (JGPBS) pode alterar os planos de acordo com os req-
uisitos da lei secular. A JGPBS não teve de realizar quaisquer 
tais alterações aos planos durante este quadriénio.

Relatório Dois: Mudanças em resposta às alterações legislativas locais
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A petição nº 20412, Serviço Conexional e de Saúde 
de Reformados foi referida à Junta Geral de Pensões e 
Benefícios de Saúde (JGPBS) para mais estudo sobre os 
custos de implementação e processos, em consulta com as 
juntas de pensões das conferências anuais, a ser reportado 
à Conferência Geral de 2016. 

O principal objectivo desta referência era que a JGPBS es-
tudasse mais as potenciais consequências financeiras, admin-
istrativas e relacionadas com a implementação com impacto 
nas conferências anuais, especificamente face à necessidade 
de determinação/clareza sobre: consequências actuariais/
financeiras para as conferências anuais (e em último lugar, 
para as igrejas locais); aplicação da petição a reformados ex-
istentes e futuros; considerações de implementação/adminis-
trativas e outras consequências não pretendidas/não previstas.

Os resultados desta investigação indicam claramente 
uma menor necessidade de solução denominacional com-
parada com há quatro anos, quando a petição foi submetida 
à Conferência Geral de 2012. A tendência continuada entre 
as conferências é eliminar ou reduzir bastante os benefícios 
de saúde dos reformados, com significativa variabilidade nas 
estratégias de saúde dos reformados das conferências—desde 
não oferecer cobertura, até oferecer cobertura fora das con-
ferências mas com uma ajuda financeira (por exemplo, mer-
cado de suplemento Medicare público individual) até oferecer 
cobertura total (planos Medicare por toda a conferência). Ver 
resposta completa no Relatório Três.

A petição nº 21071, Alinhar os Investimentos da IMU 
com as Resoluções sobre Israel-Palestina requerem que 
a JGPBS explore sérias estratégias de criação de paz em 
Israel e na Palestina, incluindo investimento económico e 
financeiro positivo na Palestina. 

As actividades da JGPBS em resposta a esta petição in-
cluíram exploração de sérias estratégias de criação de paz em 
Israel e nos territórios da Palestina, incluindo investimento 
económico e financeiro positivo nos territórios palestinos. As 
respostas da JGPBS durante este quadriénio incluem:

• Enviar uma delegação da JGPBS (Secretária-Geral Bar-
bara Boigegrain e Responsável de Investimento Dave 
Zellner) e Ministérios Globais a Israel e aos territórios 
Palestinianos em Outubro de 2012 para melhor com-
preender as dinâmicas da região e o impacto nos direit-
os humanos palestinos;

• Comunicar com as empresas nas quais investimos para 
reconhecerem formalmente e adoptarem os Princípios 

Orientadores das Nações Unidas sobre Negócios e Di-
reitos Humanos (“Princípios Ruggie”);

• Implementar uma orientação de investimento de topo 
que ajude a identificar empresas que operam em áreas 
de alto risco onde as violações dos direitos humanos são 
prevalentes e onde a exclusão do investimento pode ser 
necessária e prudente;

• Providenciar informações na nossa página sobre o pro-
cesso do nosso compromisso corporativo e/ou exclusão 
de empresas que suportam certas actividades nos ter-
ritórios palestinos; 

• Oferecer um fundo com melhores critérios de direitos 
humanos;

• Explorar investimento económico e financeiro positivo 
na Palestina; e

• Trabalhar com Metodistas Unidos na procura de uma 
paz justa e duradoura no Médio Oriente através da 
recém-formada Força de Trabalho de Direitos Humanos 
e Ética de Investimento (FT DHEI).

Ver resposta completa no Relatório Três.

O ¶1506.6 do Livro de Disciplina de 2012 ordena que a 
JGPBS “apresente um relatório quadrienal à Conferência 
Geral relativamente às responsabilidades de longo prazo 
da denominação”. Adicionalmente, a Conferência Geral 
de 2008 estabeleceu vários requisitos de comunicação do 
plano de saúde da conferência anual, incluindo avaliações 
médicas e planos de financiamento para reformados.

Os passivos do plano para o Programa de Segurança de 
Reforma do Clero (PSRC) e para o seu plano predecessor 
(Plano Pré-82) são obrigações das conferências dos E.U.A. que 
patrocinam os planos. De acordo com certas restrições, o Plano 
Pré-82 também responsabiliza cada conferência por definir os 
seus próprios níveis de benefício para o serviço Pré-1982. Deste 
modo, as taxas de benefícios e níveis de financiamento Pré-82 
variam significativamente de conferência para conferência.

As principais conclusões dos planos de financiamento de 
2015, incluem:

• Até à data, não existem activos suficientes para aliviar 
as conferências dos responsabilidades financeiras asso-
ciadas ao Plano Pré-82.

• A disparidade nos níveis de benefícios Pré-82 das con-
ferências está a começar a diminuir.

• A disparidade nos níveis de financiamento Pré-82 das 
conferências é significativa.

Resumo do Relatório Três:  
Referências da Conferência Geral de 2012
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De acordo com este relatório, todas as conferências con-
tribuíram com a quantia mínima necessária para conseguir o 
financiamento total até 31 de Dezembro de 2021, mas várias 
não contribuíram mais do que o valor mínimo. Quase 60 por 
cento das conferências (32) conseguiram 100 por cento do 
financiamento ou mais até 1 de Janeiro de 2013. Contudo, 
a maioria das restantes 24 conferências com financiamento 
abaixo dos 100 por cento continua a aumentar os seus níveis 
dos benefícios, o que aumenta o seu passivo. Note-se que, 
mesmo após ser conseguido o “financiamento total” das 
responsabilidades com os benefícios, contribuições serão 
provavelmente necessárias devido às flutuações de mercado 
e a quaisquer aumentos de benefícios.

O estado de financiado pode ser volátil pois os cálculos 
actuariais dependem de vários pressupostos acerca de eventos 
futuros.

Todas as conferências providenciaram a informação 
médica pós-reforma (MPR) necessária durante o quadrié-
nio, incluindo pressupostos actuariais e dados demográficos, 
através de uma ferramenta de plano de financiamento de 
benefício abrangente (PFBA) criada pela JGPBS. Combinada 
com outros instrumentos de inquérito relacionados, provi-
denciados pela JGPBS em anos recentes, a informação MPR 
das conferências serve como base para este relatório/resumo 

sobre os passivos de benefícios a longo prazo. O estudo mos-
tra que o contínuo aumento da população de reformados não 
tem resultado num correspondente crescimento em passivos 
médicos de reformados ou obrigações de benefício (pas-
sivos) pagos pelas conferências. Apesar de a tendência do 
custo líquido do patrocinador do plano parecer ser significa-
tivamente favorável, as conferências permanecem desafiadas 
devido ao financiamento geral destes passivos. 

Não obstante as pressões financeiras sobre as conferên-
cias e os reformados, pelo menos 75 por cento das conferên-
cias planeiam continuar a oferecer alguma forma de cober-
tura médica aos reformados indefinidamente, ainda assim 
procuram fazê-lo de forma a que controlem e mantenham os 
custos para a conferência e o reformado. À medida que as 
conferências transferem a maior responsabilidade financeira 
pela MRP para os reformados, as conferências também estão 
a implementar alterações nos benefícios e métodos de finan-
ciamento que dêem aos reformados/cônjuges mais escolhas 
de planos e, deste modo, maior flexibilidade para controlar 
os seus próprios custos e alinhar a cobertura do plano com as 
suas necessidades de forma contínua. 

Ver resposta completa no Relatório Três.
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A petição nº 20412, Serviço Conexional e de Saúde 
de Reformados foi referida à Junta Geral de Pensões e 
Benefícios de Saúde (JGPBS) para mais estudo sobre os 
custos de implementação e processos, em consultoria com 
as juntas de pensão de conferência anual, a ser reportado 
à Conferência Geral de 2016. 

Serviço Conexional e de Saúde dos 
Reformados (“portabilidade de saúde dos 

reformados”)

O principal objectivo da referência foi para que a Junta 
Geral de Pensões e Benefícios de Saúde (JGPBS) estudasse 
mais as potenciais consequências financeiras, administrati-
vas e relacionadas com a implementação com impacto nas 
conferências anuais. A Conferência Geral de 2012 viu a ne-
cessidade de determinação/clareza sobre: consequências ac-
tuariais/financeiras para as conferências anuais (e em último 
lugar, as igrejas locais); aplicação da petição a reformados 
existentes e futuros; considerações de implementação/admin-
istrativas e outras consequências não desejadas/não previstas. 

Na criação de uma resposta a esta referência, a JGPBS 
realizou vários passos de investigação, incluindo identificar 
uma solução administrativa e de financiamento. A nossa in-
vestigação e estudo também se focou em determinar a con-
tínua necessidade de tal solução de “portabilidade de saúde 
de reformados” conforme descrito na petição. Esta investi-
gação incluiu avaliação histórica dos números de clérigos 
com serviços em várias conferências e um inquérito às con-
ferências acerca das suas práticas actuais e futuras estratégias 
relativamente à elegibilidade para o plano de saúde dos refor-
mados, cobertura e financiamento.

Os resultados desta investigação indicam claramente uma 
menor necessidade de solução denominacional comparada 
com há quatro anos, quando a petição original foi submetida 
à Conferência Geral de 2012. A tendência continuada entre 
as conferências é eliminar ou reduzir bastante os benefícios 
de saúde dos reformados, com significativa variabilidade nas 
estratégias de saúde dos reformados entre as conferências— 
desde não oferecer cobertura, até oferecer cobertura fora da 
conferência mas com uma ajuda financeira (por exemplo, mer-
cado de suplemento Medicare público individual) até oferecer 
cobertura total [planos Medicare através da conferência; ver 
tabela Obrigações de Benefício MPR (Responsabilidades) 
neste Relatório]. O acesso às opções de cobertura ou cober-
tura total tem ainda mais variações, incluindo escalas de par-
tilha de custos, disposições de anterioridade, calendários de 
investimento, diminuição de cobertura, etc. 

Estas tendências levam não só a uma menor necessidade 
de uma solução da portabilidade de saúde dos reformados, mas 
também a menor possibilidade de introduzir uma plataforma 
administrativa e de financiamento centralizada para a coorde-
nação e “portabilidade” da elegibilidade de saúde dos refor-
mados e cobertura para o clero que serviu em várias conferên-
cias. É possível que no momento em que uma plataforma para 
a portabilidade de saúde dos reformados fosse desenvolvida, 
comunicada e implementada, os benefícios de saúde para os 
reformados possam estar ainda mais estratificados e reduzidos 
ao ponto que as complexidades da solução e custos na Conexão 
serem maiores dos que os benefícios para os clérigos.

Resumindo, devido ao aumento da variação de conferên-
cia-para-conferência e a contínua redução nos benefícios de 
saúde dos reformados, a JGPBS recomenda que a petição de 
2012 sobre o Serviço Conexional e Saúde de Reformados não 
seja novamente submetida. Na ausência de tal legislação, a 
JGPBS recomenda que as conferências sejam intencionais em 
educar os clérigos que estejam a considerar transferências de 
ou para as conferências acerca do potencial impacto das ditas 
transferências nos benefícios de saúde do reformado, e que 
as conferências sejam diligentes na documentação e comuni-
cação das políticas de portabilidade de saúde do reformado, 
de acordo com ¶ 1506.20 do Livro de Disciplina.

A petição nº 21071, Alinhar os Investimentos da IMU 
com as Resoluções sobre Israel-Palestina requer que a 
Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde explore 
sérias estratégias de criação de paz em Israel e na Pales-
tina, incluindo investimento económico e financeiro posi-
tivo na Palestina. 

Alinhar os Investimentos IMU com as 
Resoluções sobre Israel-Palestina

A JGPBS tomou medidas em resposta às resoluções 
sobre Israel-Palestina adoptadas pela Conferência Geral de 
2012. As nossas actividades incluíram comunicação com 
empresas em negócios de risco relacionados com violações 
dos direitos humanos e exploração de investimentos nos ter-
ritórios palestinianos.

Em resposta aos passos específicos identificados pela 
Conferência Geral de 2012, a JGPBS está:

1)  A comunicar com as empresas nas quais investimos 
para reconhecerem formalmente e adoptarem os Princípios 

Relatório Três: Referências da Conferência Geral de 2012
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Orientadores das Nações Unidas sobre Negócios e Direitos 
Humanos (também conhecidos como Princípios Ruggie).

• Os Princípios Orientadores das N.U. sobre Negócios e 
Direitos Humanos providenciam a base para as nossas 
actividades de direitos humanos nos investimentos que 
realizamos:

 ° Encorajamos activamente as empresas que repre-
sentam as nossas maiores holdings a corrigir ou 
criar políticas de direitos humanos robustas para 
incorporar os Princípios Orientadores das N.U. 

 ° Juntámo-nos a um grupo de investidores internacio-
nais, representando quase 4 biliões de dólares sob 
gestão, na emissão de uma declaração apoiando o 
Quadro de Comunicação dos Princípios de Orien-
tação das N.U. O Quadro foi lançado em Fevereiro 
de 2015 para ajudar as corporações a efectuarem 
comunicações sobre os direitos humanos de acordo 
com os Princípios Orientadores das N.U.

 ° No Verão de 2015, juntámo-nos a uma nova ini-
ciativa colaborativa de investidores, organizada 
pelos Princípios para o Investimento Responsável 
(PIR). O projecto foca-se em envolver empresas 
na indústria extractiva internacional relativamente 
à sua implementação dos Princípios Orientadores 
das N.U.—que esperamos que irá definir a melhor 
prática e encorajar empresas em outros sectores a 
fazer o mesmo.

• Estamos a envolver grandes empresas, especifica-
mente relativamente às suas operações em Israel e nos 
territórios da Palestina, incluindo a Caterpillar, Hewl-
ett-Packard (HP), Motorola, Microsoft e Intel. Continu-
amos a sondar as suas políticas sobre direitos humanos 
e procuramos saber como essas políticas influenciam 
as operações empresariais e decisões relativas ao mar-
keting e venda de produtos. Para empresas com pes-
soas em Israel, os territórios Palestinianos, ou ambos, 
procuramos informação sobre cumprimento de práticas 
de emprego justas e solicitamos dados para suportar as 
respostas que recebemos. Apesar de as nossas acções de 
envolvimento suportarem a melhoria contínua, vimos 
progresso significativo, incluindo a política de direitos 
humanos da HP que refere os Princípios Orientadores 
das N.U., e a Caterpillar elevando a “Sustentabilidade” 
como um dos seus cinco valores centrais. 

2)  Implementar uma orientação de investimento 
de topo que ajuda a identificar empresas que operam em 
áreas de alto risco onde as violações dos direitos humanos 
são prevalentes e onde a exclusão do investimento pode ser 
necessária. 

• Introduzimos uma nova orientação de direitos humanos 
que providencia orientação para as nossas acções de co-

municação empresarial e destaca os riscos relacionados 
com os direitos humanos que podem potencialmente 
afectar o valor de longo prazo dos activos de investi-
mento. Estamos a implementar a orientação de direitos 
humanos para ajudar a determinar, de acordo com o de-
ver fiduciário da JGPBS, se o risco financeiro de deter 
valores mobiliários identificados é suficientemente sig-
nificativo para solicitar a exclusão dos fundos da JG-
PBS. A recusa por parte de uma empresa em reconhecer 
ou adoptar os Princípios de Orientação das N.U. consti-
tui um elemento importante na determinação de riscos 
relacionados com os direitos humanos.

• A nossa orientação de direitos humanos examina áreas 
de grande risco em todo o mundo, incluindo zonas de 
conflito e áreas onde ocorrem violações da lei interna-
cional. Como resultado, a orientação pode afectar certas 
empresas devido ao seu significativo envolvimento em 
territórios Palestinianos. A nossa análise de áreas de ris-
co elevado inclui pesquisa por parte de um perito inde-
pendente e objectivo na avaliação dos riscos dos direitos 
humanos nas operações de uma empresa.

3)  Providenciar informações no nosso website rela-
tivamente ao processo do nosso envolvimento corporativo 
e/ou exclusão das empresas devido a riscos significativos 
relacionados com os direitos humanos.

• Temos uma página dedicada aos Direitos humanos no 
site da JGPBS, a qual actualizamos regularmente. A 
página explica como as nossas actividades se alinham 
com os Princípios de Orientação das N.U.; providencia 
exemplos no nosso processo de envolvimento e activi-
dades e detalha a implementação da nossa orientação de 
investimento em direitos humanos. www.gbophb.org/
humanrights/

• Possuímos páginas adicionais com atalhos para a nossa 
Política de Gestão de Risco de Sustentabilidade Exces-
sivo e Questões e Respostas relativamente à nossa ori-
entação de investimento de direitos humanos. Esta infor-
mação explica o nosso processo para excluir empresas 
devido a riscos relacionados com os direitos humanos.

4)  Oferecer um fundo com melhores critérios de di-
reitos humanos.

• Lançámos o Equity Social Values Plus Fund (ESVPF) 
em Dezembro de 2014. O fundo foi criado para prov-
idenciar uma opção de investimento com critérios de 
direitos humanos e ambientais principalmente baseados 
num índice de empresas determinado por MSCI, um 
perito terceiro.

5)  Explorar investimento positivo nos territórios 
Palestinianos.
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• Estamos à procura de oportunidades de investimento que 
tenham um impacto positivo nos territórios Palestinianos. 
A nossa equipa de investimento está a consultar várias 
firmas de investimento e a avaliar uma grande gama de 
possíveis oportunidades de investimento. No final de 
2014, dois membros da equipa viajaram para os territóri-
os palestinianos para realizar a devida diligência em pro-
jectos de investimento sob consideração, e em 2015 os 
membros da equipa reuniram-se com representantes que 
promovem outras oportunidades de investimento.

6) Trabalhar com Metodistas Unidos na procura de 
uma paz justa e duradoura no Médio Oriente. 

A Conferência Geral de 2012 solicitou à JGPBS que ex-
plorassee o investimento financeiro e económico positivo na 
Palestina. Em resposta, uma delegação da JGPBS (Secretária-
Geral Barbara Boigegrain e Responsável de Investimento 
Dave Zellner) e Ministérios Globais viajaram até Israel e aos 
territórios palestinianos em Outubro de 2012 para melhor 
compreender as dinâmicas da região e o impacto nos direitos 
humanos palestinianos. 

Após a sua missão de investigação, a Força de Trabalho 
sobre Direitos Humanos e Ética de Investimento (FT DHEI) 
foi reunida pela JGPBS, Ministérios Globais “para identificar 
recursos, princípios e procedimentos que expressam o nosso 
compromisso para com os direitos humanos, tendo em conta 
a responsabilidade fiduciária e prioridades de ministérios, 
consistente com a missão global e padrões éticos da Igreja 
Metodista Unida”.

Foi um objectivo da FT DHEI explorar formas através 
das quais a Igreja possa gerir a missão e considerações de 
investimento onde existam abusos dos direitos humanos.

O Bispo Ken Carter (Área Episcopal da Florida) presidiu 
a Força de Trabalho, e os participantes incluíram as juntas 
gerais da IMU da Pensão e Benefícios de Saúde, Ministérios 
Globais, Igreja e Sociedade e Mulheres Metodistas Unidas; a 
Fundação Metodista Unida da Geórgia; e vários seminários 
e conferências Metodistas Unidos. O Carter Center e Boston 
Common Asset Management LLC, uma empresa de gestão 
de investimentos sustentáveis, também foram representados 
na FT DHEI.

No decurso de cinco reuniões, a Força de Trabalho reu-
niu informação acerca de protocolos dos direitos humanos; 
estudou os ensinamentos e políticas Metodistas Unidos rel-
acionados com os direitos humanos e investimentos; debat-
eram casos de estudo sobre Israel e a Palestina, a República 
Democrática do Congo e o Tibete; partilharam estratégias 
para o investimento socialmente responsável; e comunicaram 

com teólogos em conversações e leituras relacionadas com a 
teologia e direitos humanos.

O relatório da FT DHEI foi partilhado na IMU em 
2014. Desde então, os quatro secretários gerais da JGPBS, 
Ministérios Globais, Mulheres MU e Igreja e Sociedade con-
tinuam a reunir-se, explorando formas de juntar as suas vozes 
para efectivar uma alteração mais ampla ao satisfazer as suas 
missões de agência específicas.

Com uma viagem de acompanhamento com represen-
tantes da JGPBS e outras agências da IMU marcada para Ou-
tubro de 2015, a JGPBS segue de perto os eventos na região e 
está em diálogo constante com peritos que representam uma 
variedade de pontos de vista. 

O ¶1506.6 do Livro de Disciplina 2012 solicita que a 
JGPBS “apresente um relatório quadrienal à Conferência 
Geral relativamente às responsabilidades de longo prazo 
da denominação”. 

Relatório Quadrienal Relativamente às 
Responsabilidades de Benefícios de Longo 

Prazo da Denominação

As conferências anuais têm de concluir um plano de fi-
nanciamento formal a cada ano. A GBPHB deverá apresen-
tar um relatório com as respectivas conclusões em todas as 
Conferências Gerais. Todas as conferências anuais têm de 
concluir um plano de financiamento para 2015 e receberam 
opiniões favoráveis. 

Este relatório foca-se nas obrigações de benefícios de 
longo prazo e financiamento relacionado com os benefícios 
para os componentes de benefícios definidos do Programa de 
Segurança de Reforma do Clero (PSRC), o qual providencia 
benefícios de pensão e reforma para o clérigos das conferên-
cias anuais nos Estados Unidos. As Anuidades do Plano de 
Pensão Ministerial (PPM) e benefícios do Plano Pré-1982 
fazem parte dessas obrigações. O relatório também lida com 
os benefícios médicos pós-reforma actualmente providencia-
dos pelas conferências anuais dos E.U.A.

Ao contrário dos planos de pensão e reforma Metodistas 
Unidos fora dos E.U.A., o PSRC e os seus planos predeces-
sores são regidos pela Conferência Geral. As responsabili-
dades do plano são obrigações das conferências dos E.U.A. 
que patrocinam os planos.

A composição e dimensão da força de trabalho dos 
clérigos são factores nas responsabilidades dos benefícios. O 
seguinte gráfico indica o número de clérigos nomeados nos 
E.U.A. durante 20 anos.
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Clérigos nos E.U.A.

O crescimento das nomeações a tempo parcial e o de-
clínio de nomeações a tempo inteiro afectaram os custos 
dos benefícios, bem como o número de membros do clero 
elegíveis para certos benefícios. Se as tendências recentes 
continuarem (conforme indicado pelo ponteado), daqui a 
20 anos o número de clérigos nomeados a tempo parcial 
poderá aproximar-se do número dos nomeados a tempo 
inteiro.

Como o número de membros do clero que servem em 
tempo parcial (principalmente pastores locais em tempo par-
cial) cresceu, as alterações ao plano realizadas pelas recentes 
Conferências Gerais reduziram o número de clérigos nomea-
dos em tempo parcial que são elegíveis para o PSRC. A acção 
da Conferência Geral de 2012 impediu que mais de 1200 
membros do clero em nomeações em ¼ do tempo continuas-
sem a acumular benefícios de acordo com o plano — cerca de 
315 equivalentes a tempo inteiro (ETI). A Conferência Geral 
de 2012 também permitiu que as conferências anuais deter-
minassem a elegibilidade de outros clérigos nomeados não a 
tempo inteiro. As eleições da conferência reduziram a partic-
ipação do PSRC em mais 535 ETI.

A avaliação contínua dos planos de benefícios e da força 
de trabalho de clérigos é importante para manter os benefícios 

adequados para a população abrangida pelos planos e custos 
sustentáveis para a Igreja.

Responsabilidades de Benefício Definido do 
Plano de Reforma

As responsabilidades de benefícios definidos pela de-
nominação incluem o componente de benefício definido do 
PSCR (BD-PSCR), anuidades do Plano de Pensão Ministerial 
(PPM) e os benefícios do Plano Pré-1982. Estes componentes 
do programa de reforma do clero providenciam uma pensão 
para a vida para o clero reformado e seus cônjuges e sobre-
viventes. As anuidades do BD-PSCR e PPM têm os mesmos 
níveis de financiamento em todas as conferências nos E.U.A. 

O Plano Pré-82, debatido em baixo, tem um nível de 
financiamento diferente para cada conferência. A seguinte 
tabela indica activos, responsabilidades e rácios financiados 
com base em financiamento de longo prazo para anuidades 
do BD-PSCR e PPM, tendo em conta a valorização de 2014 
(dados de 1 de Janeiro de 2014).

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   663 2/24/16   10:49 AM



664  DCA Edição Avançada

Plano Activos (Milhões) Responsabilidades* (Milhões) Rácio financiado

BD-PSCR $1 274 $1 105 115,3%

Anuidades PPM $3 345 $3 018 110,8%
*Base de financiamento a longo prazo

Os planos são também avaliados numa base de mercado. 
As responsabilidades do mercado são calculados usando uma 
taxa de juros consistente com o preço no qual os pagamen-
tos de benefícios vão actualmente ser comercializados num 

mercado aberto. Porque as actuais taxas de juro são mais 
baixas do que as taxas a longo prazo, as responsabilidades 
de mercado são mais elevadas do que as responsabilidades de 
financiamento a longo prazo, como visto na seguinte tabela.

 

Plano Activos (Milhões) Responsabilidades** (Milhões) Rácio financiado

BD-PSCR $1.274` $1.565 81,4%

Anuidades PPM $3.345 $3.594 93,1%
**Base no mercado

O Plano Pré-1982 

(formalmente, Suplemento Um para o Programa de Se-
gurança da Reforma do Clero)

Ao contrário do PSCR e PPM, o Plano Pré-82 não exi-
gia que as conferências financiassem os benefícios, à medida 
que estes eram obtidos. A Conferência Geral de 1980 definiu 
31 de Dezembro de 2021 como a data de validade para fi-
nanciamento total dos benefícios Pré-82 acumulados. Sujeito 
a determinados requisitos mínimos, o Plano Pré-82 permite 
que cada conferência financie as suas responsabilidades tão 
rapidamente ou tão lentamente como preferir. De acordo 
com certas restrições, o Plano Pré-82 também responsabi-
liza cada conferência por definir os seus próprios níveis de 
benefício para um serviço Pré-1982. Deste modo, as taxas de 
benefícios e níveis de financiamento Pré-82 variam significa-
tivamente de conferência para conferência, conforme visto na 
secção seguinte.

Financiamento de conferências e níveis de 
benefícios

O gráfico abaixo reflecte os resultados da valorização de 
1 de Janeiro de 20131 e apenas os activos do Plano Pré-82 
mantidos e protegidos pelo fundo de pensão.

O lado direito do gráfico representa as conferências que 
tenham atingido 100 por cento de financiamento ou mais. A 
metade superior do gráfico representa as conferências com 
níveis de benefícios mais altos. Assim, o quadrante superior 
direito — o mais populado — representa as conferências com 
níveis de benefício mais elevados, assim como níveis de fi-
nanciamento mais elevados. 

O quadrante superior esquerdo representa conferências 
com níveis de benefício mais elevados mas níveis de financia-
mento mais baixos. 

1. Os resultados da avaliação de 1 de Janeiro de 2013 são das contribuições de 2015 e têm como base o nível de benefício PSR de 2015. 
2. Os rácios financiados desde 1 de Janeiro de 2013 são usados para determinar as contribuições de 2015.  

Rácio Financiado do Plano Pré-82, 1/1/13 para  
Contribuições de 20152

(cada diamante representa uma conferência)
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O estado de financiado pode ser volátil pois os cálcu-
los actuariais dependem de vários pressupostos acerca de 
eventos futuros. É muito possível que uma conferência que 
tenha alcançado 100% de financiamento (ou mais) tenha uma 
despromoção para uma posição de sub-financiamento. Por 
isso, é importante manter um plano de financiamento e res-
erva mesmo após se tornar “totalmente financiado” naquele 
momento.

A decisão de uma conferência sobre o nível de benefícios 
do Pré-82 afecta o estado de financiado de todo o Plano Pré-
82 e altera a exposição de risco financeiro a outras conferên-
cias. Os planos de financiamento, acima mencionados, prov-
idenciam uma forma para melhor compreender a situação 
financeira do Plano Pré-82.

As conclusões chave dos planos de financiamento de 
2015 estão resumidas em baixo: 

• Até à data, não existem activos suficientes para aliviar 
as conferências das responsabilidades financeiras asso-
ciadas ao Plano Pré-82.

• A disparidade nos níveis de benefícios Pré-82 das con-
ferências está a começar a diminuir.

• A disparidade nos níveis de financiamento Pré-82 das 
conferências é significativa.

A JGPBS implementou uma estratégia para melhorar a 
sustentabilidade dos programas de benefícios dos clérigos. 
Em consideração da maturidade do Plano Pré-82, anteci-
pamos uma descida na potencial volatilidade para o Plano 
Pré-82 resultante das reduções futuras na sua exposição de 
equidade, associada a uma descida correspondente na taxa de 
desconto usada para valorizar as responsabilidades do plano. 
Para a contribuição de 2016, a taxa de desconto foi diminuída 
de 7,00 por cento para 6,75 por cento.

Estado geral de financiamento do Plano Pré-82

O gráfico abaixo mostra que no total, se o financiamento 
de conferências com excesso de financiamento for usado para 
satisfazer outras responsabilidades não financiadas de outras 
conferências, o Plano Pré-82 está financiado a mais de 100 
por cento. No entanto, sob um cenário mais prático, assum-
indo que as conferências individuais vão reter qualquer exce-
dente que tenham acumulado, o plano não está financiado a 
100 por cento. Consultar o Anexo A para percentagens espe-
cíficas por conferência. O estado de financiado mostrado tem 
como base as expectativas específicas de futuros aumentos 
de benefícios por conferência, conforme indicado nos seus 
planos de financiamento.

Rácio Financiado do Plano Pré-82 Total para 2015

Note-se que o estado de financiado não é estático e pode 
ser volátil. Calcular o estado de financiado envolve muitos 
pressupostos sobre futuros eventos, incluindo retornos de in-
vestimento, que podem ser ou não realizados.

Todas as análises de estado de financiado neste relatório 
são feitas partindo do princípio que as conferências continuam 

a financiar o Plano Pré-82. Se o apoio financeiro e o seu risco 
associado forem transferidos para outra parte (por exemplo, 
para uma seguradora), as responsabilidades seriam significa-
tivamente mais elevadas (devido ao lucro e a serem usadas as 
taxas de mercado actuais, as quais são historicamente baixas) 
e o estado de financiado seria mais baixo.
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De acordo com este relatório, todas as conferências con-
tribuíram a quantia mínima necessária para conseguir o finan-
ciamento total até 31 de Dezembro de 2021, mas várias não 
contribuíram mais do que o valor mínimo. Quase 60 por cento 
das conferências (32) conseguiram 100 por cento do financia-
mento ou mais até 1 de Janeiro de 2013. Contudo, a maioria 
das restantes 24 conferências3 com financiamento abaixo dos 
100 por cento continua a aumentar os seus níveis dos bene-
fícios, o que aumenta os seus passivos. Note-se que, mesmo 
após ser conseguido o “financiamento total” das responsabi-
lidades com benefícios, as contribuições serão provavelmente 
necessárias devido às flutuações de mercado e quaisquer au-
mentos de benefícios. 

Os activos nas contas detidas pela conferência para as 
contribuições para o Plano Pré-82 são descritos nos seus 
planos de financiamento. O gráfico de Estado Efectivo de 
Financiado abaixo mostra como as posições financiadas efi-
cazmente mudam quando aqueles activos são considerados. 
Muitas conferências com responsabilidades não-financiadas 
têm activos suficientes detidos fora do plano para cumprir 
com as suas obrigações do Plano Pré-82. No entanto, a grande 
maioria desses activos estão disponíveis para usos que não 
para o financiamento do Pré-82, p. ex., sujeito às reivindi-
cações dos credores ou potenciais processos judiciais.

3. Este valor é considerado desde 1 de Janeiro de 2013 para as contribuições de 2015. Até ao momento, a nossa estimativa actual é que desde 1 de 
Janeiro de 2015, para as contribuições de 2017, 16 conferências ainda estão a trabalhar para estarem financiadas a 100 por cento.

Estado Efectivo de Financiado, 1/1/2013 para as Contribuições de 2015
(Cada coluna representa uma conferência)
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Comparação de benefícios

A disparidade entre os níveis de benefício Pré-82 entre 
as conferências foi ligeiramente reduzida de 2006 a 2015. Os 

níveis de benefícios projectados são também mostrados, as-
sumindo que aumentam nas taxas reportadas nos planos de 
financiamento das conferências de 2015.

Níveis de Benefícios4 Históricos e Projectados
(Cada diamante representa uma conferência)

4. Projectados usando cada pressuposto da conferência do seu plano de financiamento de 2015.

Também variando de conferência para conferência é a 
percentagem do benefício de reforma de um clérigo casado 
que irá continuar, após a sua morte, para o seu cônjuge so-
brevivente, como mostrada na página seguinte. O gráfico do 
Financiamento do Plano Pré-82 (ver página seguinte) tem 

como base os resultados mais recentes de avaliação desde 1 
de Janeiro de 2013 para determinar as contribuições de 2015 
e descreve os benefícios do cônjuge sobrevivente em relação 
ao rácio financiado. 
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Obrigações de Benefícios Médicos de 
Reformados na IMU

Em adição às disposições do ¶ 1506.6 para as conferências 
prepararem planos de financiamento de benefícios abrangentes 
e a JGPBS providenciar este relatório à Conferência Geral, o 
¶ 1506.19 solicita que as conferências submetam avaliações de 
responsabilidades médicas de reformados. Este relatório provi-
dencia uma visão geral das responsabilidades médicas de refor-
mados em todas as conferências anuais nos Estados Unidos, 
assim como uma visão geral das abordagens das conferências 
para financiar essas responsabilidades com base na informação 
recebida das conferências de acordo com ¶ 1506.6 e ¶ 1506.19. 
Todas as conferências providenciaram a informação médica 
pós-reforma (MPR) necessária, incluindo pressupostos actuar-
iais e dados demográficos, através de uma ferramenta de plano 
de financiamento de benefício abrangente (PFBA) criada pela 
JGPBS. Um resumo dos pressupostos actuariais chave usados 
nas avaliações MPR encontra-se no Anexo B.

 
A informação MPR da conferência proporcionada at-

ravés da JGPBS é principalmente de 31 de Dezembro de 
2013. Combinada com outros instrumentos de inquérito rel-
acionados, providenciados pela JGPBS em anos recentes, a 
informação MPR da conferência serve como base para este 

relatório/resumo sobre as responsabilidades com benefícios a 
longo prazo da denominação.

I. Mudança Demográfica 

Para efeitos da responsabilidades médicas de reformados, 
a população de clérigos reformada compreende aproxima-
damente 56 por cento da população elegível total das con-
ferências, comparado com aproximadamente 44 por cento de 
não-reformados (“activos”). A percentagem de reformados 
tem crescido continuamente durante os anos e espera-se que 
continue a crescer tal como as idades da população clériga. 

II. Responsabilidades MPR (Obrigações de 
Benefícios) e Estado de Financiado

Apesar do contínuo crescimento na população de refor-
mados, esta tendência não resultou num crescimento corre-
spondente nas obrigações MPR da conferência, em primeiro 
lugar devido ao custo da mudança e alterações nos benefícios 
providos, como descrito na secção seguinte. Como indicado 
no gráfico na proxima página, o valor das responsabilidades 
projectadas (obrigações MPR esperadas) na realidade de-
sceu bastante de forma significativa, comparado com anos 
anteriores.

Financiamento do Plano Pré-825
(Cada diamante representa uma conferência)

5. Os activos no rácio financiado apenas incluem aqueles que contribuíram para o Plano Pré-82.
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Apesar da tendência do custo líquido da conferência 
parecer significativamente favorável, as conferências man-
têm-se desafiadas com o financiamento dessas responsabil-
idades, com apenas 30 por cento reportando um estado to-
talmente financiado. Isto destaca a necessidade contínua de 
que as conferências concluam planos de financiamento de 
benefícios abrangentes, assim como que sejam criativas com 
mudanças em benefícios e estratégias de partilha de custos 
que cubram a lacuna de financiamento.

III. Benefícios MPR e Estratégias de Partilha de 
Custos 

Dado que a população reformada continua a aumentar, a 
menor tendência do custo líquido do patrocinador do plano 
realçada na Secção II foi atingida através de mudanças sig-
nificativas na estratégia de conferência no tipo de benefícios 
MPR e no financiamento oferecido durante a última década. 
A prova desta mudança na estratégia de conferência é tam-
bém reflectida em outros instrumentos de pesquisa relaciona-
dos usados pela JGPBS.

Os passivos totais projectados têm crescido bastante sig-
nificativamente durante os anos, com a parte paga pela con-
ferência permanecendo bastante constante e a parte paga pelo 
reformado aumentando. Esta mudança de responsabilidade 
para com os reformados é parcialmente em resposta à pressão 
financeira sobre as conferências. No entanto, as conferências 
também se tornaram mais conscientes do fardo financeiro 
crescente que os reformados enfrentam e a realidade que os 
reformados podem também ter dificuldade em absorver o seu 
fardo financeiro MPR. 

Não obstante as pressões financeiras nas conferências e 

reformados, pelo menos 75 por cento das conferências pla-

neiam continuar a oferecer alguma forma de cobertura médica 

aos reformados indefinidamente. As conferências procuram 

fazê-lo de formas não apenas para controlar e conter custos 

para as conferências, mas também para o reformado. À me-

dida que as conferências transferem a maior responsabilidade 

financeira pela MRP para os reformados, as conferências tam-

bém estão a implementar métodos criativos nos benefícios e 

financiamento que dão aos reformados e cônjuges mais escol-

has de planos e, deste modo, maior flexibilidade para contro-

lar os seus próprios custos e alinhar a cobertura do plano com 

as suas necessidades de forma contínua. 

Para este efeito, quase metade das conferências dos E.U.A. 

já não oferecem o suplemento tradicional de grupo Medicare 

ou cobertura do plano Advantage (tipicamente uma ou duas 

ofertas de plano, com financiamento providenciado através 

de uma partilha de custos premium tradicional de plano de 

grupo). Em vez disso, estão a oferecer aos reformados e côn-

juges acesso à cobertura através do mercado de suplemento 

Medicare individual. Esta tem sido uma tendência significa-

tivamente maior ao longo do último quadriénio e espera-se 

que continue. O acesso ao mercado de suplemento Medicare 

individual varia por conferência e inclui canais tais como os 

planos de seguro de saúde do estado (PSSE) para reformados, 

ou prestadores individuais de “ligação” do mercado de planos 

de reformados (cujos conselheiros de benefícios ajudam os 

reformados e cônjuges a “navegar” as opções do mercado de 

planos de reformados individuais locais e estaduais). 

Obrigações de Benefícios MPR (Passivos)
Custo Líquido da Conferência
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As conferências têm complementado tipicamente este 
tipo de acesso ao MPR com uma ajuda financeira ou con-
tribuição para um acordo de reembolso de saúde que ha-
bitualmente varia por anos de serviço. Este apoio ajuda 
os seus reformados e cônjuges a adquirir planos no mer-
cado de suplemento Medicare individual, habitualmente 
através de uma bolsa Medicare, como a OneExchange. 
A combinação desde tipo de acesso e financiamento per-
mite uma maior flexibilidade com controlo de custos para 
a conferência e reformado ou cônjuge. Notavelmente, o 
mercado de suplemento individual tipicamente tem mais 
opções de planos de baixo custo quando comparado com 
um plano de grupo. Uma menor contribuição da con-
ferência pode comprar mais em termos de cobertura, sem 
que o reformado ou cônjuge dispense níveis de cober-
tura necessários. Adicionalmente, o mercado individual 
oferece mais escolhas de planos do que a cobertura de 
grupo patrocinada pela conferência, posicionando melhor 
o reformado ou cônjuge para seleccionar um plano que es-
teja mais alinhado com as suas necessidades individuais.

Para continuar a aumentar a sustentabilidade dos 
benefícios médicos aos reformados em toda a denominação, 
os planos de financiamento de conferência devem continuar 
a lidar com potenciais alterações nos níveis de benefícios 

e opções, abordagens de financiamento e critérios de 
elegibilidade.

IV. Observações e Conclusões Chave 

• A tendência de custo do patrocinador de plano líquido 
(obrigações de benefícios MPR) parece ser significa-
tivamente favorável face a anos anteriores, mesmo no 
seio de uma crescente população de reformados.

• Ainda que com tendência de custo líquido favorável, 
as conferências permanecem desafiadas com o finan-
ciamento total da sua parte de responsabilidades, com 
aproximadamente 50 por cento do estado de financiado 
total de benefícios MPR e apenas 30 por cento de con-
ferências que comunicam um estado totalmente finan-
ciado. 

• Existe uma necessidade contínua de planos de financia-
mento abrangentes MPR a ser satisfeita, a ocorrerem 
ajustes potenciais a benefícios, a uma mudança de níveis 
de partilha de custos e estratégias de financiamento a 
serem modificadas para encerrar os intervalos de finan-
ciamento para conferências e reformados, e para apoiar 
a sustentabilidade dos benefícios médicos de reforma-
dos em toda a denominação.

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   670 2/24/16   10:49 AM



Administração Financeira 671

Anexo A

 Resumo do Plano de Financiamento Pré-82 de 2015 por Conferência,  
1 de Janeiro de 2013 para 2015

Segue o estado de financiado das 56 conferências anuais que participam no Plano Pré-82. Foram emitidas opiniões em 
2015 para todas elas. (A Conferência Red Bird Missionary não participou no Plano Pré-82.)

Conferência

2015
Taxa do
Serviço 
Anterior

Aumen-
tos PSR 
Assumidos

Apenas Activos do Plano Activos Descritos

Rácio 
financiado Estado de financiado

Rácio 
financiado

Estado de
Financiado

Alabama - Florida Oeste 713,00 2,0% 95%
(1 741 166)

100% (56 643)

Alasca (AUMC) 722,83 3,0% 94% (152 146) 101% 22 319

Arkansas 577,00 0,0% 83% (4 648 750) 89% (2 864 320)

Baltimore-Washington 615,00 4,0% 138% 20 375 161 138% 20 375 161

Califórnia-Nevada 836,00 0,0% 81% (7 919 503) 97% (1 192 607)

Califórnia-Pacífico 674,00 2,0% 110% 6 027 975 111% 6 748 205

Texas Central 674,00 1,0% 102% 670 408 109% 2 400 861

Dakotas 645,00 3,0% 100% (97 243) 158% 13 796 286

Deserto do Sudoeste 652,00 3,0% 100% 69 910 100% 69 910

Detroit 772,00 2,0% 104% 2 160 089 122% 12 160 089

Ohio Este 830,00 2,0% 108% 6 422 614 108% 6 422 614

Pensilvânia Este 502,00 1,0% 60% (11 367 200) 70% (8 612 065)

Flórida 771,00 1,0% 105% 4 277 422 114% 11 791 427

Grandes Planícies 729,00 2,0% 125% 23 387 979 125% 23 897 979

Grande Nova Jérsia 632,00 2,0% 111% 5 045 423 111% 5 045 423

Holston 559,00 2,0% 66% (11 128 873) 100% (87 481)

Illinois Great Rivers 717,00 2,0% 97% (2 250 620) 102% 1 614 380

Indiana 673,00 2,0% 111% 9 975 760 111% 9 975 760

Iowa 622,00 2,5% 98% (1 194 778) 127% 16 794 290

Kentucky 704,00 2,0% 107% 3 128 405 107% 3 128 405

Luisiana 701,00 3,5% 108% 2 676 879 108% 2 676 879

Memphis 575,00 2,0% 125% 4 687 115 125% 4 799 163

Minnesota 692,00 2,0% 117% 6 745 714 136% 14 745 714

Mississippi 512,00 0,0% 79% (8 996 339) 90% (4 065 269)

Missouri 570,00 3,0% 103% 1 143 803 103% 1 143 803

Nova Inglaterra 610,00 3,5% 105% 2 365 171 105% 2 365 171

Novo México 622,00 3,0% 120% 2 933 510 130% 4 253 510

Nova Iorque 580,00 2,0% 96% (1 615 214) 102% 635 959

Alabama Norte 676,00 2,0% 135% 12 648 084 135% 12 648 084

Carolina do Norte 683,00 2,5% 38% (25 345 527) 80% (8 179 852)

Geórgia do Norte 702,00 0,5% 49% (23 561 576) 70% (13 816 672)

Texas Norte 754,00 2,5% 80% (5 132 903) 106% 1 537 929

Norte de Illinois 605,00 2,0% 88% (6 293 552) 99% (593 552)

Texas Noroeste 614,00 2,0% 46% (10 210 150) 71% (5 448 150)

Oklahoma 643,00 2,0% 61% (14 722 626) 112% 4 348 990

Missionária Índia de Oklahoma 312,09 3,0% 130% 233 515 130% 233 515
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Conferência

2015
Taxa do
Serviço 
Anterior

Aumen-
tos PSR 
Assumidos

Apenas Activos do Plano Activos Descritos

Rácio 
financiado Estado de financiado

Rácio 
financiado

Estado de
Financiado

Oregon-Idaho 570,00 2,5% 110% 1 838 841 125% 4 676 230

Noroeste do Pacífico 690,86 3,0% 96% (1 418 464) 102% 700 536

Península-Delaware 584,00 2,0% 107% 1 182 964 107% 1 182 964

Rio Grande 648,00 2,0% 68% (2 033 324) 80% (1 289 324)

Montanhas Rochosas 541,00 3,0% 122% 5 914 920 122% 5 914 920

Carolina do Sul 735,00 2,0% 130% 19 383 019 255% 100 401 735

Geórgia do Sul 660,00 2,0% 44% (16 499 004) 113% 3 965 254

Sudoeste Texas 648,00 2,0% 70% (8 672 670) 100% 95 111

Susquehanna 600,00 1,0% 106% 3 241 872 131% 16 648 914

Tennessee 672,00 1,5% 101% 138 992 102% 418 919

Texas 840,00 1,0% 89% (6 183 860) 90% (5 820 696)

Alta de Nova Iorque 600,00 2,0% 95% (3 596 532) 107% 4 738 199

Virgínia 562,00 0,5% 82% (12 699 889) 82% (12 699 889)

Michigan Oeste 726,00 2,0% 108% 3 418 778 108% 3 418 778

Ohio Oeste 594,00 2,0% 119% 16 122 591 122% 18 116 059

Virginia Oeste 542,00 2,0% 111% 4 445 224 111% 4 445 224

Carolina do Norte Ocidental 728,00 2,0% 111% 8 257 030 113% 9 379 061

Pensilvânia Oeste 586,15 3,0% 144% 35 233 932 144% 35 233 932

Wisconsin 701,00 2,0% 95% (2 283 563) 104% 1 816 437

Yellowstone 446,00 3,0% 141% 3 504 731 141% 3 504 731

Total  101% 27 892 359 114% 333 052 309

TOTAL Excluindo excedentes das conferências 92% (189 765 472) 97% (64 726 521)
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Os pressupostos actuariais são expectativas de futuros 
eventos que irão afectar o custo da provisão dos benefícios no 
futuro. Dado que as avaliações actuariais projectam os custos 
num futuro longínquo, o actuário deve quantificar as expec-
tativas de futuros eventos que irão afectar o custo da provisão 
dos benefícios no futuro. Essas expectativas são chamadas 
pressupostos actuariais. 

Existem três categorias principais de pressupostos actu-
ariais: económicos (financeiros), tendência médica (aumen-
tos gerais nos custos dos cuidados de saúde), e demografia 
(alterações na população do plano devido à reforma, morte, 

etc.). O seguinte é um resumo dos pressupostos médios chave 
económicos e de tendência médica usados na informação de 
valorização MPR das conferências submetida através dos 
seus respectivos PFBA (pressupostos para o respectivo ano 
de valorização reportado, principalmente a partir de 31 de 
Dezembro de 2013).

• Taxa de Desconto Média = 4,35%
• Taxa de Tendência Médica Média = 7,26%
• Taxa de Tendência Médica Última Média = 4,87%
• Retorno Expectável dos Activos = 5,99%

Anexo B 

Resumo dos Pressupostos Actuariais Chave Usados Nas Avaliações Médicas Pós-Reforma
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“Portanto ide, fazei discípulos . . .” (Mateus 28:19 Edição 
inglesa da Bíblia). Todo o trabalho da Casa Publicadora 
Metodista Unida foca-se na missão de fazer discípulos de Je-
sus Cristo para a transformação do mundo. 

Durante 227 anos, a casa editora manteve-se totalmente 
auto-sustentável com as vendas, sem recurso a quaisquer fun-
dos gerais da igreja e ao longo dos últimos cinquenta anos 
contribuiu com quase 50 milhões de dólares americanos no 
apoio aos clérigos e às pensões dos seus dependentes nas con-
ferências anuais das conferências jurisdicionais e centrais.

A CPMU fornece uma vasta variedade de produtos para 
o ensino e aprendizagem, bolsas de estudo, teologia aplicada 
e ministério profissional, desenvolvimento de líderes, vida 
Cristã, música e culto, e apoio à missão e aos ministérios das 
congregações. A CPMU continua a desempenhar um papel 
fulcral no financiamento das igrejas e nem mesmo com a 
diminuição de presenças durante o culto e na catequese das 
igrejas MU nos Estados Unidos, alteração dos padrões de uti-
lização, tomada de decisões e de consumo nas congregações 
e descidas em todos os aspectos da indústria livreira alteraram 
a ecologia do seu trabalho.  

As vendas acumuladas das operações permanentes (ex-
cluindo as operações descontinuadas das lojas físicas desde 
2013) para o período de 2012–2015 foram de 276.363.000 
dólares americanos. O custo de artigos vendidos e despesas 
totalizaram 276.358.000 dólares americanos. A receita op-
eracional líquida foi positiva ao longo de quatro anos e a re-
ceita não operacional e receitas de investimento contribuíram 
com 13.736.000 dólares americanos. Isto resultou numa re-
ceita líquida nos quatro anos de 13.741.000 dólares ameri-
canos. Durante este período, foram despendidos 5.629.000 
dólares americanos de reservas investidas para o crescimento 
do ministério e expansão através de actividades de pesquisa 
e desenvolvimento para novos produtos e serviços. O bal-
anço revela activos e responsabilidades totais de 95.609.000 
dólares americanos no final do quadriénio.

Embora a crise financeira mundial de 2008–2009 tenha le-
vado a uma insuficiência de activos para as responsabilidades 
futuras de financiamento no plano de pensões de benefícios 
do pessoal da CPMU, as actividades cuidadosamente imple-
mentadas, incluindo alterações na estrutura de colaboradores, 
venda de propriedades, ganhos nos investimentos e melho-
rias na eficácia operacional permitiram que a CPMU tivesse 
um balanço e lucros anuais fortes e está em vias de voltar ao 
plano de estado de 100% de financiamento em 2018. 

Os principais projectos durante o quadriénio incluíram 
a publicação do Convénio sobre Estudo da Bíblia; o currí-
culo infantil Crescer, Proclamar, Servir!; Estudo da Bíblia e 
Bíblia Infantil Azul Escuro, ambos na versão bíblica comum 
para a língua inglesa; e o currículo infantil Azul Escuro. Ou- 
tros empreendimentos representativos incluíram recursos do 
ministério (The Way e Not a Silent Night de Adam Hamilton); 
novos livros que oferecem inspirações, exemplos e orien-
tações para a vida cristã, recursos para a vida congregacional; 
música (The Africana Hymnal); livros digitais para utilização 
nos seminários e universidades, e mais.

Em 2012 a CPMU analisou cuidadosamente e decidiu en-
tão fechar a sua cadeia de lojas de venda ao público Cokesbury 
na Primavera de 2013. Anos de mudanças nas condições de 
mercado, custos cada vez maiores na manutenção das lojas, 
pessoal e inventário, juntamente com a mudança nos hábitos 
de consumo dos nossos clientes contribuíram para que os re-
sultados financeiros operacionais se tornassem indesejados e 
insustentáveis. Na era pós-loja tradicional, a CPMU implemen-
tou um plano de retalho que inclui os Consultores de Recursos 
de Comunidade Cokesbury (CRC) e Consultores de Recursos 
(CR), que prestam serviços personalizados permanentes em 
locais onde tínhamos lojas e prestam um maior apoio em algu-
mas zonas onde a Cokesbury não tinha presença física. 

Para atrair, deliciar e facilitar as dezenas de milhares de 
clientes, a CPMU fez investimentos significativos ao longo do 
quadriénio para aperfeiçoar o site Cokesbury.com. As melho-
rias incluem um novo motor de busca, uma melhor experiên-
cia de navegação, uma funcionalidade de chat, uma função 
de caixa redesenhada, acesso a previsão de custos de envio e 
prazos de entrega, perfil e centros de preferências para uma 
experiência personalizada, e um novo visual e design con-
temporâneo. Continuamos a trabalhar com parceiros, como a 
Church Publishing, Inc. (a Igreja Episcopal). Através destas e 
de outras iniciativas, oferecemos um leque alargado de pro-
dutos de qualidade e servimos mais pessoas em mais lugares.  

A CPMU investiu milhões de dólares americanos na in-
fra-estrutura digital, desenvolvimento de produto e marketing, 
dado que tentamos colocar a CPMU/Abingdon Press/Cokes-
bury na liderança do mundo de publicação e comércio digi-
tal. A média mensal de visitantes em MinistryMatters.com, o 
sítio Web do ministério ecuménico da CPMU, é de 200.000. 
A biblioteca de subscrição de Assuntos do Ministério, uma 
funcionalidade de planeamento de culto, designada por “Este 
Domingo” e artigos diários estão a ajudar os visitantes nas 
suas tarefas e a ajudá-los a manterem-se actualizados.

Casa Publicadora Metodista Unida 
Relatório Resumido 2013–2016
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No Verão de 2015, a CPMU tomou a decisão de encerrar 
a linha de livros Abingdon Fiction depois a publicação dos 
títulos contratados. A CPMU apresentou a linha Abingdon 
Fiction no Outono de 2009. As vendas mais elevadas atingi-
ram o pico em 2012 mas caíram nos últimos anos. Os facto-
res que afectam o desempenho, as perspectivas futuras e, por 
fim, a decisão em descontinuar a linha incluíram pressões de 
preços da indústria, livros com elevados descontos e livros 
electrónicos no mercado em geral, bem como o fecho de mui-
tas livrarias cristãs que anteriormente vendiam e promoviam 
a ficção.

Depois de 57 anos no n.º 201 da 8ª Avenida Sul, a CPMU 
foi transferida na Primavera de 2015 para novas instalações, 
alguns quilómetros a norte. As novas instalações foram apel-
idadas de John Dickins House, em honra ao primeiro livreiro 
Metodista na América, e estão situadas no campus de 20 acres 
de New House Commons, que inclui 10 acres do Lago Wes-
ley. A infraestrutura digital de ponta é o elemento principal 
no centro de escritórios de 30.500 metros quadrados situado 
ao longo do Lago Wesley, com áreas amplas para usufruto 
no exterior e espaços arrojados, apelativos e funcionais para 
colaboração de equipas nas instalações. A equipa da CPMU 
revelou um grande flexibilidade e cuidado pelo próximo 
ao longo de muitos meses, enquanto algumas demolições 
começavam no local anterior mesmo antes de a transferência 
para a New House Commons estar concluída. As novas in-
stalações têm vista sobre o lago desde o JW Café, Biblioteca 
Georgia Harkness, Capela W.T. Handy, Jr. e sala multiusos 
Robert H. Spain.

Durante o quadriénio, despedimo-nos de dois líderes ex-
traordinários e autores da Abingdon Press, que trabalharam 
connosco para ajudar mais pessoas em mais lugares a con-
hecerem, aprofundar os seus conhecimentos de Deus através 
de Jesus Cristo, aprender a amar Deus e a escolher servir 
Deus e o próximo. O Bispo Rueben P. Job e o Reverendo 
Lyle E. Schaller enriqueceram as nossas mentes e aqueceram 
os corações de milhares. Celebramos os seus ministérios, os 
seus contributos à vida e trabalho da IMU, e às muitas formas 
que nos ajudaram a compreender como viver e trabalhar com 
coragem, graça e propósito, como pessoas de fé.

Durante mais de dois séculos, a Editora fez grandes e 
por vezes arriscadas alterações nos modelos de ministério, 
produtos, tecnologias, canais de distribuição e orçamentos 
para acompanhar e antecipar as necessidades de mudança das 
igrejas, líderes e peregrinos cristãos. Independentemente de 
quão frenético ou complexo o projecto é, o nosso objectivo 
final mantém-se evidente. Quer estejamos a planear um es-
tudo da Bíblia que terá aspectos teológicos e culturalmente 
relevantes ou a redesenhar o sítio Web que seja intuitivo e 
fiável, percorremos os obstáculos de hoje e preparamo-nos 
para as adaptações necessárias de amanhã. Ao longo do nosso 
percurso, somos acompanhados e apoiados por uma nuvem 
de testemunhas, guiadas pelo Espírito Santo e mantemo-nos 
fiéis às promessas de Deus, enquanto tentamos chegar a mais 
pessoas em mais locais, com serviços de qualidade e recur-
sos para as ajudar e a conhecer o seu conhecimento de Deus 
através de Jesus Cristo, aprender a amar a Deus e a escolher 
servir Deus e o próximo.
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Introdução

Uma cronologia histórica que descreve as alterações na 
Igreja e na publicação e venda de livros no último quadrié-
nio revela um padrão notável de “destruição criativa”. De-
paramo-nos com a ruptura dos padrões comerciais outrora 
previsíveis, tecnologias que alteram os formatos de entrega, 
ameaça de concorrentes audazes e determinados e mudança 
de comportamentos dos clientes — todas estas variáveis em 
crescente dinâmica. E embora estes desafios possam parecer 
assustadores, consequenciais e perturbadores, eles são, no fim 
de contas, apenas problemas que devem e podem ser com-
preendidos e resolvidos.

   
“Portanto ide, fazei discípulos . . .” (Mateus 28:19 Edição 

inglesa da Bíblia). Todo o trabalho da Casa Publicadora 
Metodista Unida foca-se na missão de fazer discípulos de Je-
sus Cristo para a transformação do mundo. A empresa CPMU 
é um ministério/empresa que depende da atracção do produto, 
da eficácia de marketing e venda e nos clientes que exercem a 
sua liberdade de escolha, de utilização e valorizam os nossos 
produtos e serviços. O ambiente é há muito volátil, com uma 
panóplia de variáveis em jogo consoante as nossas obrigações 
missionárias se cruzam com as realidades de negócio. 

A nossa missão exige que demonstremos uma disposição 
total para a descoberta e reinvenção permanentes. Nós ergue-
mos a cabeça (confiando uns nos outros para mantermos o 
nosso equilíbrio) e olhamos por cima, com a expectativa de 
vislumbrarmos o que irá mudar no horizonte. Ao mesmo tempo 
que rezamos, procuramos o discernimento, tentamos inventar e 
trabalhamos para fornecermos novamente as ferramentas, para 
que, pela boa graça de Deus, possamos encontrar meios para 
chegarmos a mais pessoas em mais locais, com serviços e re-
cursos de qualidade, para as ajudar a conhecer, a aprofundar o 
seu conhecimento de Deus através de Jesus Cristo, aprender a 
amar Deus e a optar por servir a Deus e ao próximo.

A decisão da CPMU em encerrar as lojas tradicionais da 
Cokesbury em 2013 exigiu uma quantidade avultada de recur-
sos e, simultaneamente, ajudou no enquadramento da nossa 
agenda estratégica. Entre as consequências estiveram vastas 
melhorias na funcionalidade de Cokesbury.com, crescimento 
significativo nas compras de clientes através da Cokesbury.
com, novos colaboradores a servir como Consultores de Re-
cursos da Comunidade Cokesbury, resposta positiva de líde-
res MU às evidências de vendas Cokesbury em conferências 
anuais e um número maior de subscritores de encomendas 
permanentes para recursos pedagógicos e de aprendizagem. 

Estes factores favoráveis ajudam a impulsionar a nossa confi-
ança e a moldar as nossas expectativas para o futuro.

Embora seja frequentemente o caso, juntamente com 
estas estão também as tendências desfavoráveis, desafios 
emergentes e consequências imprevistas, incluindo o custo 
maior do que o previsto de bens vendidos, maior procura de 
benefícios de cliente, como maiores descontos e custos de 
envio gratuitos ou bastante baixos, quedas nas categorias de 
produtos inerentes às lojas e cada vez maiores capacidades e 
sobrecarga de custos com tecnologias digitais.

A CPMU tem 227 anos e plena de vitalidade. A CPMU e 
as suas organizações precedentes foram boas representantes, 
fiéis à nossa missão, enquanto adaptaram e procederam a refor-
mas sempre que necessário. Desde encher alforges com livros, 
até negociar contratos multimilionários com a FedEx, desde a 
produção de filmes para as catequeses, até à distribuição pelas 
igrejas de antenas satélite de TV e agora os sofisticados down-
loads e streaming ao vivo na Internet, a CPMU repensou repeti-
damente o seu estatuto, para aproveitar oportunidades e ir ao 
encontro de uma Igreja em mudança num mundo vibrante. 

A história da editora demonstra que, ao longo de dois 
séculos, os membros dos conselhos e das equipas da editora 
fizeram grandes mudanças, por vezes arriscadas, nos modelos 
do ministério, produtos, tecnologias, canais de distribuição e 
orçamentos para acompanhar e antecipar as necessidades em 
mudança dos seus constituintes.  

O parágrafo 1613 do Livro de Disciplina diz:

Os objectivos da Casa Publicadora Metodista Unida 
deverão ser: o progresso da causa da Cristandade por todo 
o mundo, espalhando o conhecimento religioso e infor-
mação literária, científica, pedagógica útil, sob a forma 
de livros, folhetos, multimédia, meios electrónicos e pub-
licações periódicas; promoção da educação cristã, imple-
mentação de todas e quaisquer actividades devidamente 
relacionadas com a publicação, produção em vários meios 
e distribuição . . . incluindo o alcance ecuménico do Cris-
tianismo . . . 

Esta tarefa de longa data da CPMU representa um desa-
fio graciosamente alargado, aberto e de longo alcance para 
“ide, fazei discípulos de todas as nações . . .” (Mateus, 28:19 
Edição inglesa da Bíblia). 

Somos incentivados por visões de mudanças de vidas 
onde as pessoas são transformadas pela graça redentora de 

Casa Publicadora Metodista Unida (CPMU)
2013-2016
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Jesus Cristo. Prevemos que os nossos parceiros/clientes de 
ministério confiem que oferecemos o que querem e precisam 
para o ensino, serviço, crescimento espiritual e culto. Dedica-
mos o nosso tempo e talento a garantir que fornecemos produ-
tos de elevada qualidade, atempadamente, com acessibilidade 
e a preços competitivos. Tentamos fazer tudo o que está ao 
nosso alcance, por todos os meios que nos são possíveis, du-
rante o período que nos é possível desde que o nosso trabalho 
se mantenha testemunho da nossa fidelidade, compromissos 
missionários, zelo evangélico e fortes capacidades para o bem 
da Igreja Metodista Unida. 

Ansiamos que as catequeses queiram utilizar o nossos 
materiais, estamos atentos para que os estudantes dedicados 
se deliciem e falem com outros sobre a Common English 
Study Bible (Estudo da Bíblia em inglês); antecipar uma au-
diência que valorize e em crescimento para o Covenant Bi-
ble Study (Convénio do Estudo da Bíblia); esperar que os lí-
deres de pequenos grupos recorram à Cokesbury para obter 
recursos como Not a Silent Night de Adam Hamilton, para 
os ajudar a estimular conversações cristãs autênticas e trans-
formadoras. E nós prevemos o desenvolvimento, promoção e 
entrega de produtos e serviços que as pessoas irão escolher, 
utilizar e valorizar! 

 
Reconhecemos a forte realidade de que os números de 

membros Metodistas Unidos e comparência geral na América 
do Norte estão a cair. Por isso, os mercados naturais para 
os recursos com base na congregação, que têm sido o palco 
principal do trabalho da CPMU durante décadas, continuam 
a diminuir. No entanto, a CPMU continua a desempenhar 
um papel central nos recursos das nossas igrejas e manteve a 
quota de mercado em várias categorias, apesar das tendências 
descendentes prevalecentes na IMU.

A nossa função é nunca perder a esperança que nos incen-
tiva a saber mais, a fazer melhor, a arriscar novas abordagens 
e a fornecer serviços e produtos com a mais elevada quali-
dade, eficácia e interesse. E a nossa responsabilidade é fazê-lo 
de forma que se demonstre ser vencedora, prática, adaptada, 
economicamente viável e—mais importante—totalmente fiel 
num mercado conturbado, altamente corrompido, incerto e 
em constante movimento.

Embora os volumes de vendas de algumas categorias de 
produtos tradicionais importantes se mantenham estagnados 
ou em contracção, continuamos a apresentar novas categorias. 
Somos sempre humildes em reconhecer que muitas vezes o 
relativo sucesso dos produtos gerados num mercado altamente 
competitivo e segmentado é diminuído pela perda de margens 
muito mais elevadas que vinham de outras vendas robustas de 
ofertas tradicionais, tais como planos de lições e consumíveis 
para a igreja—produtos que foram importantes anteriormente 
para cobertura dos custos operacionais da CPMU. 

Continuamos a envidar esforços que nos ajudem a au-
mentar a nossa capacidade em servir a igreja através das 
tecnologias digitais. A CPMU investiu milhões de dólares 
na infra-estrutura digital, desenvolvimento de produto e mar-
keting, enquanto tentamos colocar a CPMU/Abingdon Press/
Cokesbury na liderança do mundo de publicação e comércio 
digital para os próximos anos.

Outros empreendimentos relevantes durante o quadriénio 
incluem um novo currículo a casa trimestre e oportunidades da 
Escola Bíblica de Férias todos os anos, a expansão da nossa 
linha de livros (tanto em formato impresso como digital) que 
são procurados tanto internamente, como externamente à IMU, 
oferecendo inspiração, modelos e orientações para a vida 
cristã, ênfase nos recursos para a vida congregacional (inclu-
indo estudos de grupos reduzidos e recursos de representação), 
acesso digital à nossa colecção de música para cantos e coros 
congregacionais, livros digitais para utilização no seminário 
e colégio e mais. Os nossos acordos com parceiros como a 
Church Publishing Inc. (Igreja Episcopal) dá-nos uma ampla 
diversidade de produtos para oferta e leva-nos a novos clientes. 

Prosseguimos com determinação para termos acesso a 
serviços mais competitivos dos nossos fornecedores, para alca-
nçarmos maior eficácia interna e implementamos processos de 
custos reduzidos para garantir a viabilidade de longo prazo do 
ministério de publicação e venda de retalho ecumenicamente fo-
cada na IMU. Estes esforços têm sido fundamentais para gerar 
um desempenho financeiro de base positivo para o agregado de 
quatro anos abrangido por este relatório, e continuamos a realizar 
missões adequadas para o aumento de receitas e poupanças adi-
cionais, com um sentido ainda maior de urgência.

Estamos também a procurar novos produtos para servir 
os clientes existentes e novos. Iremos apresentar à Conferên-
cia Geral, em conjunto com a Junta Geral do Discipulado, 
legislação aprovada pela Junta da IMU que irá permitir uma 
selecção e apresentação de nova e actualizada hinologia e 
apoio ao culto que expresse e promova a teologia Wesley MU 
com flexibilidade para servir a diversidade da IMU e irá per-
mitir que a IMU utilize tecnologia de nuvem, de forma a alo-
jar periodicamente uma maior colecção, que pode ser person-
alizada, para cumprir as necessidades de diferentes contextos.

Todas estas oportunidades e desafios contribuem para a 
permanente alegria de servir a igreja através da publicação 
e comércio tradicional Metodista Unido. Com o coração em 
oração, estudo sério e uma reflexão séria, nós abraçamos 
tanto o que nos deixa perplexos como o que nos delicia como 
uma só peça. E nós sabemos que não dependemos apenas dos 
nossos próprios meios e capacidades. Antecipando e confi-
ando na graça de Deus, procurando a liderança do Espírito e 
com confiança sobre de que forma, no trabalho com os out-
ros, podemos fazer a diferença transformadora nas vidas das 
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pessoas e no mundo, rezamos pela ajuda de Deus para que 
possamos encontrar a ingenuidade e força para nos manter-
mos no caminho, avançando com ansiedade.

Durante o quadriénio, despedimo-nos de dois líderes ex-
traordinários e autores que trabalharam connosco para ajudar 
mais pessoas em mais lugares a conhecerem, aprofundar os 
seus conhecimentos de Deus através de Jesus Cristo, apren-
der a amar Deus e a escolher servir Deus e o próximo. O 
Bispo Rueben P. Job e o Reverendo Lyle E. Schaller enriquec-
eram as nossas mentes e aqueceram os corações de milhares. 
Celebramos os seus ministérios, os seus contributos à vida 
e trabalho da IMU, e às muitas formas que nos ajudaram a 
compreender como viver e trabalhar com coragem, graça e 
propósito, como pessoas de fé.

A verdade pode ser mais do que uma coisa ao mesmo 
tempo. Quando se avalia uma empresa, é relevante mais do 
que uma medida. E serão empregues mais que um conjunto 
de acções, à medida que aplicamos o que sabemos, enquanto 
continuamos a discernir e a experimentar—tendo em consid-
eração tudo o que temos ainda para aprender. Daremos graças 
a Deus porque os métodos tradicionais continuam a apresen-
tar resultados ao mesmo tempo que continuamos agressiva-
mente à procura de novas formas de servir, dada a marcha 
inexorável da mudança na cultura e na Igreja.

Ministério de Publicação

O programa de publicação da CPMU é concebido para 
fornecer à Igreja Metodista Unida e à comunidade ecuménica 
uma ampla diversidade de serviços e recursos de qualidade 
que ajudarão mais pessoas em mais países a conhecer e a 
aprofundar o seu conhecimento de Deus através de Jesus 
Cristo, aprender a amar a Deus e a escolher servir a Deus e 
o próximo. O âmbito inclui ensino e aprendizagem, bolsas 
de estudo, teologia aplicada e ministério profissional, desen-
volvimento de líderes, vida Cristã, música e culto, e apoio 
para a missão e os ministérios das congregações. 

Fazer discípulos de Jesus Cristo não é só o nosso mantra; 
é a nossa paixão e motivação principal de tudo o que fazemos. 
Reconhecer e responder aos sonhos, desafios e necessidades 
das congregações e dos seus líderes é fundamental pois são 
as configurações principais do envolvimento da igreja com o 
mundo. A garantia da qualidade, integridade e relevância dos 
produtos não é uma opção mas sim um requisito incondicio-
nal. É fundamental que encontremos formas melhores e mais 
eficazes de trabalho com os líderes da igreja local de forma a 
conceber, moldar e a permitir um ministério transformador nas 
suas configurações. Os responsáveis pelo desenvolvimento de 
produtos deverão estar cada vez mais atentos e ter mais capaci-
dade de resposta, agir a um ritmo mais rápido e a utilizar mais 
as tecnologias digitais como melhorias e meios de entrega.

Este trabalho que disponibiliza dezenas de milhares de 
recursos a igrejas e a centenas de milhares de indivíduos é 
totalmente auto-sustentável através das vendas. As tarefas 
incluem investigar as necessidades dos clientes, desenvolver 
capacidades de equipa, identificar e fazer parcerias com au-
tores, educadores e outras editoras, manter a infra-estrutura 
para o desenvolvimento de produto, manter-se actualizado 
na tecnologia digital e sistemas de informação e assumir os 
riscos financeiros associados com a produção, manutenção de 
inventário e lançamento de novos produtos. O trabalho é to-
talmente auto-sustentado através das vendas e realizado sem 
a utilização de quaisquer fundos gerais da igreja. Ao longo 
dos últimos cinquenta anos, a CPMU contribuiu com quase 
50 milhões de dólares para suportar as pensões clericais e 
dos seus dependentes nas conferências anuais jurisdicionais 
e centrais.

Durante o quadriénio, centenas de novos produtos foram 
publicados sob a chancela Abingdon Press nas áreas da teo-
logia, liderança, estudo bíblicos, estudos dos pequenos gru-
pos, recursos do ministério, vida cristã e Abingdon Fiction. 
Além disso, mais de mil novos consumíveis Abingdon Press 
para a igreja da e novos recursos musicais foram produzi-
dos para ser utilizados em igrejas Metodistas Unidas e out-
ras. Estes e outros produtos nos formatos impressos, dig-
itais e em vídeo foram desenvolvidos e oferecidos através 
do sistema multicanal Cokesbury (call center, Consultores 
de Recursos Cokesbury, vendas físicas em eventos e Cokes-
bury.com) e através de comércio (outros revendedores e 
sites na Internet). 

O pessoal docente e de aprendizagem desenvolveu e en-
tregou todos os anos várias centenas de lições novas e revistas 
sob o cunho Cokesbury para uso na Catequese, Escola Bíblica 
de Férias, e outros contextos. 

Os recursos oficiais, como  o Livro da Disciplina e o 
Livro de Resoluções, foram concluídos e publicados sob a 
chancela da Casa Publicadora Metodista Unida após a Con-
ferência Geral de 2012.

Da mesma forma, enfrentamos o desafio de que as novas 
linhas de produto não estão a crescer de forma tão célere como 
as linhas de produtos maduras estão a descer. Reconhecemos 
que este é um desafio relevante em termos de sustentabilidade 
financeira e de relevância contemporânea vibrante, que irá 
continuar a exigir atenção e inovação intensas. 

Bíblias, liderança e teologia

A equipa editorial para a Bíblia, Liderança e Teolo-
gia difunde pelo mundo o amor de Deus e pelo próximo, 
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distribuindo Bíblias e livros sobre a Bíblia, teologia e prática 
diária do ministério em formatos impressos e digitais. 

O quadriénio representou um foco significativo na Edição 
inglesa da Bíblia (EIB) e no desenvolvimento do novo Cove-
nant Study Bible (Estudo do Convénio da Bíblia). A Deep Blue 
Kids Bible (Bíblia Infantil Azul Escuro), uma edição EIB, foi 
amplamente acolhida, nomeada para prémios nacionais e ocu-
pou posições nas listas dos mais vendidos da indústria. Recebe-
mos regularmente notas de pastores e de outros professores e 
pais, informando que as crianças estão mais envolvidas na lei-
tura da Bíblia do que nunca. Estes resultados levaram-nos a que 
a Bíblia Infantil Azul Escuro servisse como ponto de partida 
para o currículo dos mais jovens, Deep Blue (Azul Escuro).

Covenant, um estudo exaustivo multi-semanal da Bíblia 
da Abingdon Press, foca-se nas nossas relações com Deus, 
com o próximo e com o mundo. Covenant ajuda as congre-
gações a criar comunidades de aprendizagem onde as Escritu-
ras relatam a experiência quotidiana. A oração, aprendizagem 
e partilha constroem a confiança em Deus e no próximo, tal 
como a confiança nas Escrituras como uma fonte fiável de 
verdade e orientação. Covenant permite uma excelente opor-
tunidade para compreender melhor o apelo de Deus, o amor 
de Deus e a graça inesperada de Deus. 

Christian Living e Abingdon Fiction

A equipa Christian Living procura autores com uma 
opinião clara e com algo importante a dizer, bem como es-
pecialistas qualificados e acreditados, cujo conhecimento e 
opiniões apresentam a excelência de pensamento e expressão 
que os leitores esperam da Abingdon Press. Em categorias 
que vão desde o crescimento pessoal e espiritual à família e 
aos relacionamentos, os títulos da Vida Cristã fornecem aos 
leitores informações e o incentivo de uma perspectiva cristã. 

No Verão de 2015, a CPMU tomou a decisão de encer-
rar a linha de livros Abingdon Fiction, após a publicação dos 
títulos contratados. A CPMU apresentou a linha Abingdon 
Fiction no Outono de 2009. As vendas tiveram um pico em 
2012 mas caíram nos últimos anos devido a vários factores, 
incluindo pressões de preço da indústria; livros e livros elec-
trónicos com elevados descontos no mercado geral; e encerra-
mento de muitas livrarias cristãs que anteriormente vendiam e 
promoviam a ficção.

Embora a Abingdon Fiction tenha sido aclamada pelos 
críticos e distinguida por várias vezes, a linha não era devi-
damente auto-sustentável. A decisão em encerrar a linha faz 
parte da nossa orientação permanente, à medida que fazemos 
ajustamentos consoante os acontecimentos no mundo edito-
rial que exijam agilidade e flexibilidade na adaptação à mu-
dança de condições.

Publicações da Escola da Igreja/Ensino e 
Aprendizagem

As equipas de currículos infantis, juvenis, adultos, da 
Escola Bíblica de Verão, em língua coreana e espanhola, tra-
balham para apoiar as necessidades de ensino e aprendizagem 
das congregações para ajudar cada vez mais pessoas, em mais 
locais, a conhecerem e a aprofundar o seu conhecimento de 
Deus através de Jesus Cristo, aprender a amar Deus e a es-
colher servir Deus e o próximo. Este grupo publica recursos 
curriculares e de estudo a crianças, jovens e adultos em vários 
ambientes, tais como catequese, pequenos grupos e períodos 
de irmandade. Os recursos são oferecidos em vários formatos, 
incluindo impresso, vídeo e para descarregamento online; e 
em idiomas como inglês, espanhol e coreano. 

As pesquisas confirmaram que até mesmo os mais bem 
formados e altamente capacitados educadores cristãos darão, 
provavelmente, igual importância ao programa de apren-
dizagem infantil que seja novo e diferente e à qualidade do 
conteúdo teológico. Pretendem ambos. Estes educadores 
dizem-nos que uma aula teológica pode ser perfeitamente fiel, 
coerente e importante—mas se for considerada aborrecida, 
não conseguirão captar, ensinar e servir as crianças.

O currículo infantil Grow! Proclaim! Serve! (Crescer! 
Proclamar! Servir!) foi apresentado como o recurso central 
de ensino e aprendizagem infantil no início do quadriénio, e o 
currículo Azul Escuro foi lançado no Outono de 2015. Temos 
o prazer de partilhar as muitas histórias e expressões de louvor 
dos líderes do ministério infantil sobre como estes recursos 
para as crianças as estão a ajudar a conhecer e a amar Jesus.

Os resultados extraordinários do quadriénio incluem a 
venda de mais de um milhão de exemplares do currículo in-
fantil Crescer! Proclamar! Servir! e mais de um milhão de 
unidades de Adult Bible Study (Estudos da Bíblia para Adul-
tos) trimestralmente.

O trabalho do grupo de Ensino e Aprendizagem en-
contra-se descrito no Livro da Disciplina no texto sobre a 
Comissão de Recursos de Currículo (ver parágrafos 1121, 
1122, e 1124).

Recursos do Ministério

A unidade de Recursos do Ministério da Abingdon Press 
serve as congregações e os seus directores ao apoiar inicia-
tivas abrangentes da congregação, ministérios especiais e 
outros eventos da igreja. O objectivo é auxiliar os líderes a 
planear e implementar trabalho crítico para a congregação e 
para a sua missão.

As iniciativas abrangentes da congregação incluem orien-
tação, oração, desenvolvimento de liderança, crescimento da 
igreja e missão. Os ministérios especiais são áreas que servem 
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uma necessidade específica, tais como grupos de homens e 
mulheres. Os recursos para acontecimentos familiares sazonais 
da igreja para o Advento e Quaresma que envolvem culto, es-
tudo e devoção fazem também parte do plano editorial. 

Os recursos do ministério incluem ferramentas e materi-
ais para pastores, líderes, professores, famílias e indivíduos. 
Entre estas ajudas estão ajudas de planeamento estratégico, 
planos para ênfase do culto, estudo de pequenos grupos e 
vídeo para todas as idades e recursos para leitura, estudo e 
reflexão individuais.

Os produtos de recursos do ministério mais amplamente 
utilizados durante este quadriénio incluem The Way de Adam 
Hamilton e Not a Silent Night. 

Culto, Música, Oficial, Congregacional 

Esta equipa apoia as congregações, especialmente em am-
biente de culto. São desenvolvidos anualmente centenas de no-
vos produtos e variam desde letras a projecções visuais durante 
o culto, a novas selecções musicais de The Africana Hymnal, 
boletins para o Advento e guia de planeamento de culto.

Os principais projectos publicados durante o quadriénio 
incluem o Livro da Disciplina de 2012, o Livro de Resoluções 
de 2012, e Orientações para Liderar a sua congregação 
2013–2016. The Africana Hymnal, publicado em 2015, é um 
hinário digital que inclui música e letras, ficheiros em mp3 
e diapositivos para projecção. As vendas impressionantes in-
cluem um total de 100 mil cópias do Planeador de Música e 
Culto Metodista Unido ao longo do período de quatro anos 
e mais de três milhões de cópias de WordAlive!, o serviço de 
subscrição semanal da igreja.

A CPMU e o Conselho Geral de Discípulos irá apresentar 
à Conferência Geral legislação que irá permitir um Hinário 
Metodista Unido novo, relevante e amplamente utilizado, 
desenvolvido com novas formas de controlar custos, ajus-
tar-se às despesas imprevistas e permitir o acesso a uma diver-
sidade de formatos digitais e impressos para maior agilidade 
na utilização em muitas configurações.

Assuntos do Ministério

Desde o seu lançamento, em 2011, o sítio Web ecuménico 
MinistryMatters.com cresceu para 200 mil visitas por mês, 
com um rácio público feminino-masculino de 53%-47% e 
um rácio de 89%-11% EUA- público internacional. Os as-
pectos mais populares do site são a biblioteca de subscrição, 
a funcionalidade Este Domingo; e a revista, que todos os dias 
contém materiais novos. Os planos futuros incluem mais pod-
casts, expansão da biblioteca para pesquisa, um sítio Web 
versátil (a utilização de telemóveis e tablets passou de 9% das 

visitas para 48% das visitas) e prospecção e criação de novos 
talentos de escrita. Os desafios que os Assuntos do Ministério 
enfrentam incluem a identificação de formas para aumentar as 
receitas relacionadas com o site para reforçar o fornecimento 
de acesso e conteúdos, fornecer comentários atempados sobre 
os últimos eventos e alargar ainda mais a diversidade entre 
contribuidores e utilizadores.

Ministério de revenda

O sistema de retalho da CPMU, Cokesbury, é uma or-
ganização de venda complementar, multicanal, com uma es-
tratégia de marketing e merchandising coesa. O Cokesbury 
adapta-se aos desafios, tais como migração de canais por 
clientes, quedas nas compras institucionais de equipamentos 
e mobiliário da igreja tradicional, movimentações competiti-
vas, tais como envio gratuito e descontos de grande dimensão, 
bem como a oportunidades tais como marketing direccionado 
assento em conhecimento sofisticado do cliente. 

Em 2012 a CPMU decidiu então fechar a sua cadeia de 
lojas de retalho Cokesbury na Primavera de 2013. Anos de 
mudanças nas condições de mercado, custos cada vez maiores 
na manutenção das lojas, pessoal e inventário, juntamente 
com a mudança nos hábitos de consumo dos nossos clientes 
contribuíram para que os resultados financeiros operacionais 
se tornassem indesejados e insustentáveis. A decisão para im-
pulsionar os canais alternativos de retalho deram azo a uma 
série de iniciativas estratégicas. 

A maioria das regiões onde as lojas estavam localizadas 
continuaram a ser apoiadas por Consultores de Recursos de 
Comunidade Cokesbury locais, a tempo inteiro, que reúnem 
pessoalmente com igrejas e gerem vendas nas conferências 
anuais e em alguns outros eventos. Foi atribuído um membro 
da equipa do Call Center Cokesbury às igrejas em cada um 
dos mercados em que as lojas foram encerradas (vendas por 
telefone). Foi implementado um intenso sistema de mentor-
ização para garantir que todos os nossos clientes Cokesbury 
seriam devidamente servidos. 

O Call Center Cokesbury teve uma maior importância 
dadas as expectativas do cliente após o fecho das lojas tradi-
cionais. Os parâmetros de serviço ao cliente foram mantidas 
e melhoradas, os horários de funcionamento foram alargados 
e foi lançado um novo programa de formação, assim como foi 
adicionado novo pessoal à equipa.

As principais actualizações de Cokesbury.com continu-
aram a um ritmo rápido e constante, com um novo carrinho 
de compras e caixa e uma estratégia de preços que oferece aos 
clientes os mesmos descontos sobre livros e Bíblias, indepen-
dentemente da forma como optam por realizar a compra. Isto 
ajudou a aumentar o tráfego e vendas no sítio Web e permitir 
poupanças e melhor aplicação de custos. 

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   680 2/24/16   10:49 AM



Administração Financeira 681

As melhorias adicionais atraíram, deliciaram e facilitaram 
as tarefas para dezenas de milhar de clientes. Fizemos grandes 
investimentos ao longo do quadriénio para melhorar o Cokes-
bury.com com um novo motor de busca, uma melhor experiên-
cia de navegação, uma funcionalidade de chat, previsão de 
prazos de entrega, centro de perfil e de preferências para uma 
experiência personalizada do cliente e uma apresentação nova 
e contemporânea. Mantemo-nos atentos à medida que avalia-
mos, adaptamos, alteramos e fazemos melhorias contínuas. 

Cada vez mais, Cokesbury é visto como uma fonte de 
produtos e serviços para a comunidade cristã abrangente. Os 
acordos de revenda com outras denominações, juntamente 
com outras parceiras e investimentos estratégicos, incluindo 
acordos com departamentos curriculares das igrejas AME e 
CME, posicionam o Cokesbury para que reforce a sua função 
como o local de compras de recursos e serviços para estu-
dantes e académicos, participantes e líderes da vasta diver-
sidade de denominações cristãs, e para todos os que querem 
saber mais sobre a fé e ministério cristão. 

Infra-estrutura e alcance digital

O nosso investimento e capacidades na infra-estrutura de 
tecnologia de informação e digital continuam a crescer. 

Como parte da preparação da passagem da CPMU para 
a New House Commons, a equipa concebeu um grande pro-
jecto para descartar ficheiros desnecessários e para digitalizar 
e criar sistemas de arquivo digital para os muitos milhares de 
documentos e registos. Este trabalho ajudou a equipa a imple-
mentar um ambiente muito mais orientado para a ausência de 
papel na nossa nova localização.

Simultaneamente, a CPMU embarcou em vários aspec-
tos de uma iniciativa de escritório sem papel. Investimentos 
em novo software para gestão documental e sistema de fluxo 
de trabalho, permitindo processamento sem papel de factu-
ras, formulários, pagamentos, extractos e registos para os 
clientes internos e externos. Além disso, desenvolvemos uma 
nova solução de gestão de activos que irá permitir o arma-
zenamento seguro - bem como pesquisa, controlo de versões, 
fluxo de trabalho e arquivo - de manuscritos, apresentação e 
imagens da CPMU.

A CPMU utiliza um fluxo de trabalho editorial primeira-
mente digital, que permite vários pontos de decisão sobre a 
plataforma de publicação mais eficaz - desde a aquisição para 
utilização de conteúdos exclusivos no sítio Web desenvolvido 
pela CPMU, MinistryMatters.com, ou como versão apenas 
digital disponível para um leitor electrónico,  um formato de 
impressão a pedido ou primeira edição de capa dura ou livro 
de bolso. O planeamento intensivo de negócios ajuda-nos a 
compreender o possível alcance e a eficácia financeira de cada 
abordagem editorial e emprega uma ampla gama de opções 

suportadas pelas novas tecnologias e pelas relações de dis-
tribuição digital. Para controlar os custos e oferecer os pro-
dutos a preços mais baixos, negociámos também contratos fa-
voráveis com os fornecedores de impressão por pedido, bem 
como com gráficas e encadernações tradicionais.

A CPMU (a utilizar as designações comerciais Abingdon 
Press e Cokesbury) continua a expandir a nossa presença em 
vários sites de redes sociais, bem como a construir a comuni-
dade dentro de MinistryMatters.com. 

Balanço financeiro

Os esforços envidados pela CPMU para a oferta de produ-
tos comprovados e novos, alcançar e servir mais clientes, man-
ter a quota de mercado nas igrejas MU, aumentar as linhas de 
produtos seleccionados e controlar o custo de bens e despesas 
operacionais resultaram numa linha de base positiva nas nossas 
operações financeiras em curso para os últimos quatro anos. 
Isto foi concretizado apesar da queda na frequência no culto e 
na catequese nas igrejas MU na América do Norte; alteração 
dos padrões em congregações relacionadas com a compra de 
bens como vestes de coro e almofadas para os bancos da igreja; 
competição feroz de preços para recursos, congregacionais se-
leccionados e mobiliário, etc.; e quedas gerais e acentuadas nas 
indústrias editoriais religiosas e seculares.  

As vendas acumuladas das operações permanentes (ex-
cluindo as operações descontinuadas das lojas físicas desde 
2013) para o período de 2012–2015 foram de 276.363.000 
dólares americanos. O custo de artigos vendidos e despesas 
totalizaram 276.358.000 dólares americanos. A receita opera-
cional líquida foi positiva ao longo de quatro anos e a receita 
não operacional e receitas de investimento contribuíram com 
13.736.000 dólares americanos. Isto resultou numa receita 
líquida nos quatro anos de 13.741.000 dólares americanos. 
Durante este período, foram despendidos 5.629.000 dólares 
americanos de reservas investidas para o crescimento do 
ministério e expansão através de actividades de pesquisa e 
desenvolvimento para novos produtos e serviços.   

O período de quatro anos incluiu também operações fi-
nanceiras descontinuadas relacionadas com o fecho das lojas 
tradicionais Cokesbury. Nas operações descontinuadas houve 
17.862.000 dólares em vendas e 26.391.000 dólares no custo 
de mercadorias vendidas e despesas relacionadas. Estes va-
lores não estão incluídos nos resultados de quatro anos das op-
erações em curso acima demonstradas. A receita operacional 
líquida das operações descontinuadas foi (8.529.000 dólares 
americanos) representando um abate único em relação aos 
activos do efeito do fecho das lojas, enquanto cumpriu todos 
os compromissos e contratos financeiros com fornecedores 
externos, senhorios e antigo pessoal de loja Cokesbury.
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O balanço da CPMU revela um total de activos e re-
sponsabilidades de 97.344.000 dólares americanos no in-
ício do quadriénio e 95.609.000 dólares americanos no final, 
representando uma queda de 1.735.000 dólares americanos. 
Incluído nesta alteração estão as reduções nos valores a rece-
ber e inventário; utilização de reservas de investimento para 
cobrir os fechos das lojas tradicionais Cokesbury; financia-
mento de plano de pensão definido; gastos de capital inclu-
indo actualizações tecnológicas de destaque; investigação e 
desenvolvimento; propriedades, instalações e equipamento 
relacionado com a compra e melhorias nas novas instalações. 
As responsabilidades totais aumentaram em 19.288.000 
dólares americanos devido ao aumento das responsabilidades 
de pensões e utilização alargada da linha de crédito (aumento 
de 5.904.000 dólares americanos) no ano fiscal do final de 
Agosto de 2014 a Julho de 2015, para lidar com os custos de 
transferência para os novos escritórios. Este valor adicional 
foi pago na primeira semana do ano fiscal seguinte, quando a 
CPMU encerrou a venda da sua antiga sede. 

Reclamações de pensões e conferência

A crise financeira mundial de 2008–2009 provocou uma 
diminuição nos activos e levou ao congelamento do plano de 
pensões definido da CPMU. Foram recuperados activos de um 
mínimo de 68% do valor actuarialmente apurado necessário 
para cobrir responsabilidades futuras para o nível actual 
de 93%. Com a utilização de receitas da venda de proprie-
dades e um agressivo plano multianual para contribuições, a 
CPMU espera que os activos alcancem os 100% de activos 
necessários para financiamento de responsabilidades de longo 
prazo até 2018. Até que os activos para o plano sejam resti-
tuídos e as distribuições de pensões permanentes para o pes-
soal actual sejam garantidas, a CPMU irá prescindir de fazer 
contribuições adicionais aos reclamantes da Conferência mas 
espera retomá-las assim que os planos de pessoal anterior e 
actual estejam devidamente financiados. Além dos pagamen-
tos ao corpo do plano de benefícios definido, são realizadas 
distribuições anuais todos os anos para as contas de pensões 
403(b) dos colaboradores actuais.

Pessoal

A CPMU emprega 417 pessoas a tempo inteiro que desen-
volvem, prestam e dão apoio a serviços e produtos de qualidade 
vendidos através dos centros de encomendas por telefone e 
.com Cokesbury e Abingdon Press, presencialmente e em uni-
dades de venda em conferências e eventos nos Estados Unidos.  

Depois de 57 anos no n.º 201 da 8.ª Avenida Sul, a CPMU 
foi transferida na Primavera de 2015 para novas instalações, al-
guns quilómetros a norte. As novas instalações foram apelidadas 
de John Dickins House, em honra ao primeiro livreiro Metodista 
na América, e estão situadas no campus de 20 acres (que inclui 
10 acres do Lago Wesley) de New House Commons. A infra-es-
trutura digital de ponta é o elemento principal no centro de es-
critórios de 30.500 metros quadrados situado ao longo do Lago 
Wesley, com áreas amplas para usufruto no exterior e espaços ar-
rojados, apelativos e funcionais para colaboração de equipas nas 
instalações. A equipa da CPMU revelou um grande flexibilidade 
e cuidado pelo próximo ao longo de muitos meses, enquanto al-
gumas demolições começavam no local anterior mesmo antes de 
a transferência para a New House Commons estar concluída. As 
novas instalações têm vista sobre o lago desde o JW Café, Biblio-
teca Georgia Harkness, Capela W.T. Handy, Jr. e sala multi-usos 
Robert H. Spain.

No último quadriénio, os especialistas em remunerações 
PricewaterhouseCoopers avaliaram e recomendaram tanto a 
base salarial como o pagamento de incentivos com base nas 
escalas de posições similares de organizações editoriais, retal-
histas e sem fins lucrativos comparáveis. A pesquisa realizada 
pelos consultores mostrou que o pagamento da CPMU estava 
bem abaixo das normas de mercado, com todos os cargos ex-
ecutivos de pessoal em abaixo dos níveis para o percentil 25 
(o que significa que 75 por cento dos postos de trabalho em in-
dústrias e organizações semelhantes de tamanho comparável 
e volume de dólares pagam taxas mais elevadas do que a 
CPMU). O conselho da CPMU analisa e aprova anualmente 
todos os vencimentos do pessoal executivo e define o nível 
de remuneração no percentil 50 do mercado como referên-
cia. De acordo com as suas responsabilidades disciplinares, 
a CPMU apresenta os salários actuais da equipa executiva: 
Neil M. Alexander, Presidente e Editor—332.933 dólares 
americanos; Audrey Kidd, Directora de Receitas e Represen-
tante para o Cliente- 265.618 dólares americanos; Larry Wal-
lace, Vice-Presidente Sénior—230.387 dólares americanos; 
Tammy Gaines, Directora Financeira—183.424 dólares amer-
icanos; Justin K. Coleman, Director de Ministério—130.000 
dólares americanos; Brian K. Milford, Representante de Con-
teúdos/Editor da Igreja Metodista Unida—182.000 dólares 
americanos. Tal como acontece com a maioria do pessoal da 
CPMU, os membros da equipa executiva são elegíveis para 
compensação de incentivos, conforme aprovado pelo Con-
selho da CPMU anualmente com base e no desempenho indi-
vidual e da CPMU. 

R. Carl Frazier, Jr.  Neil M. Alexander
Presidente da Comissão  Presidente e Editor
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Conselho de 2013–2016 da Casa Publicadora Metodista Unida (CPMU)

Conselho dos Bispos 
Eduard   Khegay Moscovo, Rússia
J. Michael Lowry Ft. Worth, TX 
Gregory V. Palmer Worthington, OH

Jurisdição Central Norte
James C. Bushfield Indianapolis, IN
Linda Johnson Crowell Oakwood Village, OH
Dennis M. Oglesby, Jr. Harvey, IL
James Preston Buffalo Grove, IL
Thomas F. Tumblin Nicholasville, KY

Jurisdição do Nordeste
Maidstone Mulenga Columbia, MD
Gregory C. Myers Hazelton, PA
Samuel Purushotham Nashville, TN
Thomas L. Salsgiver Lewisburg, PA
Heather Williams Saratoga Springs, NY

Jurisdição Central Sul
Ellen R. Alston Sulphur, LA
Todd Burris  Little Rock, AR
Young-Ho Chun Overland Park, KS
Edward Garcia Austin, TX
Eric McKinney Georgetown, TX
Natasha Ray McGregor, TX
Barbara J. Ruth Austin, TX

Jurisdição Sudeste
David V. Braddon Johns Island, SC
Monica S. Christian Lakeland, TN
Cornelia A. Clark Franklin, TN
R. cuidado Frazier, Jr. Cary, NC
Joe W. Kilpatrick  Tucker, GA
Carmilla Maldonado Memphis, TN
Anne S. Travis Knoxville, TN
Michael B. Watts Lawrenceburg, KY
Wayne Wiatt Lakeland, FL
Susie Wolf Kenbridge, VA

Jurisdição ocidental
Janine DeLaunay Aloha, OR
Sunyoung Lee San Pedro, CA

Conferências centrais
Eliseo C. Balisi Cauayan City, Isabela, Filipinas
Klaus Ulrich Ruof Frankfurt, Alemanha
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Membros Adicionais
David F. Crane Nashville, TN
Shinya Goto San Jose, CA
Akwiasdi K. Revels Olin, NC

Ex Officio
Neil M. Alexander Nashville, TN
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¶611.

Número de Petição: 60960-FA-¶611-G; Furr, Steve - 
Jackson, AL, EUA para Associação da Conferência Anual de 
Líderes Leigos.

Permissividade na Estrutura AC - CFA

Com o objectivo de capacitar as conferências anuais para 
determinarem a sua própria ordem de trabalhos e estrutura, 
emendar ¶¶ 611-619 relativo à conferência do Conselho de 
Finanças e Administração, como se segue:

¶ 611. Em cada conferência anual existirá um conselho 
de conferência sobre finanças e administração, doravante de-
nominado o conselho, ou outra estrutura para providenciar as 
funções deste ministério e manter as relações conexionais que 
a conferência possa indicar (¶ 610.1).

¶ 612. O objectivo do conselho, membros, organização 
e relações, caso a conferência escolha criar o conselho, será 
o seguinte, excepto se estas obrigações forem atribuídas pela 
conferência a outro órgão da conferência, doravante conheci-
do como a agência designada:

1. Objectivo—O objectivo do conselho da agência des-
ignada será desenvolver, manter e administrar um plano 
abrangente e coordenado de políticas fiscais e administrati-
vas, procedimentos e serviços de gestão para a conferência 
anual.

2. Membros—a) Cada conferência anual irá eleger, na 
sua próxima sessão após a Conferência Geral ou conferência 
jurisdicional, um conselho de conferência sobre finanças e 
administração ou outra estrutura para providenciar as funções 
deste ministério. É recomendado que seja composto por não 
menos de cinco nem mais de vinte e um membros; é recomen-
dado que haja, pelo menos, uma pessoa leiga a mais do clero 
incluída nos membros votantes do conselho da agência des-
ignada. As pessoas serão nomeadas para membros de forma 
determinada pela conferência de acordo com o ¶ 610.5. É 
recomendado que as igrejas com menos de duzentos mem-
bros sejam representadas no conselho da conferência sobre 
finanças e administração ou agência designada. O termo do 
mandato terá início com o adiamento da sessão da conferên-
cia anual, na qual são eleitos, e será por um período de quatro 
anos e até os seus sucessores serem eleitos. 

b) Nenhum membro ou funcionário de qualquer agência 
de conferência e nenhum funcionário, fiduciário ou director 
de qualquer agência ou instituição que participe nos fundos de 
qualquer orçamento de conferência será elegível para mem-
bro com poder de voto no conselho da agência designada. 

Qualquer vaga será preenchida por acção do conselho da 
agência designada até à próxima sessão da conferência, em 
cujo momento a conferência anual preencherá a vaga.

c) Os seguintes serão membros ex officio do conselho 
agência designada além do número definido pela conferência 
anual no ¶ 612.2a:

(1) o tesoureiro da conferência/director de serviços ad-
ministrativos, sem voto; (2) quaisquer membros do Conselho 
Geral de Finanças e Administração que residam na área da 
conferência, com voto excepto se o voto estiver em conflito 
com outra disposição do Livro da Disciplina, em cujo caso o 
seu estado de membro não terá direito a voto; em cujo caso, 
não serão elegíveis para servir numa agência que receba fi-
nanciamento; (3) o bispo presidente, sem voto; (4) um su-
perintendente de distrito escolhido pelo gabinete, sem voto; 
e (5) o director dos ministérios conexionais ou equivalente 
ou outro representante do principal órgão de programação da 
conferência do conselho de ministros, sem voto.

d) O director executivo da conferência ou área da 
fundação Metodista Unida pode ser incluído nos membros, 
sem voto.

3. Responsáveis—O conselho agência designada elegerá 
a partir dos seus membros com direito a voto um presiden-
te, um vice-presidente, um secretário e outros responsáveis 
como necessário. Deve ser dada consideração à inclusividade 
(¶¶ 124, 140). O tesoureiro/director de serviços administrati-
vos da conferência (¶ 619) será o tesoureiro do conselho da 
agência designada. O tesoureiro/director de serviços admin-
istrativos não será elegível para membro com direito a voto 
no conselho na agência designada e não será elegível para 
eleição para quaisquer vagas que serão preenchidas por mem-
bros votantes do conselho da agência designada.

4. Nenhum membro do conselho da agência designada 
votará ou tomará parte nas deliberações em assuntos signif-
icativos, directa ou indirectamente, afectando o seu negócio, 
rendimento ou emprego, ou o negócio, rendimento ou em-
prego da sua família.

5. Organização—a) Se a conferência escolher organizar 
o conselho como providenciado no ¶ 612 ou a atribuir as suas 
funções a outra estrutura como autorizado no ¶ 611, as re-
strições definidas no ¶ 612.2b, .4 aplicar-se-ão aos membros 
de qualquer estrutura de conferência que tenha responsabili-
dade pelas seguintes funções:

(1) Preparar os orçamentos da conferência anual ou out-
ras recomendações de financiamento. 

Alterações Propostas ao Livro da Disciplina
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(2) Nomear o tesoureiro/director de serviços administra-
tivos da conferência anual ou qualquer outro responsável ten-
do as funções descritas em ¶ 619.

(3) Ter autorização e supervisão sobre o trabalho do te-
soureiro/director de serviços administrativos da conferência.

(4) Ter responsabilidades de supervisão fiscal, tal como 
descrito no ¶¶ 613.5 até 613.11 e 616-618, para fundos da 
conferência anual.

b) O conselho agência designada pode estabelecer comi-
tés e grupos de trabalho e definir os seus deveres e autori-
dades, como necessário, para cumprir o seu efeito e respons-
abilidades.

c) A conferência anual pode criar regulamentos que re-
gem reuniões, quórum e outras questões de procedimento 
para o conselho para a agência designada, ou pode autorizar 
o conselho a agência designada a criar tais regulamentos; em 
qualquer dos casos, tais regulamentos não estarão em conflito 
com o Livro da Disciplina.

d) Se considerado necessário para o cumprimento das 
suas funções e se autorizado pela conferência anual, o consel-
ho a agência designada pode ser criada.

6. Responsabilidade—O conselhoA agência designada 
será responsável e reportará diretamente à conferência anual.

7. Relações—a) O conselho A agência designada e o 
principal órgão de programação da conferência anual o con-
selho da conferência anual dos ministérios irá cooperar no 
desenvolvimento do orçamento de benevolência da conferên-
cia (¶ 614.3).

b) No interesse de desenvolver e implementar políticas 
de conferência anual coordenadas nas áreas de gestão fiscal 
e serviços administrativos, o conselho a agência designada 
servirá como ligação entre as agências de conferência com 
responsabilidades nessas áreas. Será autorizado a reunir os 
representantes das agências de apoio administrativo e ao cle-
ro da conferência anual com o objectivo de consultar sobre 
assuntos de preocupações mútuas, tais como a coordenação 
de gestão fiscal, atividades de angariação de fundos e serviços 
administrativos na conferência anual.

¶ 613. Responsabilidades—O conselho ou agência des-
ignada terá a autoridade e responsabilidade de realizar as se-
guintes funções:

. . .
13. Estabelecer políticas e práticas uniformes e equitati-

vas no emprego e compensação de pessoal, em consultoria e 
cooperação com outras agências da conferência que empreg-
uem pessoas, excepto se a conferência anual tenha designado 
outra agência para realizar esta responsabilidade. Estas políti-
cas e práticas estarão de acordo com os Princípios Sociais 
(¶ 162 A, E, F e I). Adicionalmente, o conselho a agência 
designada recomendará que a conferência anual providencie, 
com entrada em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2006, 100 

por cento de benefícios de pensão de, pelo menos, três por 
cento de compensação de pessoal leigo da conferência anual 
que trabalhe, pelo menos, 1040 horas por ano, tenha, pelo 
menos, 21 anos de idade e, pelo menos, um ano de serviço 
permanente. A conferência anual terá autoridade para provi-
denciar tais benefícios de pensão através de um programa de 
pensão denominacional administrado pelo Conselho Geral de 
Pensão e Benefícios de Saúde ou outro programa de pensão 
administrado por outro prestador de pensões.

14. Cooperar com o Conselho Geral de Finanças e 
Administração e a Junta Geral de Discipulado na promoção 
e padronização do na criação de um sistema de registo e 
comunicação financeira em para as igrejas locais da con-
ferência.

15. Cooperar com o Conselho Geral de Finanças e 
Administração de modo a providenciar liderança, formação 
e encorajamento nas áreas da administração da igreja para 
indivíduos e organizações da Igreja Metodista Unida ao: 
(1) distribuir informação relativamente à certificação como 
administrador de igreja; e (2) listar no relatório de igreja no 
relatório da agência designada à conferência anual os nomes 
das pessoas certificadas como administradores da igreja pelo 
Conselho Geral de Finanças e Administração que são contrat-
ados na zona da conferência anual.

16. Efectuar recomendações à conferência anual para a 
sua acção e determinação relativamente aos planos para ini-
ciar ou organizar uma fundação ou organização similar com 
o objectivo de garantir, conservar ou dispensar fundos para o 
benefício directo ou indirecto ou apoio da conferência anual, 
ou de qualquer agência de conferência ou qualquer um dos 
seus programas ou trabalho. O conselhoA agência designada 
terá a oportunidade de efectuar as suas recomendações relati-
vamente a tais planos, caso a fundação ou organização similar 
seja: (1) proposta para ser organizada pela conferência anual, 
quer isoladamente ou em conjunto com outras conferências 
anuais; (2) proposta para ser organizada por qualquer consel-
ho de conferência, junta, comissão, comité ou outra agência; 
(3) utilizar o nome Metodista Unido no seu título ou solici-
tação; ou (4) proposta com o objectivo de solicitar doações. 
principalmente da constituência Metodista Unida.

. . .
19. Para garantir que nenhuma conferência anual, agên-

cia, comité, comissão ou conselho conceda fundos Metodistas 
Unidos a qualquer caucus ou grupo homossexual, ou utilizar 
de outro modo tais fundos para promover a aceitação da ho-
mossexualidade ou violar o compromisso expresso da IMU 
“não rejeitar ou condenar os membros lésbicos e homossexu-
ais e simpatizantes” (¶ 161.F). O conselhoA agência designa-
da terá o direito de terminar tais gastos. Esta restrição não irá 
limitar o ministério da Igreja em resposta à epidemia de VIH, 
nem irá excluir o financiamento para diálogos ou eventos 
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educativos onde a posição oficial da Igreja seja representada 
de forma justa e igual.

¶ 614. Orçamentos—O conselhoA agência designada 
recomendará à conferência anual para a sua acção e orça-
mentos de determinação de rendimento antecipado e gastos 
propostos para todos os fundos a serem divididos pelas igre-
jas, cargos ou distritos.

Antes de cada sessão regular da conferência anual, o 
conselho a agência designada fará um estudo diligente e de-
talhado das necessidades de todas as agências da conferên-
cia e causas que solicitam serem incluídas no orçamento de 
qualquer fundo de conferência. O presidente de cada agência 
de conferência, ou outro representante devidamente autoriza-
do, terá a oportunidade de representar as reivindicações dessa 
agência perante o conselho a agência designada.

1. Orçamentos de Apoio ao Clero—a) Será dever do con-
selho  da agência designada, excepto se de outro modo indi-
cado, estimar a quantia total necessária para fornecer um apo-
io suficiente e equitativo aos superintendentes de distrito da 
conferência, incluindo compensação base, viagem, pessoal, 
escritório e habitação. O conselhoA agência designada irá 
reportar recomendações específicas à conferência anual para 
acção de conferência (¶ 669.4a).

b) O conselhoA agência designada irá reportar à con-
ferência anual, em cada sessão, a porção do Fundo Episcopal 
à conferência anual através da metodologia aprovada pela 
Conferência Geral e irá incluir no seu orçamento recomen-
dado de apoio ao clero a quantia determinada pelo tesoureiro 
do Conselho Geral de Finanças e Administração, como 
necessário, para cumprir esta porção. 

c) Com base nas recomendações do comité de residên-
cia episcopal (¶ 638.4), o conselho a agência designada irá 
recomendar a quantia a ser angariada como a porção da con-
ferência anual do custo da habitação do bispo.

d) Após consultoria com a junta de conferência de 
pensões, o conselho a agência designada irá reportar à con-
ferência anual as quantias calculadas por essa agência, como 
necessário, para cumprir as necessidades para os programas 
de pensões e benefícios da conferência. Tais quantias não têm 
de ser derivadas apenas das repartições.

. . .
2. Orçamento de Administração—a) O conselhoA agên-

cia designada irá recomendar à conferência anual estimati-
vas das quantias necessárias para despesas administrativas da 
conferência, incluindo as suas próprias despesas e aquelas do 
gabinete do tesoureiro da conferência. Irá consultar com as 
agências da conferência e responsáveis a serem incluídos no 
orçamento administrativo relativamente aos orçamentos es-
timados das suas despesas e basear as suas recomendações 
de orçamento de administração de conferência na informação 
recebida.

. . .

3. Orçamento de Benevolências da Conferência—a) Na 
preparação do orçamento de benevolências da conferência, 
o conselho a agência designada, trabalhando em conjunto 
com o principal órgão de programação da conferência com o 
conselho da conferência sobre ministérios ou estrutura alter-
nativa, como indicado em¶ 614.3b, irá efectuar um esforço 
diligente para garantir toda a informação relativamente a 
toda a benevolência da conferência e causas para que nenhu-
ma seja negligenciada, prejudicada ou excluída. Com base 
no seu julgamento de necessidades após a informação ser 
reunida, o conselho a agência designada irá recomendar à 
conferência anual a sua acção e determinação do valor total 
a ser repartido para o orçamento de benevolência da con-
ferência. Após receber recomendações do principal órgão 
de programação da conferência do conselho da conferên-
cia sobre ministérios ou estrutura alternativa, o conselho a 
agência designada irá também recomendar a quantia ou a 
percentagem do total do orçamento das benevolências da 
conferência que será alocada para cada causa incluída no 
dito orçamento. Tais recomendações devem reflectir o acor-
do com o principal órgão de programação da conferência 
com o conselho de ministros da conferência ou estrutura al-
ternativasobre as alocações a agências do programa, como 
indicado em baixo.

b) O conselho sobre finanças e administraçãoA agência 
designada e o principal órgão de programação da conferência 
anual conferência anual do conselho de ministros irão tra-
balhar em conjunto para estabelecer e seguir um procedimen-
to que preservará os seguintes princípios:

(1) É responsabilidade do conselho sobre finanças e ad-
ministração  da agência designada estabelecer a quantia total 
a ser recomendada à conferência anual como o orçamento de 
benevolências da conferência e, nessa quantia, a soma total a 
ser recomendada para distribuição entre as agências de pro-
grama da conferência. É também responsabilidade do con-
selho da agência designada estudar os pedidos de orçamento 
para quaisquer agências ou causas a serem incluídas no orça-
mento de benevolências da conferência que não as agências 
do programa de conferência, incluindo os pedidos do prin-
cipal órgão de programação da conferência conferência do 
conselho de ministros, e a dar aos presidentes e outros rep-
resentantes autorizados de tais agências e causas a oportuni-
dade de representar as suas reivindicações perante o conselho 
a agência designada.

(2) É responsabilidade do principal órgão de programação 
da conferência conferência do conselho de ministros estudar 
os pedidos de orçamento das agências de programa da con-
ferência e a recomendar à agência designada ao conselho da 
conferência sobre finanças e administração quantias a ser-
em alocadas do orçamento de benevolências da conferência 
a cada tal agência, dentro do total estabelecido pela agência 
designada  pela conferência do conselho de finanças e admin-
istração.

(3) É responsabilidade da agência designada do consel-
ho de finanças e administração da conferência apresentar 
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as recomendações do orçamento de benevolências da con-
ferência à conferência anual. As alocações recomendadas às 
agências de programa da conferência devem reflectir o acor-
do entre o conselho a agência designada e o principal órgão 
de programação da conferência o conselho da conferência de 
ministérios ou estrutura alternativa.

c) O termo benevolências da conferência irá incluir as 
alocações da conferência e despesas directamente associa-
das ao programa, missão e causas benevolentes das agências 
e instituições de programa da conferência anual. As agências 
e instituições de programa da conferência anual serão defin-
idas como aquelas agências com responsabilidades paralelas 
àquelas das agências gerais relacionadas com o programa 
(¶ 703) e instituições cujo trabalho está dentro do campo de 
responsabilidade de uma ou mais daquelas agências. As des-
pesas administrativas que estão directamente relacionadas 
com o programa, missão e causas benevolentes das agên-
cias de programa de conferência, incluindo as despesas do 
principal órgão de programação da conferência do conselho 
da conferência sobre ministérios ou estrutura alternativa, 
podem também ser incluídas no orçamento de benevolên-
cias da conferência. O termo benevolências da conferên-
cia não incluirá alocações e gastos para outras agências da 
conferência e responsáveis cujo trabalho é principalmente 
administrativo. Não incluirá também fundos de apoio ao 
clero da conferência anual como definido em ¶¶ 620-628, 
alocações e gastos de agências da conferência responsáveis 
por administrar fundos de apoio ao clero, ou repartições 
efectuadas à conferência anual pelas conferências gerais ou 
jurisdicionais.

d) O conselhoA agência designada, ao receber do te-
soureiro do Conselho Geral de Finanças e Administração 
uma declaração da quantia repartida nessa conferência anual 
para Serviço Mundial, pode recomendar que a conferência 
combine a repartição total do Serviço Mundial, sem redução 
para o quadriénio, e o orçamento de benevolências de con-
ferências aprovado (¶ 614.3a). Se combinada, a soma des-
tas duas quantias será conhecida como as Benevolências do 
Serviço Mundial e Conferência, e o orçamento combinado 
assim estabelecido irá incluir uma declaração da percentagem 
para Serviço Mundial e a percentagem para benevolências da 
conferência.60 (Ver também ¶ 619.1a(2).)

4. Outras Causas Repartidas—O conselhoA agência 
designada irá incluir no seu orçamento recomendações de 
quantias específicas recomendadas para todos os outros fun-
dos devidamente repartidos à conferência anual para apoio 
dos fundos gerais devidamente autorizados ou outros fundos 
conexionais. As recomendações de orçamento irão, da mesma 
forma, incluir quaisquer outras quantias a serem repartidas 
aos distritos, cargos ou igrejas pela conferência anual para 
causas da conferência ou distrito de qualquer tipo.

5. Recursos Especiais—a) Nenhuma agência ou inter-
esse da conferência anual, incluindo qualquer agência ou 

instituição relacionada, tal com uma escola, colégio, univer-
sidade, hospital, casa, projecto habitacional ou outra institu-
ição de serviço, fará um apelo especial a toda a conferência 
às igrejas locais para fundos sem a aprovação da conferên-
cia anual após recomendação do conselho da agência desig-
nada, excepto no caso de uma emergência extrema, quando 
tal aprovação possa ser dada por um voto de dois terços dos 
superintendentes de distrito e do conselho da agência desig-
nada, agindo em conjunto. Nem serão realizados apelos es-
peciais a toda a conferência às igrejas locais para fundos por 
tais conselhos, interesses, agências ou instituições que não 
estão relacionadas com a conferência anual na qual o apelo 
será realizado, excepto se for concedida aprovação para tal 
apelo por parte da conferência anual após recomendação do 
conselho da agência designada. As aprovações da conferên-
cia anual especificadas neste parágrafo não serão necessárias 
para apelos financeiros em toda a igreja que sejam aprovados 
de acordo com as disposições do ¶ 819, para solicitações que 
foram aprovadas de acordo com as disposições ¶ 812.3, ou 
por qualquer outra promoção ou apelo de fundos autorizados 
pela Conferência Geral ou aprovados e realizados de acordo 
com outras disposições do Livro da Disciplina.

b) Quando é efectuada uma candidatura ao conselho 
agência designada para o privilégio de um apelo financeiro 
a toda a conferência, quer por recolhas especiais, campanhas 
ou outros, o conselho a agência designada irá investigar a 
candidatura e a sua possível relação com outras obrigações 
da conferência, e à luz dos factos, efectuar recomendações 
à conferência para a sua acção e determinação. Se o pedido 
para o privilégio de um apelo especial for realizado direct-
amente à conferência, o pedido será referido ao conselho à 
agência designada antes da acção final ser tomada.

c) O conselhoA agência designadapode incluir nas suas 
recomendações de orçamento à conferência anual, quantias a 
serem consideradas com objectivos para apelos especiais ou 
outras causas não repartidas.

6. O conselho agência designada fará a suas 
recomendações de orçamento à conferência anual num for-
mato baseado nas orientações sugeridas pelo Conselho Geral 
de Finanças e Administração.

¶ 615. Repartições — Quando uma alteração na fórmula de 
repartição ou método é proposta, o conselho a agência desig-
nada deverá providenciar um estudo sobre os efeitos das alter-
ações propostas. Após o seu estudo, que pode incluir recursos 
indicados pelo Conselho Geral de Finanças e Administração, 
o conselho a agência designada irá recomendar tal fórmula ou 
método à conferência anual para a sua acção e determinação, 
que irá incluir as quantias orçamentadas aprovadas para apoio 
ao clero, administração, Serviço Mundial, Benevolências da 
Conferência e outras causas repartidas (¶ 614.1-.4), a soma 
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das quais será repartida entre os distritos, igrejas ou cargos da 
conferência.61

1. O conselhoA agência designada, ao receber do 
Conselho Geral de Finanças e Administração uma declaração 
da quantia ou metodologia para repartir à conferência anu-
al para os vários fundos gerais autorizados pela Conferência 
Anual, irá repartir o mesmo entre os vários distritos, cargos ou 
igrejas pelo método que a conferência indicar. O conselhoA 
agência designada fará todos os esforços para o pagamento 
total destas repartições, como parte do acordo financeiro par-
tilhado da Igreja.

2. O conselhoA agência designada irá recomendar à con-
ferência anual a sua acção e determinação se as repartições 
referidas neste parágrafo forem realizadas pelo conselho pela 
agência designada apenas aos distritos ou às igrejas ou car-
gos da conferência. Se as repartições forem realizadas ape-
nas aos distritos, então a distribuição às igrejas ou cargos de 
cada distrito será realizada como providenciado em ¶ 614.3. 
A conferência pode ordenar que os superintendentes de dis-
trito façam toda a distribuição a todas as igrejas ou cargos da 
conferência.

. . .
4. Se o conselhoSe a agência designada recomendar que 

um fundo repartido que combina dois ou mais fundos repar-
tidos gerais com um outro, ou que combine um ou mais fun-
dos repartidos gerais com fundos que não um fundo repartido 
geral, as recomendações e acções consequentes da conferên-
cia anual incluirão: (1) uma declaração da quantia de cada 
repartição de fundo geral incluída no fundo combinado, e (2) 
uma declaração da percentagem do fundo combinado total 
que corresponde a cada repartição de fundo geral.

. . .
¶ 616. Depositário—O conselhoA agência designada 

será responsável por indicar um depositário ou depositários 
para os fundos de conferência.

¶ 617. Auditoria—O conselhoA agência designada terá a 
seguinte autoridade e responsabilidade relativamente à audi-
toria dos registos financeiros da conferência e suas agências:

1. Auditar os registos do tesoureiro da conferência para o 
ano fiscal precedente através de um contabilista público cer-
tificado no prazo de 150 dias após o encerramento do ano 
fiscal da conferência e a receber, rever e reportar tal auditoria 
à conferência anual.

Como parte da auditoria, o contabilista irá reunir-se com 
o bispo presidente da conferência anual e o presidente do con-
selho ou agência designada.

. . .
3. Solicitar e rever, pelo menos, anualmente, em tanto de-

talhe como possa indicar, relatórios compilados ou auditados 

de todos os fundos recebidos ou administrados pelos distritos 
ou agências de distrito, incluindo fundos mantidos ou adminis-
trados por tesoureiros ou responsáveis que não o tesoureiro da 
conferência. Com base na avaliação de tais auditorias, o con-
selho a agência designada pode efectuar tais recomendações 
à conferência anual, como considere adequado.

4. O conselhoA agência designada pode estabelecer um 
comité de avaliação de auditoria para rever todos os relatóri-
os e auditorias necessários de acordo com os ¶ 617.1, .2. Se 
o conselhoSe a agência designada escolher estabelecer tal 
comité, pelo menos, metade dos seus membros devem ser 
pessoas que não sejam membros do conselho da agência 
designada e que são escolhidos pelo seu conhecimento em 
áreas relacionadas com o trabalho do comité. Deve ser tida 
em consideração a inclusividade (¶¶ 124, 140) na selecção de 
pessoas para servir o comité.

¶ 618. Seguro—O conselhoA agência designada terá a 
seguinte autoridade e responsabilidade relativamente ao se-
guro de responsáveis e pessoal da agência da conferência e 
conferência cujas responsabilidades incluem a custódia ou 
manuseamento de fundos da conferência ou outros activos 
negociáveis:

1. O conselhoA agência designada irá providenciar o se-
guro de fidelidade do tesoureiro da conferência e outro pes-
soal sob sua autoridade e supervisão nas quantias que consid-
ere adequadas.

2. No caso dessas agências, instituições e organizações 
nas quais o tesoureiro da conferência não serve como te-
soureiro, o conselho a agência designada terá a autoridade 
para solicitar o seguro de fidelidade dos seus tesoureiros em 
tais quantias que considere adequadas e a reter o pagamento 
da repartição de qualquer tal agência, instituição ou organi-
zação até ter sido submetida prova do seguro.

3. O conselhoA agência designada pode providenciar, ou 
solicitar, que qualquer agência da conferência providencie se-
guro de responsabilidade dos seus directores e responsáveis 
em quantias que considere necessárias.

4. O conselhoA agência designada irá solicitar confor-
midade com as políticas estabelecidas como providenciado 
por este parágrafo e reportará anualmente à conferência anual 
sobre tal conformidade.

¶ 619. Tesoureiro da Conferência/Director de Serviços 
Administrativos—Cada conferência anual, após nomeação da 
sua agência designada do seu conselho de finanças e admin-
istração, irá na primeira sessão da conferência após a sessão 
quadrienal da Conferência Geral ou conferência jurisdicion-
al, ou em outros momentos que exista a vaga, eleger um te-
soureiro da conferência ou tesoureiro/director da conferên-
cia de serviços administrativos. O tesoureiro ou tesoureiro/
director irá servir durante o quadriénio ou até um sucessor ser 
eleito e se qualificar. Se surgir uma vaga durante o quadriénio, 
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o conselho a agência designada irá preencher a vaga até à 
próxima sessão da conferência anual. Após consultoria com o 
bispo responsável, o conselho a agência designada pode retirar 
o tesoureiro ou tesoureiro/director do seu cargo e preencher a 
vaga até à próxima sessão da conferência. O tesoureiro/direc-
tor reportará directamente ao conselho à agência designada.. 
O tesoureiro/director pode ter lugar no conselho na agência 
designada e no seu comité em todas as sessões e ter o privilé-
gio de falar, mas não votar.

1. Enquanto tesoureiro da conferência, este responsável 
terá as seguintes funções:

 a) Um tesoureiro da conferência . . .
b) Quer repartido separadamente ou como um fundo com-

binado, o tesoureiro irá, da parte recebida para benevolências 
da conferência, creditar mensalmente as contas das várias 
agências ou causas incluídas no orçamento das benevolências 
da conferência ou efectuar remessas mensais aos tesoureiros 
de tais agências ou causas de acordo com a parte e proporção 
de cada (¶ 614.3a) ou de acordo com um calendário de pa-
gamento aprovado pela agência designada pelo conselho de 
conferência de finanças e administração, que irá providenciar 
que o total alocado a cada agência ou causa durante o ano seja 
igual à parte e proporção de cada.

. . .
c) O tesoureiro irá preparar em intervalos regulares tais 

declarações financeiras e relatórios como possa ser necessário 
pelo bispo responsável, os superintendentes de distrito, a con-
ferência anual,o conselho a agência designada, as agências 
servidas pela tesouraria central da conferência e seus re-
sponsáveis, e o tesoureiro do Conselho Geral de Finanças e 
Administração.

(1) O tesoureiro irá criar um relatório completo todos 
os meses de todos os fundos gerais dados ao tesoureiro do 
Conselho Geral de Finanças e Administração e ao bispo que 
preside à conferência.

(2) O tesoureiro irá preparar um relatório anual de todas 
as receitas, despesas e saldos de todos os fundos sob sua di-
recção, cujo relatório será impresso no jornal da conferência.

d) O tesoureiro pode ser autorizado pelo conselho pela 
agência designada a investir fundos de acordo com políticas e 
procedimentos estabelecidos pelo conselho pela agência des-
ignada (¶ 613.5). Uma lista de valores mobiliários será im-
pressa anualmente no jornal da conferência.

e) O tesoureiro irá providenciar aconselhamento e ori-
entação aos administradores da igreja local, tesoureiros, 
secretários financeiros e comités sobre finanças no desen-
volvimento de registos financeiros padronizados e sistemas 
de comunicação (¶ 613.13).

f) O tesoureiro irá prestar tais serviços de pessoal como 
o conselho como a agência designada possa solicitar no cum-
primento das suas funções e responsabilidades.

2. Como director de serviços administrativos, este re-
sponsável pode ter a responsabilidade em uma ou mais das 
seguintes áreas: gestão de escritório, serviços de pessoal e 
pagamento; a prestação de serviços administrativos para re-
sponsáveis da conferência anual e agências; gestão de pro-
priedade relativamente a propriedade detida pela conferência 
anual ou qualquer uma das suas agências; e tais outras re-
sponsabilidades de natureza administrativa que o conselho a 
agência designada, por acordo mútuo com outros responsáveis 
e agências da conferência anual, possam atribuir. O director 
estará presente quando o gabinete considerar assuntos relati-
vos à administração da conferência relativamente à respons-
abilidade do tesoureiro da conferência ou tesoureiro/director 
de serviços administrativos da conferência, e outros assuntos 
que o gabinete e director possam determinar. O director não 
estará presente durante os debates do gabinete em assuntos 
relativamente às nomeações.

3. O conselhoA agência designada terá a autoridade e su-
pervisão sobre o director e terá, após consultoria com aque-
les responsáveis da conferência anual e agência para quem 
o director preste serviços, definir as suas responsabilidades 
específicas e avaliação regular.

¶613.13

Número de petição: 60581-FA-¶613.13-G; Brewster, Dixie - 
Milton, KS, EUA.

Normas para o pessoal do programa

Emendar ¶ 613.13, delineando subsecções a e b e adicio-
nando uma nova secção c, como segue: 

¶ 613.13—(a) Estabelecer políticas e práticas uniformes 
e equitativas na contratação e na remuneração do pessoal, 
em consulta e cooperação com outras agências de conferên-
cias que empregam pessoal, a menos que a conferência anual 
tenha designado outra agência para realizar esta responsabili-
dade. Estas políticas e práticas estarão em conformidade  com 
os Princípios Sociais (¶ 162 A, E, F e I). 

(b) Além disso, o conselho recomendará que a conferên-
cia anual forneça, à data ou depois de 1 de Janeiro de 2006, 
100 por cento de benefícios de pensões adquiridos de, pelo 
menos, três por cento da remuneração para pessoal leigo da 
conferência anual que trabalhe pelo menos 1.040 horas por 
ano, ou que tenham no mínimo 21 anos de idade e pelo menos 
um ano de serviço permanente. A conferência anual terá au-
toridade para prestar esses benefícios de pensões através de 
um programa de pensões denominacional administrado pela 
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Junta Geral de Benefícios de Pensões e Saúde ou qualquer 
outro programa de pensões administrado por qualquer outro 
prestador de pensões.

 (c) Todos os funcionários do programa que exerçam 
funções na conferência anual serão membros de uma igreja 
cristã, que tomarão como modelo o serviço humilde de Jesus 
Cristo. Serão pessoas de genuíno carácter cristão que amem 
a igreja e estejam empenhados com a unidade no corpo de 
Cristo, sejam moralmente disciplinadas e sigam as normas 
doutrinais e éticas da Igreja Metodista Unida, conforme es-
tipulado nas Normas Doutrinárias (¶ 104) e nos Princípios 
Sociais, e sejam competentes para servir na função para que 
foram escolhidos.

Justificação:
O pessoal do programa das conferências anuais deverá 

ter as mesmas qualificações das pessoas que servem as agên-
cias gerais. O pessoal deve mostrar os valores Metodistas 
Unidos, definindo exemplo para os membros da conferência 
anual e reforçando as normas doutrinárias e éticas comuns do 
Metodismo Unido.

¶613.19.

Número de petição: 60773-FA-¶613.19-G; DiPaulo, Joseph - 
Radnor, PA, EUA.

Esclarecer as restrições do financiamento das CA

Emendar ¶ 613.19 conforme a seguir:
9. Garantir que nenhuma junta, agência, comité ou 

comissão de conferência ou conselho anual concederá fundos 
Metodistas Unidos a qualquer comunidade ou grupo gay ou 
utilizará de algum modo esses fundos para promover a acei- 
tação da homossexualidade ou violar o compromisso expres-
so da Igreja Metodista Unida de “não rejeitar ou condenar 
membros e amigos gays e lésbicas” (¶ 161.F); e garantir que 
nenhum fundo Metodista Unido será concedido a qualquer 
igreja local que identifique-se ou rotule-se como um corpo 
ou movimento não oficial (ver Decisões do Conselho Jurídico 
871). O Conselho terá o direito de impedir esses gastos. Esta 
restrição não limitará o ministério da Igreja em resposta à ep-
idemia do HIV nem impedirá o financiamento para o diálogo 
ou eventos educativos em que a posição oficial da Igreja este-
ja representada de forma justa e equitativa. 

Justificação:
A decisão do Conselho Judicial 871 (1999) proíbe as 

igrejas locais em identificarem-se ou rotularem-se como um 
corpo ou movimento não oficial, a declarar tal acção “de-
sagregadora” e a colocar potencialmente as igrejas “em con-

flito com a Disciplina e as doutrinas da Igreja Metodista Uni-
da”. Estas igrejas não devem receber fundos até que cesse tal 
identificação.

¶613.19. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60774-CB-¶613.19-G; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, EUA para a Conferência Anual para 
Califórnia-Pacífico. Ryder, Jack E. - LaGrange Park, IL, 
EUA para a Conferência Anual de Illinois do Norte. Wiley, 
David E. III - Allendale, NJ, EUA pela  Conferência Anual 
da Grande Nova Jérsia. 1 Petição similar

Uso dos fundos da igreja

Emendar o Livro de Disciplina ¶ 613.19 conforme a se-
guir:

Garantir que nenhuma junta de conferência anual, agên-
cia, comité, comissão ou conselho concederá fundos da Igreja 
Metodista Unida a qualquer comunidade ou grupo gay ou uti-
lizará de algum modo esses fundos para promover a aceitação 
da homossexualidade ou violar o compromisso expresso da 
IMU de “não rejeitar ou condenar membros e amigos gays e 
lésbicas” (¶ 161.F). O conselho terá o direito de impedir esses 
gastos. Esta restrição não limitará o ministério da Igreja em 
resposta à epidemia do VIH nem impedirá o financiamento 
para o diálogo ou eventos educativos em que a posição oficial 
da Igreja esteja representada de forma justa e equitativa.

Justificação:
A Igreja Metodista Unida continua a trabalhar em prol 

da inclusão e justiça para todos os filhos de Deus e as con-
ferências e a educação Sagrada são processos valiosos para os 
Metodistas Unidos discutirem as questões actuais antes dos 
membros. A linguagem em conflito com a vida e a doutrina 
de Jesus Cristo deve ser eliminada.

¶613.19. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60776-FA-¶613.19-G; Jensen, Diane -  
Ft. Calhoun, NE, EUA para a Conferência Anual de Great 
Plains. Beard, Janet - Minneapolis, MN, EUA para a 
Conferência Anual de Minnesota. Hodge, Jeff - Syracuse, 
NY, EUA para a Conferência Anual da Parte Alta de Nova 
Iorque. 999 Petições similares

Eliminação

Apagar ¶ 613.19.
Garantir que nenhuma junta de conferência anual, agên-

cia, comité, comissão ou conselho concederá fundos da Igreja 
Metodista Unida a qualquer comunidade ou grupo gay ou uti-
lizará de algum modo esses fundos para promover a aceitação 
da homossexualidade ou violar o compromisso expresso da 
IMU de “não rejeitar ou condenar membros e amigos gays e 
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lésbicas” (¶161.F). O conselho terá o direito de impedir esses 
gastos. Esta restrição não limitará o ministério da Igreja em 
resposta à epidemia do HIV nem impedirá o financiamento 
para o diálogo ou eventos educativos em que a posição oficial 
da Igreja esteja representada de forma justa e equitativa.

Justificação:
Desde 1972 a Igreja Metodista unida tem tomado posições 

cada vez mais firmes contra as orientações não-heterosexuais.  
A tentativa em fazer os Metodistas Unidos conformarem-se 
com as crenças tradicionais não tem diminuído a tensão con-
fessional. Esta petição tenta deslocar a tomara de decisão ao 
nível adequado, ou seja, a conferência anual e os pastores, e 
diminuir a tensão.

¶615.

Número de Petição: 60030-FA-¶615-G; Love, Julie -  
Crestwood, KY, EUA para a Conferência Anual de 
Kentucky.

Fórmula de Repartição da Conferência

EMENDAR ¶ 615 ao adicionar uma nova frase como se 
segue:

¶ 615. Repartições—Quando uma alteração na fórmula 
de repartição ou método é proposta, o conselho deverá prov-
idenciar um estudo sobre os efeitos das alterações propostas. 
Após o seu estudo, que pode incluir recursos indicados pelo 
Conselho Geral de Finanças e Administração, o conselho 
irá recomendar tal fórmula ou método à conferência anual 
para a sua acção e determinação, que irá incluir as quantias 
orçamentadas aprovadas para apoio ao clero, administração, 
Serviço Mundial, Benevolências da Conferência e outras cau-
sas (¶ 614.1-.4), a soma do qual será repartida para os distri-
tos, igrejas ou custos da conferência.61 A quantia repartida 
para cada igreja local para repartições de igreja e conferên-
cia gerais não excederá dez por cento (10%) do rendimento 
da igreja para operação, ministérios e projectos baseados na 
missão de igreja local.

Justificação:
Isto torna a igreja local o foco do ministério para cumprir 

a tarefa de criar discípulos. O conceito histórico e bíblico do 
dízimo é um nível de doação de um orçamento de uma igreja 
que seria melhor explicado e aceite pelo membro médio da 
igreja. Tal limite deveria . . .

615

Número de petição: 60724-FA-¶615-G; Graves, Russ - 
Melbourne, FL, EUA. 9 Petições similares

Limitando as contribuições

Emendar ¶ 615 ao acrescentar uma nova frase conforme 
a seguir:

¶ 615. Contribuições—Quando a mudança da fórmula 
ou o método das contribuições é proposto, o conselho deve-
ria oferecer um estudo sobre os efeitos das mudanças propos-
tas. Depois do estudo, que pode incluir os recursos ofere-
cidos pelo Conselho Geral de Finanças e Administração, o 
conselho deverá recomendar tal fórmula ou método para a 
conferência anual para acção e determinação que incluirá os 
valores orçados aprovados para o apoio do clero, da adminis-
tração, do Serviço Mundial, Benevolências das Conferência 
e outras causas de contribuições (¶ 614.1-4), a soma da qual 
deve ser contribuída aos distritos, igrejas ou encargos da 
conferência.61 O valor contribuído para cada igreja local e 
as contribuições da conferência não deverão exceder dez por 
cento (10%) da renda do ano anterior referente à operações 
e missões.

Justificação:
O fardo de contribuições altas, muitas vezes a exceder 

15 a 20 por cento do orçamento da igreja local, prejudica a 
capacidade da igreja local em fazer discípulos e engajar em 
ministério local efectivo. Ter um limite nas contribuições 
força a priorização das decisões do orçamento. Este limite 
excluiria os apelos para as igrejas locais . . .

¶619.2.

Número de petição: 60666-FA-¶619.2-G; Brownson, 
William - Worthington, OH, EUA.

Retirar a restrição sobre o Tesoureiro da Con-
ferência que frequenta reuniões do gabinete

Alterar ¶ 619.2 conforme se descreve:
Como director dos serviços administrativos, este cargo 

pode ter responsabilidade por uma ou mais das seguintes 
áreas: gestão de escritório; pagamentos e serviço de pessoal; 
prestação de serviços administrativos para representantes e 
agências da conferência anual; gestão de propriedades rela-
cionada com as propriedades detidas pela conferência anu-
al ou por qualquer uma das suas agências; e quaisquer out-
ras responsabilidades de natureza administrativa conforme 
o conselho, por acordo mútuo com outros representantes e 
agências da conferência anual, possa atribuir. O director deve 
estar presente quando o gabinete considerar que os assuntos 
relacionados com a administração da conferência relaciona-
dos com as responsabilidades do tesoureiro da conferência 
ou tesoureiro/director dos serviços administrativos e outros 
assuntos conforme o gabinete e director possam determi-
nar. O director não deve estar presente durante a discussão 
dogabinete sobre assuntos relacionados com a realização de 
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nomeações que possam incluir o director de serviços adminis-
trativos, tesoureiro da conferência, responsável de benefícios 
da conferência, ou representantes idênticos que o bispo possa 
convidar, quando o seu conhecimento iria assistir o gabinete, 
nomeadamente quando uma nomeação específica tem ramifi-
cações de benefícios.

Justificação:
Em muitas conferências anuais, o tesoureiro é também o 

responsável de benefícios da conferência. Ocasionalmente, há 
implicações de pensões e benefícios de uma nomeação espe-
cífica, ou uma questão de incapacidade relacionada. Esta re-
strição torna estas consultas complicadas e não tem qualquer 
sentido prático. 

¶623.

Número de petição: 60561-FA-¶623-G; Howell, Jeremy J. - 
Sumter, SC, EUA para a Associação nacional de comissões 
sobre remuneração equitativa.

Definição de remuneração base

Alterar ¶ 623 conforme a seguir se descreve:
¶ 623. Remuneração base—As várias conferências dos 

cargos devem determinar a remuneração base dos pastores de 
acordo com as disposições de ¶ 247.13. “Remuneração base” 
deve ser definida em “Orientações: Um recurso para a comissão 
de conferências sobre remuneração equitativa” preparado 
pela Associação nacional de comissões sobre remuneração 
equitativa /(NACEC, National Association of Commissions 
on Equitable Compensation) e deve ser disponibilizado pelo 
Conselho Geral de Finanças e Administração (GCFA) em 
versão impressa ou no website do GCFA.

Justificação:
Esta revisão destina-se a ajudar a fornecer um entendi-

mento consistente para a “remuneração base”, de forma a que 
os CEC, conferências anuais e conferências dos cargos pos-
sam actuar em conformidade em relação à definição e suporte 
de remuneração base mínima. Actualmente, as “Orientações” 
indicam: “REMUNERAÇÃO BASE: A porção de remuner-
ação de um pastor que é paga directamente a . . .

¶624.

Número de petição: 60562-FA-¶624; Howell, Jeremy J. - 
Sumter, SC, EUA para a Associação nacional de comissões 
sobre remuneração equitativa.

Compensação na íntegra esclarecida

Alterar ¶ 624 conforme a seguir se descreve:
¶ 624. Obrigação de pagamento—1. Cada igreja ou car-

go tem uma obrigação de pagara compensação na íntegraa 

base, os benefícios adoptados pela conferência anual, e ou- 
tro suporte ministerial (incluindo alojamento) adoptados pela 
conferência do cargo, ao(s) seu(s) pastor(es). Caso se torne 
evidente que uma igreja ou cargo não será capaz de fornecer a 
remuneração base, suporte e benefícios adoptados conforme 
aprovado pela conferência do cargo, ao(s) seu(s) pastor(es). 
Caso se torne evidente que uma igreja ou cargo não será capaz 
de fornecer a remuneração aprovada  pela conferência do car-
go, presidente da CRPP da igreja ou cargo, presidente finan-
ceiro ou tesoureiro, deverá notificar imediatamente, tanto por 
escrito como verbalmente, o pastos, superintendente distri-
tal e congregação. Esta comunicação deverá indicar todos os 
mecanismos explorados para cumprir o salárioa remuneração 
base, suporte e benefícios, incluindo pedir a consideração de 
uma concessão de subsídio de emergência de curto prazo ao 
Fundo de remuneração equitativa (¶ 625.7). Se for necessári-
omodificarreduzir a compensação de um pastos, deverá ocor-
rer no final do ano de nomeação da conferência.

Justificação:
“Compensação na íntegra” é inexacto e “salário” é am-

bíguo-. Por definição, “benefícios” e “suporte ministerial” 
(reembolsos contabilizados para deslocações, educação con-
tínua, etc.) não são “compensação.” A Decisão n.º 1122 do 
Conselho Judicial estipula: “Um seguro de saúde premium 
pago por uma igreja local não é um montante de compen-
sação, mas um benefício fornecido por . . .

¶625.9.

Número de petição: 60563-FA-¶625.9-G; Howell, Jeremy J. -  
Sumter, SC, EUA para a Associação nacional de comissões 
sobre remuneração equitativa.

Fim da bolsa do Fundo de  
remuneração equitativa

Alterar ¶ 625.9 conforme a seguir se descreve:
¶ 625.9 O Fundo de remuneração equitativa, segurado 

conforme descrito no ponto .7, deve ser utilizado para fornecer 
a cada pastor que recebe menos da remuneração base mínima 
um montante adicional suficiente para constituir a compen-
sação base aprovada pelo cargo pastoral, mais o auxílio suple-
mentar ou rendimento de outras fontes iguais à remuneração 
base mínima aprovada pela conferência. Uma conferência 
anual pode definir um montante máximo para ser utilizado na 
obtenção da remuneração base mínima em qualquer determi-
nado caso e pode definir a sua própria política relativamente 
ao número de anos durante os quais um cargo pastoral está 
elegível para receber fundos de remuneração base equitati-
vos, desde que nenhum membro numa boa posição que seja 
nomeado para um cargo pastoral seja recusada a remuneração 
base mínima (¶ 342).73 Quando o montante do Fundo de 
compensação equitativa expira ao abrigo da política da con-
ferência anual, para garantir que nenhum pastor numa boa 
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posição seja recusado a remuneração base mínima, a igreja, 
distrito ou conferência deverá utilizar os fundos, para além 
da remuneração equitativa, para suplementar a remuneração 
base mínima do pastor.

Justificação:
Para proteger o ECF da utilização de longa duração por 

parte da igreja/cargo e para incentivar resoluções, tais como 
a mudança nas linhas do cargo ou nomeação do pastor com 
remuneração base mínima inferior. Se estas resoluções não 
forem tentadas, o financiamento para cumprir a remuneração 
base mínima deve ser proveniente de outras fontes.

¶652.

Número de petição: 60182-FA-¶652-G; Harper, Trey - 
Forest, MS, EUA pela Conferência Anual do Mississippi. 
DeLarme, Shirley - Port Orchard, WA, EUA para a 
Conferência Anual do Noroeste do Pacífico. Hodge, Jeff - 
Syracuse, NY, EUA para a Conferência Anual da Parte Alta 
de Nova Iorque. Howe, Margaret - New Paltz, NY, EUA para 
a Conferência Anual de Nova Iorque. Nakanishi, Leanne - 
Pasadena, CA, EUA para a Conferência Anual da Califórnia-
Pacífico . Ryder, Jack E. - LaGrange Park, IL, EUA para 
a Conferência Anual de Illinois do Norte. Wiley, David E. 
III - Allendale, NJ, EUA pela  Conferência Anual da Grande 
Nova Jérsia. 2 Petições similares

Membros do Comité Conjunto

Substituir o parágrafo de abertura do ¶ 652 com o se-
guinte:  

Cada conferência anual estabelecerá um procedimento, 
pelo qual fará a gestão das baixas médicas dos clérigos.  A 
conferência anual poderá estabelecer um comité conjunto so-
bre as baixas médicas dos clérigos. Se a conferência anual 
estabelecer esse comité, será composto por dois represen-
tantes de cada, da Junta do Ministério Ordenado e da junta 
das pensões da conferência, e por um ministro no activo ou 
reformado com uma ou mais incapacidades, nomeado pelo 
Comité de Incapacidades da conferência, ou—se não existir 
um Comité de Incapacidades da conferência—então, pelo bis-
po; todos eles serão eleitos anualmente ou no início de cada 
quadriénio e quando ocorrer uma vaga. Além disso, ocasional-
mente, será nomeado pelo bispo um superintendente distrital 
para o comité, para representar o gabinete. A menos, e até, 
que outros membros sejam eleitos, o presidente e o escrivão 
da Junta do Ministério Ordenado, o presidente e o secretário 
da Junta de Pensões da conferência, e o presidente do Comité 
de Incapacidades da conferência, ou outros por eles designa-
dos, serão autorizados a representar as respectivas juntas e 

o comité de incapacidades na auto-organização anual ou no 
início de cada quadriénio através da eleição de um presidente 
e de um secretário. Não obstante, se a conferência anual não 
estabelecer um comité conjunto, a política estabelecida e o 
processo de gestão da conferência anual deve envolver a Junta 
do Ministério Ordenado, a Junta de Pensões da conferência, 
o Comité de Incapacidades da conferência e a representação 
do gabinete.

Justificação:
É pedido a cada conferência anual que estabeleça um 

procedimento para as baixas médicas dos clérigos, uma pes-
soa ordenada no activo ou reformada com incapacidade(s) 
não deverá ser opcional, mas uma parte exigida do organismo 
de tomada de decisão para assegurar uma linha de acção justa 
e equitativa.

¶805.

Número de petição: 60136-FA-¶805; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Oficiais

Alterar o ¶ 805.3 da seguinte forma:
a) Os oficiais do conselho elegerão entre os seus mem-

brosserão um presidente, um vice-presidente, um vice-presi-
dente e secretário escrivão, cujos deveres serão estabelecidos 
nos regulamentos e um secretário-geral, que será também o 
tesoureiro do conselho, os quais serão eleitos pelo consel-
ho (ver § 5). Servirão até ao adiamento da assembleia do 
quadriénio seguinte da Conferência Geral após a sua eleição 
e até que os seus sucessores tenham sido eleitos e qualifica-
dos. O presidente e vice-presidente serão eleitos a partir dos 
membros do conselho.

b) O conselho elegerá para um quadriénio, do modo 
estipulado nos seus regulamentos, um secretário-geral, que 
também será o tesoureiro e o dirigente chefe-executivo do 
conselho. O secretário-geral terá o direito do uso da palavra 
em todas as reuniões do conselho e dos seus comités, sem o 
privilégio de votação.

Alterar o ¶ 805.5 da seguinte forma:
O conselho elegerá um secretário-geral, conforme dis-

posto no § 3 acima mencionado. Durante a nomeação do 
secretário-geral, o conselho poderá eleger secretários ad-
juntos ou vice-secretários, que trabalharão sob a tutela do 
secretário-geral. O secretário-geral será o dirigente chefe ad-
ministrativo do conselho.

Justificação:
Estas alterações simplificam a linguagem e eliminam 

referências internas desnecessárias e declarações repetitivas.

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   694 2/24/16   10:49 AM



Administração Financeira 695

¶805.

Número de Petição: 60947-FA-¶805-G; Oliphint, Clayton - 
Richardson, TX, EUA.

Plano IMU Revisto -  
CGFA & MC

Para alterar o perfil dos membros do CGFA e para re-
forçar a sua relação com a MC, efectue a seguinte acção:

Emendar ¶ 805.1, como se segue:
¶ 805. Organização—1. Membros—a) Os vinte e um 

membros com direito a voto do conselho serão eleitos 
quadrienalmente pela Conferência Geral, .

a) Dezasseis membros com direito a voto do conselho 
serão eleitos pela Conferência Geral

e serão nomeados como se segue:
(1) dois bispos das jurisdições incluindo um da con-

ferência central, nomeado pelo 
Conselho dos Bispos;
(2) onze pessoas das jurisdições, nomeadas pelo colégio 

dos bispos em cada jurisdição com base na alocação pelo 
secretário da Conferência Geral para assegurar que os mem-
bros do conselho reflectem os membros proporcionais das 
jurisdições com base nos membros do clero e leigos combi-
nados, e de acordo com a seguinte fórmula:

Central Norte 2; Nordeste 2; Central Sul 2; Sudoeste 4; 
Oeste 1. Pelo menos um desses membros no agregado de-
verá ser um jovem entre os doze e os dezassete anos de idade 
e pelo menos um deverá ser um jovem adulto com idade 
inferior a vinte e oito anos de idade no momento da eleição.

(3) três pessoas das conferências centrais—um mem-
bro de África, um da Europa e um das Filipinas—nomea-
dos pelo Conselho dos Bispos. cinco membros que serão 
selecionados por competências especiais. Estes membros 
serão nomeados pelo Conselho dos Bispos com base numa 
alocação pelo secretário da Conferência Geral de modo a 
garantir, na medida do possível, que o membro jurisdicional 
do Conselho, exclusivo dos membros episcopais, reflecte a 
porção de membros da jurisdição com base nos membros do 
clero e leigos combinados, garantindo diversidade como de 
outro modo indicado no Livro da Disciplina.

(4) Três (3) membros da Conferência Central como es-
pecificado no ¶ 705.3.f).

b) É recomendado que ao seleccionar os membros com 
direito a voto das jurisdições e conferências centrais seja 
dada atenção para garantir a representação adequada dos 
grupos raciais e étnicose jovens e que aproximadamente um 
terço sejam clero em total conexão, um terço leigos e um 
terço leigas.

c) Cinco membros com direito a voto do conselho serão 
nomeados e eleitos pelo conselho de modo como indicado 
nos regulamentos do conselho, desde que, não mais do que 
um destes cinco membros com direito a voto sejam da mes-
ma conferência jurisdicional ou central. Estes cinco membros 
com direito a voto serão selecionados com o objectivo de 
trazer para o conselho conhecimento, experiência ou diver-
sidade especial.

Emendar ¶ 805.4.a) como se segue:
¶ 805.4. Comités—a) Comité sobre Auditoria e 

Avaliação—O conselho irá nomear um Comité sobre 
Auditoria e Avaliação, sendo que nenhuns membros serão 
responsáveis do conselho. , e pelo menos metade dos quais 
não serão membros do conselho, cujos Três (3) dos membros 
serão membros do CGFA, três (3) membros serão membros 
da Mesa Conexional e três (3) membros serão profissionais de 
auditoria e finanças que não são membros do CGFA nem MC. 
O deverodo Comité será rever auditorias de todas as tesourar-
ias que recebem os fundos da Igreja gerais . . .

Esta legislação, ou qualquer parte da mesma aprova-
da pela Conferência Geral, irá entrar em vigor no final da 
Conferência Geral de 2016.

Justificação:
O Plano IMU, adoptado pela CG12 com uma margem 

favorável de 59,6%, recebeu uma significativa aprovação dos 
seus conceitos. O Conselho Judicial decidiu ser inconstitucio-
nal e apesar da declaração do Conselho de que era irrecu-
perável, as suas regras eram estritamente baseadas em dois 
pontos. Ambos foram corrigidos nesta revisão.

¶805.4a.

Número de petição: 60137-FA-¶805.4a; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Processo de Notificação de Auditorias

Alterar o parágrafo ¶ 805.4a da seguinte forma:
. . . Em qualquer matéria de possível ou potencial in-

correcção financeira comunicada ao comité pelos auditores, 
a presidência do comité informará imediatamente o pres-
idente e secretário-geral do Conselho Geral de Finanças e 
Administração e o presidente e o secretário-geral da agência 
em questão. Caso algum assunto envolva o presidente ou o 
secretário-geral do GCFA da agência em questão, o comité 
determinará outras possibilidades de notificação dentro do 
GCFA ou da agência em questão, conforme o mais adequado. 
O comité dará a conhecer os seus resultados na reunião anual 
do conselhona próxima reunião do conselho.
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Justificação:
A linguagem acrescentada permite mais flexibilidade à 

liderança do GCFA em resposta à informação disponibilizada 
pelos seu Comité de Auditoria e Análise. Referir a “próxima” 
reunião do conselho reflecte que o GCFA reúne-se diversas 
vezes em cada ano.

¶805.4b.

Número de petição: 60138-FA-¶805.4b; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Presença do Secretário-Geral

Inserir a seguinte frase antes da última frase do ¶ 805.4b: 
O secretário-geral do conselho, ou o/a seu/sua desig-

nado/a, sentar-se-á com este comité com direito a expres-
sar-se, mas sem direito de voto. 

Justificação:
A presença do secretário-geral do GCFA, ou do/a seu/

sua designado/a, nestas reuniões faz sentido em termos práti-
cos, dado que é o GCFA que tem de actuar em qualquer 
recomendação efectuada pelo Comité e são os colaboradores 
do GCFA que têm de implementar as políticas e práticas de 
pessoal apresentadas a discussão.

¶805.6b.
Número de petição: 60139-FA-¶805.6b; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Alteração ao Orçamento

Alterar a última frase do ¶ 805.6b da seguinte forma:
Na eventualidade de circunstâncias inesperadas, o con-

selho pode, através de uma votação de dois terços, alterar um 
orçamento que tinha aprovado anteriormente para seu próprio 
funcionamento.

Justificação:
A linguagem apagada é inconsistente com o facto do 

orçamento do GCFA ser adoptado através de votação por 
maioria. 

¶805.d.
Número de Petição: 60053-FA-¶805.d; Alexander, Neil M. - 
Nashville, TN, EUA para a UM Publishing House.

Membro do CGFA

Emendar ¶ 805.d como se segue:
¶ 805. d) Os secretários gerais que servem como re-

sponsáveis executivos das agências gerais e o publicador o 
presidente/responsável executivo da The United Methodist 

Publishing House pode ter lugar no conselho e terá o direito a 
falar sem o privilégio de votar.

¶806.

Número de Petição: 60017-FA-¶806-G; Yates, Leo Jr. - 
Severn, MD, EUA para a Comissão de Questões de Invalidez 
da Conferência Anual de Baltimore-Washington.  DeLarme, 
Shirley - Port Orchard, WA, EUA para a Conferência Anual 
do Noroeste do Pacífico. Harper, Trey - Forest, MS, EUA pela 
Conferência Anual do Mississippi. Hodge, Jeff - Syracuse, 
NY, EUA para a Conferência Anual da Parte Alta de Nova 
Iorque. Howe, Margaret - New Paltz, NY, EUA para a 
Conferência Anual de Nova Iorque. Nakanishi, Leanne - 
Pasadena, CA, EUA para a Conferência Anual da Califórnia-
Pacífico. Ryder, Jack E. - LaGrange Park, IL, EUA para a 
Conferência Anual de Illinois do Norte. Sims, Mary Jo - Deer 
Park, MD, EUA pela Conferência Anual de Baltimore-
Washington. Wiley, David E. III - Allendale, NJ, EUA pela  
Conferência Anual da Grande Nova Jérsia. 1 Petição similare

Não Discriminação nos Benefícios de  
Invalidez do Funcionário IMU

Emendar ¶ 806 para acrescentar um novo subparágrafo 
após o subparágrafo 8 e renumerar tudo o que se segue. 

Será responsável por assegurar que nenhuma junta, agên-
cia ou outra entidade Metodista Unida providenciará à sua 
própria agência, outras agências ou às conferências anuais 
um seguro de compensação por invalidez para os clérigos ou 
leigos que oferece diferentes níveis de proteção com base se o 
diagnóstico é ou não uma condição mental-nervosa.

Justificação:
Seguro de invalidez que restringe os benefícios para 

“condições nervosas-mentais”—prática comum—discrimina 
injustamente contra alguns funcionários comparado a outros, 
viola o Princípio Social ¶ 162X e contraria os princípios da 
Resolução 3303, Ministério da Doença Mental. O CGFA é a 
agência adequada para reforçar a não utilização de fundos da 
IMU para tal seguro.

¶806.1c.

Número de Petição: 60031-FA-¶806.1c-G; Love, Julie -  
Crestwood, KY, EUA para a Conferência Anual de 
Kentucky.

Fórmula de Repartição da Conferência

EMENDAR ¶ 806.1.c ao adicionar uma nova frase como 
se segue na medida que afecta as Responsabilidades Fiscais 
do Conselho Geral de Finanças e Administração:
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¶ 806.1.c) Deve recomendar as fórmulas pelas quais to-
das as contribuições das conferências anuais devem ser de-
terminadas, sujeitas a aprovação da Conferência Geral. A 
fórmula recomendada não excederá dez por cento (10%) do 
rendimento da conferência anual para os fundos repartidos 
recebidos das igrejas locais.

Justificação:
Com algumas conferências anuais a tentarem reduzir as 

necessidades financeiras da igreja local, ao reduzir as suas 
fórmulas de repartição, esta emenda procura proteger a con-
ferência anual de estar sujeita a uma quantia desproporciona-
da de dinheiro (até 30% ou mais para algumas conferências) 
solicitada pela Conferência Geral . . .

¶806.9.

Número de petição: 60768-FA-¶806.9-G; DiPaulo, Joseph - 
Radnor, PA, EUA.

Esclarecer as restrições do financiamento  
do CGFA

Emendar ¶ 806.9 conforme a seguir:
9. Será responsável por garantir que nenhuma junta, agên-

cia, comité, comissão ou conselho concederá fundos da Igreja 
Metodista Unida a qualquer comunidade ou grupo gay ou uti-
lizará de algum modo esses fundos para promover a aceitação 
da homossexualidade ou violar o compromisso expresso da 
Igreja Metodista Unida de “não rejeitar ou condenar mem-
bros e amigos gays e lésbicas”. (¶ 161F). Deverá também, da 
mesma foram garantir que nenhum fundo Metodista Unido 
será concedido a qualquer igreja local que identifique-se 
ou rotule-se como um corpo ou movimento não oficial (ver 
Decisões do Conselho Jurídico 871). O Conselho terá o di-
reito de impedir esses gastos. Não limitará o ministério da 
Igreja em resposta à epidemia do HIV. 

Justificação:
A decisão do Conselho Judicial 871 (1999) proíbe as 

igrejas locais em identificarem-se ou rotularem-se como 
um corpo ou movimento não oficial, a declarar tal acção 
“desagregadora” e a colocar potencialmente as igrejas “em 
conflito com a Disciplina e as doutrinas da Igreja Metodista 
Unida”. Estas igrejas não devem receber fundos até que cesse 
tal identificação

¶806.9.

Número de petição: 60769-FA-¶806.9-G; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA para o Conselho Geral de 
Finanças e Administração

Âmbito da autoridade

Emendar ¶ 806.9 conforme a seguir:
Será responsável por garantir que nenhuma junta, agên-

cia, comité, comissão ou conselho geral concederá fundos 
da Igreja Metodista Unida a qualquer comunidade ou grupo 
gay ou utilizará de algum modo esses fundos para promov-
er a aceitação da homossexualidade ou violar o comprom-
isso expresso da Igreja Metodista Unida de “não rejeitar ou 
condenar membros e amigos gays e lésbicas” (¶ 161F). Sua 
responsabilidade não deve extender-se a qualquer junta, agên-
cia, comité, comissão ou conselho de qualquer jurisdição, 
conferência anual ou conferência do cargo. O conselho terá 
o direito de impedir esses gastos. Não limitará o ministério 
da Igreja em resposta à epidemia do HIV, e em evento algum 
serão necessárias acções contraditórias ou que violem a lei. 

Justificação:
Isto esclarece que a autoridade GVFA sob este parágrafo 

é limitada às juntas, agências, comités, comissões e conselhos 
gerais. 

¶806.9. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60770-FA-¶806.9-G; Stanovsky, Elaine -  
Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral do 
Discipulado.

Seguir com os fundos em resposta da Igreja à 
epidemia do HIV

Emendar ¶ 806.9 conforme a seguir:
Será responsável por garantir que nenhuma junta, agên-

cia, comité, comissão ou conselho geral concederá fundos 
da Igreja Metodista Unida a qualquer comunidade ou grupo 
gay ou utilizará de algum modo esses fundos para promover 
a aceitação da homossexualidade ou violar o compromisso 
expresso da Igreja Metodista Unida de “não rejeitar ou con-
denar membros e amigos gays e lésbicas” (¶ 161F). O consel-
ho terá o direito a parar com tais despesas.18 Não limitará o 
ministério da Igreja em resposta à epidemia do HIV.

Justificação:
Libera o medo/restrição para entrar em conversações 

construtivas para oferecer direitos iguais e justiça para todos 
os Metodistas Unidos. A IMU pode desenvolver respostas 
teológicas pró-activas à comunidade LGBT, a evitar o deses-
pero e a desesperança das pessoas alienadas por nossa postura 
teológica sobre a sexualidade.

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   697 2/24/16   10:49 AM



698  DCA Edição Avançada

¶806.9. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60771-FA-¶806.9-G; Beard, Janet -  
Minneapolis, MN, EUA para a Conferência Anual de 
Minnesota. 999 Petições similares

Eliminação de linguagem 

Apagar ¶ 806.9.
 ¶ 806.9 Será responsável por garantir que nenhuma jun-

ta, agência, comité, comissão ou conselho concederá fundos 
da Igreja Metodista Unida a qualquer comunidade ou grupo 
gay ou utilizará de algum modo esses fundos para promover a 
aceitação da homossexualidade ou violar o compromisso ex-
presso da Igreja Metodista Unida de “não rejeitar ou condenar 
membros e amigos gays e lésbicas” (¶ 161F). O conselho terá 
o direito de impedir esses gastos. Não limitará o ministério da 
Igreja em resposta à epidemia do HIV.

Justificação:
A Igreja Metodista Unida tem historicamente recebi-

do como membros “todas as pessoas, independentemente 
da raça, cor, nacionalidade de origem, estado ou situação 
económica” de acordo com o Artigo IV da Constituição.

¶806.9. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60772-FA-¶806.9-G; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, EUA para a Conferência Anual da 
Califórnia-Pacífico. 71 Petições similares

Fomentar Conferências Sagradas 
nas Organizações da IMU

Emendar o Livro de Disciplina ¶ 806.9 conforme a seguir:
Será responsável por garantir que nenhuma junta, agên-

cia, comité, comissão ou conselho concederá fundos da Igreja 
Metodista Unida a qualquer comunidade ou grupo gay ou uti-
lizará de algum modo esses fundos para promover a aceitação 
da homossexualidade ou violar o compromisso expresso da 
Igreja Metodista Unida de “não rejeitar ou condenar membros 
e amigos gays e lésbicas” (¶ 161.F). O conselho terá o direito 
de impedir esses gastos. Não limitará o ministério da Igreja 
em resposta à epidemia do HIV.

Justificação:
A Igreja Metodista Unida continuar a trabalhar em prol 

da inclusão e justiça de todo o povo de Deus. Conferências 
Sagradas e educação são processos valiosos para os Metodis-
tas Unidos discutirem as questões actuais antes dos membros. 

¶806.9. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60775-FA-¶806.9-G; Ryder, Jack E. -  
LaGrange Park, IL, EUA para a Conferência Anual de 
Illinois do Norte. Wiley, David E. III - Allendale, NJ, EUA 
para a Conferência Anual da Área Metropolitana de Nova 
Jérsia. 1 Petição similar

Uso dos fundos da igreja

Emendar ¶ 806.9 conforme a seguir:
9. Será responsável por garantir que nenhuma junta, 

agência, comité, comissão ou conselho concederá fundos da 
Igreja Metodista Unida a qualquer comunidade ou grupo gay 
ou utilizará de algum modo esses fundos para promover a 
aceitação da homossexualidade ou violar o compromisso ex-
presso da Igreja Metodista Unida de “não rejeitar ou condenar 
membros e amigos gays e lésbicas” (¶ 161.F). O conselho terá 
o direito de impedir esses gastos. Não limitará o ministério da 
Igreja em resposta à epidemia do HIV.

Justificação:
Conferências Sagradas e educação são processos valio-

sos para os Metodistas Unidos discutirem as questões actuais 
antes dos membros. Apagar o solicitado permite, mão não ex-
ige as juntas, agências, comissões e conselhos devidamente 
eleitos, empregados ou indicados nas conferências anuais a 
recorrerem Igreja pois é seu dever.

¶806.13.

Número de petição: 60140-FA-¶806.13; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Comité de Auditoria e Análise

Alterar o ¶ 806.13 da seguinte forma:
O Comité de Auditoria e Análise (¶ 805.4a), em nome do 

conselho, monitorizará a conformidade das finanças recebi-
das dos fundos gerais da Igreja (ver ¶ 810.2) com as políti-
cas e práticas de responsabilidade fiscal estabelecidas no 
¶ 806, as políticas e procedimentos do pessoal, estabelecidas no  
¶  807.12, e as políticas gerais estabelecidas no ¶¶ 811.1-3, .6, 
819 e todos os princípios e práticas contabilísticas aplicáveis. 
O comité também analisará com recomendações efectuadas 
por auditores independentes e/ou internos, sob o ¶ 805.4a, re-
speitante aos assuntos de possível ou potencial incorrecção ou 
violação financeira das políticas e procedimentos. O consel-
ho terá autoridade para implementar acções, as quais poderá 
aprovar com base em recomendações do comité.

a) Se o comité concluir que existem violações dessas 
políticas, práticas, ou recomendações, ele notificará por es-
crito, em primeiro lugar, o presidente e o secretário-geral 
da agência envolvida e o presidente e o secretário-geral do 
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Conselho Geral de Finanças e Administração, sobre as suas 
conclusões. solicitará, também à agência segundo um deter-
minado calendário, uma resposta por escrito às conclusões do 
comité, tendo a resposta escrita que incluir informação adi-
cional e/ou uma proposta de acção correctiva. Também, noti-
ficará por escrito o presidente e o secretário-geral do conselho 
sobre as suas conclusões.

b) Após receber a respostada agência, o comité poderá 
efectuar uma ou mais das seguintes acções:

(1) Poderá determinar que a resposta e qualquer infor-
mação adicional disponibilizada pela agênciaé suficiente para 
explicar o problema ou a situação ocorrida na conclusão ini-
cial e que não será necessária mais nenhuma acção.

(2) Poderá determinar que a proposta de acção correctiva 
proposta pela agência dá uma resposta cabal ao problema ou 
situação e que, assim que implementada, não será necessária 
mais nenhuma acção.

(3) Poderá determinar que a respostada agência é insu-
ficiente para abordar o problema ou a situação. Nesse caso, 
poderá recomendar à agência, para a consideração da agência, 
o tipo de acções correctivas que acreditam serem necessárias 
para abordar adequadamente o problema ou a situação, em 
conjunto com o calendário para notificação da implemen-
tação da acção correctiva.

(4) Poderá preparar um relatório informal sobre o assunto 
para os membros do conselho a quem foram atribuídas re-
sponsabilidade de analisar o orçamento anual da agência.

c) Poderá recomendar ao Conselho Geral de Finanças e 
Administração, para sua acção, juntamente com a notificação 
da recomendação dada à liderança adequadaao presidente e 
ao secretário-geral da agênciada tesouraria envolvida, um ou 
mais dos seguintes passos:

(1) Continuação da monitorização pelo departamento 
de auditorias internas do conselho, com despesas pagas pela 
agência pela tesouraria envolvida, até o comité achar que o 
problema foi resolvido de modo satisfatório.

(2) Efectuar a retenção de um montante adequado dos 
fundos provenientes das receitas dos fundos gerais que, de 
outra forma, seriam pagos à tesourariaà agência, até o con-
selho, conforme recomendação do comité, considerar que o 
problema foi resolvido de modo satisfatório.

(3) Notificar qualquer problema não resolvido à próx-
ima sessão da Conferência Geral, juntamente com as 
recomendações para a acção da Conferência Geral. 

Justificação:
Estas alterações apagam o uso inconsistente de “agência” 

e “tesouraria”, resolve a linguagem menos clara na secção 
introdutória e proporciona à liderança do GCFA mais flexi-
bilidade em responder à informação disponibilizada pelo seu 
Comité de Auditoria e Análise.

¶807.

Número de petição: 60150-FA-¶807; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Relações com as Organizações e Grupos

Apagar ¶ 807.18-807.22 e substituir com o seguinte tex-
to, como novo ¶ 807.18. Renumerar o texto restante conforme 
necessário.

Disponibilizar orientação e consultoria a indivíduos que 
prestem serviços à Igreja nas seguintes áreas: administração 
empresarial a igrejas locais; assistência administrativa; com-
pensação equitativa; tecnologia de informação; e orientação 
legal às conferências anuais. Essa orientação e consultoria 
podem, caso o conselho julgue adequado, incluir: o estabe-
lecimento de padrões profissionais relevantes, programas 
de formação, educação contínua e certificações; incentivo à 
participação em associações relacionadas com esses serviços 
(por exemplo, a Associação Profissional dos Secretários da 
Igreja Metodista Unida, a Rede de Práticas Metodista Unida, 
a Associação Nacional das Comissões das Compensações 
Equitativas da Igreja Metodista Unida, a Associação de 
Tecnologia da Informação Metodista Unida e a Associação 
de Chanceleres da Conferência da Igreja Metodista Unida, ou 
organizações semelhantes); e disponibilizar colaboradores e/
ou apoio em forma de serviços a essas associações.

Justificação:
Esta alteração fornece uma maior flexibilidade ao GCFA, 

aos indivíduos e às associações, ao mesmo tempo que intro-
duz consistência e clareza ao modo como o GCFA se relacio-
na com esses indivíduos e associações.

¶807.

Número de petição: 60937-FA-¶807-$; Simpson, Paul A. - 
Tucsan, AZ, EUA para o Conselho da Aliança da IMU de St. 
Mark - Tucsan, AZ.

“Crowdfunding”

Adicionar novo subparágrafo após o subparágrafo 24:
Para fornecer orientação e consulta a igrejas, conferên-

cias e outras organizações metodistas unidas sobre campanhas 
de angariação de fundos realizadas através da Internet e das 
redes sociais, em que o capital pode ser solicitado junto de 
um grande conjunto de potenciais doadores, prática também 
conhecida como “crowdfunding”. O CGFA irá elaborar uma 
lista de websites de “crowdfunding” aprovados. Esta consulta 
deve limitar-se a igrejas e conferências residentes nos Estados 
Unidos.
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Justificação:
É-nos feito um apelo para angariarmos novos discípulos. 

Para tal, devemos poder comunicar com indivíduos que po-
dem não ser membros ou estar familiarizados com a Igreja 
Metodista Unida através dos nossos apelos de angariação de 
fundos. Os jovens interessam-se por campanhas que ligam 
pessoas com projectos de missão e justiça.

A declaração de missão . . .

¶807.3.

Número de petição: 60141-FA-¶807.3-G; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Presentes Não Especificados

Alterar o ¶ 807.3 da seguinte forma:
(a) Quando a utilização a dar de qualquer doação, herança 

ou legado não estiver, de outra forma, designado/a, o/a mes-
mo/a será adicionado/a e fará parte do Fundo de Contingência 
do Serviço Mundial, que será mantido e administrado pelo 
conselho.

(b) Oo “Fundo Permanente” da Igreja Metodista Unida. 
Este fundo será mantido e administrado pelo conselho, con-
forme determinado pela Conferência Geral.

Justificação:
Esta alteração permite que os presentes não especifica-

dos para a Igreja Metodista Unida beneficiem directamente os 
ministérios apoiados pelo Fundo do Serviço Mundial.

¶807.6.

Número de petição: 60142-FA-¶807.6; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Propriedade da Agência Geral

Alterar a última frase do ¶ 807.6 da seguinte forma:
Nada do acima referido incluirá os requisitos operaciona-

is da Casa Publicadora Metodista Unida, ou da Junta Geral de 
Pensões e Benefícios de Saúde, ou das Mulheres Metodistas 
Unidas.

Justificação:
Esta alteração reflecte que as Mulheres Metodistas Uni-

das não recebem fundos gerais da Igreja.

¶807.8.

Número de petição: 60143-FA-¶807.8; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Propriedade da Agência Geral

Alterar a última frase do ¶ 807.8 da seguinte forma:
Esta disposição aplicar-se-á aos edifícios das sedes, 

mas não às propriedades que fazem parte das responsabili-
dades dos programas da Junta Geral dos Ministérios Globais, 
ou a qualquer uma das propriedades da Casa Publicadora 
Metodista Unida ou das Mulheres Metodistas Unidas.

Justificação:
Esta alteração reflecte que as Mulheres Metodistas Uni-

das não recebem fundos gerais da Igreja.

¶807.9.

Número de petição: 60144-FA-¶807.9-G; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Recursos Legais

Alterar o ¶ 807.9 da seguinte forma:
Tomar as medidas legais necessárias para salvaguardar e 

proteger os interesses e os direitos da denominação; manter 
um ficheiro de pareceres jurídicosrecursos relacionados com 
casos que envolvam os interesses denominacionais da Igreja 
Metodista Unida e efectuar disposições para aconselhamento 
jurídico, se necessário, para protecção dos interesses e direitos 
da denominação. O conselho recomendará que cada agência 
geral e a respectiva unidade e cada conselho de conferência 
anual sobre finanças e administração adopte um procedimen-
to uniforme para ser seguido pelas agências acima mencio-
nadas e, sempre que aplicável, pelas igrejas locais, relativo 
à certificação e pagamento de subsídios de alojamento dos 
ministros ordenados, em conformidade com as disposições 
do Código de Receita Fiscal dos Estados Unidos. O conselho 
terá autoridade para prosseguir com as políticas e procedi-
mentos necessários para preservação do estatuto de isenção 
de imposto da denominação e das suas organizações afiliadas.

Justificação:
O GCFA oferece apoio e orientação às entidades da Igre- 

ja, conforme seja necessário, e disponibiliza documentação 
sobre os assuntos relativos aos subsídios de alojamento, o que 
proporcionar maior ajuda às necessidades variadas dessas en-
tidades. As outras alterações reflectem a necessidade de man-
ter recursos mais abrangentes sobre assuntos de significância 
denominacional.

¶807.10.

Número de petição: 60145-FA-¶807.10-G; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.
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Utilização da Cruz e Chama

Alterar o ¶ 807.10 da seguinte forma:
. . . De modo a preservar a integridade do seu desenho, a 

insígnia não deve ser alterada ou modificada. Os utilizadores 
da insígnia têm de assegurar que permanece independente que 
não é coberta ou sobreposta por outros desenhos ou palavras. 
pelas organizações oficiais Metodistas Unidas que a utilizam. 
Qualquer utilização comercial do desenho necessitatem de 
ser explicitamente autorizada de prévia autorização expres-
sa por escrito, pelo oficial do Conselho Geral de Finanças e 
Administração e apenas será utilizado em conformidade com 
as orientações e taxas estabelecidas pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração. 

Justificação:
Isto clarifica os padrões para utilização da Cruz & Cha-

ma, para que a marca registada possa ser protegida.

¶807.12a1.

Número de Petição: 60995-FA-¶807.12a1-G; LaCasse, 
Lisa - Spotsylvania, VA, EUA para IMU da Comunidade 
Selvagem.

Definição dos Benefícios dos Cônjuges

Emendar ¶ 807.12.a ao adicionar uma nota de rodapé a  
¶ 807.12.a.1 como se segue:

¶ 807. Outras responsabilidades fiscais—O conselho 
deve ter as seguintes responsabilidades fiscais adicionais:

. . . 
12. a) O conselho irá: (1) requerer que cada agência geral 

como listada em ¶ 805.4b, incluindo a própria, siga políti-
cas e práticas uniformes na contratação e remuneração do 
pessoal, reconhecendo diferenças em condições de emprego 
locais (essas políticas e práticas serão consistentes com os 
Princípios Sociais e resoluções da Igreja Metodista Unida);1 
e (2) seja autorizada a reunir de todas as agências gerais, em 
tais intervalos e de tal formato como pode determinar, infor-
mação relativamente à remuneração de salário e igualdade 
salarial e o número de funcionários e pessoal da agência. A 
informação relativamente à remuneração dos funcionários es-
pecíficos pode ser disponibilizada apenas pela agência con-
tratante ou funcionário. 

1No cumprimento dos Princípios Sociais (¶ 161B e 161F), 
a definição de “cônjuge” para efeitos de todos os planos de 
benefícios Metodistas Unidos será “uma pessoa do género 
oposto legalmente casada com o funcionário”. Os benefícios 
conjugais não serão disponibilizados àqueles que não satis-
façam estes requisitos.

Justificação:
Para defender os ensinamentos morais da igreja e os 

Princípios Sociais, os benefícios conjugais apenas poderão 
ser disponibilizados a pessoas do género oposto que estejam 
legalmente casadas com um funcionário. As políticas actuais 
permitem benefícios conjugais para os cônjuges e parceiros 
do mesmo sexo, assim como os parceiros do sexo oposto que 
não estão legalmente casados com o . . .

¶807.12b.

Número de petição: 60146-FA-¶807.12b; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Comité sobre Políticas e Práticas de Pessoal

Alterar o ¶ 807.12b da seguinte forma:
b) O  Comité sobre Políticas e Práticas de Pessoal  

(¶ 805.4b) deve: (1) rever anualmente as políticas e práti-
cas uniformes, referidas no parágrafo ¶ 807.12a, (2) 
preparar quadrienalmente, rever anualmente e recomendar 
ao conselho um plano de salários adequados, com base 
nas responsabilidades, para os colaboradores dos consel-
hos,  juntas e comissões representados no comité; e (23) 
desenvolver e recomendar anualmente ao conselho um 
plano de benefícios para um programa de benefícios dos 
colaboradores de cada agência geral, conforme indica-
do no parágrafo ¶ 805.4b, das agências representados no 
comité e, efectuar quaisquer alterações necessárias a este 
assunto periodicamente;

Justificação:
Estas revisões reflectem a necessidade destas acções 

ocorrerem anualmente e reflectem a prática corrente real.

¶807.14.

Número de petição: 60147-FA-¶807.14; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Recolha de Dados

Alterar o ¶ 807.14 da seguinte forma:
14. Estabelecer e supervisionar as definições e políticas 

para as agências gerais receberem os fundos gerais da Igreja, 
relativas à recolha, processamento e distribuição de deter-
minados dados vinculativos da denominação, tais como a 
informação de contacto das igrejas locais, dos clérigos e da 
liderança da Igreja Metodista Unida, em colaboração com 
o Conselho dos Bispos e em concertação com as agências 
gerais. Todos os formulários oficiais impressos e materiais 
concebidos para a recolha desta informação e disponíveis para 
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venda, serão impressos e publicados pela Casa Publicadora 
Metodista Unida.

Justificação:
A frase apagada está desactualizada, dado que a infor-

mação descrita neste parágrafo é recolhida através de meios 
electrónicos. 

¶807.16.

Número de petição: 60148-FA-¶807.16-G; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Recolha de Dados

Alterar o ¶ 807.16 da seguinte forma:
16. Estabelecer um meio electrónico que as igrejas locais 

utilizem para recolher, preparar e notificar, de modo exacto e 
em tempo oportuno, a sua informação estatística ao analisar as 
estatísticas importantes relativas à Igreja Metodista Unida para 
as Atas Gerais ou outras publicações e lançamentos, conforme 
aprovado pelo conselho. Este proporcionará a distribuição das 
estatísticasdessa informação às conferências anuais . . . 

Justificação:
A tecnologia está disponível para agilizar a recolha da 

informação estatística das igrejas locais. Esta alteração per-
mitirá que a informação seja recolhida de modo exacto e efi-
ciente, e em tempo oportuno.

¶807.17.

Número de petição: 60149-FA-¶807.17; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Trabalho do Conselho

Alterar o ¶ 807.17 da seguinte forma:
17. Assistir e aconselhar as jurisdições, as conferências 

anuais, distritais e as igrejas locais em todos os assuntos rela-
tivos ao trabalho do conselho. Estes assuntos incluirão, entre 
outros, administração empresarial, gestão de investimentos e 
de propriedades, tecnologia de informação e auditorias. Os 
assuntos relativos à mobilização de recursos para o desen-
volvimento e implementação de programas financeiros nos 
comités financeiros das igrejas locais serão da responsabili-
dade da Junta Geral de Discipulado. O conselho poderá de-
sempenhar determinadas funções junto das jurisdições, con-
ferências anuais, distritais e igrejas locais, se essa organização 
específica eleger dessa forma e possa ser determinado um pla-
no de operação adequado. Em conformidade com o parágrafo 
¶ 810.1, qualquer assistência ou recursos disponibilizados 

pelo conselho abaixo descrito, devem ser em espécie e não 
uma subvenção directa de fundos.

Justificação:
A frase apagada não é necessária aqui. As responsabili-

dades da Junta Geral de Discipulado estão claramente delin-
eadas noutro local do Livro de Disciplina.

¶810.

Número de petição: 60927-FA-¶810-G; Kulah, Jerry - 
Monróvia, Libéria. 4 Petições similares

Fundo de Educação Teológica da 
Conferência Central

Alterar o ¶ 810 conforme se segue:
Sempre que surjam no Livro de Disciplina, os termos 

“fundos gerais” e “fundos gerais da igreja” referem-se: 
ao Fundo de Serviço Mundial, ao Fundo Administrativo 
Geral, ao Fundo Episcopal, ao Fundo de Cooperação 
Interdenominacional, ao Fundo de Educação Ministerial, 
ao Fundo de Educação Teológica da Conferência 
Central, ao Fundo Universitário para Negros, ao Fundo 
Universitário para África, aos Donativos Especiais do 
Serviço Mundial . . .

Justificação:
Esta adição está em consonância com as alterações ao 

¶ 817, que apropriam os fundos para esta necessidade con-
tínua. A inclusão formal deste fundo no presente é consistente 
como nosso financiamento da educação teológica nos EUA 
e com o nosso empenho na educação nas Conferências Cen-
trais. A inclusão no presente também ajudará a garantir . . .

¶810.2.

Número de petição: 60151-FA-¶810.2; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Agências/Tesourarias que Recebam Fundos 
Gerais da Igreja

Alterar o ¶ 810.2 da seguinte forma:
Os termos sob os quais a(s) agência(s) recebem os fundos 

gerais da Igreja, conforme consta nos ¶¶ 701-824 do Livro 
de Disciplina, referem as agências cujos orçamentos opera-
cionais ou administrativos são directamente suportados, na 
totalidade ou em parte, através de dotações de um ou mais 
fundos gerais da Igreja. Para efeitos dos ¶¶ 701-824, a Junta 
Geral de Pensões e Benefícios de Saúde, e a Casa Publicadora 
Metodista Unida e as Mulheres Metodistas Unidas não serão 
consideradas como agências nem tesourarias cujos orça-
mentos operacionais ou administrativos são directamente 
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suportados, na totalidade ou em parte, por dotações de um ou 
mais fundos gerais da Igreja.

Justificação:
Esta alteração reflecte que as Mulheres Metodistas Uni-

das não recebem fundos gerais da Igreja.

¶811.5.

Número de petição: 60152-FA-¶811.5; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Angariação de Fundos da Agência Geral

Alterar o parágrafo ¶ 811.5 da seguinte forma:
. . . Nenhuma agência solicitará ou promoverá a recolha 

de donativos para uma causa ou projecto no âmbito de um 
apelo abrangente da Igreja que não tenham sido aprovados 
para o apoio, através dos Donativos Especiais do Serviço 
Mundial (¶ 820), dos Donativos Especiais do Avanço Geral 
(¶ 822), ou de um apelo especial (¶ 819).

Justificação:
A finalidade desta alteração é incentivar as entidades que 

recebem fundos gerais da Igreja a atrair apoiantes dos seus 
ministérios fora do âmbito de um apelo abrangente da Igreja.

¶816.2.

Número de petição: 60558-FA-¶816.2-G; Kreinop, Kim - 
Columbus, IN, EUA para a IMU de Ogilville.

Proibir a formação não cristã 

Alterar ¶ 816.2 ao adicionar uma nova sub-secção b e 
mudar as letras para as sub-secções subsequentes em confor-
midade:

¶ 816. O Fundo de educação ministerial—O conselho 
deve recomendar . . . 

1. Do montante total . . . 
2. Do montante total . . . a) Pelo menos . . . 
 b) Nenhuma escola teológica da Igreja Metodista Unida 

que receba fundos de Educação ministerial ao abrigo desta 
secção da Disciplina deverá oferecer qualquer trabalho do 
curso, programa de diploma ou certificado formal explici-
tamente concebido para formar líderes religiosos de comu-
nidades da fé não cristã. O Conselho Geral de Educação 
Superior e Ministério deverá monitorizar a conformidade 
com esta disposição. 

b) c) A porção restante . . .
c) d) . . .

Justificação:
Procuramos manter boas relações com os nossos vizin-

hos não cristãos. Mas é contraproducente os nossos seminári-

os, que financiamos, promoverem directamente a difusão de 
religiões que rejeitam a mensagem do Evangelho. Não exigi-
mos que os madrassahs islâmicos ofereçam formação cristã 
aos nossos clérigos. 

¶816.2a.

Número de petição: 60667-FA-¶816.2a-G; McCracken, Sky 
- Paducah, KY, EUA.

Apoiar os candidatos MU para ministério

Emendar ¶ 816.2a conforme se descreve:  
a) Pelo menos 75 porcento . . . que será devolvido à Junta 

Geral de Educação Superior e Ministério é distribuído como 
auxílio de bolsas de estudo directamente a para candidatos 
certificados para ministério ordenado Metodista Unido . . .

Justificação:
Os fundos de educação ministerial têm um objectivo claro 

e óbvio - financiar a educação ministerial. Assim, o dinheiro é 
enviado para orçamentos operacionais das escolas de teologia 
e não para estudantes como auxílio financeiro directo. Os estu-
dantes estão a entrar no ministério ordenado com milhares de 
dólares em dívida de seminário enquanto ganham entre os . . .

¶817.

Número de petição: 60928-FA-¶817-!-G; Kulah, Jerry - 
Monróvia, Libéria. 4 Petições similares

Financiamento do Fundo de Educação Teológica 
da Conferência Central

Alterar o ¶ 817 conforme se segue:
Será criado um Fundo de Educação Teológica da 

Conferência Central. Os fundos para este âmbito serão dis-
ponibilizados do Fundo de Serviço Mundial

Alterar o ¶ 817(a) eliminando o parágrafo actual que de-
verá ser substituído pelo que se segue:

O Fundo de Educação Teológica da Conferência Central 
será administrado pela Junta Geral de Ensino Superior e 
Ministério juntamente com a Junta Geral dos Ministérios 
Globais e distribuído pelas escolas de teologia da Igreja 
Metodista Unida acreditadas nas conferências gerais, com 
base numa fórmula que inclui o número de estudantes da 
Igreja Metodista Unida inscritos e em preparação para serviço 
pastoral na Igreja Metodista Unida.

Alterar o ¶ 817(c) conforme se segue:
A JGESM irá administrar este fundo. Recomenda-se que 

o montante deste fundo para o quadriénio de 2013-20162017-
2020 seja de cinco dez milhões de dólares adicionado como 
um fundo geral repartido e doravante orçamentado como out-
ros fundos repartidos. 
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[Informações financeiras—São necessários dez milhões 
de dólares para o quadriénio para as 15 escolas da IMU em 
África e para as escolas na Europa e na Ásia. Se não conse-
guirmos financiar este fundo, este deixará de existir no próx-
imo quadriénio.]

Justificação:
O Fundo de Educação Teológica da Conferência Cen-

tral continua a existir, tendo sido transformado num fundo 
repartido, separado do Fundo de Serviço Mundial e de ou- 
tros fundos, administrado e repartido pela JGESM, seguindo 
a tradição da IMU de financiamento e gestão do Fundo de 
Educação Ministerial para as escolas de teologia dos EUA 
através da distribuição baseada numa fórmula e não em apli-
cações de concessão . . .

¶818.5.

Número de petição: 60153-FA-¶818.5-G; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Residências Episcopais

Alterar o ¶ 818.5 da seguinte forma:
5. Despesas com a Habitação—O Conselho Geral de 

Finanças e Administração deve fornecer uma subvenção anu-
al do Fundo Episcopal para partilha dos custos de disponibili-
zar uma residência episcopal, pertencente à(s) conferência(s) 
anual(ais) ou central(ais) na área episcopal. O montante de 
tal  subvenção  é para ser aprovado pela Conferência Geral 
mediante recomendação do conselho. Nenhuma parte dessa 
subvenção será utilizada para efectuar pagamentos directos 
aos bispos. O tesoureiro do Conselho Geral . . .

Justificação:
Esta redacção deixa claro que as despesas com a habi-

tação, disponibilizadas pelo Fundo Episcopal, destinam-se 
a auxiliar a(s) conferência(s) anual(ais) relevante(s) que dis-
ponibiliza(m) residência episcopal ao seu bispo residente.

¶821.

Número de Petição: 60295-FA-¶821-G; Kemper, Thomas -  
New York, NY, EUA para a Junta Geral dos Ministérios 
Globais.

Domingo UMCOR

No ¶ 821, 821.1, 821.2 e 821.5, substituir “Domingo 
UMCOR” por “Uma Hora Óptima de Partilha”:

¶ 821. Directivas Gerais, Especiais de Serviço Mundial e 
Uma Hora Óptima de Partilha Domingo UMCOR—

As seguintes directivas gerais devem ser cumpridas na 

promoção e administração dos Especiais de Serviço Mundial 
e Uma Hora Óptima de Partilha Domingo UMCOR:

1.No apelo e promoção das oferendas Especiais de 
Serviço Mundial e Uma Hora Óptima de Partilha Domingo 
UMCOR, não existirão objectivos ou quotas excepto tal como 
podem ser definidos pelas próprias conferências anuais.

2. O tesoureiro do Conselho Geral de Finanças e 
Administração será o tesoureiro dos Especiais de Serviço 
Mundial e Uma Hora Óptima de Partilha Domingo UMCOR.

5. Em cada conferência anual, os Especiais de Serviço 
Mundial e Uma Hora Óptima de Partilha Domingo UMCOR 
serão promovidos pela agência de conferencia adequa-
da com a agência geral adequada e a Comissão Geral de 
Comunicações.

Justificação:
Na prática, Uma Hora Óptima de Partilha tem funciona-

do como o veiculo principal de angariação de fundos para os 
custos operacionais UMCOR. Alterar o nome para Domingo 
UMCOR providencia clareza, precisão e maior eficácia.

¶824.2.

Número de Petição: 60296-FA-¶824.2-G; Kemper, Thomas -  
New York, NY, EUA para a Junta Geral dos Ministérios 
Globais.

Domingo UMCOR

¶ 824.2: Substituir “Domingo UMCOR” por “Uma 
Hora Óptima de Partilha” 2. Uma Hora Óptima de Partilha 
Domingo UMCOR—Historicamente, Uma Hora Óptima de 
Partilha Domingo UMCOR foi celebrado com uma oferta 
no Quarto Domingo da Quaresma. As congregações são in-
centivadas a realizar Uma Hora Óptima de Partilha Domingo 
UMCOR nesta data ou em qualquer outra data adequada para 
a igreja local. O objectivo será partilhar a bondade da vida 
com aqueles em mágoa (¶ 263.2).

Justificação:
Alterar o nome para Domingo UMCOR deve providen-

ciar clareza e aumentar a angariação de fundos para UMCOR. 

¶824.6.

Número de Petição: 60299-FA-¶824.6; Kemper, Thomas 
- New York, NY, EUA para a Junta Geral dos Ministérios 
Globais.

Domingo dos Ministérios Nativos Americanos

¶ 824.6: Emendar a segunda frase como se segue: 
. . . O objectivo será desenvolver e reforçar os ministéri-

os Nativo-Americanos nas conferências anuais e nas cidades 
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alvo da Iniciativa Urbana Nativo-Americana congregações 
rural e urbana Nativo-Americana, ministérios e comunidades 
relacionadas com a Junta Geralda Junta Geral dos Ministérios 
Globais, e para providenciar bolsas de estudo para os Nativo-
Americanos que frequentam as escolas de teologia Metodistas 
Unidas (¶ 263.6).

Justificação:
A alteração da linguagem coloca este parágrafo de acordo 

com a realidade: Não só uma iniciativa urbana, os Ministros 
Nativo-Americanos existem na área rural tal como na urbana; 
e são necessários mais. A falta de recursos necessários levou 
a uma falta de Ministérios Nativo-Americanos e centros co-
munitários para responder adequadamente a . . .

¶1500.

Número de petição: 60580-FA-¶1500-G; Switzer, Greg - 
Burbank, CA, EUA.

Consistência e transparência na  
Ética do Investimento

Emendar o Livro de Disciplina (LdD) acrescentando um 
novo ¶ 1505 depois de o actual ¶ 1504 e renumeração dos 
parágrafos subsequentes em conformidade:

¶ 1505. Qualquer uso dessas ferramentas para promover 
os Princípios Sociais da nossa Igreja como apoio dos accioni-
stas, alienação seletiva ou apoio da alienação corporativa será 
implementado pela junta de modo a tratar todas as institu-
ições, empresas, corporações, nações e outras entidades com 
coerência moral. Na ausência de qualquer mandato claro e 
inequívoco da Conferência Geral, a junta geral não alienará 
de nenhuma empresa, corporação, instituição, fundo ou nação 
em particular, para fins sociais ou políticos, como oposto a 
fins financeiros, sem antes solicitar publicamente reacções so-
bre a sua decisão pendente dos Metodistas Unidos de diversas 
perspectivas relativamente a um período nunca inferior a 30 
dias. 

Justificação:
É vital que a política da UMC seja considerada justa, 

equilibrada e transparente. Activistas para várias causas fazem 
compreensivelmente argumentos unilaterais sobre problemas 
sobre os quais os Metodistas Unidos fiéis não concordam. Por 
esse motivo, a junta geral deve sempre tomar medidas para 
ouvir várias vozes e elaborar a política em conformidade. 

¶1502.1.

Número de Petição: 60037-FA-¶1502.1-G; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, EUA para a Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde.

Estrutura do Conselho da JGPBS

Emendar ¶ 1502.1 como se segue:
¶ 1502.1. Membros—a) Os membros da junta geral serão 

compreendidos por vinte e seis membros eleitos como se seg-
ue: dois bispos dos EUA, eleitos pelo Conselho dos Bispos; 
dezasseis dez membros eleitos pelas conferências jurisdi-
cionais das nomeações da conferência anual num rácio que 
providencie uma distribuição equitativa entre as várias juris-
dições como se segue: três da jurisdição do Sudeste; duas da 
jurisdição Central do Sul, do Nordeste e do Central do Norte; 
e um da jurisdição Ocidental, com base no clero e leigos com-
binados, como determinado pelo secretário da Conferência 
Geral; ; seis quatro membros, dois das jurisdições e dois das 
conferências centrais (um dos quais pode ser um bispo da 
conferência central)não excedendo dois da mesma jurisdição, 
eleitos pela Conferência Geral em nomeação do Conselho dos 
Bispos; e oito dez membros adicionais para o efeito de tra-
zer à junta geral conhecimento ou antecedentes especiais, não 
excedendo dois da mesma jurisdição, nomeados e eleitos pela 
junta geral como providenciado nos estatutos. Esta legislação 
estará em vigor no final da Conferência Geral de 2016. 

Justificação:
A JGPBS acredita que pode preservar a actual diver-

sidade de perspectivas com um conselho menor ao mesmo 
tempo que também incorpora governança mais eficaz, mel-
hor orientação de recursos e processos de tomada de decisões 
mais ágeis. 

¶1504.1.

Número de Petição: 60039-FA-¶1504.1; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, EUA para a Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde.

Emendas PSRC

Rever o Programa de Segurança de Reforma do Clero 
(“PSRC”) o qual é incorporado por referência em ¶ 1504.1 do 
Livro da Disciplina, incluindo quaisquer revisões necessárias 
à numeração, formatação, paginação ou Índice do PSRC, em 
vigor a partir de 1 de Janeiro de 2017, excepto onde for espe-
cificada outra data de entrada em vigor:

1. Emendar a Secção A1.2 como se segue:
A1.2 História. O Programa é reactivado a partir de 1 de 

Janeiro de 20142017, reflectindo as revisões aprovadas na 
Conferência Geral de 20122016. Esta data de reactivação não 
tem impacto na Data de Entrada em Vigor do Programa. Esta 
reactivação mais recente do Programa constitui o documento 
de plano oficial para o Programa.…
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2. Emendar a Secção A1.6(b) após a primeira frase como 
se segue:

Adicionalmente, e não obstante qualquer outra disposição 
do Programa em contrário, a Junta Geral pode, à sua discrição, 
comprar contratos de seguro que providenciem anuidades, em 
cujo caso a empresa de seguros irá tornar-se unicamente re-
sponsável por providenciar os benefícios definidos e/ou anui-
dades que seriam devidas de acordo com o Programa. . . .

3. Emendar Secção A2.29(a) como se segue: 
(a) a Compensação 415 do Participante (incluindo, no 

caso de uma Pessoa do clero que seja um trabalhador inde-
pendente (trabalhador independente no âmbito do significa-
do do Código §401(c)(1)(B), mas é um funcionário da Igreja 
Metodista Unida no âmbito do significado do Código §414(e)
(5)(A)(i)(I) e respectivos regulamentos), a Compensação 415 
dessa Pessoa do clero adquirida no decorrer desse trabalho 
independente) mas excluindo:

(i) qualquer Compensação Inclusiva adquirida fora desse 
Ano do Plano; e

(ii) qualquer Compensação 415 paga ao Participante 
em vez da cobertura de saúde de grupo providenciada pelo 
Promotor do Grupo, incluindo cobertura para os membros da 
Família, como determinado pelo Promotor do Plano de acor-
do com os procedimentos que podem ser estabelecidos pelo 
Administrador;

4. Emendar a Secção A2.44 como se segue:
A2.44 Compensação Média Denominacional. A com-

pensação anual médiaA compensação anual média das Pessoas 
do clero a tempo inteiro, cuja média é determinada de acor-
do com os procedimentos estabelecidos pelo Administrador. 
Para os Anos do Plano após 2016, a Compensação Média 
Denominacional não incluirá o tipo de compensação excluída 
pela Secção A2.29(a)(ii), mesmo se tal compensação excluí-
da foi ganha antes da data de entrada em vigor da Secção 
A2.29(a)(ii), isto é, 1 de Janeiro de 2017.

5. Adicionar a Secção A2.46(d), em vigor a partir de 1 de 
Janeiro de 2013, como se segue:

(d) no caso de um Participante de Filiação Terminada 
que não é elegível para uma determinação de invalidez pela 
Administração da Segurança Social, determinado como sen-
do inválido por uma firma profissional externa seleccionada 
pelo Administrador, com base em factores razoáveis e consis-
tentemente aplicados estabelecidos pelo Administrador oca-
sionalmente. . . . 

6. Emendar a Secção A2.52 como se segue:
A2.52 Data de Entrada em Vigor. Esta reformulação 

do Programa é efectiva em A data de entrada em vigor do 
Programa é 1 de Janeiro, 2014. As disposições com diferentes 
datas de entrada em vigor são indicadas no texto do Programa 
ou através de notas de rodapé. Apesar de o Programa ter sido 
emendado pela Conferência Geral de 2016, essas emendas 
não alteram a Data de Entrada em Vigor do Programa.

7. Emendar a Secção A2.59(b), em vigor a partir de 1 de 
Janeiro de 2014, como se segue:

(b) a Compensação Média Denominacional para o Ano 
do Plano no qual tal pessoa foi Nomeada e prestou serviço 
por último em que tal pessoa prestou serviço pela última vez 
Nomeada e prestou serviço a: . . .

8. Emendar a Secção A2.93, em vigor a partir de 1 de 
Janeiro de 2007, como se segue:

A2.93 Promotor do Plano MPP. Uma entidade descrita 
abaixo:

(a) para os períodos anteriores a 1 de Setembro de 2008, 
CGFA,se o Participante era um Bispo, excepto no caso de 
Bispos que foram recentemente consagrados em 2008, e de-
pois durante períodos antes da data da sua consagração; ou

(b) para os períodos antes do dia 1 de Janeiro de 2007, 
um Promotor do plano conforme definido no Plano de pensão 
ministerial conforme existia antes do dia 1 de Janeiro de 
2007.; e.

(c) para períodos em e após 1 de Janeiro de 2007, uma 
Conferência (para Participantes do Clero não-Bispos que 
foram Nomeados para igrejas, Conferências ou unidades 
Responsáveis por Conferência).

9. Emendar a Secção A2.107(c), em vigor a partir de 1 de 
Janeiro de 2007, como se segue:

(c) Conforme utilizado no Suplemento três, uma pessoa 
com um Saldo de conta MPP ou que receba um benefício de 
anuidade conforme indicado no Suplemento três.

10. Emendar a última frase da Secção A2.149 como se 
segue:

O termo “Fundo” também inclui, como aplicável, 
qualquer contrato de seguro adquirido para financiar 
benefícios de acordo com o Programa (mas não inclui con-
tratos de anuidade adquiridos de empresas de seguros que se 
tornam unicamente responsáveis por providenciar benefícios 
definidos e/ou anuidades que seriam devidas de acordo com 
o Programa).

11. Emendar a última frase da Secção A3.11(d), com en-
trada em vigor a 1 de Junho de 2016, como se segue:

Tal causa de acção tem de ser apresentada a um tribunal 
de foro competente dentro de seis12 meses a partir da data 
do aviso por escrito sobre o indeferimento descrito na Secção 
A3.11(c)(ii)(E) ou essa causa de acção será considerada ab-
dicada; considerando, no entanto que esse limite de seis12 
meses se aplique apenas se estiver descrito em tal aviso de 
indeferimento.

12. Emendar a Secção A4.3(b), em vigor a partir de 1 de 
Janeiro de 2016, como se segue:

(b) Se for efectuada uma contribuiçãoContribuição ao 
Plano pelo Promotor do Plano por um erro de facto, então tal 
contribuiçãoContribuição irá, na medida permitida de acor-
do com os Regulamentos ou orientação aplicáveis ao Internal 
Revenue Service, e na medida consistente com procedi-
mentos estabelecidos pelo Administrador, será  ajustada por 
quaisquer ganhos ou prejuízos e devolvida ao Promotor do 
Plano (ajustado em termos de quaisquer ganhos ou perdas) se:

(i) o Promotor do plano enviar um pedido por escrito 
para a sua devolução ao Administrador dentro de um prazo 
razoáveldentro de um ano após ser efectuada a contribuição-
Contribuição;
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(ii) o Promotor do Plano documenta esse erro à satisfação 
do Administrador; e

(iii) o Administrador ainda não distribuiu tal contribuição-
Contribuição (ou a porção que se pensa devolver). …

13. Adicionar nova Secção A4.17, em vigor a partir de 1 
de Janeiro de 2016, como se segue:

A4.17 Transferência de Benefícios. Não obstante 
qualquer disposição do Programa em contrário, por moti-
vos de conveniência administrativa ou flexibilidade, incluin-
do mas não limitado à distribuição de pequenas quantias, a 
distribuição de distribuições mínimas obrigatórias, ou a di-
sponibilidade de investimento ou opções de distribuição, o 
Administrador pode transferir benefícios e Saldos de Conta 
devidos a um Participante, um Destinatário, um Titular de 
Conta, um Destinatário Alternativo ou um Beneficiário do 
Programa de um Plano para outro Plano (ou, no caso de ac-
tivos de plano de contribuição definida para outro plano de 
contribuição definida administrado pelo Administrador) a ser 
pago do Plano destinatário (ou outro plano de contribuição 
definida), sujeito ao seguinte:

(a) Os benefícios de plano de benefício definido e Saldos de 
Conta anualizados podem ser transferidos apenas para Planos 
e porções de Planos dentro do Plano DB Consolidado, os ac-
tivos determinados pelo Administrador como sendo suficientes 
para financiar tais benefícios serão transferidos da(s) Conta(s) 
de Financiamento do Plano transferente para a(s) Conta(s) de 
Financiamento adequada(s) do Plano destinatário; deste que, 
contudo, essas pequenas quantias de anuidade ou pequenos 
benefícios de plano de benefício definido que o Programa provi-
dencia sejam convertidos num valor único equivalente que possa 
ser transferido de acordo com a Secção A4.17(b) em baixo.

(b) Os benefícios de plano de contribuição definida, e 
os Saldos de Conta que financiam tais benefícios, podem ser 
transferidos de uma Conta de Plano para outra Conta de Plano 
dentro do Programa ou outro plano de contribuição definida 
administrado pelo Administrador.

(c) As transferências são apenas realizadas quando os 
benefícios continuam a ser pagos, ou estão disponíveis para 
serem pagos, do plano transferido, na mesma forma e quantia 
e para os mesmos destinatários como foi ou teria sido o caso 
de acordo com o Plano transferente. Um benefício não será 
transferido excepto se, após a transferência, o benefício trans-
ferido pago de acordo com o plano transferido é, pelo menos, 
o Equivalente Actuarial do benefício que foi transferido do 
plano que transfere.

(d) Todas as regulações relativas às transferências serão 
cumpridas, incluindo mas não limitado a §1.403(b)-10(b)(3) 
das Regulações.

14. Mover a antepenúltima frase da Secção B3.1(c) para 
a nova Secção B3.1(c), como se segue:

(c) Inelegibilidade de Receber Serviço Creditado. Não 
obstante, a Secção B2.2, apósDepois de se tornar inicial-
mente num Participante na Data de entrada, uma Pessoa do 
clero elegível tem de continuar a cumprir as condições indi-
cadas nas Secções B3.1(a) e (b) acima para continuar a ser 
um Participante elegível para receber Serviço Creditado. No 
caso de um Membro do Clero Elegível que satisfaça a Secção 

B3.1(b)(iii)(B) ou (C), tal pessoa irá cessar de ser elegível 
para receber Serviço Creditado na data em que cesse de se 
qualificar para as contribuições do plano de reforma de acor-
do com a Secção C4.1(c)(iii), excepto se tal pessoa de outro 
modo cumpra a Secção B3.1(b)(iii)(A). 

15. Emendar a Secção B7.2(h), em vigor a partir de 1 de 
Janeiro de 2014, como se segue:

(h) Condições de Anuidade de Criança Inválida Adulto 
Condições de Anuidade de Criança. Quando um adulto com 
invalidez uma criança com invalidez (menor ou adulto) for 
um Segurado contingente secundário (a receber um benefício 
de anuidade após o esposo/esposa do Participante ou do 
Participante com filiação terminada ou outro Segurado con-
tingente ter falecido), essa criança adulto inválida não será 
elegível para qualquer benefício excepto, ou os benefícios já 
pagos serão anulados, excepto se:

(i) os benefícios atribuídos ao adulto com incapacidades 
à criança com incapacidade são pagos a um fundo de necessi-
dades especiais em benefício da criança; e

(ii) esse fundo de necessidades especiais estiver em con-
formidade com a lei aplicável.

Para além disso, os benefícios do adulto com incapaci-
dade da criança com incapacidade mencionados acima, para 
os quais esse adulto inválido essa criança inválida não é 
elegível, ou que foram anulados, não serão restaurados para 
a propriedade do Participante, Participante com Filiação 
Terminada, Cônjuge sobrevivente ou outro Segurado contin-
gente falecido, nem nenhum deles receberá quaisquer alter-
ações retroactivas aos benefícios reduzidos de forma actuar-
ial que lhes foram pagos e que financiaram os benefícios do 
Segurado contingente secundário.

16. Emendar a Secção B9.1(b)(iii), com entrada em vigor 
a 1 de Janeiro de 2014, como se segue:

(iii) Adulto Inválido Criança como Beneficiário 
Contingente. Como Formas de benefícios opcionais, o 
Administrador irá oferecer uma ou mais opções de Anuidade 
contingente que paguem os benefícios ao sobrevivente para 
um fundo de necessidades especiais para um adulto cri-
ança  com incapacidade (menor ou adulto) do Participante 
ou do Participante com Filiação Terminada, cujas opções de 
Anuidade contingente possam financiar Segurados de dupla 
contingência (como um Cônjuge e o fundo de necessidades 
especiais como um sucessor). ...

17. Emendar a Secção C4.1(c)(iii) como se segue:
(iii) Período de contribuições. As Contribuições efec-

tuadas ao abrigo da Secção C4.1(c)(ii) acima serão feitas a 
partir da data em que o Participante for elegível, ao abrigo de 
C4.1(c)(i) acima, até ao que ocorrer primeiro:

(A) a data em que o Participante deixa de se qualificar ao 
abrigo da Secção C4.1(c)(i) acima; ou

(B) no caso de um Participante se qualificar ao abrigo da 
Secção C4.1(c)(i) acima antes dos 60 anos de idade, na data 
que ocorrer primeiro:

(I) a data em que esse Participante se reformar na Data de 
reforma antecipada; ou

(II) na Data de reforma normal do Participante (quer o 
Participante se reforme ou não); ou
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(C) no caso de um Participante que se tiver qualificado ao 
abrigo da Secção C4.1(c)(i) acima ao fazer ou após fazer 60 
anos de idade; na data que ocorrer primeiro:

(I) a data do 5º aniversário da qualificação desse 
Participante ao abrigo da Secção C4.1(c)(i) acima;

(II) no 70º aniversário do Participante; ou
(III) no caso de um Participante Inválido CPP, a data que 

a contribuição do plano de reforma de invalidez CPP que os 
benefícios de invalidez CPP de acordo com o CPP terminem.

18. Emendar a última frase da Secção C8.3(d)(i), com 
entrada em vigor a 1 de Junho de 2010, como se segue:

O cônjuge deve consentir, conforme especificado acima, 
em cada mudança de Beneficiário designado, a menos que a 
autorização inicial expressamente permita que o participante 
continue a mudar o seu Beneficiário designado, sem a exigên-
cia de consentimento adicional por parte do Cônjuge;

19. Emendar a Secção S1.4.2(c), em vigor a partir de 1 de 
Janeiro de 2007, como se segue:

desde que, se tal Participante Pré-82 se reforme na sua:
(1) tal data de Início de Anuidade do Participante Pré-82 

ocorrer antes da sua Data de Reforma Antecipada Normalsua 
Data de Reforma Normal, a quantia do seu Benefício de 
Serviço Passado, ou aumentos posteriores, serão actuarial-
mente reduzidos pelo menor de: . . .

(2) tal Participante Pré-82 Reforma-se na sua última 
Data de Reforma, a quantia do seu Benefício Serviço Passado 
será actuarialmente ajustada a sua Data de Reforma Tardia, 
a quantia do seu Benefício de Serviço Passado será actuar-
ialmente aumentada para reflectir o atraso da sua Data de 
Reforma Normal para a sua Data de Reforma Tardia. 

Esse ajuste actuarial será uma base de Equivalente 
Actuarial determinado em conformidade com os procedimen-
tos desenvolvidos pelo Administrador. . . .

20. Emendar a Secção S1.4.2(d), em vigor a partir de 1 de 
Janeiro de 2007, como se segue:

(d) Forma de benefício. 
(i) Se o Participante Pré-82 tem um Cônjuge no momento 

da reforma ou a sua Data de Início de Anuidade e o casa-
mento dele ou dela com esse cônjuge tenha ocorrido antes 
da cessação do serviço prestado pelo Participante Pré-82, 
enquanto Sob Nomeação Episcopal, a forma da anuidade 
será uma Anuidade Contingente com 70% (ou 75%, 85% ou 
100%, se eleito pelo Promotor do Pré-82 e assim   estabeleci-
do no Acordo de Adopção) a pagar ao Segurado Contingente 
na morte do Participante Pré-82. O Participante Pré-82 será 
o pensionista principal e o seu cônjuge será o Segurado 
Contingente. 

(ii) Se o Participante Pré-82 não for casado no momento 
da Reforma ou se a sua Data de Início de Anuidade ou se o 
casamento do Participante Pré-82 ocorreu depois de ele ou ela 
deixar de servir sob Nomeação Episcopal, a forma da anui-
dade será uma Anuidade Única.

21. Emendar a Secção S1.4.3(c), em vigor a partir de 1 de 
Janeiro de 2007, como se segue:

(c) Um Participante Pré-82 será totalmente investido após 
31 de Dezembro de 1981, nos seus Benefícios de Serviço 
Passado, se ele ou ela tem, pelo menos:

(i) 10 anos de Serviço de Investimento no Plano Pré-82, 
se ele ou ela é um bispo, um Ancião em plena conexão, um 
membro provisório, membro da filial, na acepção do ¶¶ 344.4, 
370.1 ou 586.4 da Disciplina, ou um membro associado e 
tornou-se um Participante de Filiação Terminada após 31 de 
Dezembro de 1981; ou

(ii) 10 anos de Serviço de Investimento no Plano Pré-82 
ou quatro anos consecutivos de Serviço de Investimento no 
Plano Pré-82, se ele ou ela é um pastor local ou um ministro 
ordenado de outra denominação, na acepção do ¶¶ 346.2 ou 
346.3 ou da Disciplina e se a sua Data de Início de Anuidade 
for em ou após 1 de Janeiro de 1997. 

22. Emendar a Secção S1.4.5(c)(ii), em vigor a partir de 
1 de Janeiro de 2007, como se segue:

(ii) na Reforma do Participante Pré-82 ou a data em que o 
Participante se torne um Participante de Filiação Terminada; e

23. Emendar a Secção S1.4.5(d), em vigor a partir de 1 de 
Janeiro de 2007, como se segue:

(d) Com a morte de um Participante Pré-82 em ou após 
1 de Janeiro de 1982, e antes da sua Reforma, ou, para os 
Participantes de Filiação Terminada Investidos, antes da sua 
Data de Início de Anuidade as seguintes disposições serão 
aplicadas: . . .

24. Emendar a última frase da Secção S3.4.2(c)(iii), com 
entrada em vigor a 1 de Junho de 2010, como se segue:

No entanto, o Cônjuge do Participante deve novamente 
dar o seu consentimento por escrito, em conformidade com 
as disposições da Secção S3.4.2(c)(i)(A), para qualquer alter-
ação no Beneficiário designado do Participante, excepto se o 
consentimento original permita expressamente tais alterações 
por parte do Participante sem ser necessário um consentimen-
to adicional por parte do seu Cônjuge.

25. Emendar a última frase da Secção S3.4.4(a), com en-
trada em vigor a 1 de Junho de 2007, como se segue:

A Conta de um Participante com Filiação Terminada será 
distribuída em conformidade com as Secções S3.4.5(g)(i) ou 
(ii) sem ter em consideração os aumentos mencionados na 
Secção S3.4.8..

26. Emendar a Secção 3.4.5(c)(ii), em vigor a partir de 1 
de Janeiro de 2010, como se segue:

(ii) Essa eleição pode designar um Beneficiário (ou uma 
forma de benefício) que não pode ser alterado sem o consen-
timento do Cônjuge (excepto se o consentimento do Cônjuge 
permita expressamente futuras designações por parte do 
Participante sem ser necessário um consentimento adicional 
do Cônjuge).

27. Emendar a primeira frase da Secção S3.4.5(g)(i), com 
entrada em vigor a 1 de Junho de 2014, como se segue:

(i) no que diz respeito a 65% do Saldo da Conta MPP do 
Participante, a compra ou fornecimento de uma anuidade (inclu-
indo vitalícia com pagamentos a termo certo) vitalícia ou anui-
dade vitalícia conjunta e de sobrevivência (incluindo as opções 
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de anuidade de crianças de adultos inválidosas opções de anui-
dade de crianças inválidas descritas na Secção B9.1(b)(iii)).

Justificação:
A JGPBS deseja efectuar determinadas correcções técni-

cas e planeia alterações de concepção para o benefício dos 
participantes no Plano de Segurança de Reforma do Clero e 
para facilitar a administração. 

¶1504.1.

Número de Petição: 60040-FA-¶1504.1; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, EUA para a Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde.

Emendas CPP

Realizar as seguintes alterações ao Plano de Protecção 
Abrangente, o qual é incorporado por referência em 
¶ 1504.1 do Livro da Disciplina, incluindo quaisquer revisões 
necessárias à numeração, formatação, paginação ou Índice, 
em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2017, excepto onde for 
especificada outra data de entrada em vigor: 

1. Emendar a Secção 1.01 como se segue:
1.01 O Plano. A Conferência Geral da Igreja Metodista 

Unida estabeleceu um programa providenciando certos 
benefícios para o clero que participa e os seus beneficiários, 
com entrada em vigor a partir de 1 de Janeiro de 1982, que foi 
conhecido como o Plano de Protecção Abrangente (doravante 
referido como o “Plano”). Entrada em vigor a 1 de Janeiro de 
1997, o Plano foi emendado e rectificado. Entrada em vigor 
a 1 de Janeiro de 2002, o Plano foi novamente emendado e 
rectificado. Entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2005, o Plano 
foi novamente emendado e rectificado. Entrada em vigor a 1 
de Janeiro de 2007, o Plano foi novamente emendado e recti-
ficado. Entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2009, o Plano foi 
novamente emendado e rectificado. Entrada em vigor a 1 de 
Janeiro de 2012, o Plano foi novamente emendado e rectifi-
cado. Entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2013, o Plano foi 
novamente emendado e rectificado. Entrada em vigor a 1 de 
Janeiro de 2014, o Plano foi novamente emendado e rectifi-
cado. Entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2015, o Plano foi 
novamente emendado e rectificado. Entrada em vigor a 1 de 
Janeiro de 2016 o Plano foi novamente emendado e rectifi-
cado. Entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2017 (a “Data de 
Entrada em Vigor”), a Conferência Geral de 20126 emendou 
o Plano como aqui indicado. Esta declaração mais recente do 
Plano como emendado constitui o documento oficial do plano 
para o Plano. 

2. Emendar a Secção 2.16 como se segue: 
2.16 A “Compensação Denominacional Média” será 

determinada de acordo com as disposições da Secção A2.44 
do Programa de Segurança de Reforma do Clero (ou qualquer 
plano ou disposição sucessora aplicável), como emenda-
da ocasionalmente significa a compensação anual média 

de Participantes Activos e participantes do Programa de 
Segurança de Reforma do Clero que, em qualquer caso, estão 
actualmente a receber compensação como membro do Clero a 
tempo inteiro, determinado de acordo com os procedimentos 
estabelecidos pelo Administrador.

3. Emendar a Secção 2.20 como se segue:
2.20 A “Compensação do Plano” significará para um 

Participante Activo a soma das seguintes quantias pagas pela 
sua Unidade Pagadora de Salário ou Promotor do Plano para 
um Ano do Plano: 

a. A Compensação 415 do Participante, (incluindo, no 
caso de um membro do Clero trabalhador independente, a 
dita Compensação 415 do membro do Clero ganha durante 
o dito trabalho independente), mas não incluindo qualquer 
Compensação 415 paga ao Participante em vez da cobertura 
do plano de saúde de grupo patrocinado pelo Promotor do 
Plano, incluindo os familiares do Participante, como determi-
nado pelo Promotor do Plano de acordo com os procedimen-
tos que podem ser estabelecidos pelo Administrador; 

b. dinheiro excluído do salário tributável em conformi-
dade com a Secção do Código 107(2); e 

c. quando é fornecido um presbitério ao Participante 
como parte da sua compensação, 25% da soma de: (i) 
Compensação 415 do Participante; e (ii) dinheiro excluído 
do salário tributável de acordo com a Secção do Código 107, 
como definido na Secção 2.20b.

4. Emendar a Secção 3.01a como se segue:
3.01 Regra Geral. 
a. Participação a tempo inteiro. Uma pessoa será um 

Participante Activo neste Plano numa determinada data, de 
acordo com as regras para as ditas pessoas indicadas abaixo, 
se, em tal data, a pessoa foi elegível para participar num “pla-
no da igreja”, como definido de acordo com a Secção 414(e) 
do Código, e a pessoa é: 

(1) um bispo da Igreja Metodista Unida eleito por uma 
Conferência Jurisdicional; 

(2) um bispo da Igreja Metodista de Puerto Rico; 
(3) um membro do Clero (incluindo um diácono) que 

está: 
(i) em plena conexão, 
(ii) um membro provisório, 
(iii) um membro associado de uma Conferência, ou 
(iv) um membro do clero ou membro provisório de 

uma Outra Denominação Metodista nomeado para uma 
Conferência, em todos os casos servindo em nomeação epis-
copal a tempo inteiro; 

(4) um pastor local a tempo inteiro da Igreja Metodista 
Unida ou da Igreja Metodista de Puerto Rico sob nomeação 
episcopal; 

(5) um membro do clero de uma conferência central que 
seja nomeado para uma Conferência ou Agência Geral que 
serve sob nomeação episcopal a tempo inteiro; ou 

(6) um membro do clero de outra denominação e nomea-
do para um cargo de uma Igreja Metodista Unida ou a Igreja 
Metodista de Puerto Rico, se tal pessoa não participar num 
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programa semelhante da denominação à qual tal pessoa per-
tence e está a servir a tempo inteiro em nomeação episcopal; 

desde que tal pessoa esteja a (i) servir a tempo inteiro 
em nomeação episcopal e (ii) a receber Compensação do 
Plano, pelo menos, igual a 25% da Compensação Média 
Denominacionalem (3), (4), (5) ou (6) esteja a receber 
Compensação do Plano, pelo menos, equivalente a 60% da 
Compensação Média Denominacional aplicável ou 60% da 
Compensação Média Denominacional, a que for menor (em 
circunstâncias que envolvam uma pessoa nomeada para um 
ministério de extensão que não seja uma Entidade Eleita 
pela Conferência, apenas se aplicará a Compensação Média 
Denominacional) . Desde que as contribuições da Igreja 
necessárias segundo este Plano em nome de tal pessoa não 
sejam delinquentes de acordo com a Secção 4.04 da mesma, 
e que tal pessoa tenha satisfeito o equivalente de um certifica-
do de boa saúde ou tais outros testes como providenciado no 
Parágrafo 315.6 do Livro da Disciplina.

b. Participação em Tempo Parcial. Uma pessoa descrita 
na Secção 3.01a(1-6), acima, mas que sirva sob nomeação 
episcopal a três quartos de tempo e receba Compensação 
do Plano, pelo menos, igual a 25% da Compensação Média 
Denominacional, será um Participante Activo neste Plano 
numa dada data, se o Patrocinador do Plano tiver escolhido 
através do seu Acordo de Adopção abranger nomeações a três 
quartos de tempo no Plano.

bc. Após a data de Entrada em Vigor, e de acordo com as 
regras aqui indicadas, uma pessoa tornar-se-á um Participante 
Activo neste Plano na data de uma nomeação que cumpra as 
condições do parágrafo (a) ou (b) acima. Uma pessoa que já 
seja um Participante Activo na Data de Entrada em vigor con-
tinuará a ser um Participante Activo, sujeito às regras aqui 
contidas. . . .

5. Emendar a Secção 3.02 como se segue: 
3.02 Excepções. 
a. Uma pessoa descrita na Secção 3.01a(3) ou 3.01b que 

não seja elegível a tornar-se ou continuar como Participante 
Activo, pode não obstante fazê-lo por um período de tempo 
não superior a 12 meses, como descrito em baixo e segundo o 
Acordo de Adopção do Promotor do Plano, caso receba uma 
nomeação para uma das seguintes categorias ou lhe seja con-
ferido: 

(1) licença sabática de acordo com o ¶ 352 do Livro da 
Disciplina, 

(2) licença de ausência voluntária de acordo com ¶ 354 
do Livro da Disciplinalicença familiar, 

(3) frequente a escola como membro provisório, ou
(4) frequente a escola após ter servido sob nomeação 

(outra que não seja frequentar a escola como membro total 
ou associado), ou

(45) baixa médica de acordo com ¶ 357 do Livro da 
Disciplina não aprovado para benefícios neste Plano;, 

(6) licença de ausência, ou 
(7) serviço inferior ao tempo inteiro. 
Contudocontudo, tal pessoa pode continuar a participar 

no Plano durante 90 dias adicionais para lá do limite dos 12 
meses descrito acima caso esteja a recorrer de uma negação de 
benefício de invalidez de acordo com a Secção 8.09 do Plano, 
tal pessoa pode não se tornar ou continuar como Participante 
activo, excepto se a Junta de Pensões de Conferência rele-
vante tenha realizado acordos especiais com o Administrador, 
segundo um Acordo de Adopção adequado, para inscrever 
pessoas nessa categoria no Plano, de acordo com a Secção 
3.03 em baixo. 

b. Uma pessoa que tenha sido um Participante Activo e 
comece a receber benefícios de invalidez de acordo com a 
Secção 5.04 em baixo continuará como Participante Activo, 
mas apenas para o período durante o qual os benefícios de 
invalidez sejam pagos, e terminando na data a partir da qual o 
último pagamento de invalidez seja devido. As contribuições 
da igreja de acordo com o Artigo IV em baixo não serão 
necessárias em nome da pessoa durante tal período de inva-
lidez. 

c. Uma pessoa descrita na Secção 3.01a(3), (4), (5) ou 
(6) que de outro modo seja elegível para se tornar ou con-
tinuar como Participante Activo, excepto para receber menos 
do que a Compensação do Plano descrita na Secção 3.01(a), 
pode não obstante fazê-lo, desde que (1) a pessoa envolvi-
da receba o menor de, pelo menos, 25% da Compensação 
Média Denominacional ou 25% da Compensação Média da 
Conferência, e (2) se a Junta de Conferência de Pensões rele-
vante tenha realizado acordos especiais com o Administrador, 
segundo um Acordo de Adopção relevante, para inscrever as 
pessoas nessa categoria no Plano, de acordo com a Secção 
3.03 em baixo. 

dc. Uma pessoa descrita na Secção 3.01a(3) que tenha 
recebido uma nomeação além da igreja local, para uma 
Unidade Pagadora de Salário para a qual a Conferência 
não assune responsabilidade de Promotor do Plano, pode 
tornar-se um Participante Activo no plano apenas se a sua 
Unidade Pagadora de Salário tiver efectuado acordos com o 
Administrador, segundo um Acordo de Adopção adequado, 
para inscrever pessoas nessa categoria no Plano, e a Unidade 
Pagadora de Salário então inscreve tal pessoa no Plano; 
isto é, a Unidade Pagadora de Salário adopta o Plano como 
Promotor do Plano.

(1) Não obstante as regras de omissão geral da Secção 
3.04, caso esse indivíduo estivesse a receber a Compensação 
do Plano aplicável, como descrito na Secção 3.01a, os ter-
mos dos itens (1) e (2) da Secção 3.04b aplicar-se-ão a tal 
indivíduo. Adicionalmente, os termos da Secção 4.01a apli-
car-se-ão a tal indivíduo. 

(2) Se esse indivíduo não estiver a receber a Compensação 
do Plano aplicável, como descrito na Secção 3.01a, irá 
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participar no Plano com cobertura limitada como dispos-
to na Secção 3.03 e sujeito à limitação da Secção 3.04b(3). 
Adicionalmente, os termos da Secção 4.01b aplicar-se-ão a 
tal indivíduo. 

(3) Se esse indivíduo foi nomeado para um serviço in-
ferior a tempo inteiro, terá de participar no Plano sujeito às 
limitações das Secções 3.03 e 3.04b(3) e os termos da Secção 
4.01b aplicar-se-ão a tal indivíduo.

6. Emendar a Secção 3.03 como se segue:
3.03 Acordos EspeciaisReservados. 
a. Uma pessoa descrita na Secção 3.02a, c ou e acima 

pode participar no Plano segundo um acordo especial que 
foi realizado entre a Junta da Conferência de Pensões (ou 
Unidade Pagadora de Salário) e o Administrador segundo 
com um Acordo de Adopção adequado, para inscrever pes-
soas na categoria descrita no Plano. 

(1) O acordo especial pode solicitar a participação no 
Plano para todas as pessoas na categoria, ou por participação 
opcional no Plano para pessoas na categoria. 

(2) Para tais pessoas se inscreverem e começarem a par-
ticipação no Plano, ou continuarem a participação, como 
possa ser o caso, a Conferência (ou Unidade Pagadora de 
Salário) deverá tomar as acções adequadas para inscrever 
essa pessoa junto do Administrador no prazo de 90 dias 
do que ocorrer mais tarde: (i) a data em que a pessoa en-
trou na categoria abrangida pelo dito acordo especial, ou 
(ii) a data que a Junta da Conferência de Pensões cria em 
primeiro lugar o acordo, segundo um Acordo de Adopção 
adequado, para abranger as pessoas na categoria descrita 
abrangidas pelo Plano. 

b. Os benefícios providenciados pelo Plano a pessoas 
que se tornam Participantes Activos segundo estes acordos 
especiais incluíram cobertura para todos os benefícios do 
Plano.

7. Emendar a Secção 3.04 como se segue: 

3.04 Participação Enganosa. 
a. Inclusão de Clero Inelegível. Se alguém que não deve 

estar inscrito como Participante no Plano foi erradamente in-
scrito, essa pessoa não terá direito aos benefícios de acordo 
com o Plano. 

(1) O Administrador irá enviar um aviso por escrito a tal 
pessoa, informando-o que a inclusão no Plano foi errada e que 
não existe direito a quaisquer benefícios.

(2) Se a descoberta de tal inclusão errónea ocorrer após 
contribuições tiverem sido realizadas no Plano com respeito 
a tal pessoa, as quantias contribuídas constituirão um erro 
de facto e serão devolvidas (excepto se os pagamentos de 
benefício tiverem sido realizados a partir do Plano relativa-
mente a tal pessoa, em que cujo caso não serão devolvidas 
quaisquer quantias, a não ser e até o Administrador obter re-
embolso de tais pagamentos errados). 

(3) Se a descoberta de tal inclusão errónea ocorrer após os 

pagamentos dos benefícios terem sido realizados pelo Plano 
com respeito a tal pessoa, o Administrador terá o direito de 
obter o reembolso de tais pagamentos errados ao destinatário 
de tais pagamentos. 

b. Omissão de Clero Elegível. Se qualquer pessoa que 
devesse ter sido inscrita como Participante neste Plano 
for erradamente omitida, essa pessoa não terá quaisquer 
direitos segundo o Plano até ele ou ela ser devidamente 
inscrito. 

(1) Se a descoberta da omissão for realizada antes de ser-
em efectuadas as contribuições para tal pessoa, caso a pessoa 
estivesse devidamente inscrita, a pessoa seria autorizada a in-
screver-se retroactivamente. 

(2) Se a descoberta da omissão não for realizada até após 
as contribuições terem sido efectuadas para tal pessoa, caso a 
pessoa tenha sido devidamente inscrita, a pessoa será autor-
izada a inscrever-se retroactivamente, mediante o pagamento 
de uma taxa determinada pelo Administrador. 

(3) No caso de qualquer pessoa inscrita no Plano segun-
do um acordo especial descrito na Secção 3.03a(1) acima, 
caso a pessoa não tenha sido devidamente inscrita dentro 
do período de 90 dias descrito na Secção 3.03a(2), os itens 
(1) e (2) desta Secção 3.04b aplicar-se-ão caso o Promotor 
do Plano aceite responsabilidade pela omissão errónea ao 
providenciar suficiente prova do julgamento por parte do 
Administrador da culpabilidade do Promotor do Plano e pa-
gar todas as contribuições relacionadas com a pessoa, além de 
qualquer taxa em atrasado ou penalização de juros avaliada 
pelo Administrador. 

(4) Não obstante os termos da Secção 3.04b(3), as dis-
posições dos itens (1) e (2) desta Secção 3.04b não se apli-
carão, e não existirá inscrição tardia ou retroactiva para 
qualquer pessoa que se pudesse ter inscrito no Plano sob um 
acordo especial opcional na Secção 3.03a(1) acima, a quem 
foi dado aviso da sua elegibilidade pelo seu Promotor do 
Plano no momento descrito na Secção 3.03a(2), que não es-
colheu participar no Plano, por inacção ou outro, e que não 
foi inscrito dentro do período de 90 dias descrito na Secção 
3.03a(2).

8. Emendar a Secção 4.01 como se segue: 
4.01 Contribuições da Igreja. 
a. A contribuição anual da Igreja em nome de um 

Participante Activo que esteja inscrito segundo a Secção 
3.01 ou Secção 3.02 acima será igual a 4,4% da Base de 
Contribuição do tal Participante Activo para esse Ano de 
Plano. 

b. A contribuição anual da Igreja em nome de um 
Participante Activo que esteja inscrito segundo um acordo es-
pecial descrito na Secção 3.03 acima será: 

(1) igual a 3,4% da Compensação Média Denominacional 
para esse Ano do Plano, para pessoas que estejam inscritas de 
acordo com uma participação necessária para pessoas nessa 
categoria. 

(2) igual a 4,4% para a Compensação Média 
Denominacional para esse Ano do Plano, para pessoas que 
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estejam inscritas de acordo com uma participação opcional de 
pessoas nessa categoria. 

cb. Um doze avos desta contribuição anual da Igreja será 
pago ao Plano para cada mês de cobertura providenciada pelo 
Plano, e a data devida para cada pagamento mensal será o 
último dia de cada dito mês. 

dc. O Administrador pode, à sua discrição, reduzir as 
percentagens especificadas na Secção 4.01a e Secção 4.01b, 
desde que tal redução esteja de acordo com e justificada 
por princípios actuariais e práticas habitualmente aceites. 
Qualquer dita redução não afectará o direito do Administrador 
a aumentar subsequentemente as percentagens, até às quan-
tias especificadas na Secção 4.01a e Secção 4.01b, a qualquer 
momento.

9. Emendar a Secção 4.02 como se segue: 
4.02 Fonte das Contribuições. Excepto como providen-

ciado na Secção 4.03 em baixo, a obrigação de efectuar a con-
tribuição da Igreja em nome de tal Participante Activo será da, 
e limitada à unidade aplicável como se segue. 

a. A igreja local, caso o Participante Activo esteja a servir 
numa igreja local. 

b. A Conferência aplicável, se o Participante Activo for 
superintendente de distrito ou um membro da Conferência. 

c. O Conselho Geral de Finanças e Administração do 
Fundo Episcopal, caso o Participante Activo seja um bispo. 

d. A junta geral ou agência aplicável, se o Participante 
Activo for pago por uma junta ou agência. 

e. A Conferência ou igreja local aplicável, se o Participante 
Activo for nomeado para licença sabática, ou para frequentar 
a escola, , como providenciado na Secção 3.02a.

f. O Promotor do Plano do Participante Activo, se o 
Participante Activo for outro que não o descrito nos itens (a) 
a (e) acima.

10. Emendar a Secção 4.03 como se segue: 
4.03 Fontes Alternativas. As seguintes fontes alternati-

vas das contribuições da Igreja também serão permissíveis: 
a. O Promotor do Plano aplicável, no caso dos 

Participantes Activos nos itens (a) e (b) na Secção 4.02 
acima, ou a unidade aplicável, no caso dos Participantes 
Activos nos itens (c), (d), (e) ou (f) podem escolher an-
ualmente solicitar que cada Participante Activo desse 
Promotor do Plano ou unidade contribua com uma quan-
tia de até 1% da Base de Contribuição do Participante 
Activo. Não obstante o acima, o Promotor do Plano ou 
unidade aplicável pode escolher anualmente solicitar que 
cada Participante Activo desse Promotor do Plano ou uni-
dade que seja inscrito segundo um acordo especial opcio-
nal descrito na segunda cláusula da Secção 3.03a(1) para 
contribuir com uma quantia de até 4,4% da Compensação 
Média Denominacional. Quaisquer contribuições efectua-
das de acordo com esta Secção 4.03a serão contadas face a 

ir ao encontro da contribuição da Igreja segundo os items 
(a) r (b) da Secção 4.01a. . . .

11. Emendar a Secção 5.01a como se segue: 
a. O Cônjuge Sobrevivente do Participante Activo, que 

morra antes de entrar em anuidade no Programa de Segurança 
de Reforma do Clero, terá direito a uma anuidade única numa 
quantia igual a (1) menos (2), em que:

(1) é 20% da Compensação Média Denominacional com 
entrada em vigor na data da morte do Participante Activo, e

(2) é o benefício anual (calculado como anuidade única 
aumentada 2% anualmente, não obstante a forma de anuidade 
realmente paga) pago a partir do Programa de Segurança de 
Reforma do Clero e de todas as outras fontes relacionadas 
com a Igreja, incluindo o valor equivalente à anuidade dos 
saldos de conta no Plano de Pensão Ministerial, benefícios 
de pensão para serviço anterior a 1 de Janeiro de 1982, e o 
valor equivalente à anuidade dos saldos de conta no Plano de 
Investimento Pessoal Metodista Unido que são atribuíveis às 
contribuições do Promotor do Plano., excepto benefícios de 
Segurança Social não são considerados.

(3) Com entrada em vigor a 1 de Janeiro de 1989, a quan-
tia do benefício pago relativamente a (a) a pessoas que re-
cebem tais benefícios nessa data terá como base a quantia de, 
pelo menos, 20% da Compensação Média Denominacional 
para 1989 menos (2) acima.

12. Emendar a Secção 5.02c como se segue: 
c. Qualquer criança com 18 anos ou mais, mas abaixo 

dos 25 anos, que seja descrita no parágrafo (a) acima será 
elegível para receber um benefício educacional anual, como 
descrito em baixo, igual a 20% a percentagem especificada 
da Compensação Média Denominacional em vigor, no que 
ocorrer mais tarde, da data da morte do Participante Activo 
ou Participante Reformado ou a data em que tal criança atinja 
a idade de 18 anos.

(1) Dez por cento (10%) da Compensação Média 
Denominacional Metade de tal benefício é pago para cada 
ano durante a participação como estudante a tempo inteiro 
numa escola secundária e, além disso, para cada ano (não ex-
cedendo quatro anos) durante a participação como estudante 
a tempo inteiro numa escola normal ou universidade além do 
nível de escola secundária. O benefício em si será pago em 
prestações mensais.

(2) Vinte por cento (20%) da Compensação Média 
Denominacional Metade de tal benefício é pagável para cada 
ano académico (não excedendo quatro anos) que a criança es-
teja em participação a tempo inteiro numa universidade, numa 
escola normal ou faculdade, escola vocacional ou outra insti-
tuição de educação pós-secundária além do nível secundário 
até aos 25 anos de idade. Se tal criança concluir o nível de edu-
cação secundária e inscrever-se numa instituição de educação 
superior antes de chegar aos 18 anos de idade, o benefício 
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educacional pode estar em vigor no momento de tal inscrição 
e será baseado na Compensação Média Denominacional em 
vigor na data de tal inscrição. O benefício anual será pago 
proporcionalmente em prestações iguais, não excedendo 
quatro por ano académico, para corresponder ao calendário 
académico da escola pós-secundária frequentada, por exemp-
lo, semestres, trimestres ou períodos, o como necessário por 
escrito pela criança.. A primeira prestação será paga antes 
do início do primeiro período académico do ano académico 
desde que o Administrador tenha recebido um certificado de 
inscrição de acordo com a subsecção (3) em baixo. A segun-
da e quaisquer outras prestações sucessivas para cada ano 
académico serão pagas no final de cada período académico, 
uma vez que o Administrador tenha recebido prova de uma 
média de notas de passagem para as disciplinas concluídas 
nesse período académico. 

(3) Um certificado de inscrição e frequência satisfatório 
em escola secundária, pós-secundáriana escola ou faculdade 
será providenciado periodicamente, como solicitado pelo 
Administrador, de modo a ser pago qualquer benefício edu-
cacional, assim como prova de média de notas de aprovação 
para avançar para a conclusão com sucesso do programa de 
estudo.

13. Emendar a Secção 5.03 para adicionar um novo sub-
parágrafo (m) que é o seguinte: 

m. Ao pagar benefícios por morte de acordo com esta 
Secção 5.03, o Administrador pode apoiar-se no estatuto de 
estado pequeno, no estado no qual o Participante falecido, 
Participante Reformado ou Cônjuge Sobrevivente residiram 
ou no qual a sucessão está a ser adjudicada; desde que o her-
deiro ou herdeiros (reivindicadores) submetam declarações 
de acordo com tal lei do estado e concorde em indemnizar e 
a isentar de responsabilidade o Administrador e os seus agen-
tes. 

14. Emendar a Secção 5.03 para adicionar uma nova sub-
secção (b) da seguinte forma:

n. Perda de Benefícios por Morte e Sobrevivente. Não ob-
stante algo aqui em contrário, quaisquer benefícios pagos se-
gundo esta Secção 5.03 ou Secção 5.01 ou Secção 5.02 do Plano, 
devido a morte de qualquer indivíduo (Participante Activo, 
Participante Reformado, Cônjuge, Cônjuge Sobrevivente 
ou criança), isto é, um descendente (“Descendente” para o 
efeito desta subsecção), não será pagável a qualquer reivin-
dicante, quer Participante Activo, Participante Reformado, 
Cônjuge, Cônjuge Sobrevivente, ou criança), (Destinatário 
Pretendido) que seja condenado por matar intencionalmente 
o Descendente ou determinado num procedimento civil como 
tendo matado intencionalmente o Descendente. Os benefícios 
não são pagáveis a tais Destinatários Pretendidos ainda que 
uma sentença criminal ou determinação civil esteja pendente 
de recurso. Os benefícios de acordo com a Secção 5.03 não 
pagáveis a um ou mais dos Destinatários Pretendidos de acor-
do com a subsecção serão pagáveis, como determinado pelo 

Administrador à sua discrição, para a seguinte pessoa ou pes-
soas que sobrevivem à data da morte do Falecido, na seguinte 
ordem de precedência, desde que tal pessoa ou pessoas não 
sejam desqualificadas de acordo com esta subsecção, em cujo 
caso o Administrador irá tratar tal pessoa ou pessoas como 
tendo falecido antes do Falecido:

(1) Ao próximo Beneficiário elegível nomeado pelo 
Falecido por escrito recebido pelo Administrador antes da 
morte do Falecido; ou 

(2) Ao executor ou administrador devidamente nomeado 
do espólio do Falecido.

Durante a pendência de quaisquer procedimentos crimi-
nais ou civis contra um Destinatário Pretendido relativamente 
a esta subsecção, o Administrador, à sua discrição, pode sus-
pender o pagamento de quaisquer benefícios por morte e so-
brevivente de acordo com as Secções 5.01, 5.02 e 5.03 do 
Plano e esperar o resultado dos procedimentos criminais ou 
civis. Pagamento de quaisquer benefícios por morte ou sobre-
vivência pelo Administrador de acordo com esta subsecção a 
qualquer pessoa indicada acima irá limitar a obtenção desses 
benefícios ou procedimentos por qualquer outra pessoa.

15. Emendar a Secção 5.04 como se segue:
a. Elegibilidade. Um Participante Activo que se torne in-

válido como definido no parágrafo (b) em baixo terá direito a 
um benefício de invalidez de acordo com esta Secção 5.04 (e 
irá então continuar a ter o estatuto de um Participante Activo) 
de acordo com as seguintes condições:

(1) Se a invalidez resultar de doença:
(i) o Participante Activo terá de ser um Participante Activo 

durante, pelo menos, 180 dias antes da data que a invalidez é 
determinada como tendo ocorrido inicialmente; e

(ii) não será pagável qualquer benefício por invalidez 
no caso de o Participante Activo se tornar inválido dentro do 
período de dois anos com início na data em que se torne um 
Participante Activo, e como resultado de quaisquer condições 
pré-existentes. Uma condição pré-existente é qualquer 
condição de saúde ou doença para a qual o Participante 
Activo recebeu tratamento médico ou consultoria no prazo 
de 365 dias antes da data da pessoa se tornar um Participante 
Activo, e que é então a condição (ou está relacionada com 
a condição ou é a causa da condição) que tem como base a 
reivindicação de invalidez de acordo com o Plano. Nenhuma 
condição será considerada pré-existente se a invalidez for de-
terminada como tendo tido início após o final do período de 
dois anos.

(2) Se a invalidez resultar de um acidente, como determi-
nado pelo Administrador, os benefícios de invalidez serão pa-
gos não obstante a passagem do período de 180 dias indicado 
nas alíneas na Secção (1)(i) acima.

(3) Se a invalidez resultar de doença mas o Participante 
Activo tiver sido inscrito para cobertura através de outro 
plano de benefícios por invalidez de longo prazo mantido 
pelo Administrador do Plano sem uma quebra na cobertura 
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de mais de 30 dias; e desde que a cobertura do outro plano 
de invalidez de longo prazo, combinado com a cobertu-
ra segundo este Plano, seja igual a, pelo menos, 180 dias 
relativamente à subsecção (1) (i) acima ou vinte e quatro 
meses relativamente à subsecção (1)(ii) acima; então os 
benefícios por invalidez serão pagos não obstante ter ter-
minado o período de 180 dias descrito na subsecção (1) (i) 
acima, e não obstante o período de dois anos descrito na 
subsecção (1) (ii) acima. 

16. Emendar a Secção 5.04b como se segue: 
b. (1) Definição de Invalidez. Um Participante será con-

siderado inválido para efeitos do Plano a partir da data que o 
Administrador determine, com base em prova médica, que tal 
pessoa não seja capaz de realizar os seus deveres habituais de 
um Membro do Clero Metodista Unido devido a ferimento 
físico, uma doença, uma doença comportamental ou distúr-
bio, que, em qualquer um destes casos, o Administrador de-
termine que a sua duração seja, pelo menos, seis meses con-
tínuos, exclusivo de qualquer invalidez que resulte de:

(1A) serviço nas forças armadas de qualquer país;
(2B) guerra;
(3C) ferimento auto-infligido; ou
(4D) participação em qualquer acto criminoso ou ilegal.
Adicionalmente, após ter recebido pagamentos de 

benefícios de invalidez do Plano durante 24 meses consec-
utivos, o Participante será considerado inválido apenas se 
não for capaz de realizar substancialmente todos os seus 
deveres habituais relativamente a qualquer emprego para 
remuneração ou lucro em qualquer ocupação para o qual 
ele ou ela seja razoavelmente qualificado por formação, 
educação ou experiência. O Administrador terá a respons-
abilidade de determinar se uma pessoa incorreu numa 
invalidez, e, antes de aprovar o pagamento de quaisquer 
benefícios de invalidez, pode necessitar de prova médica 
de tal invalidez, incluindo, mas não limitado a, um requi-
sito de que a pessoa se submete a exame médico a pedido 
do Administrador. O Plano pagará todas as taxas médicas 
razoáveis, como determinado pelo Administrador, para 
quaisquer exames médicos solicitados mais frequente-
mente do que anualmente.

(2) Prova de reivindicação. A prova de reivindicação para 
benefícios de invalidez deve indicar:

(A) que o requerente está sob cuidado regular de um 
médico;

(B) a documentação adequada dos ganhos mensais do 
requerente;

(C) a data em que a invalidez teve início;
(D) a causa da invalidez;
(E) a extensão da invalidez, incluindo restrição e lim-

itações que evitam que o requerente realize os seus deveres 
habituais de um Membro do Clero Metodista Unido (ou, após 
24 meses consecutivos de pagamentos de invalidez, substan-
cialmente todos os deveres habituais relativamente a qualquer 

emprego por remuneração ou lucro em qualquer ocupação 
para a qual o requerente é razoavelmente qualificado por for-
mação, educação ou experiência); e

(F) o nome e endereço de qualquer hospital ou institu-
ição onde o requerente recebeu tratamento, incluindo todos 
os médicos.

O Administrador pode solicitar que um requerente en-
vie prova de invalidez contínua indicando que o requer-
ente está sob cuidado habitual de um médico. Esta prova 
deve ser recebida dentro de 60 dias após um pedido pelo 
Administrador para reivindicações iniciais ou 90 dias de 
um pedido pelo Administrador para reivindicações con-
tínuas. Em alguns casos, o requerente terá de dar autor-
ização ao Administrador para obter informação médica 
adicional e providenciar informação não médica como 
parte da prova de um requerente face à reivindicação (ou 
prova de invalidez contínua). O Administrador irá negar 
uma reivindicação, ou parar pagamentos de benefícios, 
caso a informação adequada, isto é, prova de reivindi-
cação não seja submetida no prazo de 60 dias ou 90 dias a 
partir de qualquer pedido, como aplicável.

17. Emendar a Secção 5.04c como se segue: 
c. Quantia e Pagamento do Benefício de Invalidez. 

O Administrador atribuirá benefícios de invalidez a um 
Participante Activo de acordo com este Plano que seja deter-
minado pelo Administrador como sendo inválido de acordo 
com a Secção 5.04b acima, como se segue: 

(1) Quantia Geral. Um benefício de invalidez anu-
al, pagável em prestações mensais, será pago do Fundo de 
Benefícios de Protecção ao Participante numa quantia igual a 
70% da Compensação do Plano anual para esse Participante 
para o Ano do Plano no qual o primeiro pagamento se torna 
devido e em vigor (com a Compensação do Plano anual cal-
culada a partir da data de entrada em vigor desse primeiro 
pagamento), desde que tal benefício de invalidez em vigor 
geralmente não seja inferior a 40% da Compensação Média 
Denominacional, excepto se de outro modo indicado pelo 
Plano. 

(i) Benefícios Aprovados Antes de 1 de Janeiro de 2002. 
Quaisquer pessoas que já recebam benefício por invalidez an-
tes de 1 de Janeiro de 2002 continuarão a receber a quantia 
previamente atribuída aos mesmos, a qual era baseada em 
40% da Compensação Média Denominacional para o Ano do 
Plano com entrada em vigor na data do primeiro pagamento 
(como ajustado para os aumentos providenciados na Secção 
5.04c(3) em baixo), durante o tempo que permaneçam invá-
lidos ou de outro modo elegíveis de acordo com outras pro-
visões do Plano. 

(ii) Benefícios Aprovados a 1 de Janeiro de 2002 até 31 
de Dezembro de 2016. Quaisquer pessoas que já recebam 
um benefício de invalidez antes de 1 de Janeiro de 2017 con-
tinuarão a receber a quantia anteriormente atribuída, a qual 
foi baseada em 70% da Compensação do Plano para o Ano 
do Plano em vigor na data do primeiro pagamento sujeito a 

9781501810558_INT_PortVol 2Sect1.indd   714 2/24/16   10:49 AM



Administração Financeira 715

certas reduções e compensações e limites a essas reduções 
e compensações, isto é, um benefício geral de 40% da 
Compensação Média Denominacional, durante o tempo que 
permanecem inválidos ou de outro modo elegíveis de acordo 
com outras provisões do Plano.

(iii) A Compensação do Plano que é considerada para 
este benefício de invalidez revisto será limitada a uma quan-
tia que não seja superior a 200% da Compensação Média 
Denominacional para o Ano do Plano no qual a Compensação 
do Plano está a ser determinada.

(ivii) Este benefício de invalidez revisto está sujeito às re-
duções e compensações descritas na Secção 5.04c(7), Secção 
5.04c(8) e Secção 5.04c(9). 

(iv) A aplicação da redução da Segurança Social descri-
ta na Secção 5.04c(7) não resultará num benefício de inva-
lidez anual para um Participante que seja inferior a 40% da 
Compensação Média Denominal para o Ano do Plano em vig-
or na data do primeiro pagamento (determinado proporciona-
lmente, como necessário, durante anos parceais de invalidez). 
Não obstante o acima, para Participantes descritos na Secção 
3.02c, os benefícios por invalidez anuais podem ser inferiores 
a 40% da Compensação Média Denominacional, isto é, quan-
do calculado como 70% da Compensação do Plano, e pode 
ser reduzido para menos de 40% da Compensação Média 
Denominacional por aplicação da redução da Segurança 
Social descrita na Secção 5.04c(7). 

(v) Não obstante o acima, um benefício por invalidez 
anual para um Participante pode ser reduzido para menos 
de 40% da Compensação Média Denominacional nos casos 
onde o Administrador compensa, ou de outro modo recupera 
um pagamento em excesso ao Participante, resultando de um 
prémio de benefícios de Segurança Social ou outro rendimen-
to. 

(vi) Após a aplicação da redução da Segurança Social de-
scrita na Secção 5.04c(7), um benefício por invalidez anual 
para um Participante será ainda reduzido como descrito na 
Secção 5.04c(8) e Secção 5.04c(9).

18. Emendar a Secção 5.04c(2) como se segue:
(2) Contribuição de ReformaCrédito de Pensão. 

Adicionalmente, durante a invalidez do Participante, será cred-
itada uma alocação anual do Fundo de Benefício de Protecção, 
realizada em prestações mensais, para a conta de contribuição 
definida do Participante no plano de reforma do clero aplicável 
mantido pelo Administrador numa quantidade igual às obrigações 
de correspondência ou não de contribuição relativamente ao 
Participante, limitado em agregado a não mais de 3% da com-
pensação do Participante como definido pelo plano de reforma 
do clero aplicável, incluindo quaisquer aumentos, imputados ou 
de outro modo, a tal compensação como determinado de acordo 
com o plano de reforma do clero aplicável. Não obstante o aci-
ma, qualquer alocação descrita nesta Secção 5.04(c)(2) irá ces-
sar para qualquer Participante que (i) esteja reformado de acordo 
com ¶ 358.3 do Livro da Disciplina ou (ii) elimine a sua relação 

conferencial pela localização com honra ou localização adminis-
trativa como descrito em ¶ 359 e ¶ 360 do Livro da Disciplina, ou 
termine a sua relação conferencial de qualquer forma, cessando 
assim de ser um membro da Conferência a partir da data de tal 
terminação.

19. Emendar a Secção 5.04c(7) como se segue: 
(7) Compensação da Segurança Social. O benefício por 

invalidez pagável de acordo com esta Secção 5.04 será re-
duzido dólar-a-dólar face a quaisquer benefícios recebidos 
pelo Participante de acordo com a Lei da Segurança Social 
relativamente à sua invalidez (excepto se os benefícios da 
Segurança Social sejam enviados para o Plano). 

(i) A quantia desta redução será baseada no benefício total 
relativamente ao Participante sob o Programa de Segurança 
de Invalidez da Segurança Social, incluindo quantias pagas ao 
Participante e quantias pagas ao seu cônjuge ou filhos (inclu-
indo qualquer pessoa em situação idêntica ao cônjuge).

(ii) A quantia desta redução irá incluir uma redução para 
quaisquer prémios retroactivos de benefícios de invalidez de 
Segurança Social (excepto se os benefícios forem enviados 
para o Plano). Na medida do solicitado pelo Administrador, 
o Participante terá uma obrigação de reembolsar o Plano pela 
quantia de qualquer pagamento excessivo de benefícios de 
invalidez do Plano que resulte de quaisquer prémios retroacti-
vos de benefícios de invalidez da Segurança Social. 

(iii) Para efectuar estas disposições sobre pagamentos de in-
validez de Segurança Social, o Participante terá de tomar todos 
os passos necessários para obter tais benefícios de Segurança 
Social. O Administrador pode fornecer ao Participante tal aju-
da como se considere adequado relativamente ao pedido do 
Participante para benefícios de Segurança Social. O Participante 
irá fornecer ao Administrador toda a informação relevante que 
é solicitada relativamente à sua elegibilidade e aplicação pelos 
ditos benefícios de Segurança Social, quando for solicitado. Se 
um Participante falhar, sem justificação, o fornecimento de tal 
informação, os benefícios de invalidez de outro modo pagáveis 
ao Participante do Plano podem ser suspensos (e terminados), 
de acordo com a Secção 5.04d(5) em baixo. 

(iv) Se o Participante não receber os ditos benefícios de 
Segurança Social pelo por quaisquer motivos descritos na 
Secção 5.04c(7)(v) em baixo, então os benefícios pagáveis 
de acordo com esta Secção 5.04 serão ainda reduzidos, numa 
base dólar-por-dólar, ao observar os benefícios imputados que 
o Participante teria recebido de acordo com a Lei da Segurança 
Social. Para este efeito, será assumido que: (a) o Participante 
teria o seu pedido para benefícios de invalidez da Segurança 
Social aprovado, (b) o Participante teria recebido os benefícios 
máximos disponíveis de acordo com a Segurança Social para 
as circunstâncias do Participante e o nível de compensação e 
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(c) não existiriam prémios de benefícios de Segurança Social 
retroactivos. 

(v) Para a aplicação da redução descrita no item (iv) aci-
ma, será assumido que o pagamento das quantias imputadas 
começou: (a) imediatamente após a data em que o Participante 
recusou candidatar-se aos benefícios de Segurança Social, 
se o Participante tiver recusado candidatar-se;, ou (b) seis 
meses após a data da invalidez dos Participantes ter sido de-
terminada pelo Administrador como tendo começado, caso 
o Participante tenha escolhido de acordo com a Secção do 
Código 1402(e) não ser abrangido pela Segurança Social ou o 
Participante ser de outro modo não elegível para a Segurança 
Social (por exemplo, poucos trimestres creditados); ou (c) 24 
meses após a data de invalidez do Participante ser determinada 
pelo Administrador como tendo iniciado, caso o Participante 
se tenha candidatado a benefícios de invalidez da Segurança 
Social mas tendo estes sido negados, por um motivo que 
não o de ter escolhido, de acordo com a Secção do Código 
1402(e), não ser abrangido pela Segurança Social. Não ob-
stante a aplicação da quantia imputada aos Participantes na 
cláusula (c), o O Administrador começará a aplicar a redução 
descrita na Secção 5.04c(7)(iv) acima, após 12 meses de pa-
gamento de benefício de invalidez ao Participante, em todos 
os casos onde o Participante tenha solicitado benefícios da 
Segurança Social. A aplicação desta compensação irá redu-
zir a probabilidade de um substancial excesso de pagamento 
ao Participante como resultado de um prémio retroactivo de 
benefícios de Segurança Social. No caso de o Administrador 
aplicar esta compensação e sejam negados os benefícios ao 
Participante de acordo com a Lei da Segurança Social (por 
motivos que não aqueles na cláusula (b), por exemplo, uma 
escolha de acordo com a Secção do Código 1402(e)), o 
Administrador irá ressarcir este Participante por esta com-
pensação aplicada, entre o mês 6 e o mês 24 dos benefícios 
por invalidez, como seria adequado de acordo com a cláusula 
(c), após o Participante ter esgotado a Secção 5.04c(7)(v)(c).

20. Emendar a Secção 5.04c(8) como se segue: 
(8) Outros Rendimentos. Após a aplicação da redução da 

Segurança Social acima descrita na Secção 5.04c(7), o mon-
tante do benefício de invalidez pagável de acordo esta Secção 
5.04 deve também ser reduzido como descrito em baixo.

(a) Durante os primeiros 24 meses de invalidez, o 
benefício de invalidez pagável deve ser reduzido com base 
em dólar-por-dólar quando a soma dos montantes especifica-
dos nos itens (i), (ii), (iii), (iv) e (v) em baixo excede 100% 
da Compensação do Plano do Participante no momento que 
ocorreu a invalidez, como aumentado anualmente em 3%.

(b) Após os primeiros 24 meses de invalidez, o montante 
do benefício de invalidez pagável de acordo esta Secção 5.04 
deve ser reduzido em cinquenta cêntimos com base em dólar-
por-dólar quando a soma dos montantes nos itens (i), (ii), (iii), 
(iv) e (v) em baixo excede 70% da Compensação do Plano 
do Participante no momento que ocorreu a invalidez, como 

aumentado anualmente em 3%; e o montante dos benefícios 
de invalidez pagáveis deve ser reduzido com base em dólar-
por-dólar quando a soma dos montantes nos itens (i), (ii), 
(iii), (iv) e (v) excede 100% da Compensação do Plano do 
Participante no momento em que ocorreu a invalidez, como 
aumentado anualmente em 3%. O montante desta redução 
será o montante pelo qual a soma dos itens (i), (ii), (iii), (iv) e 
(v) excede o montante descrito em (a) ou (b) como aplicável.

(i) O montante do rendimento bruto que resulta do ren-
dimento ganho pelo Participante ou de pagamentos recebidos 
pelo Participante que, pela sua natureza, são um substituto 
para o rendimento ganho. As fontes do rendimento bruto 
são limitados a: (a) compensação pelos serviços, incluindo 
honorários, comissões e itens similares, e rendimento bru-
to derivado de um negócio, como provido na secção 61(a) 
do Código; (b) pagamentos de compensação recebidos pelo 
Seguro de Compensação do Trabalhador relativamente aos 
ganhos perdidos; (c) pagamentos recebidos de qualquer 
sucursal das Forças Armadas dos Estados Unidos, excluindo 
os benefícios de pensão e compensação de invalidez dos vet-
eranos; (d) pagamentos recebidos de qualquer outra agência 
do Governo dos Estados Unidos; (e) pagamentos recebidos de 
qualquer Estado dos Estados Unidos, com respeito à invali-
dez; e (f) benefícios de invalidez pagáveis de acordo com este 
Plano. Não obstante o supracitado, o Administrador do Plano 
não vai reduzir benefícios de invalidez do Participante ao abri-
go desta Secção 5.04c(8) por montantes que um Participante 
recebe de um Patrocinador do Plano em vez de cobertura num 
plano de saude de grupo, para o Particpante ou sua família, 
mesmo se tal montante for considerado rendimento taxável 
ou compensação por serviços.

(ii) O montante que o Participante recebeu como 
benefícios de reforma, ou o montante que o cônjuge ou fil-
hos do Participante receberam como benefícios da reforma 
devido à recepção por parte do Participante dos benefícios de 
reforma ao abrigo da Lei da Segurança Social. 

(iii) O montante da redução para os benefícios de invali-
dez da Segurança Social como descrito na Secção 5.04c(7). 

(iv) Os montantes acima (outros que não os benefícios 
de invalidez pagáveis ao abrigo deste Plano) irão constituir 
os “Outros Benefícios de Rendimentos” referidos em baixo. 

(v) Se um participante se envolvernum emprego de pro-
grama de regresso ao trabalhoem reabilitaçãoemprego ao 
abrigo da Secção 5.04f do Plano durante o tempo que ele 
ou ela está a receber pagamentos de invalidez ao abrigo do 
Plano, e participa activamente num programa de reabilitação 
de regresso ao trabalho aprovado pelo Administrador naquele 
momento, os ganhos de tal emprego farão parte dos Outros 
Benefícios de Rendimentos com base no seguinte: 

A. Durante os primeiros 24 meses de pagamentos de in-
validez, apenas 50% de tais ganhos serão incluídos nos Outros 
Benefícios de Rendimentos. 
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B. Após os primeiros 24 meses, 100% de tais ganhos 
serão incluídos nos Outros Benefícios de Rendimentos. 

(vi) Para permitir que o Administrador faça todos estes 
cálculos, o Participante irá fornecer toda a informação e docu-
mentação relevantes que são solicitadas, sempre que exigidas. 
Se um Participante não providenciar tal informação ou doc-
umentação sem um bom motivo, os benefícios de invalidez 
de outro modo pagos ao Participante podem ser suspensos (e 
terminados), de acordo com a Secção 5.04d(5) em baixo.

21. Emendar a Secção 5.04d como se segue: 
d. Descontinuação dos Benefícios de Invalidez. Um 

benefício de invalidez de um Participante será pagável de 
acordo com o parágrafo (c) acima, sujeito ao seguinte:

(1) Exames Médicos. Se o Participante se recusar a sub-
meter a um exame médico ou entregar qualquer documen-
tação relacionada que, em qualquer caso, seja requerida pelo 
Administrador para os efeitos de verificar a continuação da 
invalidez, os benefícios de invalidez de outro modo pagos ao 
Participante podem ser suspensos (e terminados), de acordo 
com a Secção 5.04d(65) em baixo. 

(2) Tratamento Médico. Se o Administrador determi-
nar que o Participante não está abrangido pelo Tratamento 
Disponível Adequado como definido em baixopor cuidado 
regular e tratamento de um médico adequadamente autoriza-
do com experiência na especialidade médica adequada para 
a condição de invalidez, os benefícios de invalidez de outro 
modo pagos ao Participante segundo o Plano podem ser sus-
pensos (e terminados), de acordo com a Secção 5.04d(65) em 
baixo. Independentemente do tipo de condição de invalidez, 
um médico que é membro da família do Participante não é um 
médico de tratamento aceitável. Para este efeito, um membro 
da família irá incluir pais e padrastos, filhos e enteados, côn-
juges, ex-cônjuges, irmãos e meios-irmãos, sogras, sogros, 
cunhados, cunhadas, avós, tios, tias e primos. 

(A) “Tratamento Disponível Adequado” significa cuida-
do ou serviços que são:

(i) geralmente reconhecidos pelos Médicos para curar, 
corrigir, limitar, tratar ou gerir a condição de invalidez;

(ii) acessível dentro de uma área geográfica razoável do 
Participante; 

(iii) provido por um Médico que seja licenciado e cer-
tificado pelo Conselho Americano de Especialidades Médicas 
(American Board of Medical Specialties) ou o American 
Board of Physician Specialties (osteopatas) e qualificados 
numa disciplina adequada para tratar a incapacidade ou 
doença; e

(iv) de acordo com as normas médicas geralmente aceites 
da prática.

(B) Adicionalmente, “Tratamento Disponível Adequado” 
relativamente a uma Doença Mental (como definido em 
baixo) significa cuidado ou serviços que são:

(i) geralmente reconhecidos pelos Psiquiatras e Psicólogos 
para curar, corrigir, limitar, tratar ou gerir a condição de in-
validez; utilizando as modalidades de psicoterapia e psico-
farmacologia quando indicados, ocorrendo com a frequência 
regular, como definido pelas directrizes aceites, desde que a 
condição seja uma incapacidade significativamente diminuí-
da, incluindo a obtenção de segundas opiniões quando existe 
muito poucas melhorias clínicas após seis meses; 

(ii) acessível dentro de uma área geográfica razoável do 
Participante;

(iii) provido por um prestador que seja um psicólogo, 
psiquiatra licenciados ou ambos; e 

(IV) de acordo com as normas da Associação Psicológica 
e Psiquiátrica Americana geralmente aceites na prática.

(C) Adicionalmente, para os efeitos deste sub-parágrafo, 
Doença Mental significa uma condição psicológica ou 
psiquiátrica classificada no Manual de Diagnóstico e 
Estatística dos Transtornos Mentais (do inglês, Diagnostic 
and Statistical Manual of Mental Health Disorders - DSM), 
publicado pela Associação Psiquiátrica Americana, mais ac-
tual desde o início de uma invalidez. Tais transtornos incluem, 
mas não são limitados a, distúrbios psicóticos, emocionais ou 
comportamentais ou transtornos relacionados com o stress. 
Se o DSM é descontinuado ou substituído, esses transtornos 
serão aqueles classificados no manual diagnóstico então usa-
do pela Associação Psiquiátrica Americana a partir do início 
de uma invalidez.

(3) Determinações do Administrador. Se o Administrador 
determinar em qualquer momento que o Participante já não 
está inválido, o pagamento de todos os benefícios de invalidez 
irão cessar, como provido na Secção 5.04d(54) em baixo (não 
obstante o período que terminou desde que o Participante pri-
meiro se tornou inválido). 

(4) Condições de Saúde Mentais. Se a base principal para 
um benefício de invalidez pago do Plano for uma “Doença 
Mental” (como definido na Secção 5.04d(4)(iii) em baixo), 
então todos os ditos benefícios devem cessar a 30 de Junho 
após a expiração de 24 meses após o mais tarde de: 

(a) a data da invalidez do Participante; ou 
(b) 1 de Janeiro de 2013 (se, em qualquer dos casos, 

os benefícios não cessarem numa data anterior de acordo 
com outras disposições do Plano), excepto nos casos onde 
o Participante cumpre uma ou ambas as condições seguintes 
descritas em (ii) e (iii) em baixo. 

(i) “Doença Mental” significa uma condição psicológi-
ca ou psiquiátrica classificada no Manual de Diagnóstico e 
Estatística dos Transtornos Mentais (DSM), publicado pela 
Associação Psiquiátrica Americana, mais actual desde o 
início de uma invalidez. Tais transtornos incluem, mas não 
são limitados a, distúrbios psicóticos, emocionais ou com-
portamentais ou transtornos relacionados com o stress. Se o 
DSM é descontinuado ou substituído, esses transtornos serão 
aqueles classificados no manual diagnóstico então usado pela 
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Associação Psiquiátrica Americana a partir do início de uma 
invalidez. 

(ii) O Participante é confinado a um hospital ou insti-
tuição a 30 de Junho que precede o final do período de 24 
meses, os benefícios vão continuar durante tal confinamento. 
Se o Participante permanecer inválido quando recebe a alta, 
os benefícios vão continuar durante um período de recuper-
ação de até 3 meses. Se o Participante se tornar confinado a 
um hospital ou instituição novamente em qualquer momento, 
durante o período de recuperação, e permanecer confinado 
durante, pelo menos, 14 dias consecutivos, os benefícios vão 
continuar durante aquele confinamento adicional e durante 
um período de recuperação adicional de até 3 meses adicio-
nais. 

(iii) O Participante tem uma Doença Mental, a qual, no 
ponto de vista do Administrador, com base na prova médica, 
é “grave” e não “curável” com base nas normas psiquiátricas 
geralmente aceites. 

(iv) O Administrador não aplicará limitação da Doença 
Mental nesta Secção 5.04d(4) à demência se for resultado 
de: (a) AVC; (b) trauma; (c) infecção viral; (d) doença de 
Alzheimer; ou (e) outras condições não listadas que não são 
normalmente tratadas por um prestador de saúde mental ou 
outro prestador qualificado usando psicoterapia, medicamen-
tos psicotrópicos ou outros métodos similares de tratamento.

(54) Tempo Geral de Cessação. Se os benefícios de in-
validez para um Participante terminarem pelos motivos de-
scritos na Secção 5.04d(3) (relativamente às determinações 
do Administrador), a cessação dos benefícios será sujeita às 
seguintes disposições:

(i) Em tal caso, o pagamento dos benefícios de invali-
dez irão cessar a partir de 30 de Junho após o dia final da 
sessão regular de tal Conferência da pessoa se o último dia 
coincidir com Maio ou Junho, de outro modo, a partir do úl-
timo dia do mês no qual o dia de encerramento de tal sessão 
de Conferência ocorrer, com base, em qualquer dos casos, na 
sessão que ocorre no momento ou imediatamente após o tem-
po (o que for aplicável) da data que o Administrador envia um 
aviso por escrito ao Participante relativamente à cessação dos 
benefícios de invalidez.

(ii) Para uma cessação de benefícios de invalidez 
que é, em vez disso, devido a uma falta de cooperação do 
Participante que é descrito no Plano com referência à Secção 
5.04d(65) em baixo, a cessação será sujeita às disposições da 
Secção 5.04d(65).

(65) Suspensões e Cessações Relacionadas. Se os 
benefícios de invalidez para um Participante forem suspensos 
devido à falta de cooperação de um Participante com respeito 
ao requerimento de benefícios que é descrito no Plano, com 
uma referência expressa a esta Secção 5.04d(65), as seguintes 
disposições serão aplicadas:

22. Entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2013, emendar 
Secção 5.04d(7) como se segue: 

(7) Invalidez Antes dos 62 Anos de Idade. Em ou após 
1 de Janeiro de 2013, Sse o Participante se tornar inváli-
do antes da data que atinja os 62 anos de idade e a inva-
lidez continuar, então os benefícios vão terminar a 30 de 
Junho após a data na qual o Participante atinge a idade da 
reforma completa da Segurança Social ao abrigo da Lei da 
Segurança Social. 

23. Entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2013, emendar 
Secção 5.04d(8) como se segue:

(8) Invalidez Em ou Após os 62 Anos de Idade. Em ou 
após 1 de Janeiro de 2013, Sese o Participante se tornar invá-
lido em ou após a data em que atinge os 62 anos de idade e a 
invalidez continuar, então os benefícios irão terminar o mais 
cedo que ocorrer de: 

24. Emendar a Secção 5.04d(7) como se segue: 
(7) Invalidez Antes dos 62 Anos de Idade. Se o Participante 

se tornar inválido antes da data em que atinja os 62 anos de 
idade, e a invalidez continuar, então os benefícios irão termi-
nar a 30 de Junho seguinte ao mais cedo de (i) a data na qual o 
Participante se reforme de acordo com ¶  358.1 ou ¶ 358.2 do 
Livro da Disciplina ou (ii) a data na qual o Participante atinja 
a idade de reforma da sua Segurança Social de acordo com a 
Lei da Segurança Social.

25. Emendar a Secção 5.04d(8) como se segue: 
(8) Invalidez Em ou Após os 62 Anos de Idade. Se o 

Participante se tornar inválido em ou após a data em que 
atinja os 62 anos de idade, e a invalidez continua, então os 
benefícios irão terminar no que ocorrer primeiro:

(i) a 30 de Junho em ou após o último dia de elegibilidade 
estabelecido na tabela de idade de redução de benefício em 
baixo; ou

(ii) 30 de Junho após a data de reforma de tal pessoa se 
o indivíduo se reforma de acordo com ¶ 358.1 ou ¶ 358.2 do 
Livro da Disciplina desde que(se o dia final da sessão regular 
da Conferência de tal pessoa seja em Maio ou Junho, ou de 
outro modo o último dia do mês no qual o dia de encerramen-
to da sessão de tal Conferência ocorrer).

26. Emendar a Secção 5.04d ao adicionar uma nova sub-
secção (10) que seja o seguinte:

(10) Encarceramento. Não obstante algo aqui em 
contrário, os benefícios de invalidez de acordo com este 
Plano não serão pagáveis por quaisquer meses nos quais 
um Participante esteja encarcerado por sentença de um 
crime, que seja um crime como classificado pelo estat-
uto relativamente ao qual o Participante foi acusado. Os 
benefícios de um participante podem ser reactivados, 
caso permaneça de outro modo elegível, começando com 
o mês após o mês em que é libertado de encarceração. 
Contudo, os benefícios por invalidez não serão pagáveis 
por qualquer mês antes de o Participante ter notificado de 
forma afirmativa o Administrador de tal libertação. 

27. Eliminar a Secção 5.04e na sua totalidade: 
e. Benefícios de Reabilitação. O Administrador está autor-

izado a alocar quantias razoáveis, como adequado (não exce-
dendo dois terços da Compensação Média Denominacional), 
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para benefícios de reabilitação em nome de um Participante 
Activo inválido. 

(1) Norma para benefícios. Os gastos para quaisquer tais 
benefícios de reabilitação serão apenas efectuados quando o 
gasto: 

(i) pudesse a julgamento do Administrador, resultar ra-
zoavelmente no Participante obter emprego para remuneração 
ou lucro numa ocupação para a qual será então ser razoavel-
mente qualificado por formação, educação ou experiência; e 

(ii) seria dirigido face a um programa especificado de 
serviços de reabilitação que foi aprovado pelo médico do 
Participante e pelo Administrador antes da recepção pelo 
Participante de quaisquer tais serviços. 

(2) Início dos Benefícios. Um Participante inválido pode 
solicitar que o Administrador providencie benefícios de reabil-
itação de acordo com este parágrafo (e), e o Administrador, à 
sua discrição, irá então determinar, de acordo com as regras 
acima, se os benefícios de reabilitação serão providencia-
dos. Adicionalmente, o Administrador pode identificar um 
Participante como sendo um candidato para serviços de re-
abilitação, de acordo com as regras acima. Qualquer tal acção 
pelo Administrador irá ocorrer normalmente dentro dos pri-
meiros 24 meses dos benefícios de invalidez do Participante, 
e um Participante que tenha recebido benefícios de invalidez 
de acordo com o Plano para mais do que 24 meses pode não 
solicitar quaisquer tais benefícios de reabilitação.

(3) Utilização Solicitada de Serviços. Se o Administrador 
identificar um Participante inválido como um candidato para 
os serviços de reabilitação, o Participante deve participar no 
programa de serviços de reabilitação que é recomendado. Se 
o Administrador determinar que o Participante não tem par-
ticipado adequadamente em tal programa de reabilitação, os 
benefícios de invalidez de outro modo pagos ao Participante 
ao abrigo do Plano podem ser suspensos (e terminados), de 
acordo com a Secção 5.04d(5) do Plano. 

(4) Invalidez Após Reabilitação. As despesas de tais mon-
tantes para os serviços de reabilitação para um Participante 
não desqualificarão o Participante dos benefícios de invalidez 
contínuos de acordo com o Plano, se após a conclusão dos 
serviços reabilitativos, o Participante continuar a cumprir a 
definição da invalidez no parágrafo (b) acima e outros requi-
sitos deste Plano.

28. Eliminar totalmente Secção 5.04f e renumerar como 
adequado: 

f. Invalidez Transicional. 
(1) De acordo com as limitações descritas na Secção 

5.04f(2), os benefícios de invalidez de um Participante Activo 
de acordo com esta Secção 5.04, continuarão, se: 

(i) o Administrador determinar que o Participante já não 
satisfaz a definição da invalidez como descrita na Secção 
5.04b; 

(ii) o Participante recuperar o bastante de modo a regres-
sar ao desempenho dos seus deveres, mas de forma que não a 
tempo inteiro; e 

(iii) a Compensação do Plano mensal do Participante 
do desempenho de tais deveres não for superior a 70% da 
Compensação do Plano antes da invalidez. 

(2) Quaisquer pagamentos de benefício por invalidez para 
uma invalidez transicional serão sujeitos às seguintes regras: 

(i) O benefício de invalidez pago para uma invalidez tran-
sicional será reduzido dólar a dólar de modo que a soma de 
tal benefício e Compensação do Plano mensal recebida pelo 
Participante, pelo desempenho dos seus deveres de forma que 
não a tempo inteiro, não exceda a Compensação do Plano 
mensal do Participante para o Ano do Plano no qual o seu 
pagamento de invalidez se tornou devido e em vigor pela pri-
meira vez.

(ii) Excepto a Secção 5.04b, o Participante permanecerá 
sujeito a todas as disposições relativamente à recepção de 
benefícios para uma invalidez total (incluindo a necessidade 
de continuar o tratamento por parte de um médico). 

(iii) Os pagamentos de benefício de invalidez para uma 
invalidez transicional não serão pagos durante mais de 12 
meses.

29. Emendar a Secção 5.04h como se segue: 
fh. Planos de Regresso ao Trabalho. O Administrador 

está autorizado a estabelecer processos de “Regresso ao 
Trabalho” e planos de benefício de invalidez transicional e re-
abilitação para ajudar na transição dos requerentes no regres-
so ao trabalho. O Administrador pode estabelecer e manter 
tais programas que o envolvam, os Promotores do Plano e o 
administrador de pedido e outro agente. Adicionalmente, para 
aumentar a eficácia de tais programas, o Administrador pode 
utilizar os seguintes incentivos e desincentivos. 

(i1) Desincentivos do Requerente. O Administrador pode 
reduzir os benefícios de invalidez de um Participante em 10% 
caso o Participante seja identificado como um candidato a um 
processo de Regresso ao Trabalho e recuse a participar em tal 
programa ou não cumpra o indicado pelo Administrador ou os 
seus agentes na implementação de tal processo de Regresso 
ao Trabalho. 

(ii2) Incentivos do Promotor do Plano. O Administrador 
está autorizado a alocar uma quantia igual ao menor de 50% 
da Compensação do Plano do Participante na data de inva-
lidez ou 40% da Compensação Média Denominacional, an-
ualmente, como um subsídio a uma Conferência ou outro 
Promotor do Plano como incentivo para nomear ou empre-
gar novamente um Participante num processo de Regresso ao 
Trabalho como meio de ajudar a Conferência/Promotor do 
Plano em compensar o Participante. Os subsídios continuarão 
durante o tempo que o Participante esteja inválido e de outro 
modo elegível de acordo com o Plano e cumpra o processo 
de Regresso ao Trabalho, cessando a 30 de Julho seguinte ao 
final de tal invalidez.
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30. Emendar a Secção 6.04a como se segue: 
a. Geralmente. Para ser considerado um Participante 

Transicional elegível para este Programa de Transição 
Voluntário, um individuo deve ser um membro do clero em 
conexão total um membro associado de uma Conferência e 
um Participante Activo no Plano de acordo com os termos da 
Secção 3.01a(3)(i); isto é, um membro do Clero em total con-
exão, a partir da data de Separação do Serviço. Contudo, os 
Participantes Activos que sejam bispos, membros provision-
ais, membros de Outras Denominações Metodistas, membros 
da Igreja Metodista de Puerto Rico ou clérigos de outras de-
nominações não podem ser Participantes Transicionais; tais 
indivíduos não são elegíveis para Benefícios de Transição. 
Os Participantes Activos inscritos através de acordos espe-
ciais segundo a Secção 3.02 ou Secção 3.03 do Plano não 
podem ser Participantes Transicionais; tais indivíduos não 
são elegíveis para os Benefícios Transicionais. Não obstan-
te a frase anterior, um Participante Activo inscrito através de 
acordos especiais de acordo com a Secção 3.02, devido ao 
facto de receber uma nomeação para um serviço que não a 
tempo inteiro, pode ser um Participante Transicional caso 
tenha sido um Participante Activo no Plano como Participante 
Activo que não através de um acordo especial, isto é, foi no-
meado a tempo inteiro, durante, pelo menos, cinco anos an-
tes da nomeação em tempo parcial, e não tem participado at-
ravés de um acordo especial durante mais de 24 meses. Um 
Participante Activo inscrito através de um acordo especial 
segundo a Secção 3.02 devido ao facto de ser nomeado para  
ser atribuída uma licença de ausência voluntária que é uma 
licença pessoal ou uma licença transicional, ou um antigo 
Participante Activo que, nos últimos 24 meses, tenha deixado 
de ser um Participante Activo devido ao facto de ser nomeado 
em tempo parcial ou atribuído a uma licença de ausência vol-
untária que é uma licença pessoal de uma licença transicional, 
pode ser um Participante Transicional desde que tenha sido 
um Participante Activo que não através de acordo especial 
durante, pelo menos, cinco anos precedendo a nomeação em 
tempo parcial, licença pessoal ou licença transicional a no-
meação para licença transicional.

31. Emendar a Secção 6.06 como se segue:
6.06 Regresso ao Ministério. Se um antigo Participante 

Transicional regressar ao ministério através de nova certifi-
cação a qualquer momento, terá de reembolsar os Pagamentos 
de Transição recebidos de acordo com este Programa de 
Transição Voluntário. Tal quantia será considerada um pa-
gamento excessivo segundo este Plano e sujeita a recuper-
ação pelo Administrador a partir da data que a Junta do 
Ministério Ordenado da Conferência Anual aprove o regresso 
a ministério activo o antigo Participante Transicional torna-se 
novamente um Participante Activo no Plano.

32. Emendar a Secção 8.10 como se segue: 
8.10 Recorrer de uma Condição Precedente a 

Acção Civil. Nenhuma causa de acção na lei ou equidade 

relativamente a qualquer alegada violação dos termos e 
condições deste Plano, ou de outro modo relativamente aos 
benefícios segundo este Plano, terão início ou serão mantidos 
por qualquer requerente (ou seu representante) a não ser e até 
tal requerente (ou o representante) ter iniciado e concluído 
o processo de um Recurso como indicado nas Secções 8.07 
a 8.09 deste Plano. Adicionalmente, qualquer tal causa de 
acção relativamente a este Plano tem de ter início por parte 
do requerente (ou representante) no prazo de 12seis meses a 
partir da data do aviso escrito enviado pelo Administrador ao 
requerente (ou representante) relativamente ao indeferimento 
final do Recurso. O aviso enviado pelo Administrador deve 
descrever este limite de tempo.

Justificação:
A Junta Geral deseja efectuar determinadas correcções 

técnicas e planeia alterações de concepção para o benefício 
dos participantes no Plano de Protecção Abrangente e para 
facilitar a administração. 

¶1504.1.

Número de Petição: 60041-FA-¶1504.1; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, EUA para a Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde.

Emendas PPEG

Emendar o Programa de Pensão Episcopal Global 
(“PPEG”), incluindo quaisquer revisões necessárias à renu-
meração da secção PPEG, formação, paginação ou Índice, 
com entrada em vigor a 1 de Janeiro de 2017, excepto se for 
definida outra data de entrada em vigor:

1. Emendar a Secção 1.2 como se segue:
1.2 História. O Programa é uma emenda e reformulação 

do Plano Anterior, com data de entrada em vigor a 3 de Maio 
de 2008, como aprovado pela Conferência Geral de 2008, e é 
também reformulada a partir de 1 de Janeiro de 20132017 por 
alterações na Disciplina 2012 e actualização no Anexo Apara 
reflectir as alterações realizadas pela Conferência Geral de 
2016.. Esta data de reactivação não tem impacto na Data de 
Entrada em Vigor do Programa. Esta reactivação mais recente 
do Programa constitui o documento de plano oficial para o 
Programa. . . .

2. Emendar a última frase da Secção 2.68 como se segue:
O termo “Fundo” também inclui, como aplicável, 

qualquer contrato de seguro adquirido para financiar 
benefícios de acordo com o Programa (mas não inclui con-
tratos de anuidade adquiridos de empresas de seguros que se 
tornam unicamente responsáveis por providenciar benefícios 
definidos e/ou anuidades que seriam devidas de acordo com 
o Programa).

3. Emendar a Secção 2.70, em vigor a partir de 22 de 
Novembro de 2008, como se segue:
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2.70 Fiduciário. A Junta Geral de Pensões e Benefícios 
de Saúde da Igreja Metodista Unida, Constituída no 
MissouriThe UMC Benefit Board, Inc., uma empresa sem 
fins lucrativos no Illinois, ou qualquer sucessor.

4. Emendar a Secção 4.1(c) como se segue:
(c) Contratos de Seguros. Os benefícios ao abrigo do 

Programa podem também, ao critério do Administrador, 
ser fornecidos através da compra de contratos de seguros e, 
nesse caso, o termo Fundo fiduciário incluirá também o inter-
esse do Programa, se existente, nesses contratos de seguros. 
Adicionalmente, e não obstante qualquer outra disposição do 
Programa em contrário, o Administrador pode, à sua descrição, 
comprar contratos de seguro que providenciem anuidades, em 
cujo caso a empresa de seguros irá tornar-se unicamente re-
sponsável por providenciar os benefícios definidos e/ou anui-
dades que seriam devidas de acordo com o Programa. Esses 
contratos de seguros podem ser celebrados pelo Administrador 
ou pelo Agente Fiduciário, ao critério do Administrador.

5. Emendar a última frase da Secção 4.1(f), com entrada 
em vigor a 1 de Junho de 2016, como se segue:

Em tal caso, tal contribuição irá, na medida permitida 
de acordo com os Regulamentos ou orientação aplicável ao 
Internal Revenue Service, e na medida consistente com pro-
cedimentos estabelecidos pelo Administrador, ser ajustada 
em termos de quaisquer ganhos ou prejuízos e devolvida ao 
Promotor do Plano (ajustado em termos de quaisquer ganhos 
ou perdas) se:

(i) o Promotor do plano envia um pedido por escrito para 
a sua devolução ao Administrador dentro de um prazo ra-
zoáveldentro de um ano após ser efectuada a contribuição;, e

(ii) o Promotor do Plano documenta esse erro à satisfação 
do Administrador.

6. Emendar a última frase da Secção 10.11(d), com entra-
da em vigor a 1 de Junho de 2016, como se segue:

Tal causa de acção tem de ser apresentada a um tribunal de 
foro competente dentro de seis12  meses a partir da data do aviso 
por escrito sobre o indeferimento descrito na Secção 10.11(c)(ii)
(E) ou essa causa de acção será considerada abdicada,; consid-
erando, no entanto, que esse limite de seis12 meses se aplique 
apenas se estiver descrito nesse aviso de indeferimento.

Justificação:
A JGPBS deseja efectuar certas correcções técnicas e 

planear alterações de concepção para benefício de partici-
pantes no Programa de Pensão Episcopal Global e tornar a 
administração mais fácil. 

¶1504.1.

Número de Petição: 60042-FA-¶1504.1; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, EUA para a Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde.

Emendas PRAG

Rever o Plano de Reforma para Agências Gerais 
(“PRAG”) o qual é incorporado por referência em ¶ 1504.1 do 
Livro da Disciplina, incluindo quaisquer revisões necessárias 
à numeração, formatação, paginação ou Índice do PRAG, em 
vigor a partir de 1 de Janeiro de 2017, excepto onde for espe-
cificada outra data de entrada em vigor:

1. Emendar a Secção 1.2 como se segue: 
1.2 História. Apesar de o Plano ter um nome diferente, 

é uma emenda ou reformulação do RSP (como descrito nos 
Suplementos Um e Dois). O Plano entrou em Vigor na Data 
de Entrada em Vigor, como aprovado pela Conferência Geral 
de 2008, e como emendado pela Conferência Geral de 2012 e 
Conferência Geral de 2016de várias formas com várias datas 
de entrada em vigor especificadas de acordo com os termos 
do Plano ou em notas de rodapé.. O plano é emendado e re-
formulado a partir de 1 de Janeiro de 2017, apesar desta data 
de reformulação não afectar a Data de Entrada em Vigor do 
Plano. Esta reactivação mais recente do Programa constitui o 
documento oficial para o Plano. . . .

2. Emendar a Secção 1.6(b) após a primeira frase como 
se segue:

Adicionalmente, e não obstante qualquer outra disposição 
do Programa em contrário, a Junta Geral pode, à sua dis-
crição, comprar contratos de seguro que providenciem anui-
dades, em cujo caso a empresa de seguros irá tornar-se unica-
mente responsável por providenciar os benefícios definidos e/
ou anuidades que seriam devidas de acordo com o Programa 
DB Consolidado. . . .

3. Emendar a Secção 2.48, em vigor a partir de 1 de 
Janeiro de 2013, como se segue:

2.48 Inválido ou Invalidez. Qualquer um dos seguintes 
em relação a um Funcionário ou Funcionário com Filiação 
Terminada:

(a) determinado como estando inválido pela 
Administração da Segurança Social;

(b) sendo Inválido de Plano LTD;
(c) sendo Inválido de Plano STD; ou
(d) colocado em Baixa Médica.; ou
(e) no caso de um Participante com Filiação Terminada 

que não é elegível para uma determinação de invalidez pela 
Administração da Segurança Social, determinado como sen-
do inválido por uma firma profissional externa seleccionada 
pelo Administrador, com base em factores razoáveis e con-
sistentemente aplicados, estabelecidos pelo Administrador 
ocasionalmente. . . .

4. Emendar a Secção 2.54 como se segue:
2.54 Data de Entrada em Vigor. O Plano é na sua for-

ma reformulada geralmente eficaz (excepto como de outro 
modo indicado especificamente) numa data especificada pelo 
Administrador (com, pelo menos, 6 meses de aviso prévio aos 
Promotores do Plano) isto é, assim que os sistemas possam 
ser razoavelmente reconfigurados para administrar a reformu-
lação, cuja data pode não ser mais cedo do que o encerramento 
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da Conferência Geral de 2008 e não ser mais tarde do que 1 de 
Janeiro de 2010.* Apesar de o plano ter sido emendado pela 
Conferência Geral de 2012e activado a partir de 1 de Janeiro 
de 2017, essas emendas não alteram a data de entrada em vig-
or do Planoa Data de Entrada em Vigor do Plano.

5. Emendar a última frase da Secção 2.143 como se segue:
O termo “Fundo” também inclui, como aplicável, quais-

quer contratos de seguros adquiridos para financiar benefícios 
de acordo com o Programa (mas não inclui contratos de anui-
dade adquiridos de empresas de seguros que se tornam unica-
mente responsáveis por providenciar benefícios definidos e/
ou anuidades que seriam devidas de acordo com o Plano DB 
Consolidado).

6. Emendar a Secção 2.145, em vigor a partir de 22 de 
Novembro de 2008, como se segue:

2.145 Fiduciário. A Junta Geral de Pensões e Benefícios 
de Saúde da Igreja Metodista Unida, Constituída no 
MissouriThe UMC Benefit Board, Inc., uma empresa sem 
fins lucrativos no Illinois, ou qualquer sucessor.

7. Emendar a Secção 4.1(c)(i), começando com o quarto 
parágrafo, como se segue:

na extensão permitida de acordo com o Código §415(c)
(2)(C) e Secção 5, a partir da data na qual tal Participante se 
tornou Inválido de Plano LTD ou STD, até ao que acontecer 
mais cedo:

(A) a data em que tal Participante deixe de ser não é 
Inválido de Plano LTD enem Inválido de Plano STD; 

(B) a data em que tal Participante deixe de ser elegível 
(após ter-se tornado elegível) para os benefícios de con-
tribuição de plano de reforma sob o plano de invalidez a longo 
prazo ou curto prazo providenciado pelo Promotor do Plano 
do Participante ou Afiliados da Agência para os Participantes 
Inválidos de Plano LTD ou STD; ouno caso de um Participante 
que se torne Inválido de Plano LTD ou Inválido de Plano STD 
antes dos 60 anos, no mais cedo de:

(I) (C) a data em que tal Participante se Reforme. numa 
Data de Reforma Antecipada; ou

 (II) na Data de reforma normal do Participante (quer o 
Participante se reforme ou não); ou

(C) no caso de um Participante que se torna Inválido de 
Plano LTD ou Inválido de Plano STD em ou após a idade de 
60 anos, no mais cedo de:

(I) a data que é a mais tarde de:
(1) o quinto aniversário de tal Participante se tornar 

Inválido de Plano LTD; ou
(2) o quinto aniversário de tal Participante se tornar 

Inválido de Plano STD; ou
(II) no 70.º aniversário do Participante.
8. Emendar a Secção 8.1(c), em vigor a partir de 1 de 

Novembro de 2012, como se segue:
(c) Pagamento em prestações em dinheiro. De acordo com 

as normas estabelecidas pelo Administrador, um Titular de con-
ta pode optar por receber o Saldo da sua conta neste Plano em 

prestações em dinheiro. Os pagamentos de tais prestações serão 
efectuados numa série de distribuições, a pagar anualmente ou 
com intervalos mais frequentes, determinadas de acordo com 
as disposições abaixo referidas e as normas emitidas pelo ad-
ministrador. Um Titular de conta pode especificar se:

(i) a quantia em dólares de cada pagamento em dinheiro; 
ou

(ii) um período ao longo do qual as distribuições podem 
ser efectuadas, em tal caso o seu Saldo de Conta será dividido 
pelo número de prestações em tal período para determinar a 
quantia em dólares da primeira prestação. Após isso, o restan-
te Saldo de Conta será dividido pelo número de prestações 
restantes para determinar a quantia da próxima prestação, 
repetindo este processo por cada prestação sucessiva.

Em qualquer caso, os pagamentosPagamentos em 
prestação irão continuar até o Titular da conta mudar a sua 
opção de distribuição (de acordo com as regras promulga-
das pelo Administrador) ou até todo o Saldo de Conta do 
Titular no Plano ser distribuído. Até tal momento, os Créditos 
e Débitos continuarão a ser alocados à Conta do Titular da 
Conta de acordo com a Secção 6.

9. Emendar a última frase da Secção 8.12(d)(i), com en-
trada em vigor a 1 de Junho de 2010, como se segue:

O cônjuge deve consentir, conforme especificado acima, 
a cada mudança de Beneficiário Designado, excepto se a au-
torização inicial expressamente permita que o participante 
continue a mudar o seu Beneficiário Designado, sem a ex-
igência de consentimento adicional por parte do dito Cônjuge;

10. Adicionar nova Secção 8.13, em vigor a partir de 1 de 
Janeiro de 2016, como se segue:

8.13 Transferência de Benefícios. Não obstante qualquer 
disposição do Plano em contrário, por motivos de conveniência 
administrativa ou flexibilidade, incluindo mas não limitado à 
distribuição de pequenas quantias, a distribuição de distribuições 
mínimas obrigatórias, ou a disponibilidade de investimen-
to ou opções de distribuição, o Administrador pode transferir 
benefícios e Saldos de Conta devidos a um Participante, um 
Destinatário, um Titular de Conta, um Destinatário Alternativo 
ou um Beneficiário de um Plano para outro Plano ou, no caso 
de activos de plano de contribuição definida para outro plano 
de contribuição definida administrado pelo Administrador, a 
ser pago do plano destinatário, sujeito ao seguinte:

(a) Os benefícios de plano de beneficio definido podem 
ser transferidos apenas para outros planos de beneficio defini-
dos, e os activos determinados pelo Administrador para serem 
suficientes para financiar tais benefícios serão transferidos do 
Plano para o plano transferido.

(b) Os benefícios de plano de contribuição definida, e 
os Saldos de Conta que financiam tais benefícios, podem ser 
transferidos do Plano para outro plano de contribuição defin-
ida administrado pelo Administrador.

(c) As transferências são apenas realizadas quando os 
benefícios continuam a ser pagos, ou estão disponíveis para 
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serem pagos, do plano transferido, na mesma forma e quantia 
e para os mesmos destinatários como foi ou teria sido o caso 
de acordo com o Plano transferente. Um benefício não será 
transferido excepto se, após a transferência, o benefício trans-
ferido pago de acordo com o plano transferido é, pelo menos, 
o Equivalente Actuarial do benefício que foi transferido do 
plano que transfere.

(d) Todas as regulações relativas às transferências serão 
cumpridas, incluindo mas não limitado a §1.403(b)-10(b)(3) 
das Regulações.

11. Emendar a última frase da Secção 10.11(d), com en-
trada em vigor a 1 de Junho de 2016, como se segue:

Tal causa de acção tem de ser apresentada a um tribunal 
de foro competente dentro de seis12  meses a partir da data 
do aviso por escrito sobre o indeferimento descrito na Secção 
10.11(c)(ii)(E) ou essa causa de acção será considerada ab-
dicada,; considerando, no entanto, que esse limite de seis12 
meses se aplique apenas se estiver descrito nesse aviso de in-
deferimento.

12. Emendar a Secção 12.3(b), em vigor a partir de 1 de 
Junho de 2016, como se segue:

(b) Se for efectuada uma contribuiçãoContribuição ao 
Plano pelo Promotor do Plano por um erro de facto, então tal 
contribuiçãoContribuição irá, na medida permitida de acor-
do com os Regulamentos ou orientação aplicável ao Internal 
Revenue Service, e na medida consistente com procedimen-
tos estabelecidos pelo Administrador, será ajustada por quais-
quer ganhos ou perdas e devolvidas ao Promotor do Plano 
(ajustado em termos de quaisquer débitos ou créditos) se:

(i) o Promotor do Plano envia um pedido por escrito 
para a sua devolução ao Administrador dentro de um prazo 
razoáveldentro de um ano após ser efectuada a contribuição-
Contribuição; e

(ii) o Promotor do Plano documenta esse erro à satisfação 
do Administrador dentro de um prazo de tempo razoável; .; e

(iii) o Administrador ainda não tiver distribuído essa 
Contribuição (ou a parte que se pretende devolver).

Justificação:
A JGPBS deseja efectuar determinadas correcções técni-

cas e planear alterações de concepção para benefício de par-
ticipantes no Plano de Reforma para Agências Gerais e tornar 
a administração mais fácil. 

¶1504.1.

Número de petição: 60674-FA-¶1504.1; Posey, Dean - 
Arlington, TX, EUA.

Emenda CRSP

[O programa CRSP está referenciado em ¶ 1504.1.]
Emendar a política da Junta Geral de Pensões na página 

22 da brochura intitulada Programa de segurança de reforma 
do clérigo: Descrição da síntese do plano conforme se de-
screve:

Emendar a primeira frase após o primeiro ponto:
Além das opções supra, pode escolher um dos seguintes 

para um valor total  de 35%  até 100% da sua conta MPP.

Justificação:
Na reforma, o indivíduo deve poder fazer o que pretender 

com o seu dinheiro. Devem poder levantar o valor que preten-
derem e o saldo deverá ser definido como uma anuidade con-
forme a política presente estabelece agora. Quando o dinheiro 
foi enviado . . .

¶1601.

Número de Petição: 60048-FA-¶1601; Alexander, Neil M. - 
Nashville, TN, EUA para a UM Publishing House.

Autorização UMPH

Emendar ¶ 1601 como se segue:
¶ 1601. Todos os assuntos relacionados com o trabalho 

da The United Methodist Publishing House estarão sob a 
direcção do Conselho da The United Methodist Publishing 
House. , de acordo com as disposições do Livro da Disciplina 
de 1996 e as Regras Restritivas (¶ 22, secção III, artigo IV, 
da Constituição) até e excepto se a Conferência Geral tomar 
uma acção específica emendando essas disposições. A data de 
entrada em vigor deste subparágrafo será o encerramento da 
Conferência Geral de 2000.

¶1602.

Número de Petição: 60049-FA-¶1602; Alexander, Neil M. - 
Nashville, TN, EUA para a UM Publishing House.

Separação das Funções de  
Presidente/CEO e Editor

Emendar ¶¶ 1602, 1606, 1614, 1617, 1622, 1624, 1625, 
1626, 1627 e 1637 como se segue:

¶ 1602. i) O editorO presidente/director executivo (CEO) 
da Igreja Metodista Unida (¶ 1614)da The United Methodist 
Publishing House será um membro ex-officio do conselho 
sem voto. 

¶ 1606. . . . e o presidente/CEO o editor da Igreja Metodista 
Unida (¶ 1614)da The United Methodist Publishing House 
será um membro ex-officio sem voto.... 

¶ 1614. . . . agindo  através de presidente/CEOatravés de 
um director executivo eleito quadrienalmente pelo conselho, 
e um editor que será eleito anualmente como o editor da Igreja 
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Metodista Unida, e tais outros responsáveis como o conselho 
possa determinar. 

¶ 1617.  director executivo do conselhoO presidente/CEO 
do conselho, eleito ocasionalmente de acordo com esta ou 
qualquer subsequente Disciplina. . . 

¶ 1622. O executivo (editor)O director executivo (CEO) 
eleito de acordo com ¶ 1614 também será eleito o presidente 
da(s) corporação(ões) sob a direcção do conselho.

¶ 1624. O conselho solicitará ao presidente/CEO que in-
forme o comité executivo trimestralmente. . . . 

¶ 1625. O presidente/CEO O presidente(editor) e o con-
selho terão autoridade para estender as actividades . . . 

¶ 1626. Compromisso de Fidelidade do Presidente/
Director Executivo e Responsáveis Corporativos—O con-
selho irá solicitar ao presidente/CEO e outros responsáveis 
corporativos para se comprometerem . . .

¶ 1627. O conselho terá o poder de suspender, após au-
diência, e remover, após audiência, o presidente/CEO, editor, 
ou qualquer um dos responsáveis . . . 

¶ 1637. . . . O presidente do conselho e editor O e tal outro 
pessoal do conselho e presidente/CEO determinarão consul-
tarão as agências de programa geral . . . 

Justificação:
Duas Posições de Liderança Em vez de Uma
O conselho concebeu novamente o Presidente e o Edi-

tor como duas funções: presidente/director executivo e editor. 
A complexidade do ministério auto-financiado no ambiente 
competitivo e tecnológico, e desenvolvimento de conteúdo 
em formatos digitais e impressos requer dois tipos de com-
petências . . .

¶1602.

Número de Petição: 60050-FA-¶1602; Alexander, Neil M. - 
Nashville, TN, EUA para a UM Publishing House.

Alterações de Membros do Conselho da UMPH

Emendar ¶¶ 1602, 1606, 1607, 1609, 1621 como se seg-
ue:

¶ 1602. Filiação—1. O conselho da The United Methodist 
Publishing House, doravante denominado o conselho, será 
consistido por até quarenta e três vinte e cinco membros 
como se segue:

a) Membros episcopais—Três Dois bispos, incluindo, 
pelo menos, um das Conferências Centrais e um das con-
ferências jurisdicionais nomeados pelo Conselho dos Bispos. 
b) Membros jurisdicionais—Trinta Quinze membros eleitos 
pelas conferências jurisdicionais com base na seguinte fór-
mula: Centro do Norte —6 3, Noroeste—6 2, Central do 
Sul—7 3, Sudeste—9 6 e Ocidental—2 1, desde que nenhu-
ma jurisdição seja representada por menos de dois membros.

c) Membros da Conferência Central—Dois membros 
eleitos pelo Conselho dos Bispos 

d) Membros adicionais—Até oito seis membros adi-
cionais podem ser eleitos pelo conselho, sendo dada con-
sideração à representação das mulheres e grupos raciais e 
étnicos não eleitos pelas jurisdições, e a conhecimento es-
pecial específico ao trabalho da editora. ou antecedentes em 
publicação, marketing, fabrico de artes gráficas, produção 
de audiovisuais ou meios electrónicos ou área comercial.  É 
recomendado que quando possível as pessoas seleccionadas 
por cada jurisdição sejam inclusivas de mulheres e grupos 
raciais/étnicos — Asiáticos Americanos, Afro-americanos, 
Hispânico-Americanos, Nativos Americanos e Ilhéus do 
Pacífico. 

d) Membros da Conferência Central—Dois membros da 
conferência central eleitos pelo Conselho dos Bispos.

g) Todos os outros parágrafos da Disciplina não obstante 
filiação jurisdicional e de conferência central também serão 
por classes com base no termo da função... 

¶ 1606. Comité Executivo—O conselho é autorizado a 
aperfeiçoar a sua organização a partir dos seus membros, in-
cluindo gabinetes do presidente, vice-presidente e secretário. 
O conselho irá eleger de entre os seus membrosna reunião 
quadrienal organizacional um comité executivo de onze oito 
membros incluindo o presidente, vice-presidente e secretário 
do conselho, que irão servir, respectivamente, como presi-
dente, vice-presidente e secretário do comité. Será dada es-
pecial atenção à representação de grupos raciais e étnicos e 
mulheres. Cada jurisdição não excederá os três membros do 
comité executivo, e haverá, pelo menos, um membro de cada 
uma das cinco conferências jurisdicionais. O(s) bispo(s) dos 
EUA que serve(m) no conselho será(serão) membros ex-of-
ficio. . . . 

¶ 1607. . . . excepto aqueles expressamente reservados 
pelo conselho e/ou pela Disciplina para acção por parte do 
conselho. Reunir-se-á trimestralmente para examinar os 
assuntos que lhe dizem respeito e irá manter e submeter à 
junta registos correctos dos seus procedimentos. Podem ser 
realizadas reuniões especiais pelo presidente por sua iniciati-
va e serão realizadas a pedido por escrito de quatro membros 
do comité executivo. Uma maioria dos membros constituirá 
um quórum. 

¶ 1609. Poderes e Deveres do Conselho—1. O consel-
ho está capacitado e autorizado à sua descrição para realizar 
operações gerais sob o seu nome corporativo da The United 
Methodist Publishing House.

¶ 1621. Responsáveis Corporativos—Os responsáveis 
da corporação sob direcção do conselho serão eleitos anual-
mente de acordo com os seus estatutos e e os regulamentos.
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Justificação:
O conselho com 43 membros é muito grande e não é efi-

caz em termos de política focada nos custos da empresa de 
60M de dólares americanos. Um conselho de 25 membros, 
mais ágil, com ênfase na governança do retalho vertical e 
infraestrutura de venda por grosso, adequa-se melhor a esta 
organização complexa.

¶1610.

Número de Petição: 60051-FA-¶1610; Alexander, Neil M. - 
Nashville, TN, EUA para a UM Publishing House.

UMPH

Emendar ¶¶ 1610, 1611, 1613, 1615, 1618, 1628, 1629, 
1634, 1639 como se segue:

¶ 1610. Os membros do conselho irão servir e agir como 
directores ou fiduciários da(s) corporação(ões) indicadasou 
autorizadas em ¶ 1609.

¶ 1611. A(s) corporação(ões) indicada(s) ou autorizada(s) 
em ¶ 1609 é(são) uma agência ou organismo através da qual a 
Igreja Metodista Unida realiza a sua publicação, impressão e 

distribuição . . . 
¶ 1613. . . . a implementação de quaisquer actividades 

devidamente associadas à publicação, fabrico produção em 
vários média e distribuição de um conjunto de recursos de 
impressão, vídeo, digitais e muitos tipos de produtos para 
ministério usados por indivíduos, líderes, congregações e 
outras entidades da igreja de livros, panfletos, jornais, ma-
teriais e produtos para igrejas e escolas da igreja, incluindo 
para promover a abrangência ecuménica do Cristianismo, e 
tais outras actividades que a Conferência Geral possa indicar 
e o conselho possa autorizar.

¶ 1615. . . . O plano justo pode abranger alocações despro-
porcionadas a conferências anuais onde exista uma necessi-
dade desesperada díspar relativamente a outras conferências 
anuais, como, por exemplo, em nações sub-desenvolvidas em 
desenvolvimento relativamente a nações desenvolvidas.

¶ 1618. De acordo com as disposições do ¶ 1614 e 
com o controlo contínuo e direcção da Conferência Geral 
da Igreja Metodista Unida como definido definido oca-
sionalmente . . .

¶ 1628. O conselho irá eleger anualmente um editor de 
livro, que será designado responsável por conteúdo director 
editorial de publicações gerais. O editor do livro terá respons-
abilidade conjunta com o editor face à aprovação de manu-
scritos considerados para publicação. O editor do livro irá ed-
itar ou supervisionar a edição de todos os livros e materiais da 
nossa publicação. No caso de publicações da escola da igreja 

e formulário e registos oficiais, o editor do livro irá colaborar 
com o editor das Publicações da Escola da Igreja e um comité 
concebido pelo Conselho Geral de Finanças e Administração 
(consultar ¶ 807.14) as agências ou grupos adequados sempre 
que tal colaboração seja mutuamente desejável ou benéfica....

¶ 1629. Eliminar este par. e renumerar os par. subse-
quentes de acordo.

¶ 1634. . . . O curriculum da escola da igreja será de-
terminado pelo Comité de Recursos de Curriculum, o qual 
incluirá nos seus membros o vice-presidente responsável pela 
publicação e o editor e um editor associado indicado pela The 
United Methodist Publishing House. 

¶ 1639. . . . O editor das Publicações da Escola da Igreja 
(¶ 1125) e um membro da Junta Geral de Discipulado nomea-
do pelo seu o presidente terá o direito . . . 

¶1637.

Número de petição: 60591-FA-¶1637-!-G; Broune, Isaac - 
Nashville, TN, EUA.

Traduzir o LdD nas línguas oficiais da CG

¶ 1637. Serviço de toda a Igreja Metodista Unida—
Deverá existir um sistema completo e coordenado de litera-
tura publicado pela junta para toda a Igreja Metodista Unida, 
incluindo a tradução, publicação e distribuição doLivro de 
Disciplina (LdD) em todas as línguas oficiais da Conferência 
Geral. Esta literatura...

Justificação:
“Serviço de toda a Igreja Metodista Unida” deve incluir 

a disponibilização do Livro de Disciplina (LdD) nas línguas 
oficiais faladas na Conferência Geral.

A demografia em mudança na Igreja Metodista Unida 
origina uma muito maior diversidade de línguas, em especial 
com o crescimento de membros nas conferências centrais. 
Este possui . . .

¶2505.

Número de petição: 60393-FA-¶2505-G; Shaw, Nicholas - 
Newark, OH, EUA.

Alugueres de petróleo, gás e minérios

Emendar ¶ 2505 como a seguir:
¶ 2505. Alugueres de petróleo, gás e minérios —Sujeito 

a . . . para o qual o referido terreno é detido. A produção dos 
referidos minérios deve ser feita de forma responsável e testa-
da ao longo do tempo a sustentar o Princípio Social encontra-
do em  ¶ 160B da Disciplina. Será proibido qualquer método 
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de produção que tenha sido considerado inseguro ou contro-
verso pelas municipalidades locais ou pelas agências do esta-
do. Os métodos de produção que tenham o potencial de prej-
udicar o lençol freático ou o fornecimento de água local serão 
rejeitados com base no Direito à Água Abundante e Limpa  
(1026G, Livro de Resoluções). Os valores recebidos . . .

Justificação:
Novos métodos de produção de energia e recursos naturais 

desenvolvidos foram considerados controversos na prática e 
no resultado com relação às pessoas e nas comunidades a de-
pararem-se com o potencial de problemas ambientais descon-
hecidos. Esta emenda serve para garantir que os princípios 
sociais relativos ao mundo natural sejam considerados e . . .

¶2517.1.

Número de petição: 60157-FA-¶2517.1; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Curadores AC e Instituições de  
Saúde e Assistência Social

Acrescentar a seguinte frase no final do ¶ 2517.1:
No entanto, desde que as organizações de saúde e as-

sistência social possuam um pacto de aliança com o gabinete 
nacional das Mulheres Metodistas Unidas podem também 
buscar uma relação ou conexão com uma conferência anual, 
em conformidade com esta secção, mas não é obrigatório que 
o façam.

Justificação:
As instituições de missão nacional das Mulheres Meto-

distas Unidas possuem um pacto de aliança com as Mulheres 
Metodistas Unidas. Esta linguagem propõe-se a aliviar a du-
plicação de trabalho para os curadores e instituições da con-
ferência, excepto se a instituição exige que a relação com a 
conferência anual seja documentada e haja concordância da 
conferência.

¶2517.4e.

Número de petição: 60733-FA-¶2517.4e; Vinson, Stephen - 
Tupelo, MS, EUA para a Associação MU dos Ministérios de 
Saúde e Bem-estar, Inc..

Esclarecer o processo 

Emendar ¶ 2517. 4. e)
e) Cumprir com qualquer outro requerimento adoptado 

pelo Conselho Geral de Finanças e Administração, em con-
sulta em colaboração com a Associação Metodista Unida dos 
Ministérios de Saúde e Bem-estar. 

Justificação:
Esclarecer a natureza da relação e do processo para 

desenvolver os requerimentos de forma a torná-los mais co-
laborativos e usufruir do conhecimento da associação. 

¶2517.5.

Número de petição: 60734-FA-¶2517.5; Vinson, Stephen - 
Tupelo, MS, EUA para a Associação MU dos Ministérios de 
Saúde e Bem-estar, Inc.

Estado de membro da CA em associação

Emendar ¶ 2517. 5. ao adicionar d)
d) O órgão designado pela conferência anual deverá man-

ter o estado de membro na Associação Metodista Unida dos 
Ministérios de Saúde e Bem-estar.

Justificação:
A associação possui uma Unidade de Companheirismo 

de Relações Conexionais  que conecta as conferências anu-
ais, a permitir a troca de ideias sobre as melhores práticas 
para preencher os requerimentos de ¶ 633 e 2517. Promove 
também as melhores práticas ao ajudar organizações relacio-
nadas com saúde e bem-estar a manter a conexão com suas 
conferências anuais.

¶2517.5.

Número de petição: 60736-FA-¶2517.5; Vinson, Stephen - 
Tupelo, MS, EUA para Associação MU dos Ministérios de 
Saúde e Bem-estar, Inc.

Estado de membro necessário

Emendar ¶ 2517.5) conforme a seguir:
5. O órgão designado pela conferência anual deverá: 

poderá incentivar ou requerer a organização de saúde e 
bem-estar a: a) Solicitar a organização de saúde e bem-estar 
para Manter para manter o estado de membro da Associação 
Metodista Unida dos Ministérios de Saúde e Bem-estar;

b) Solicitar que a organização de saúde e bem-estar 
busque o reconhecimento do ministério através do programa 
EAGLE da Associação Metodista Unida dos Ministérios de 
Saúde e Bem-estar até 2019 e incentivar ou solicitar que a 
organização de saúde e bem-estar busque a acreditação com-
pleta através do programa da Associação EAGLE;Busque a 
acreditação em um dos organismos nacionais de acreditação, 
reconhecidos pela indústria, adequados para organizações 
com base na fé; ou   

Justificação:
Historicamente, a Igreja Metodista Unida criou o Con-

selho de Certificação para manter os padrões da missão e do 
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ministério sobre as questões relacionadas com os Metodistas 
Unidos e organizações de bem-estar. A Associação Metodista 
Unida dos Ministérios de Saúde e Bem-estar continuou com 
esta tradição. No entanto, não existe um requerimento actu-
al para alcançar os padrões de responsabilidade e excelência 
para . . .

¶2517.5c.

Número de petição: 60735-FA-¶2517.5c; Vinson, Stephen - 
Tupelo, MS, EUA para Associação MU dos Ministérios de 
Saúde e Bem-estar, Inc.

Relações Hospitalares, do Sistema de Saúde, das 
MMU e JGMG

Emendar ¶ 2517. 5c:
c) Hospitais e os sistemas de saúde são isentos destes 

requerimentos, excepto pelas porções de suas operações que 
oferecem residências para idosos, vida assistida ou serviços 
de casa de repouso. Somente aquelas porções serão sujeit-
as à estes requerimentos. Organizações de saúde e bem-es-
tar operadas pelas Mulheres Metodistas Unidas, pela Junta 
Geral dos Ministérios Globais, ou que estejam situadas fora 
dos Estados Unidos, podem ser membros e participarem em 
programas da Associação Metodista Unida dos Ministérios de 
Saúde e Bem-estar, porém não são obrigados a tal. Utilizar 
os padrões programáticos, de auto-estudo, e de revisão de 
pares adequados às instituições e programas da Igreja, dis-
poníveis através de organizações que promovem a excelên-
cia no ministério Cristão e melhorar a qualidade dos serviços 
oferecidos. 

Justificação:
Os sistemas hospitalares e de saúde têm evoluído sob dif-

erentes formas de outras organizações de saúde e bem-estar. 
Organizações operadas pelas MMU e pela JGMG já estão 
conectadas a Igreja através destes organismos. Acolhemos 
o estado de membro e a participação de tais organizações e 
estamos comprometidos a trabalharmos juntos seja qual for 
a forma . . .

¶2517.6.

Número de petição: 60737-FA-¶2517.6; Vinson, Stephen - 
Tupelo, MS, EUA para Associação MU dos Ministérios de 
Saúde e Bem-estar, Inc.

Manter a conexão

Emendar ¶ 2517. 6 conforme a seguir:

¶ 2517. 6. Se o organismo designado pela conferência an-
ual terminar, decidir não renovar, ou for incapaz, após esforços 
razoáveis, em concordar com, uma declaração de relação com a 
organização de saúde e bem-estar, deverá reportar este término, 
não renovação ou incapacidade em concordar na próxima ses-
são da conferência anual. Este relatório deverá então ser publi-
cado nos boletins da conferência anual. A organização poderá, 
então, estabelecer a declaração de relação com a Associação 
Metodista Unida, consistente com os requerimentos de  
¶ 2517.

Justificação:
À medida em que as organizações de saúde e bem-es-

tar crescem em tamanho e complexidade, muitas operam 
em conferência anuais múltiplas. Embora seja desejável es-
tabelecer declarações de relações com todas as conferências 
anuais, nem sempre isto é possível. Além disso, algumas con-
ferências anuais não tem preenchido os requerimentos ¶ 2517 
relativamente . . . 

¶2521.1.

Número de petição: 60738-FA-¶2521.1-G; McCart, Sharon 
Rae - Irvine, CA, EUA para o Comité dos Ministérios da 
Incapacidade da IMU - Saúde Global - JGMG.

Esclarecimento de intenção e ligação com ¶ 2544

Emendar ¶ 2521.1
A Junta de Distrito da Localização da Igreja e na 

Construção deverá revisar os planos das igrejas no distrito 
proposto a ser construída ou adquirida uma nova igreja ou 
edifício educacional ou uma residência pastoral, ou a remod-
elação de tal edifício se o custo exceder 25 por cento do val-
or do edifício. Estas propostas devem incluir uma declaração 
sobre a necessidade das instalações propostas, os planos ar-
quitectónicos preliminares, a estimativa de custos do projecto 
e um plano financeiro para custear as despesas. Antes de fi-
nalmente aprovar-se o projecto do edifício, a junta deverá de-
terminar que o projecto arquitectónico preliminar e os planos 
financeiros foram avaliados e aprovados pelas autoridades 
competentes. Onde prontamente acessível e financeiramente 
viável, os planos de renovação do edifício devem oferecer 
acesso igualitário à pessoas com deficiências de acordo com 
¶ 2544.4. 

Justificação:
Esta petição propõe editar a frase de forma que esta 

secção indique ao ¶ 2544, a tratar da acessibilidade em 
maiores detalhes. 
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Petição N.º 60046.

Número de Petição: 60046-FA-NonDis-G; Wenner, 
Rosemarie - Frankfurt, Germany.

Compensação pelas Emissões de Carbono

Toda a terra é a boa criação de Deus e tem um valor iner-
ente. Temos consciência que a utilização actual dos recursos 
de energia ameaça fundamentalmente esta criação. Como 
membros da Igreja Metodista Unida estamos empenhados em 
lidar com a criação e especialmente com os seus recursos de 
um modo responsável e cuidadoso.

Na sua chamada para a acção “Criação Renovada de 
Deus”, o Conselho dos Bispos da Igreja Metodista Unida so-
licita a prática da santidade ambiental para conservar os re-
cursos naturais e usar apenas os recursos renováveis em cada 
encontro e cada ministério das nossas congregações e Igreja. 
Uma expressão importante disto é a redução da nossa pegada 
de carbono com respeito às viagens relacionadas com os en-
contros da Igreja.

Este problema tem sido tratado em resoluções anteri-
ores, apesar de não num modo abrangente. A Resolução 1002 
solicita “expandir a nossa utilização dos transportes públi-
cos, “carpooling” e teleconferências para reduzir o consumo 
de combustível fóssil”. A Resolução 1031 resolve “que os 
membros devem fazer um esforço para aprender sobre a pro-
dução e libertação humana de gases com efeito de estufa e 
avaliar os seus próprios estilos de vida para identificar áreas 
onde as reduções na produção e libertação de gases com 
efeito de estufa podem ser efectuadas. […] [e] que os mem-
bros devem também trabalhar para tornar as suas próprias 
congregações mais conscientes do problema do aquecimen-
to global e criar políticas e práticas que reduzem as emissões 
de gás com efeito de estufa da infraestrutura congregacion-
al (edifícios da igreja, presbitérios, veículos, etc.)”. O mais 
pertinente deste problema é provavelmente a Resolução 
6030, que afirma que “Por isso, a Igreja Metodista Unida so-
licita às agências gerais, conferências anuais e membros das 
igrejas locais que criem viagens e turismo sustentáveis e que 
reflictam sobre o seguinte ao viajarem: A viagem respeita e 
protege a criação de Deus Existem formas de diminuir e/ou 
compensar as emissões de carbono do modo de transporte A 
viagem respeita os recursos e o habitat natural da comuni-
dade a ser visitada?” Tendo como referência a experiência 
das conferências anuais e centrais (p. ex., Alemanha) que 
iniciaram a jornada para a adopção de conceitos de mo- 
bilidade obrigatórios abrangentes, a Conferência Geral da 
Igreja Metodista Unida resolve

1. que para todas as viagens relacionadas com as ac-
tividades dos órgãos de conferência geral, anual, central, 

jurisdicional, é procurada uma estratégia tripla para evitar 
(evitar viajar quando possível, substituindo os encontros 
presenciais através de chamadas telefónicas ou videocon-
ferências), reduzindo (escolhendo meios menos poluidores 
de viagem em vez de viagens aéreas) e compensação (onde as 
primeiras duas estratégias não são aplicáveis);

2. que a acção a ser tomada pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração em cooperação com a Junta Geral 
de Igreja e Sociedade para propor directrizes mandatórias 
para as viagens amigas do clima e para a compensação de car-
bono no caso de viagens aéreas inevitáveis relacionadas com 
as actividades dos órgãos da conferência geral anual, central 
e jurisdicional;

3. que no caso de compensação, os projectos serão selec-
cionados que operam de acordo com a Norma de Ouro MDE 
(Mecanismo de Desenvolvimento Ecológico);

4. os custos de compensação serão cobertos pelos órgãos 
relevantes responsáveis pelo encontro e a viagem relacionada.

Justificação:
O Conselho dos Bispos afirmou na Carta Pastoral 

“Criação renovada de Deus – uma chamada para a esperança 
e acção”: “Empenhamo-nos em medir a “pegada de carbo-
no” dos nossos gabinetes episcopais e denominacionais, de-
terminar como reduzi-la e implementar essas alterações”. 
Por isso, a IMU tem de desenvolver e . . .

Petição N.º 60223.

Número de Petição: 60223-FA-NonDis-!-G; Wolover, 
Amber - Sun Prairie, WI, USA para a Conferência Anual de 
Wisconsin.

LDD Missional ou Focado na Missão para a IMU

A Conferência Geral de 2016 da Igreja Metodista Unida 
irá nomear uma equipa ou força de trabalho adequada com o 
objectivo de criar um novo Livro da Disciplina Missional ou 
Focado na Missão. 

Os membros da equipa ou força de trabalho incluirão, 
mas não estão limitados a, bispos activos, anciãos ordena-
dos, diáconos ordenados, pastores locais licenciados e rep-
resentantes leigo dos Homens Metodistas Unidos, Mulheres 
Metodistas Unidas, Fundações Metodistas Unidas, juventude, 
jovens adultos, pessoas de raça e etnia diferentes de caucus, 
parceiros ecuménicos, missiólogos, estratégias de missão 
(que não membros da MU) e outros, como determinado pela 
liderança da Igreja Geral.

A força de tarefa ou equipa, após a sua organização, vai 
determinar o horário do seu trabalho, incluindo uma avaliação 

Legislação Non-Disciplinare Proposta
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objectiva do actual Livro da Disciplina e o seu impacto mis-
sional e comunicar anualmente ao Conselho dos Bispos e 
Mesa Conexional o seu progresso e necessidades, juntamente 
com um plano de comunicação para a comunidade Metodista 
Unida mais ampla e um relatório detalhado para a Conferência 
Geral de 2020, preferivelmente uma versão preliminar de um 
novo Livro da Disciplina Missional e um plano de acção para 
o quadriénio seguinte.

Informação Financeira
Para constituir e implementar uma Força de Trabalho 

para elaborar um novo Livro da Disciplina chamado “O Livro 
da Disciplina do Foco Missional”, um custo estimado seri-
am 100 000 dólares americanos para pelo menos cinco en-
contros no próximo quadriénio (cada encontro pode custar 
aproximadamente 20 000 dólares americanos). O custo total 
pode ser proveniente do orçamento geral, ser aprovado pela 
Conferência Geral de 2016 e as fontes podem ser identifica-
das ou determinadas pela CGFA.

Justificação:
O actual Livro da Disciplina não é útil para a saúde, 

crescimento e vitalidade da Igreja e não é relevante ou contex-
tual na sua linguagem e abordagem de fazer igreja no contex-
to missional pós-moderno. Um Livro da Disciplina Missional 
iria elevar o valor do foco missional e maximizar criativo po-
tencial ministério.

Petição N.º 60675.

Número de petição: 60675-FA-NonDis-!-G; Emmanuel, 
Ande - Nigéria.

Estabelecer um Comité Consultor de  
Investimento de Direitos Humanos

Será nomeado um Comité Consultor de Investimento 
de Direitos Humanos pelo Conselho dos Bispos, com mem-
bros de cada conferência central, um ou dois missionários 
Metodistas Unidos que serviram em cada um dos países afec-
tados e um associado de pesquisa independente, para partilha 
de informação com a Junta de Pensões sobre empresas que 
estão a violar direitos humanos ou a prejudicar o meio ambi-
ente das suas respectivas zonas.

Estes membros irão reunir trimestralmente por conferên-
cia telefónica, fornecer relatórios de consultoria à Junta de 
Pensões trimestralmente e a publicar no contexto da igreja 
aquelas empresas que permanecer nos portefólios da Junta de 
Pensões, apesar de violações significativas e documentadas 
de direitos humanos.

A Junta de Pensões irá manter o comité consultor infor-
mado acerca das suas actividades de envolvimento empresar-
ial com quaisquer empresas identificadas pelo comité, e irá 
reportar ao comité semestralmente acerca do progresso destas 
conversações. 

Justificação:
Em 1992, a conferência geral passou uma resolução so-

licitando que a Igreja Metodista Unida “se colocasse na van-
guarda dos esforços para sanar e corrigir as injustiças e mal 
entendidos dos últimos 500 anos de colonialismo”. Em 2000, 
2004, e 2008, a Conferência Geral Metodista Unida adoptou 
resoluções . . .

Petição N.º 60691.

Número de petição: 60691-FA-NonDis-G; Clunn, Steve C. - 
Alexandria, VA, EUA.

Eliminar o ajustamento percentual

A Conferência Geral de 2016 direciona a Comissão Geral 
de Finanças e Administração para eliminar imediatamente o 
“ajustamento percentual” da fórmula de contribuição. 

Justificação:
A fórmula de contribuição actual para a Igreja Metodista 

Unida cria um sistema onde certas regiões (Jurisdições Oci-
dentais e do Nordeste) e congregações (rurais e urbanas de 
baixa renda) pagam uma percentagem maior de contribuição 
por membro do que outras regiões (Jurisdições do Sudeste e 
Centro Sul) e congregações (muitos funcionários, mega e na 
maioria suburbanas) . . .

Petição N.º 60759.

Número de petição: 60759-FA-NonDis-G; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, EUA para a Conferência Anual da 
Califórnia-Pacífico. Aspey, Amy - Worthington, OH, EUA 
para a Conferência Anual de  Ohio do Oeste. Bartlett, Laura 
Jaquith - Eagle Creek, OR, EUA para a Conferência Anual 
de Oregon-Idaho. Beard, Janet - Minneapolis, MN, EUA 
para a Conferência Anual de Minnesota. DeLarme, Shirley 
- Port Orchard, WA, EUA para a Conferência Anual do 
Noroeste do Pacífico. Hodge, Jeff - Syracuse, NY, EUA para 
a Conferência Anual da Parte Alta de Nova Iorque. Howe, 
Margaret - New Paltz, NY, EUA para a Conferência Anual 
de Nova Iorque. Ryder, Jack E. - LaGrange Park, IL, EUA 
para a Conferência Anual de Illinois do Norte. 2 Petições 
similares

Política de investimento no petróleo e gás natural

A Conferência Geral da Igreja Metodista Unida direccio-
na a Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde da Igreja 
Metodista Unida para adoptar a seguinte política:

Não poderão ser feitos investimentos, de forma intencio-
nal, com qualquer empresa ou entidade em que as actividades 
de negócios principais envolvam a produção de petróleo ou 
gás natural. A actividade principal de negócio refere-se ao 
foco primário, ou central de actividade da empresa e é um 
elemento essencial no sucesso económico da empresa. O 
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“negócio principal” é aquele que contabiliza por 10 por cento 
ou mais das receitas da empresa, resultante dos produtos e/ou 
serviços censuráveis.

Justificação:
Os Metodistas Unidos actuam nas linhas de frente sobre 

os eventos climáticos extremos que aumentarão tanto na fre-
quência como na gravidade a partir das mudanças climáticas. 
Limitar a mudança climática exige que a maioria das reser-
vas de combustíveis fósseis deve permanecer subterrânea. O 
investimento continuado em combustíveis fósseis enfraquece 
os ministérios da Igreja Metodista Unida com os jovens e as 
pessoas vulneráveis.

Petição N.º 60855.

Número de petição: 60855-FA-NãoDiv-G; Beard, Janet 
- Minneapolis, MN, EUA para a Conferência Anual do 
Minnesota. Bartlett, Laura Jaquith - Eagle Creek, OR, 
EUA para a Conferência Anual de Oregon-Idaho. Buchner, 
Gregory L. - Grand Rapids, MI, EUA para a Conferência 
Anual do Michigan Ocidental. Hodge, Jeff - Syracuse, NY, 
EUA para a Conferência Anual da Alta de Nova Iorque. 
Nakanishi, Leanne - Pasadena, CA, EUA para a Conferência 
Anual da Califórnia-Pacífico. 1 Petição similar

Estabelecer uma triagem para remover e evitar 
investimentos em colonatos ilegais

As agências e juntas gerais da Igreja Metodista Unida de-
vem aplicar uma triagem destinada a excluir o investimento 
em empresas com envolvimento em colonatos ilegais (defini-
dos como um colonato israelita construído em solo palestinia-
no reconhecido) através de: 

• Presença física ou de uma subsidiária num colonato ile-
gal;

• Prestação de serviços de apoio a um colonato ilegal; ou
• Contribuição para o financiamento ou a construção de 

colonatos ilegais.
A presença física define-se como a presença de uma 

fábrica, centro de processamento, posto de venda, subsidiária 
ou armazém num colonato; os serviços de apoio incluem o 
armazenamento de dados, segurança electrónica, recolha de 
resíduos e outras actividades que ajudem a manter o colonato; 
e o financiamento ou a construção inclui o fornecimento ou 
aval para empréstimos ou o fornecimento de materiais, super-
visão ou mão-de-obra para a construção de colonatos. 

Justificação:
O clero cristão palestiniano emitiu um apelo aos seus 

irmãos e irmãs cristãos no sentido de os ajudarem a “recu-
perar a sua liberdade, porque esta é a única forma de ajudar 
ambos os povos a obter justiça, paz, segurança e amor”. (Doc-
umento Kairos Palestina: um momento de verdade.) Reparar 
um mundo fragilizado . . .

Petição N.º 60857.

Número de petição: 60857-FA-NãoDiv-G; DeLarme, Shirley 
- Port Orchard, WA, EUA para a Conferência Anual do 
Noroeste do Pacífico. Bartlett, Laura Jaquith - Eagle Creek, 
OR, EUA para a Conferência Anual de Oregon-Idaho. 
Hodge, Jeff - Syracuse, NY, EUA para a Conferência Anual 
da Alta de Nova Iorque. 1 Petição similar

Alienação da Caterpillar, Motorola Solutions 
e Hewlett Packard

A Conferência Geral de 2016 apela a todas as juntas e 
agências da Igreja Metodista Unida para tomarem medi-
das com vista à alienação imediata da Caterpillar, Motorola 
Solutions e Hewlett Packard e que continuem a excluir estas 
empresas enquanto não terminarem o seu envolvimento na 
ocupação israelita. 

Justificação:
Os membros da Igreja Metodista Unida são clientes da 

Caterpillar há dez anos, da Motorola Solutions há nove anos 
e da Hewlett Packard há sete anos, e pediram a estas empre-
sas para terminarem o seu envolvimento na ocupação israelita 
(https://www.kairosresponse.org/uploads/UM_CorpEngage-
ment_2004-11.pdf); e, 

• há mais de quarenta anos que cada Conferência Geral 
Metodista Unida promove apelos para a justiça e . . .

Petição N.º 60858.

Número de petição: 60858-FA-NãoDiv-G; DeLarme, Shirley -  
Port Orchard, WA, EUA para a Conferência Anual do 
Noroeste do Pacífico. Oduor, Ralph R.R. - Lawrence, MA, 
EUA para a Conferência Anual de Nova Inglaterra. 1 Petição 
similar

Alienação

É feito um apelo às agências e juntas gerais da Igreja 
Metodista Unida para removerem das suas carteiras empresas 
que produzam bens ou prestem serviços em colonatos ilegais 
em territórios ocupados.

Justificação:
De acordo com o Artigo 49.º da Convenção de Genebra 

IV, a potência ocupante num território estrangeiro está proi-
bida de deslocar a respectiva população para terras que este-
jam ocupadas, sendo as comunidades segregadas estabeleci-
das pela potência ocupante em terras ocupadas sob violação 
da Convenção de Genebra frequentemente designadas por 
“colonatos ilegais”. . .

Petição N.º 60859.

Número de petição: 60859-FA-NonDis-G; Chumley, 
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Madeline L. - Dallas, TX, EUA para a Assembleia 
Legislativa dos Jovens da IMU.

Alinhar os investimentos com os princípios sociais

A Conferência Geral determina que todas as juntas gerais 
e agências da Igreja Metodista Unida alinhem os seus investi-
mentos com as resoluções actuais da Igreja Metodista Unida 
no que diz respeito a Israel/Palestina e com os princípios so-
ciais através da pronta alienação da Caterpillar, Motorola e 
Hewlett Packard, que têm sido repetidamente envolvidos pe-
las agências e conferências anuais da Igreja Metodista Unida 
nesta questão, até estas empresas concluírem o seu envolvi-
mento na ocupação israelita e a sua participação na violação 
dos direitos humanos básicos dos Palestinianos.

Todas as juntas gerais e agências da Igreja Metodista 
Unida irão imediatamente entrar em contacto com outras 
empresas nos seus portefólios que foram identificadas por 
investigadores das agências e conferências anuais da Igreja 
Metodista Unida como estando envolvidas na ocupação, para 
as informar de que, se não concluírem o seu envolvimento 
no prazo de dois anos, serão igualmente removidas dos por-
tefólios da Igreja Metodista Unida.

A Conferência Geral:
1) Apela a todas as juntas gerais e agências da Igreja 

Metodista Unida que disponibilizem actualizações nos seus 
websites relativamente ao processo de compromisso corpo-
rativo e/ou à alienação de empresas que apoiam a ocupação 
israelita;

2) Instrui todas as juntas gerais e agências da Igreja 
Metodista Unida a apresentarem um relatório na Conferência 
Geral de 2020 relativamente ao seu progresso no cumprimen-
to desta resolução;

3) Apela a todas as juntas e agências da Igreja Metodista 
Unida, conferências anuais, igrejas locais e indivíduos a con-
siderarem, em oração, o compromisso corporativo para além 
da ocupação israelita e todas as empresas que têm contratos 

ou exploram directamente o valor sagrado de seres humanos 
para ganho monetário aquando da tomada de decisões de in-
vestimento éticas no presente e no futuro; e 

4) Incentiva os membros da Igreja Metodista Unida a uni-
rem-se aos judeus, cristãos, muçulmanos e outros povos de 
consciência com vista a uma responsabilização corporativa, 
à protecção dos direitos humanos e ao fim da ocupação da 
Palestina.

Justificação:
Embora cada Conferência Geral tenha aprovado apelos 

de paz na Terra Santa durante quarenta anos, incluindo a ces-
sação das vendas militares, a ocupação israelita do território 
palestiniano continua a desumanizar todos os envolvidos. Os 
mandatos bíblicos de pacificação apelam-nos a expressarmos 
o nosso amor, através da palavra e de actos não violentos 
(Mateus 5:9; João 1 3:17-18).

Petição N.º 60938.

Número de petição: 60938-FA-NãoDiv-!-G; Odongo, Wilton 
T.A. - Nairobi, Quénia.

Tradução em suaíli

A Conferência Geral autoriza a tradução do Livro de 
Disciplina, Livro de Liturgias e de outros ritos metodistas 
unidos para suaíli.

Justificação:
¶ 248, o Livro de Disciplina de 2012 exige que a igreja lo-

cal desempenhe as suas actividades no idioma predominante, 
tomando as devidas providências relativamente a traduções 
(¶ 2527). A tradução é inevitável, pois mais de 140.000.000 
pessoas nos países da Área Episcopal de África Oriental e em 
partes do . . .
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R4071.

Número de Petição: 60038-FA-R4071-G; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, USA para Junta Geral de Pensões e 
Benefícios de Saúde.

Investimentos Éticos

Emendar a Resolução 4071, como se segue:
Introdução:
As Igrejas na tradição Wesleyana têm uma longa história 

de testemunho por justiça na ordem económica. John Wesley 
e os Metodistas iniciais, por exemplo, opunham-se firme-
mente ao comércio de escravos, ao contrabando e ao que 
chamamos hoje consumo conspícuo. Com início em 1908, os 
credos sociais adoptados pelas nossas igrejas predecessoras 
focaram a atenção especialmente nas condições de trabalho e 
trabalho infantil.

Durante décadas, a Igreja promoveu condições de trabalho 
seguras e humanas e o direito de organizar e negociar colecti-
vamente. Opôs-se à discriminação no local de trabalho devido 
à raça, antecedentes étnicos, género, idade ou invalidez, bem 
como investir em empresas cujos produtos e serviços viol-
am os valores dos Metodistas Unidos. Recentemente, a Igreja 
promoveu práticas ambientais corporativas responsáveis e 
sustentáveis e orientação para o mundo natural.

Como todos os investimentos financeiros têm dimensões 
éticas com consequências que são fiscais e sociais, a Igreja 
Metodista Unida acredita que as questões de justiça social A 
filosofia de investimento da Igreja Metodista Unida tem por 
base o conceito bíblico de que todos os recursos são dados 
por Deus e podem ser usados para promover o reino de Deus 
na terra acredita que a justiça social deve ter consideração 
juntamente com a segurança financeira e rendimento finan-
ceiro no investimento de fundos por parte de indivíduos, 
igrejas, agências e instituições na família Metodista Unida. 
Consequentemente, 

Os Princípios Sociais reconhecem que “as corporações 
não são apenas responsáveis face aos seus accionistas, 
mas também face a outras partes interessadas: os seus tra-
balhadores, fornecedores, clientes, as comunidades nas quais 
fazem negócio e a terra, que as suporta” (¶163I). Os investi-
dores Metodistas Unidos, deste modo, são proprietários acti-
vos, solicitando às empresas nas quais investem para serem 
bons cidadãos corporativos. De forma significativa, a Lei de 
Protecção ao Consumidor e Reforma de Wall Street Dodd-
Frank de 2010 (também conhecido como Lei Dodd-Frank) 
providencia aos investidores ferramentas adicionais para in-
fluenciar as corporações. A legislação confere aos accionistas 
mais direitos de voto em compensação executiva e a nomear 
directores para servir em conselhos corporativos. Também 

solicitam que as empresas dos EUA divulguem minerais orig-
inários da República Democrática do Congo, um país onde 
a actividade de mineração tem sido associada à violência e à 
violação dos direitos humanos.

A Conferência Geral instruiu todos os investidores rel-
acionados com a Igreja para “realizarem um esforço consci-
ente de investir em instituições, empresas, corporações ou 
fundos cujas práticas sejam consistentes com os objectivos 
definidos nos Princípios Sociais...” Esta filosofia de investi-
mento alinhada em valores tem por base o conceito bíblico de 
que todos os recursos são dados por Deus e podem ser usados 
para promover o reino de Deus na terra agora e no futuro.

Recentemente, os líderes da Igreja Metodista Unida iden-
tificaram quatro áreas de foco para continuar a aprofundar o 
trabalho de transformação do Metodismo no mundo (Realizar 
Ministério junto dos Pobres, Melhorar a Saúde Global, 
Desenvolver Líderes Cristãos com Princípios, Criar Novas e 
Renovadas Congregações). Duas das áreas de foco, realizar1. 
ministério com os pobres e erradicar doenças mortíferas ao 
melhorar a saúde globalmente, são especialmente importantes 
quando consideramos a ética de investimento dos Investidores 
na Igreja. investidores comunidade estão bem posicionados 
para promover o ministério da Igreja nestasduas áreasde foco 
áreas: Comunicar em Ministério com os Pobres e Melhorar a 
Saúde Global.

Preâmbulo:
A Igreja Metodista Unida solicita a todas as suas insti-

tuições para investirem de forma sustentável e socialmente 
responsável, o que é uma disciplina de investimento que in-
tegra factores de governança ambiental, social e corporativa 
(ASC) para obter retornos financeiros adequados e impacto 
social e ambiental positivo. A sustentabilidade de investimen-
to exige que os investidores Metodistas Unidos considerem as 
dimensões morais e éticas, como especificado nos Princípios 
Sociais, das políticas e práticas das instituições nas quais in-
vestem. Também têm de estar cientes das suas obrigações fi-
duciárias como indicado no Livro da Disciplina.

Os fiduciários, indivíduos e comités responsáveis pela 
supervisão dos activos Metodistas Unidos estão, em primeiro 
lugar, obrigados a executar as suas responsabilidades de for-
ma prudente. Esta responsabilidade é amplamente referida 
como “dever fiduciário”. O Livro da Disciplina é muito claro 
relativamente à sua directiva quanto às igrejas locais, consel-
hos e agências a todos os níveis da denominação de que estas 
entidades têm de desempenhar os seus deveres fiduciários em 
conformidade com as leis do país, estado ou unidade política 
nos quais estão.

Resoluções Propostas
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Contudo, os fiduciários também devem estar cientes do 
¶ 717 do Livro da Disciplina que indica que será a políti-
ca da Igreja Metodista Unida de que estas mesmas unidades 
denominacionais “façam um esforço consciente (adicionado 

ênfase) para investir em instituições, empresas, corporações 

ou fundos cujas práticas são consistentes com os objecti-

vos definidos nos Princípios Sociais. . . “.Esta directiva de 
dois níveis apresenta desafios e oportunidades únicas aos re-
sponsáveis por investir nos activos Metodistas Unidos.

Política de Investimento Socialmente Responsável
Os objectivos de política de investimento da Igreja 

Metodista Unida são:
Objectivos de Política de Investimento da Comunidade 

de Investimento da Igreja Metodista Unida
A Igreja Metodista Unida aspira a que os membros da 

sua comunidade de investimento procurem os seguintes ob-
jectivos de política de investimento, reflectindo os valores e 
responsabilidades financeiras da Igreja:

1. evitar investimento em empresas cujos produtos e/
ou serviços não são alinhados com os Princípios Sociais da 
Igreja Metodista Unida;

12. investir em corporações, empresas, instituições ou 
fundos procurar investimentos em corporações, empresas, in-
stituições, fundos ou negócios efectuando uma contribuição 
positiva à realização dos objectivos definidos nos Princípios 
Sociais e o Livro de Resoluções;

2. excluir de investimento empresas que violem os va-
lores da Igreja;

3. persuadir as corporações a integrar negócios re-
sponsáveis promover práticas de investimento sustentável 
emao integrar factores ambientais, sociais e de governança 
(ASC) no processo de tomada de decisão de investimento;

4. influenciar corporações para gerir questões ESG em-
questões nas suas operações e a reportá-las publicamente 
serem transparentes na monitorização e documentação destas 
práticas em relatórios públicos;

45. investirprocurar investimentos em corporações com a 
“melhor prática” ambiental, empresas, instituições, fundos ou 
negócios cujas políticas e  estratégias que lidam com a con-
servação, desenvolvimento sustentável, energia renovável, 
práticas que ajudam a proteger a redução domundo natural 
ao, entre outras coisas, reciclar, eliminar químicos tóxicos e 
material, e reduzir emissões de gases de estufa; , aumentare 
procurar investimentos em empresa que providenciem produ-
tos, tecnologia e serviços que procurem aumentar a eficiência 
energética, reciclar, eliminar a utilização de químicos tóxicos 
e materiais, e a declaração de risco ambiental e mitigar e/ou 
adaptar a alteração climática;

56. procurar oportunidades de investir em procurar in-
vestimentos em corporações, empresas, bancosinstituições, 
fundos ou negócios com registos positivos na contratação ou 
promoção de mulheres e pessoas de cor e/ou que são detidos 
por mulheres e pessoas de cor, de raças e etnias diferentes ou 
outros segmentos mal-representados da sociedade;

67. procurar investimentos em instituições financeiras 
da comunidade Nativo-Americana, negócios económicos 
não-relacionados com o jogo e projectos de desenvolvimento 
comunitárioprojectos de desenvolvimento que suportem e/ou 
são detidos por Nativos Americanos e comunidades indíge-
nas;

78. procurar oportunidades de investir emprocurar investi-
mentos em comunidades desamparadas através de domicílios 
acessíveis e projectos de desenvolvimento comunitários;

9. procurar investimentos em corporações, empresas, 
instituições, fundos ou negócios que respeitem direitos hu-
manos e normas laborais internacionais ao evitar o fabrico 
ou compra através de subcontratação, de produtos produzi-
dos através de exploração de trabalhadores, trabalho forçado 
ou trabalho infantil e cumprir práticas comerciais detalhadas 
na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Compacto 
Global das Nações Unidas, os Princípios Orientadores das 
Nações Unidas sobre Negócio e Direitos Humanos (também 
conhecidos como os Princípios Ruggie), e as normas de tra-
balho da Organização Internacional do Trabalho; e encorajar 
as empresas que não adoptaram as normas acima a fazê-lo;

10. procurar investimentos em empresas que publicam e 
aplicam códigos de conduta de fornecedores e responsabili-
zam os fornecedores por quaisquer quebras de conduta;

9. encorajar as empresas a adoptar, implementar e moni-
torizar a conformidade de um código de conduta de fornecedor 
que é consistente com as normas de trabalho da Organização 
Internacional do Trabalho e concebido para evitar o fabrico 
ou compra através de subcontratação, de produtos criados at-
ravés de trabalho forçado, exploração ou trabalho infantil;

10. encorajar as empresas a honrar e promover os direit-
os humanos e a dignidade da vida humana de forma consis-
tente com os dez princípios do Compacto Global das Nações 
Unidas e providenciar divulgação e transparência consistente 
com a Lei de Protecção do Consumidor e Reforma de Wall 
Street Dodd-Frank;

911. procurar oportunidade de investimentoinvestimen-
tos em corporações, empresas, bancosinstituições, fundos 
ou negócios localizados em países em desenvolvimentoou 
dedicados a aliviar a pobreza em países em desenvolvimen-
to, desde que esses países respeitem os direitos humanos e 
do trabalho e tenham um registo de procurar melhorias nos 
padrões nacionais de vida, ao mesmo tempo que mantêm a 
integridade ecológica;

1112. procurarprocurar oportunidades de encorajar as 
empresas a trabalhar em parcerias para lidarcom grandes 
problemas de saúde, incluindo tratamento de HIV/SIDA, 
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tuberculose, e malária e a promover o acesso a medicamentos 
e cuidados de saúde globais;

13. procurar oportunidades de felicitar publicamente 
as empresas por procurar felicitar as empresas pela sua> 
transparência, divulgaçãocomportamento socialmente re-
sponsávelpráticas comerciais sustentáveis, e esforços de el-
evar os padrões da indústria sobre questões ambientais, soci-
ais e de governançasobre ASC que são fundamentais para a 
Igreja Metodista Unida; e

14. considerar usar gestores de portefólio de investimento 
e fundos que se especializam em avaliação de responsabili-
dade social corporativa ou são detidos por mulheres ou pessoas 
de coravaliar activamente consultores externos, conselheiros 
de investimentos e fundos relativamente ao seu compromisso 
para com as práticas de investimento sustentáveis e diversi-
dade na sua força de trabalho e estrutura de governança.

Investimento Socialmente ResponsávelEstratégias de 
Investimento

A Igreja irá procurarA comunidade de investimento da 
Igreja Metodista Unida é encorajada a usar estratégias de in-
vestimento sustentáveis amplamente usadas para cumprir os 
seus objectivos de política de investimento através de ferra-
mentas de investimento responsável tais como. Estas incluem:

1. Prevenção Avaliação de Portfólio (“Avaliação” ou 
“Exclusões Éticas”)

Com base em valores de longo prazo dos Metodistas 
Unidos, a Igreja não investe em empresas que obtenham ren-
dimento significativo (habitualmente 10 por cento ou mais) 
de:

• bebidas alcoólicas
• produtos de tabaco;
• equipamento ou empresas de jogo;
• pornografia;
• a operação ou gestão de instalações prisionais;
armas antipessoais, armamentos, munição ou sistemas 

relacionados com as armas providenciados para mercados 
comerciais e privados e armas nucleares. os investidores de-
vem procurar excluir dos seus portfólios de investimento em-
presas cujos produtos ou serviços não se alinham com valores 
a longo prazo da Igreja e/ou considerações éticas de acordo 
com ¶ 717 do Livro da Disciplina.

2. Defesa de Investimento de Impacto Social 
(“Envolvimento “ ou “Propriedade Activa”)

A Conferência Geral instruiu todos os investidores rela-
cionados com a Igreja para “fazerem um esforço consciente 
para investir em instituições, empresas, corporações ou fun-
dos cujas práticas são consistentes com os objectivos indica-
dos nos Princípios Sociais….” Por isso, a estratégia de inves-
timento é baseada na consideração cuidadosa não apenas em 
retornos financeiros mas também em retornos sociais em todo 
nível de problemas. Alguns investimentos são concebidos 
para atingir resultados sociais muito específicos, tais como a 
construção de alojamento acessível, a renovação de bairros ou 
a expansão da propriedade de negócios entre aqueles tradicio-
nalmente excluídos de tal propriedade.Os Princípios Sociais 

(Livro da Disciplina ¶ 163.I) reconhecem que “as corporações 
são responsáveis não apenas pelos accionistas mas também 
para outras partes interessadas: os seus trabalhadores, for-
necedores, clientes, as comunidades nas quais fazem negócio, 
e para a terra que os suporta”.

As empresas podem cumprir as directrizes de investi-
mento abrangente da Igreja mas ainda assim não cumprirem 
os objectivos indicados nos Princípios Sociais e o Livro de 
Resoluções.

Por isso, os investidores Metodistas Unidos devem es-
forçar-se para serem proprietários activos, envolvendo as 
empresas nas quais eles investem para gerir os problemas de 
ASC e exibem altos padrões de responsabilidade corporativa.

O envolvimento com empresas pode ter várias formas, 
incluindo comunicações escritas, diálogos (incluindo encon-
tros presenciais), voto por procuração e o cumprimento de 
resoluções de accionistas.

O investimento sustentável é também dependente em 
acções além do envolvimento com corporações individuais 
e pode envolver influenciar a política publica e órgãos reg-
uladores onde a sustentabilidade a longo prazo de fundos de 
investimento podem ser melhorados e os problemas ESG pri-
oritários podem ser resolvidos.

3. Defesa de AccionistasInvestimentos de Impacto 
Positivo

As empresas podem cumprir as directrizes de investi-
mento abrangente da Igreja mas ainda assim não cumprirem 
os objectivos indicados nos Princípios Sociais e o Livro de 
Resoluções. O Cristão responsável que investe inclui procurar 
mudar as praticas comerciais da empresa para corresponder 
mais aos valores articulados da Igreja. Como accionistas de 
corporações, os investidores da Igreja podem envolver gestão 
corporativa numa variedade de formas- desde cartas escritas 
até votos por procuração, apresentando resoluções de accion-
istas, criando coligações de investidor e envolvendo-se em 
diálogos corporativos.Alguns investimentos podem ser cria-
dos para alcançar resultados positivos específicos, tais como 
a construção de alojamento acessível, a renovação de bairros 
ou a provisão de energia limpa. Os investidores Metodistas 
Unidos são incentivados a perseguir tais oportunidades em 
todo o mundo.

4. Parcerias Estratégicas
Trabalhar em colaboração com outrosparceiros de pens-

amento igual reforça e aumenta a voz de investimento sus-
tentávelsocialmente responsável e permite a convergência de 
estratégias para envolver corporações mais vigorosamente 
em. Os parceiros estratégicos podem incluir juntas, agências, 
fundações e universidades Metodistas Unidos, outros inves-
tidores com base na fé, organizações não-governamentais 
domésticas e globais, grupos de afinidade de investimento 
responsávele outros investidores sustentáveis globais, tais 
como aqueles ligados a signatários dos Princípios das Nações 
Unidas para Investimento Responsável (PIR), e outros inves-
tidores socialmente responsáveis.
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5. Desinvestimento
O desinvestimento é uma das ferramentas de investimen-

to socialmente responsáveisuma estratégia disponível para 
investidores Metodistas Unidos mas será considerada uma 
estratégia de investimento de último recurso. Defesa/envolvi-
mento de accionistas—apesar de ser moroso—é uma forma 
geralmente mais eficaz, e construtiva de influenciar a tomada 
de decisões corporativas.

6. Iniciativas de Política Pública
Os investidores, enquanto accionistas, trabalham direct-

amente com empresas para promover uma maior responsab-
ilidade corporativa; mas uma boa responsabilidade corporati-
va também depende de acções além do conselho corporativo 
individual. As políticas que emanam da Comissão de Valores 
Mobiliários, a Reserva Federal, legislaturas do estado e feder-
ais e outros órgãos reguladores desempenham um papel signif-
icativo na operação e comportamento das empresas. O investi-
mento responsável envolve influenciar esses órgãos para criar 
políticas a procedimentos que promovem uma maior respons-
abilidade corporativa.

Directrizes de investimento para Agências do 
Programa

O Conselho Geral de Finanças e Administração (CGFA) 
é responsável por preparar e distribuir asdirectrizes de investi-
mentosocialmente responsáveis que devem ser usadas por todas 
as agências gerais que recebem fundos da Igreja Geral. CGFAO 
conselho irá rever e actualizar estas directrizes periodicamente, 
convidando ao feedback das agências e outros sectores interes-
sados da Igreja. O CGFA incentiva as agências de investimento 
a estarem envolvidas activamenteenvolvidas na visão geral de 
de investimento socialmente responsávelde investimento suste-
ntável e responsável como descrito nesta política.

Cada agência geral que receba fundos da Igreja Geral 
irá providenciar ao CGFA uma cópia da sua política de in-
vestimento. A política irá ser disponibilizada sob pedido a 
qualquer membro interessado da Igreja.

Todas as organizações afiliadas com a Igreja Metodista 
Unida, incluindo conferências anuais, igrejas locais, 
fundações, sistemas de cuidados de saúde, e faculdades, e uni-
versidades são bastante pressionados a seguir estas directrizes 
e a tornarem público, quer seja na Internet ou sob pedido, 
as suas políticas de investimento específico. As organizações 
de investimento podem querer considerar divulgar todas as 
suas actividades de investimento socialmente responsáveis-
das suas actividades de investimento sustentáveis em sites 
publicamente acessíveis.

Onde as considerações financeiras excluamo desinves-
timento imediatoexclusão imediata dos valores mobiliários 
detidos em violação das políticas acima, as juntas, agências e 
instituições afectadas da Igreja Metodista Unida irão desen-
volver um plano para cumprir as directrizes até à Conferência 
Geral de 20162020.

Todos os investidores Metodistas Unidos e utilizadores 
de serviços financeiros, quer institucionais ou individuais, são 
fortemente encorajados a usar estas directrizes.

ADOPTADA 1992
EMENDADA E ADOPTADA 2000
EMENDADA E READOPTADA 2004
EMENDADA E READOPTADA 2008
EMENDADA E READOPTADA 2012
EMENDADA E READOPTADA 2016
Resolução n.º 4071, 2008 Livro de Resoluções
Resolução n.º 213, 2004 Livro de Resoluções
Resolução n.º 202, 2000 Livro de Resoluções
Ver Princípios Sociais, ¶ 163D.

Justificação:
Estas alterações reflectem uma evolução no investimento 

sustentável desde a Conferência Geral de 2012 e reflectem o 
ponto de vista da JGPBS de uma abordagem proactiva pru-
dente para investir de forma sustentável.

R4071.

Número de petição: 60175-FA-R4071-G; Aspey, Amy - 
Worthington, OH, EUA pela Conferência Anual de Ohio 
Oeste. Bartlett, Laura Jaquith - Eagle Creek, OR, EUA pela 
Conferência Anual de Oregão-Idaho. Beard, Janet -  
Minneapolis, MN, EUA para a Conferência Anual de 
Minnesota. DeLarme, Shirley - Port Orchard, WA, EUA para 
a Conferência Anual do Noroeste do Pacífico. Hodge, Jeff - 
Syracuse, NY, EUA para a Conferência Anual da Parte Alta 
de Nova Iorque. Howe, Margaret - New Paltz, NY, EUA para 
a Conferência Anual de Nova Iorque. Nakanishi, Leanne - 
Pasadena, CA, EUA para a Conferência Anual da Califórnia-
Pacífico. Ryder, Jack E. - LaGrange Park, IL, EUA para a 
Conferência Anual de Illinois do Norte. 2 Petições similares

Ética de Investimentos

Alterar O Livro das Resoluções 4071, secção: “Estratégias 
de Investimento Socialmente Responsáveis: Selecção de 
Portefólio” da seguinte forma: 

Estratégias de Investimento Socialmente Responsáveis
A Igreja deve prosseguir os seus objectivos de política de 

investimento através de instrumentos de investimentos social-
mente responsáveis amplamente praticados como:

1. Selecção de Portefólio
Baseada . . .
• funcionamento ou gestão de instalações prisionais;
• a produção de petróleo, carvão, ou gás natural;
 antipessoal . . .

Justificação:
Os Metodistas Unidos servem nas linhas da frente dos 

acontecimentos climáticos extremos, que aumentarão de 
frequência e de intensidade com as mudanças climáticas. A 
limitação das mudanças climáticas exige que a maioria das 
reservas de combustíveis provenientes de fósseis permaneça 
inexplorada. O investimento permanente em combustíveis 
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fósseis debilita os ministérios da Igreja Metodista Unida com 
jovens e pessoas vulneráveis. 

R4071.

Número de petição: 60201-FA-R4071-G; Sachen, Kristin 
L. - Nevada City, CA, EUA para a Conferência Anual da 
Califórnia-Nevada

Investimentos Éticos

Emenda em O Livro de Resoluções 4071, secção: 
“Estratégias de investimento socialmente responsável: 
Rastreio de portfolio” como se segue: 

Estratégias de investimento socialmente responsável
A Igreja prosseguirá com seus objectivos de política de 

investimento através da ferramenta de investimento social-
mente responsável amplamente praticada, tais como:

1. Rastreio de portfolio
Com base em . . .
operar ou gerir prisões;
• produção do gás com efeito de estufa a emitir com-

bustíveis fósseis; antipessoal . . .

Justificação:
Independentemente da rentabilidade, como Metodistas 

Unidos, não devemos querer lucrar de companhias das quais 
os produtos, quando totalmente explorados, são perigosos. 
“Se é errado destruir o clima, então é errado lucrar de tal de-
struição.” 

O objectivo da petição é fazer uma emenda ao Livro de 
Disciplina: . . .

R4071.

Número da petição: 60316-FA-R4071-G; Kemper, Thomas,- 
Nova Iorque, NI, EUA, pela Junta Geral dos Ministérios 
Globais

Ética de Investimentos

Na secção das Estratégias de Investimento Responsável, 
inserir a seguinte triagem adicional de portfólio:

1.Triagem de Portfólio
. . . .
funcionamento ou gestão de instalações prisionais;
 a produção de petróleo, carvão ou gás natural (três sub-

stâncias que contribuem para as mudanças climáticas);
. . . .

Justificação:
Esta revisão altera a triagem de portfólio para adicionar 

a produção de petróleo, carvão ou gás natural. Os Metodis-
tas Unidos servem nas linhas da frente dos acontecimentos 
climáticos extremos, que aumentarão de frequência e de in-
tensidade com as mudanças climáticas. A limitação das mu-
danças climáticas exige que a maioria das reservas de com-

bustíveis provenientes de fósseis permaneça inexplorada.  
Investimento continuado em . . .

R4071.

Número de petição: 60760-FA-R4071-G; Baumgardner, Karl -  
Fountain Valley, CA, EUA. 1 Petição similar

Ética de investimento

Emendar a secção de “Política de Investimento” da 
Resolução 4071, Ética de Investimento, conforme a seguir:

. . .
Estratégias de investimento socialmente responsáveis
A Igreja prosseguirá com seus objectivos de política de 

investimento através da ferramenta de investimento social-
mente responsável amplamente praticada, tais como:

1. Rastreio de portfolio
Com base em valores antigos dos Metodistas Unidos, a 

Igreja não investe em empresas que arrecadam receitas signif-
icativas (normalmente 10 por cento ou mais) a partir de: 

• bebidas alcoólicas;
• produtos derivados de tabaco;
• equipamento ou empresas de jogos de azar; 
• pornografia;
• operação ou gestão de prisões;
• armas anti-pessoais, armamentos, munição, ou sistemas 

relacionados a armas oferecidos para os mercados comerciais 
e privados e armamentos nucleares;

• equipamentos ou medicamentos utilizados somente 
para abortos.

….

Justificação:
Os Metodistas Unidos discordam sobre quando, se isto 

for possível, a guerra ou os abortos possam ser justificados. 
Não obstante, da mesmo modo que podemos todos concordar 
que nossa igreja não deveria lucrar da violência ou de acções 
militares, podemos também concordar que nossa igreja não 
deveria lucrar da violência e de abortos. 

R4071.

Número de petição: 60761-FA-R4071-G; Joyner, Alexander 
- Parksley, VA, EUA. 2 Petições similares

Ética de investimento

Alterar a Resolução 4071 “Estratégias de investimento 
socialmente responsável” ao adicionar um novo parágrafo 7: 

7. Selecções de investimento não excludentes em inves-
timentos—

Incentivar os gestores de investimento e todas as juntas e 
agências da Igreja Metodista Unida para pesquisar e considerar 
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seriamente a compra pró-activa de acções e outros títulos de 
empresas que invistam na pacificação e cooperação em todas 
as regiões de conflito, incluindo os israelitas e os palestinianos, 
tais como (i) empresas a tomarem acções afirmativas em prol 
da coexistência pacífica e a construção de pontes entre as partes 
em conflito, (ii) empresas a tomarem acções positivas em prol 
da resolução de conflitos, e (iii) empresas que fazem doações 
financeiras para organizações não lucrativas e outras que tra-
balham em prol da paz e reconciliação.

Justificação:
As melhores práticas de investimento socialmente re-

sponsável estão a expandir para estratégias mais pró-activas 
de forma a promoverem uma mudança social positiva. Esta 
alternativa em vez de medidas de punição que polarizam ain-
da mais os conflitos, fortalecerão nosso ministério de recon-
ciliação e esforços na busca para um fim justo e pacífico ao 
conflito entre Israel/Palestina. 

R9999.

Número de petição: 60453-FA-R9999-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Oferendas do domingo especial de paz com justiça 

Contexto: do desespero à esperança
Actualmente, o nosso mundo enfrenta crises numa escala 

sem precedentes: guerra, genocídio, pobreza, fome, doença 
e aquecimento global. Entristecidos pelo estado do mundo, 
esmagados pelo alcance destes problemas e ansiosos quanto 
ao futuro, acreditamos que Deus nos estende um apelo e nos 
prepara para responder. 

As difíceis condições económicas tornaram impossível 
aos pobres do mundo romper o ciclo contínuo de desespero e 
exploração. A disparidade entre ricos e pobres aumentou. A 
melhoria financeira global não afectou muitos dos que vivem 
nas margens da sociedade.

Guerras contínuas, conflitos irresolúveis, confrontos 
políticos e condições repressivas resultaram no desrespeito 
da legislação internacional e na ruptura da cooperação in-
ternacional. Os direitos humanos continuam a ser violados 
e desrespeitados. Estas mudanças e outras afins que têm lu-
gar na nossa comunidade global diminuem a nossa esperança 
na possibilidade de futuras reduções do capital investido em 
operações militares. Os gastos militares globais, num total 
de 1,75 biliões de dólares em 2013 (Anuário do Instituto 
Internacional de Investigação sobre a Paz de Estocolmo), ab-
sorvem recursos de capital e humanos que poderiam ser uti-
lizados na resposta a necessidades sociais urgentes, no desen-
volvimento social e humano sustentável a longo prazo e na 
protecção da Criação de Deus.

Apercebemo-nos de que vivemos num mundo fragiliza-
do. Desafiam-nos actos de intolerância e agressão, actos de 
racismo e xenofobia, actos de discriminação de classe, género 
e idade. A beleza do universo de Deus e tudo o que existia 
de bom na Criação estão em perigo de extinção por causa 
de práticas inseguras e insalubres. O VIH/SIDA continua a 
aumentar em proporções pandémicas. A malária e a tubercu-
lose continuam a ser preocupações urgentes, enquanto novos 
vírus mortais, como o ébola, dizimam comunidades em todo 
o mundo.

Temos de renovar o nosso apelo para uma transformação 
social que procure abrir as portas da oportunidade a todos, 
distribuir recursos de forma mais equitativa e prestar mel-
hores cuidados às pessoas necessitadas.

A Paz com justiça é uma expressão de fé na paz da Bíblia 
(“shalom”). Apela à Igreja para reforçar a sua capacidade 
de sensibilização pública nas comunidades e nações de todo 
o mundo. A sua intenção é tornar a paz visível e activa nas 
vidas das pessoas e das comunidades ao libertá-las da ser-
vidão. Celebraremos a Paz com justiça quando todos tiverem 
acesso adequado a emprego, habitação, educação, alimen-
tação, cuidados de saúde, subsídios de apoio e água potável. 
Celebraremos ainda quando deixar de existir exploração 
económica, guerra, opressão política e domínio cultural.

Fundamentação bíblica para a resposta
Com o seu empenho histórico na paz e justiça, a Igreja 

Metodista Unida pode e deve mostrar liderança para esta 
transformação social. Este legado é expresso nos Princípios 
Sociais e no Credo Social. Foi articulado no documento base 
do Conselho dos Bispos Metodistas Unidos “Em defesa da 
Criação: a crise nuclear e uma paz justa”, que oferece uma 
análise bíblica bem fundamentada da Paz com justiça. Os bis-
pos escreveram o seguinte:

“No cerne do Antigo Testamento está o testemunho para 
a “shalom”, essa maravilhosa palavra hebraica que significa 
paz. Mas a paz “shalom” não é negativa ou unidimensional. É 
muito mais do que a ausência de guerra. “Shalom” é uma paz 
positiva: harmonia, plenitude, saúde e bem-estar em todas as 
relações humanas. É o estado natural da humanidade tal como 
foi concebida por Deus. É a harmonia entre a humanidade e 
toda a boa Criação de Deus. Toda a Criação está inter-relacio-
nada. Cada criatura, cada elemento, cada força da natureza 
participa no todo da Criação. Se a “shalom” for negada a al-
guém, todos ficamos diminuídos. 

O Antigo Testamento fala da soberania de Deus em ter-
mos de uma aliança, mais especificamente a “aliança de paz” 
com Israel, que vincula esse povo à “shalom” de Deus (Isaías 
54:10; Ezequiel 37:26). Na aliança de paz, não existe con-
tradição entre justiça e paz ou entre paz e segurança ou entre 
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amor e justiça (Jeremias 29:7). Na profecia de Isaías, “até que 
sobre nós o Espírito seja derramado do alto”, saberemos que 
estas leis de Deus são unas e indivisíveis:

“O direito habitará no deserto e a justiça viverá no campo 
fértil. / O fruto da justiça será a paz; e a obra da justiça pro-
porcionará tranquilidade e segurança eternas. / O meu povo 
viverá em regiões pacíficas, em moradas seguras, em lugares 
tranquilos de paz e repouso” (Isaías 32:16-18).

“Shalom” é, portanto, a soma das qualidades morais e es-
pirituais numa comunidade cuja vida esteja em harmonia com 
a boa Criação de Deus” (“Em defesa da Criação”, pp. 24-26).

As cartas de S. Paulo anunciam que Jesus Cristo é “a nos-
sa paz”. Foi Cristo quem “derrubando o muro de separação, 
em seu próprio corpo desfez toda a inimizade”, criando uma 
humanidade, ultrapassando a discórdia e estabelecendo assim 
a paz (Efésios 2:14-19). É Cristo quem ordena um ministério 
de reconciliação. O arrependimento prepara-nos para a rec-
onciliação. Então nos abriremos ao poder transformador da 
graça de Deus em Cristo. Então saberemos o que significa es-
tar “em Cristo”. Então nos tornaremos embaixadores de uma 
nova Criação, um novo Reino, uma nova ordem de amor e 
justiça (Coríntios II, 5:17-20).

No seu documento pastoral de 2010, “A Criação renova-
da de Deus: apelo à esperança e à acção”, o Conselho dos 
Bispos recorda-nos: 

“Não importa quão má seja a situação, a obra criativa de 
Deus continua. A ressurreição de Cristo assegura-nos de que 
a morte e a destruição não têm a última palavra. S. Paulo ensi-
nou que, através de Jesus Cristo, Deus oferece redenção para 
toda a Criação e reconciliação com todas as coisas, “tanto as 
que estão na terra quanto as que estão nos céus” (Colossenses 
1:20). O Espírito de Deus está sempre e em toda a parte no 
trabalho de combate à pobreza mundial, restaurando a saúde, 
renovando a criação e conciliando os povos”.

É esta a base de fé que nos permite, na Igreja Metodista 
Unida, oferecer esperança a quem desespera e trazer alegria 
em lugar da tristeza. Podemos unir os corações na tradicion-
al oração de S. Francisco de Assis sobre agirmos no espírito 
de Cristo, para que também nós possamos semear amor onde 
houver ódio, levar o perdão onde houver ofensa, derramar luz 
onde houver trevas. Como instrumentos de paz e justiça, po-
demos procurar substituir a discórdia pela harmonia e reparar 
a fragilidade que fragmenta a plenitude da “shalom”.

Actividades do programa
A Junta Geral de Igreja e Sociedade levará a cabo as se-

guintes actividades de “Paz com justiça”:
1. implementar as “Políticas para uma paz justa” con-

forme especificado nos documentos do Conselho dos Bispos 
“Em defesa da Criação” e “A Criação renovada de Deus: ape-
lo à esperança e à acção” e as resoluções “A Igreja Metodista 
Unida e a paz”, “Globalização e o seu impacto na dignidade 

humana e nos direitos humanos”, bem como outras resoluções 
sobre guerra, paz, desarmamento e terrorismo;

2. participar na peregrinação pela Justiça e paz como 
contributo para concretizar o apelo da 10.ª assembleia do 
Conselho Mundial de Igrejas realizada em 2013 em Busan, 
na Coreia do Sul;

3. trabalhar com o Conselho Mundial de Igrejas, órgãos 
interconfessionais e ecuménicos e organizações seculares 
com vista a políticas de justiça social e programas que pro-
curem a plenitude da paz para todos os povos de Deus; e

4. trabalhar para erradicar atitudes e padrões comporta-
mentais sistémicos que perpetuem o pecado do racismo e da 
discriminação de género em prol das áreas da paz, justiça e 
integridade da Criação.

Para alcançar estes objectivos, a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade poderá:

a. ajudar as conferências anuais, os distritos e as igrejas 
locais a organizar e realizar actividades de Paz com justiça e 
a promover as Oferendas do domingo especial de paz com 
justiça em coordenação com as Comunicações Metodistas 
Unidas; 

b. fornecer um fluxo regular de informação sobre questões 
públicas a igrejas locais, distritos e conferências anuais e cen-
trais;

c. reforçar a sua capacidade para agir como defensora 
de políticas públicas referentes a medidas que melhorem as 
relações globais e avancem no sentido da pacificação, além 
de medidas que ofereçam emprego, habitação, educação, 
alimentação, cuidados de saúde, subsídios de apoio e água 
potável para todos; 

d. ajudar as conferências anuais e centrais e/ou as igrejas 
locais a avaliar e responder ao efeito desproporcional das in-
justiças com base em distinções raciais e étnicas no mundo; e

e. ajudar os coordenadores de Paz com justiça das con-
ferências anuais a desempenhar os seus deveres.

Com vista a financiar as actividades destinadas a (a) con-
cretizar as “Políticas para uma paz justa” contidas nos docu-
mentos do Conselho dos Bispos “Em defesa da Criação” e “A 
Criação renovada de Deus: apelo à esperança e à acção” e a (b) 
perseguir outros objectivos de paz e justiça contidos na visão 
de “shalom” do presente documento, as receitas serão proveni-
entes das Oferendas do domingo especial de paz com justiça e 
de outras fontes possíveis de acordo com o Livro da Disciplina 
de 2012 ¶ 263.5 e os Donativos especiais da missa mundial.

Afectação
As Oferendas do domingo especial de paz com justiça 

serão da responsabilidade da Junta Geral de Igreja e Sociedade.

Justificação:
A Paz com justiça é uma expressão de fé na paz da Bíblia 

(“shalom”). Esta nova resolução fornece a explicação e ori-
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entação para compreender a importância do Domingo espe-
cial de paz com justiça e de que forma promove a “shalom” 
bíblica.

R9999.

Número de petição: 60852-FA-R9999-G; Joyner, Alexander -  
Parksley, VA, EUA. 1 Petição similar

Diplomacia e investimentos na Palestina

Adicionar nova resolução “Diplomacia e investimentos 
do Médio Oriente na Palestina”

Considerando que o conflito israelo-palestiniano é um 
dos conflitos mais complexos do mundo, com um processo 
de paz ineficaz que dura há anos, apesar do forte apoio de 
uma solução de dois estados da parte do povo israelita e pal-
estiniano; e

Considerando que a guerra de 1967 entre Israel e as 
nações árabes circundantes resultou na ocupação de territóri-
os palestinianos, e que o processo de paz iniciado com os 
Acordos de Oslo de 1993 não conseguiu ainda criar um esta-
do palestiniano soberano, embora tenham sido feitas ofertas 
de estatuto definitivo em 2000 e em 2008. Nunca se conse-
guiu chegar a um acordo e ambas as partes se afastaram das 
negociações a determinada altura; e 

Considerando que ambas as partes continuam a sofrer 
com o crescimento dos aglomerados israelitas e com o con-
trolo sob a população palestiniana e a economia e a falta de 
segurança para os israelitas; 

Considerando que a intransigência de ambas as partes 
cria uma situação volátil e perigosa a nível regional e mundial 
e que este conflito só terá verdadeiramente um fim se se che-
gar a um acordo que resulte num tratado de paz; e 

Considerando que simples apelos para as partes re-
tomarem as negociações deixaram de ser suficientes para li-
dar com a urgência da situação;

SEJA, POR CONSEGUINTE, decidido que a Conferência 
Geral de 2016 apele à Junta Geral da Igreja e da Sociedade&, 
à Junta Geral dos Ministérios Globais e à Junta Geral de 
Pensões e Benefícios de Saúde da Igreja Metodista Unida, 
respectivamente, que: 

1. Influenciem o governo dos Estados Unidos a elab-
orar um acordo de paz justo e abrangente para apresentar 
aos israelitas e aos palestinianos na esperança de que am-
bas as partes assinem o acordo num período de dois anos, 
oferecendo-lhes uma variedade de fortes incentivos para os 
encorajar a assinar. Para além da ajuda externa, estes incen-
tivos poderiam incluir acordos comerciais e de expedição fa-
voráveis, disponibilização favorável de vistos de trabalho e 
de estudante e coordenação em várias frentes diplomáticas. 
O acordo abrangente reconheceria um estado palestiniano, 
com fronteiras definidas, e resolveria os problemas centrais 

do estatuto de Jerusalém, aglomerações, refugiados e dis-
posições de segurança; e      

2. Apelem aos governos nacionais representados na Igreja 
Metodista Unida que invistam capital diplomático significati-
vo para o apoio de tal enquadramento; e

3. Incentivem a Junta Geral de Pensões e outros inves-
tidores, tais como fundações da Igreja Metodista Unida, a 
continuarem a investigar e identificar oportunidades de in-
vestimento na infra-estrutura da economia palestiniana para 
ajudar a construir um estado palestiniano viável e reforçar o 
bem-estar económico das economias palestinianas. 

Justificação:
À luz da degradação e estagnação do processo de paz, 

os membros da Igreja Metodista Unida devem influenciar o 
governo dos Estados Unidos de modo a assumirem um papel 
mais pró-activo nas negociações. 

R9999.

Número de petição: 60856-FA-R9999-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja 
e Sociedade. DeLarme, Shirley - Port Orchard, WA, EUA 
para a Conferência Anual do Noroeste do Pacífico. 1 Petição 
similar

Desinvestimento da Caterpillar 

Adicionar nova resolução ao Livro de Resoluções con-
forme se segue:

A Conferência Geral de 2012 da Igreja Metodista Unida 
pediu a todas as juntas e agências gerais Metodistas Unidas 
para considerarem defender que todas as empresas recon-
heçam formalmente e adoptem para os seus códigos de conduta 
os Princípios de Orientação das Nações Unidas em Negócios 
e Direitos Humanos (também conhecidos como os Princípios 
Ruggie). A declaração presente na secção Investimentos 
Socialmente Responsáveis do Livro de Disciplina da Igreja 
Metodista Unida afirma que “As juntas e agências devem 
dar atenção à defesa dos accionistas, incluindo a deseja de 
desinvestimento corporativo” (Livro de Disciplina de 2012, 
¶ 717). Adicionalmente, a Igreja Metodista Unida opõe-se à 
ocupação, por parte de Israel, da Cisjordânia e da Faixa de 
Gaza (Resolução 6111, “Oposição a assentamentos israelitas 
em terras palestinianas” Livro de Resoluções de 2012).

As máquinas da Caterpillar, Inc. são utilizadas pelo gover-
no israelita e pelas forças militares israelitas para a demolição 
de casas palestinianas e instalações de abastecimento de água 
nos territórios palestinianos ocupados, na construção do muro 
de separação, na construção de assentamentos e infra-estru-
turas de assentamento nas terras palestinianas, no desenrai-
zamento de oliveiras, na criação de bloqueios de estradas 
e como armas (“Facts on the Ground: Heavy Engineering 
Machinery and the Israeli Occupation Report,” Who Profits 
Research Center, Julho de 2014). 
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Os buldózeres D9 da Caterpillar eleitos pelas forças mil-
itares israelitas não são o equipamento familiar utilizado para 
agricultura ou projectos municipais, sendo máquinas de dois 
andares que pesam 54 quilos/60 toneladas com uma lâmina 
frontal de mais de 1,8 metros de altura e 4,5 metros de lar-
gura e um escarificador hidráulico semelhante a uma garra 
na parte de trás, bem como uma peça de artilharia montada 
em torre (Campanha Caterpillar, Campanha dos EUA para 
pôr fim à ocupação israelita, [www.endtheoccupation.org]). 
Na verdade, um comandante militar israelita referiu-se aos 
buldózeres da Caterpillar como a “principal arma” na ocu-
pação militar da Cisjordânia e da Faixa de Gaza (Alon, Ben 
David ‘Israel-Double Jeopardy,’ Janes Defense Weekly, 
11/17/04). O Ministro da Defesa israelita Shaul Mofaz de-
clarou que o “D-9 é uma arma estratégica aqui” (www.btselem 
.org/Download/200101_Civilians_Under_Siege_Eng.doc). 
As máquinas da Caterpillar têm sido utilizadas na morte de 
civis palestinianos, incluindo uma mulher grávida, um para-
plégico, um homem idoso paralisado e famílias, incluindo 
crianças (www.apnewsarchive.com/2002/Bodies-Recovered-
in-Nablus-Rubble/id-d7216a4b0417bdcf9c2beac8a5a7e554). 
Uma activista da paz americana, Rachel Corrie, foi morta por 
um buldózer da Caterpillar quando tentava proteger uma casa 
palestiniana da demolição (http://rachelcorriefoundation.org/).

A Caterpillar vende o seu equipamento militar a Israel 
através do Programa de Vendas Militares ao Estrangeiro 
dos EUA. Como este equipamento foi militarizado e é uti-
lizado como uma arma nos territórios ocupados, a venda de 
buldózeres da Caterpillar às forças militares israelitas viola a 
Arms Export Control Act (Lei de Controlo de Exportação de 
Armamento) dos EUA, que proíbe a utilização de máquinas 
ou armas fabricadas nos EUA contra uma população civil.

O único distribuidor da Caterpillar em Israel, a Zoko 
Enterprises, disponibiliza funcionários que podem exercer 
funções de soldados de reserva para efectuar a manutenção 
dos D-9 durante as operações militares no campo de batalha 
(“Facts on the Ground: Heavy Engineering Machinery and 
the Israeli Occupation Report,” Who Profits Research Center, 
Julho de 2014).

Um relatório de 2013 da Comissão dos Direitos do 
Homem das Nações Unidas declara: “A Caterpillar pode-
ria proteger-se contra o uso militarizado indevido dos seus 
equipamentos através da implementação de restrições de 
utilização nos seus contratos de venda, como a inserção de 
disposições que eliminem vendas adicionais se os produtos 
da Caterpillar forem utilizados em violações dos direitos hu-
manos. Tal opção permitiria à Caterpillar enviar uma men-
sagem inequívoca de que não será cúmplice de violações dos 
direitos humanos” (Relatório paralelo conjunto da Iniciativa 
Global para Direitos Económicos, Sociais e Culturais da 
Comissão de Direitos do Homem das Nações Unidas, 109.ª 
sessão, 14 de Outubro–1 de Novembro de 2013).

A Caterpillar já demonstrou que consegue orientar os 

seus distribuidores e filiais em matéria de utilização dos seus 
equipamentos através de uma carta que os proíbe de aceitar 
encomendas de equipamentos que possam, em última análise, 
ser utilizados no Irão (www.wsj.com/articles/SB1000142405
2748703429304575095430605944518).

A comunidade cristã palestiniana, através do documen-
to Kairos Palestina, solicitou o apoio da Igreja mais ampla 
(Kairos Palestina.  “A Moment of Truth: A Word of Faith, 
Hope and Love from the Heart of Palestinian Suffering” 
[www.kairospalestine.ps/sites/default/Documents/English 
.pdf Web. Dezembro de 2009]). Os líderes cristãos palestinia-
nos solicitaram especificamente o apoio da Igreja Metodista 
Unida; (Carta à Igreja Metodista Unida de Rifat Odeh Kassis, 
Coordenador geral, Kairos Palestina, 28 de Novembro de 
2014 [www.kairosresponse.org/Rifat_Kassis.html. Web. 
Janeiro de 2015]). Todos os missionários da IMU em missão 
na Terra Santa ao longo dos últimos 25 anos apoiam igual-
mente acções concretas da nossa denominação para mostrar o 
nosso apoio aos direitos dos palestinianos (United Methodist 
Missionaries Support Divestment from the Israeli occupation. 
[www.kairosresponse.org/UMC_Missionaries_Divestment.
html. Web. Janeiro de 2015]).

A Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde (JGPBS) 
da Igreja Metodista Unida detém acções na Caterpillar, Inc. e 
tem aumentado significativamente estas participações desde a 
Conferência Geral de 2012. 

Durante dez anos, vários grupos da Igreja Metodista 
Unida, outras denominações e inúmeros grupos de sensibi-
lização chamaram a atenção da Caterpillar, Inc. para as vi-
olações dos direitos humanos através de cartas, e-mails e 
reuniões privadas com responsáveis da Caterpillar. Porém, 
a empresa não tomou quaisquer medidas correctivas. Apesar 
dos sucessivos debates referentes a esta questão, a Caterpillar, 
Inc. recusou um pedido direito da JGPBS para assinar os 
Princípios de Orientação nos Negócios e Direitos Humanos 
das Nações Unidas.

A JGPBS, no âmbito dos seus filtros de Investimentos 
Socialmente Responsáveis, possui uma listagem de “armas”, 
entre outros produtos, que não vão ao encontro dos valores 
metodistas unidos e, por conseguinte, “exclui investimentos 
em empresas com rendimentos significativos provenientes de 
. . . armas . . .” Em 2012, a JGPBS divulgou um comunicado 
a expressar “a nossa crença de que as políticas da empresa 
expõem a Caterpillar e, por extensão, os seus accionistas, a 
riscos financeiros e de reputação”.

Para incentivar as empresas a responder às preocupações 
da Igreja Metodista Unida e para evitar lucrar com armas que 
apoiam a ocupação de Israel, a Conferência Geral de 2016 da 
Igreja Metodista Unida aconselha a Junta Geral de Pensões e 
Benefícios de Saúde a alienar as suas acções da Caterpillar e 
a excluí-la de qualquer investimento adicional até a empresa 

1. assinar os Princípios de Orientação nos Negócios e 
Direitos Humanos das Nações Unidas; 
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2. interromper o fornecimento de buldózeres D-9 a Israel 
para ser utilizados como armas nos territórios palestinianos 
ocupados; e 

3. proibir todos os distribuidores e filiais da Caterpillar de 
aceitar quaisquer encomendas de equipamentos sempre que o 
distribuidor ou a filial tenha conhecimento prévio de que os 
produtos serão utilizados na construção de assentamentos is-
raelitas, na construção de estradas de desvio, na construção da 
barreira de segurança ou na demolição de casas palestinianas 
e campos agrícolas nos territórios palestinianos ocupados.

Justificação:
Os fundos da Igreja Metodista Unida não devem ser in-

vestidos em empresas ou instituições que lucrem com activi-
dades realizadas em territórios ocupados ilegalmente.

R9999.

Número de petição: 60867-FA-R9999-G; Pritchett, Chett - 
Washington, DC, EUA para a Federação Metodista para a 
Acção Social.

Campanha educativa acerca da Hewlett Packard

CONSIDERANDO QUE os membros da Igreja Metodista 
Unida participaram no envolvimento dos accionistas com a 
Hewlett Packard durante mais de sete anos e pediram-lhes 
para terminar o seu envolvimento com a ocupação ilegal de 
terras palestinianas (<https://www.kairosresponse.org/up 
loads/UM_CorpEngagement_2004-11.pdf>); e,

CONSIDERANDO QUE a Hewlett Packard fornece 
serviços de gestão de informação a prisões privadas e estatais 
nos Estados Unidos, promovendo o complexo prisional-in 
dustrial (<http://www8.hp.com/h20195/v2/GetDocument.as 
px?docname=4AA3-3858ENW&cc=us&lc=en>); e,

CONSIDERANDO QUE a Igreja Metodista Unida, at-
ravés da acção da Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde 
(<http://www.gbophb.org/news/release/pr20120103/>), criou 
um quadro de alienação de prisões privadas; e

CONSIDERANDO QUE o complexo prisional-indus-
trial e o complexo militar-industrial estão cada vez mais in-
terligados através da utilização de tecnologias desenvolvidas 
pela Hewlett Packard, agravando a desumanização do sistema 
de pessoas presas na América, bem como de palestinianos e 
israelitas; e, 

CONSIDERANDO QUE a Hewlett Packard fornece 

serviços de armazenamento de dados para colonatos ilegais, 

gere tecnologias de informação para a Marinha israelita e re-

aliza uma monitorização biométrica de postos de controlo na 

Cisjordânia (<http://www.whoprofits.org/sites/default/files 

/hp_report-_final_for_web.pdf>); e

CONSIDERANDO QUE a Hewlett Packard é o maior 

contratante militar do mundo mas não é considerada parte 

do sector militar e não é afectada pelos seis filtros sociais da 

Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde (<http://www 

.your-poc.com/top-20-defense-contractors-2015/>); e, 

CONSIDERANDO QUE mais de 3000 cristãos palestinia-

nos imploraram aos cristãos de todo o mundo para cumprirem 

as promessas de acabar com a ocupação israelita de terras pal-

estinianas; e a Igreja Metodista Unida recebeu um apelo es-

pecífico dos líderes dos cristãos palestinianos para se oporem 

às violações dos direitos humanos (www.kairospalestine.ps/

sites/default/Documents/English.pdf <file:///C:\Users\inny%

60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%60%

60%60\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20

Internet%20Files\Content.Outlook\9WYX9CK1\www.kai 

rospalestine.ps\sites\default\Documents\English.pdf>); e,

CONSIDERANDO QUE não houve qualquer progresso 

significativo com a Hewlett Packard e nenhuma indicação da 

vontade de mudar o seu envolvimento na ocupação de terras 

estrangeiras ou no complexo prisional-industrial; e

CONSIDERANDO QUE as ferramentas de não violên-

cia para a educação e consumo ético são centrais para uma 

expressão viva do discipulado; e,

CONSIDERANDO QUE a Igreja Metodista Unida de-

fende o direito de o povo saber o nível de impacto corporativo 

(¶ 163I do Livro de Disciplina da Igreja Metodista Unida);

Seja, por conseguinte, decidido que a Conferência Geral 

de 2016 apele a todas as juntas e agências, escritórios de con-

ferências, congregações locais, ministros de campus e a to-

dos os membros individuais da Igreja Metodista Unida para 

ponderarem as afirmações acima mencionadas e terem isso 

em consideração antes de comprarem equipamentos e tecno-

logias da Hewlett Packard. 
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United Methodist Insurance is a non-profi t captive insurance company started by the General Council on Finance and Administration (GCFA) of The United 
Methodist Church. UMI’s only mission is to protect the property and ministries of The United Methodist Church. Its programs are specially designed to 
provide insurance protection to our churches, annual conferences and agencies. 

United Methodist Insurance | P.O. Box 5000 | Bennington, VT 50201 | 855-606-6505
uminsure.org

The Greatest
Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your 
mind and with all your strength. The second is this: Love your neighbor as yourself. 
There is no commandment greater than these. Mark 12:30-31 (NIV)

Jesus, when asked what the greatest commandment was, answered the 
teacher of the law with the words above. The requirement to “love your 
neighbor as yourself” often is the hardest to follow.
 
UMI’s mission is to protect the property and ministries of The United 
Methodist Church. We provide a comprehensive insurance program at a 
competitive price to prevent serious gaps in insurance coverage for your 
church, agency or annual conference. All too often, we fi nd signifi cant 
omissions in coverage or inadequate limits when we review competitors’ 
programs which will cause real problems for a church and others who may 
be hurt in the event of a claim. 

You can trust UMI to help protect your church and your neighbors 
because UMI:
 • Provides the insurance you need for your church, based on historical  
  losses in The United Methodist Church and minimum insurance  
  recommendations from annual conferences and GCFA.
 • Performs property valuations using leading industry tools to help  
  you insure your property at accurate replacement cost values.
 • Supports and services your church with customer service   
  representatives who handle only church insurance and have an  
  average of 23 years of insurance experience, so they are qualifi ed  
  and prepared to help you. 

Please call toll-free at (855) 606-6505 or visit UMI at uminsure.org.
Let us help protect you and those whom you serve.

Commandment
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Educational Opportunities
Changing the Church, the Ministry & Individual Lives

through Christian Travel since 1974

Serving United Methodist Churches for over 40 years!

EO provides Christian travel
opportunities to enhance
your church’s spiritual
formation and fellowship
ministries.

• Holy Land
• Biblical Cruises
• Wesley Heritage Tours
• European Tours
• Retreat Cruises
• River Cruises
• Customized Travel 
    for groups, schools,
    seminaries, and
    sabbaticals

EO is proud to be a Strategic Sponsor of the
General Council on Finance and Administration of The United Methodist Church.

For more information or to register

www.eo.travel/UMC
800-247-0017

Host a Tour
& Earn Your

Travel
www.eo.travel/host

@eotours

The EO Missions department can provide
discounted airfare & travel services for

your next mission trip.
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800-672-1789 | Cokesbury.com
Call your local Community Resource Consultant

Prices subject to change. Cokesbury prices reflect discount off regular prices. ADCA10

NEW
CEB Wesley Study Bible,  general editors  
Joel B. Green, William H. Willimon.  
 
The CEB edition of the Wesley Study Bible 
helps readers to be transformed through study 
and, in turn, to be inspired to transform the 
world. Contributors from across the Wesleyan 
family join together to help others experience 
God in fresh ways.
9781609261979. Hardcover, Tweed. $39.99; 
Cokesbury Price $26.79

Also available: 
9781609261108. DecoTone. 
$49.99; Cokesbury Price $33.99

Learn to Grow as a Disciple,
Live Abundantly, & Serve Faithfully
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225 years.
195,000 items.
One mission.

Reach more people, in more places with quality services and 

resources that help them come to know and deepen their 

knowledge of God through Jesus Christ, learn to love God, 

and choose to serve God and neighbor.

And reaching us has never been easier— 

how may we serve you today?

Visit our 10,000 square-foot display at General Conference,  
find us online at Cokesbury.com, or call 800.672.1789.

•Waiting on the specific number to plug in here>>>>
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• FREE training videos on 
DeepBlueKids.com help teachers 
feel prepared to lead

• An innovative Deep Blue 
Adventure App will make a splash 
with today’s tech-savvy kids

• Online subscriptions provide 
access to leader guides and 
streaming videos 

• Fully animated stories on the 
DVD engage kids with a familiar 
and fun format

• FREE training videos on 
DeepBlueKids.com help teachers 
feel prepared to lead

• An innovative 
Adventure App
with today’s tech-savvy kids

• Online subscriptions provide 
access to leader guides and 
streaming videos 

• Fully animated stories on the 
DVD engage kids with a familiar 
and fun format

KIDS LOVE IT.  PLAIN AND SIMPLE.
The award-winning Deep Blue Kids Bible.

800-672-1789 | Cokesbury.com
Call your local Community Resource Consultant

Add a splash of fun to Sunday mornings 
with a weekly Bible adventure just for kids!

In the depths of who I am 
I rejoice in God my savior. 

                            —Luke 1:47, CEB

A
D

C
A

4

800-672-1789 | Cokesbury.com

Now instead of saying ‘skip me’ when we go around the 
circle to read, they volunteer to be Scripture Reader and 
want to keep going through entire passages . 

— Meredythe Jones, SUNDAY SCHOOL TEACHER

View a sample at deepbluekidsbible.com.

DeepBlueKids.com help teachers 

 will make a splash 

DVD engage kids with a familiar 
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800-672-1789 | Cokesbury.com
Call your local Community Resource Consultant

The classic modern meditation on  
John Wesley’s The Character of a Methodist  

is now a brand-new study!

Five Marks of a Methodist: The Fruit  
of a Living Faith, by Steve Harper.  
This gem of a book is based on John 
Wesley’s The Character of a Methodist  
and outlines five clear practices for  
anyone who identifies as a Christian.

9781501800597. Hardcover Book.
$8.99; Cokesbury Price $6.02

Five Marks of a Methodist Study, by Magrey deVega 
with Steve Harper. This compelling 6-session small-
group study is based on Steve Harper’s classic. The 
DVD videos feature deVega and Harper.

9781501820267. Participant Character Guide. $4.99 
9781501820243. Leader Guide. (Includes Participant Character 
Guide.) $9.99; Cokesbury Price $6.69 
9781501820229. DVD. $29.99; Cokesbury Price $23.99

ADCA11

Prices subject to change. Cokesbury 
prices reflect discount off regular prices.

Five Marks of a Methodist

Published byPublished by

LOVE GOD   |  REJOICE IN GOD   
GIVE THANKS   |  PRAY CONSTANTLY   |  LOVE OTHERS
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800-672-1789 | Cokesbury.com
Call your local Community Resource Consultant

A pocket guide for better public speaking

Speaking Well: Essential Skills for Speakers, Leaders, and Preachers
Adam Hamilton

The thought of speaking in public strikes fear in the hearts of many. 
And yet we are often called upon to speak, teach, preach, or make 
presentations in our work and personal lives. Adam Hamilton knows a 
thing or two about what it takes to be an effective speaker; he’s delivered 
nearly 6,000 sermons, speeches, and lectures and is an acclaimed 
presenter around the globe.

In Speaking Well, he offers powerful principles that can signi� cantly 
improve one’s effectiveness as a speaker in any setting. These principles 
are shared in succinct, easy-to-digest chapters that include examples and 
real-life illustrations, helping to build skill and con� dence. 

9781501809934. Hardcover. $14.99; Cokesbury Price $10.04

A
D

C
A

12Prices subject to change. Cokesbury prices re� ect discount off regular prices.

Published byPublished byPublished by

ADCA_ND_12SpWellHalfPG.indd   1 11/17/15   1:58 PM

The New Interpreter’s 
Bible Commentary has 
been repackaged into 

ten handsome volumes, 
packed with the type of 

information you’ll access 
on a regular basis.

TEN VOLUMES THAT LOOK GREAT ON YOUR SHELVES

…WITH CONTENT THAT WON’T LET THEM LINGER THERE.

Order your set today!

800-672-1789 | Cokesbury.com
Call your local Community Resource Consultant
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Relatórios e Legislação Proposta
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Fé e Ordem
CONFERÊNCIA GERAL A IGREJA METODISTA UNIDA

Volume 2  Nashville, Tennessee

Relatório do Comité de Fé e Ordem à Conferência  
Geral da Igreja Metodista Unida 2016

O Comité de Fé e Ordem irá liderar a Igreja Metodista 
Unida na reflexão sobre, como discernir e viver os assuntos 
da fé, ensinamento doutrinal, ordem e disciplina na missão 
e ministério na igreja e o mundo. O comité será uma expres-
são visível do empenho da Igreja Metodista Unida em levar 
a cabo reflexão teológica informada para a actualidade em 
continuidade dinâmica com a fé Cristã histórica, a nossa 
herança comum enquanto Cristãos baseados no testemunho 
apostólico, e na nossa herança wesleyana distintiva. 

(Livro de Disciplina, 2008, ¶ 1908)

Criado com este mandato na Conferência Geral de 2008 
em Fort Worth, no Texas, o Comité de Fé e Ordem tem an-
dado numa viagem sinuosa e rica neste último quadriénio. 
Enquanto a Conferência Geral de 2012 trabalhava para mon-
tar uma estrutura para a igreja após a decisão do Conselho 
Judicial, os parágrafos que autorizavam o Comité de Fé e 
Ordem foram inadvertidamente deixados de fora. O Comité 
agradece ao Conselho dos Bispos, com quem desenvolvemos 
uma estreita relação de trabalho, o financiamento e o apoio 
ao nosso trabalho contínuo. A Junta Geral de Educação Supe-
rior e Ministério e o Gabinete da Unidade Cristã e Relações 
Inter-religiosas também foram parceiros importantes e sig-
nificativos no nosso trabalho, providenciando apoio e pes-
soal. Apesar dos desafios organizacionais, continuámos a 
responder ao mandato dado na nossa criação ao providenciar 
um fórum para conversações sistemáticas intencionais e in-
clusivas acerca de assuntos de fé, doutrina e ordem.

O nosso trabalho neste quadriénio focou-se em quatro 
áreas. (1) Temos trabalhado numa função consultiva com o 
Comité Permanente sobre Assuntos das Conferências Cen-
trais, à medida que este prepara propostas para um “Livro de 
Disciplina Geral” (de acordo com ¶ 101). Consultaram-nos 
a respeito da sua legislação. (2) Preparámos uma declaração 
construtiva da eclesiologia Metodista Unida, agora denom-
inada Wonder, Love and Praise (Admiração, Amor e Lou-
vor). Estamos a apresentar legislação para O Livro de Res-
oluções propondo um processo de estudo deste documento 
em toda a igreja. (3) Temos trabalhado na teologia e prática 

da conferência Cristã a pedido da Comissão da Conferência 
Geral enquanto a comissão procura dar forma à Conferência 
Geral de 2016. Foi produzida uma apresentação sobre Con-
ferência Cristã ao Conselho dos Bispos. Será aplicado algum 
tempo na Conferência Geral sobre Conferência Cristã, com 
materiais de apoio no ADCA e num folheto a ser publicado 
pela Casa Publicadora Metodista Unida (The UM Publish-
ing House). (4) Continuamos a trabalhar num recurso para 
professores para a nossa denominação que possa ser usado 
em aulas de confirmação, na formação de fé para adultos e 
na divulgação e evangelismo. Adicionalmente a estas áreas 
de foco, estamos a propor através de legislação, nova autor-
ização do Comité de Fé e Ordem que esteja relacionado e que 
responda ao Conselho dos Bispos (ADCA, novo ¶ 443-450).

No próximo quadriénio, iremos continuar o nosso tra-
balho nos seguintes projectos: (1) Wonder, Love and Praise 
com o objectivo de apresentar uma versão à Conferência Geral 
de 2020 para adopção como documento de formação oficial 
da igreja, comparável ao By Water and the Spirit (Pela Água 
e o Espírito) e ao This Holy Mystery (Este Santo Mistério); 
e (2) o recurso de formação, que esperamos ter concluído até 
2020. Antecipamos que a estes projectos serão acrescentados 
outros pelo Conselho dos Bispos e pela Conferência Geral. 
Num momento de grande mudança e comoção na igreja e no 
mundo, acreditamos que existe valor em criar um grupo cujo 
objectivo seja ser uma expressão visível do empenho da Ig-
reja Metodista Unida em realizar uma reflexão teológica in-
formada para a actualidade em continuidade dinâmica com 
a fé Cristã histórica, com a nossa herança comum enquanto 
Cristãos baseados no testemunho apostólico e na nossa her-
ança wesleyana distintiva.

Com os melhores cumprimentos,

David Kekumba Yemba, Presidente
O Comité de Fé e Ordem

The United Methodist Church
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¶101 .

Número de Petição: 60276-FO-¶101-G; Streiff, Patrick - 
Zurich, Switzerland para o Comité Permanente dos Assuntos 
de Conferência Central. Yemba, David Kekumba - Kinshasa 
II, nuRepública Democrática do Congo para o Comité da Fé 
e Ordem.

Livro da Disciplina Geral

Emendar o Livro da Disciplina como se segue:
Parte II
Livro da DisciplinaGLOBAL GERAL
¶101 . O Livro da Disciplina Geral reflecte a nossa forma 

Wesleyana de servir Cristo através da doutrina e vida Cristã 
disciplinada. Somos uma denominação mundial unida pela 
doutrina, disciplina e missão através do nosso acordo con-
exional. O Livro da Disciplina Geral expressa essa unidade. 
Cada conferência central pode realizar mudanças e adaptações 
ao Livro da Disciplina Geral  para cumprirmos de forma mais 
proveitosa a nossa missão em vários contextos. Contudo, al-
gumas partes do Livro da Disciplina Geral  não são sujeitas a 
adaptação. As seguintes partes e parágrafos não são sujeitos 
a alteração ou adaptação excepto pela acção da Conferência 
Geral. O Comité Permanente dos Assuntos da Conferência 
Geral tem como principal responsabilidade propor as revisões 
da Conferencia Geral a este parágrafo. 

Partes I, III-V 
I. Constituição ¶¶ 1–61
II. Livro da Disciplina Geral ¶ 101 
III. Normas Doutrinárias e a Nossa Tarefa Teológica  

¶¶ 102–105 
IV. O Ministério de Todos os Cristãos ¶¶ 120–143 
V. Princípios Sociais Prefácio, Preâmbulo e ¶¶160–166
O Comité Permanente dos Assuntos da Conferência 

Central, em consultoria com o Comité da Fé e Ordem, trará 
recomendações para a Conferência Geral de 2016 relativa-
mente a que partes e parágrafos na Parte VI do  Livro da Dis-
ciplina não são sujeitas a alteração ou adaptação. legislação 
à Conferência Geral de 2020 para alterar a estrutura do Livro 
da Disciplina Geral  para incluir uma Parte VI, Organização 
Geral e Administração não sujeita a alteração ou adaptação 
pelas conferências centrais, e uma Parte VII, Organização 
Adicional e Administração, adaptável pelas conferências cen-
trais de acordo com ¶ 31.5. O conteúdo da Parte VI do Livro 
da Disciplina 2016 vai ser incluído na Parte VI ou Parte VII 
do Livro da Disciplina Geral. 

A Comissão da Conferência Geral é comandada a reser-
var o tempo adequado nos primeiros três dias da Conferência 
Geral de 2020 para consideração plenária e acção sobre a Par-
te VI, Administração e Organização Geral, submetida pelo 
Comité Permanente dos Assuntos da Conferência Central. As 
alterações subsequentes à Parte VI serão revistas pelo Comité 
Permanente dos Assuntos da Conferência Central para sub-
missão à Conferência Geral. 

Justificação:
A revisão mandata o Comité Permanente a completar o 

trabalho durante o próximo quadriénio, substitui “global” por 
“geral” e deste modo traz unidade na terminologia (conferên-
cia Geral, bispos como superintendentes gerais, ver ¶ 31.5), 
e comanda a Comissão da Conferência Geral a estruturar um 
processo para . . .

¶101 .

Número de petição: 60352-FO-¶101-G; Cape, Kim - 
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Processo do Livro de Disciplina Geral 

Emendar ¶101
Parte II . Livro de Disciplina GLOBAL A NOVA DIS-

CIPLINA GERAL
¶ 101 . O Livro de Disciplina reflecte a nossa forma Wes-

leyana de servir Cristo através da doutrina e vida Cristã dis-
ciplinada. Somos a igreja Metodista Unida em uma denomi-
nação mundial unida pela doutrina, disciplina e missão através  
do nosso de umconvénio conexional.  O Livro de Uma nova 
Disciplina Geral reflectirá nossa forma Wesleyana de servir 
Cristo e expressa  esta nossa união. Cada conferência central 
pode fazer as alterações e as adaptações ao Livro de Discipli-
na para alcançar mais proficuamente nossa missão em vários 
contextos. Contudo, algumas partes do Livro de Disciplina  
não estão sujeitas à daptação. As seguintes partes e parágra-
fos não estão sujeitas a alteração ou adaptação excepto por 
acção da Conferência Geral. A Comissão Permanente sobre 
os Assuntos da Conferência central tem a responsabilidade 
principal para propôr as revisões deste parágrafo à Conferên-
cia Central. 

Partes I, III-V 
A nova  Disciplina Geral conterá o que é distintamente 

conexional e está dividida nas seguintes partes: 

Alterações Propostas ao Livro da Disciplina
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I. Constituição ¶¶ 1–61 
III. Padrões Doutrinários e a nossa Tarefa Teológica 
¶ 102–105 
IV. O Ministério de todos os Cristãos 
¶ 120–143 
V. Prefácio de Princípios Sociais, Preâmbulo e 
¶ 160–166 
VI. Organização e Administração: A comissão Perma-

nente sobre Assuntos das Conferências Centrais, em consulta 
com a Comissão de Fé e Ordem levará as recomendações para 
a Conferência Geral de2016 2020 para uma versão provisória 
da toda a Parte VI em uma nova Disciplina Geral para uma 
versão provisória dos Regulamentos Gerais, e a versão pro-
visória da legislação adicional para os território fora dos lim-
ites das conferências centrais, para a adopção e a implemen-
tação até a Conferência Geral de 2020.  Em preparação para a 
versão provisória da Parte VI, capítulo 5 (Ordem Administra-
tiva), a Comissão Permanente sobre Assuntos das Conferên-
cias Centrais trabalhará em conjunto com a Mesa Conexional. 
Em preparação para a versão provisória da Parte VI, capítulo 
2 (O Ministério dos Ordenados), e Parte VI, capítulo 3 (A 
Superintendência), a Comissão Permanente sobre Assun-
tos das Conferências Centrais trabalhará em conjunto com a 
Comissão para o Estudo do Ministério. Após a Conferência 
Central de 2016, as conferências centrais continuarão a ter o 
poder de adaptação do Livro de Disciplina de acordo com o 
parágrafo. 31.5.

Justificação:
Devido a responsabilidade da Mesa Conexional sobre as 

recomendações relacionadas à Ordem Administrativa e a re-
sponsabilidade da Comissão para o Estudo do Ministério em 
estudar e fazer as recomendações para o Ministério Licencia-
do/Ordenado e a Superintendência, estes dois corpos precis-
am ser incluídos no desenvolvimento de uma nova Disciplina 
Geral.

¶101 .

Número de Petição: 61018-FO-¶101; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, EUA.

Solução de Duas Jurisdições –  
Poder para Adaptar a Disciplina

Emendar: ¶ 101 O Livro da Disciplina reflecte a nossa 
forma Wesleyana de servir Cristo através da doutrina e vida 
Cristã disciplinada. Somos uma denominação mundial unida 
pela doutrina, disciplina e missão através do nosso acordo con-
exional. O Livro da Disciplina expressa essa unidade. Cada 
conferência central e conferência jurisdicional pode fazer as 
alterações e as adaptações ao Livro da Disciplinapara alca-
nçar mais proficuamente a nossa missão em vários contextos. 

Contudo, algumas partes do Livro da Disciplina não estão su-
jeitas a adaptação. As seguintes partes e parágrafos não são 
sujeitos a alteração ou adaptação, excepto pela acção da Con-
ferência Geral. O Comité Permanente dos Assuntos da Con-
ferência Geral tem como principal responsabilidade propor as 
revisões da Conferência Geral a este parágrafo. 

 Partes I, III-V
1. Constituição ¶¶ 1–61
2. Padrões Doutrinários e a nossa Tarefa Teológica  

¶¶ 101–104
3. O Ministério de todos os Cristãos ¶¶ 120–142
4. Prefácio dos Princípios Sociais, e Preâmbulo e ¶¶160 

– 166 

Justificação:
Uma forma de alcançar a unidade amigável na IMU é 

através de uma solução de Duas Jurisdições. Esta peça dessa 
solução confere às jurisdições o mesmo poder como as con-
ferências centrais para adaptar partes da Disciplina e expande 
as secções adaptáveis para incluir o corpo principal dos nos-
sos Princípios Sociais. Consultar jurisdictionalsolution.org.

¶104 .

Número de petição: 60864-FO-¶104; Mhone, Daniel - 
Blantyre, Malaui.

Eliminação

Eliminar o ¶ 104—ARTIGO XXIII – Dos governantes 
dos Estados Unidos da América

O Presidente, o Congresso, as assembleias gerais, os gov-
ernadores e os Conselhos de Estado, enquanto representantes 
do povo, constituem os governantes dos Estados Unidos da 
América, de acordo com a divisão dos poderes que lhes são 
atribuídos pela Constituição dos Estados Unidos e pelas con-
stituições dos respectivos estados. Sendo os referidos estados 
uma nação soberana e independente, não devem ser submeti-
dos a qualquer jurisdição estrangeira.

Justificação:
O artigo aborda os governantes dos Estados Unidos da 

América. Dada a natureza global da Igreja Metodista Unida, 
o artigo é irrelevante para a Igreja Metodista Unida global.

¶104 .

Número de Petição: 60980-FO-¶104-G; Watts, Joel L. - 
Charleston, WV, EUA. 6 Petições similares

Adicionar Credo Niceno às Normas Doutrinárias 

Para implementar as emendas Constitucionais nas pe-
tições similarmente intituladas, emendar ¶ 104 como se segue:
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¶ 104 . SECÇÃO 3—AS NOSSAS NORMAS 
DOUTRINÁRIAS E REGRAS GERAIS

OS ARTIGOS DE RELIGIÃO DA IGREJA METODIS-
TA3

. . .
A CONFISSÃO DA FÉ DA IGREJA DA IRMANDADE 

UNIDA EVANGÉLICA6

. . .
OS SERMÕES PADRÃO DE WESLEY
. . .
AS NOTAS EXPLICATIVAS DO NOVO TESTAMEN-

TO
. . .
AS REGRAS GERAIS DA IGREJA METODISTA7

. . .
O CREDO NICENO-CONSTATINOPOLITANO
Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, Criador do céu 

e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigénito 

de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos: Deus de 
Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro; ger-
ado, não criado, consubstancial ao Pai, Por Ele todas as coisas 
foram feitas. E por nós, homens, e para nossa salvação desceu 
dos Céus, E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem 
Maria, e Se fez homem. Também por nós foi crucificado sob 
Pôncio Pilatos; padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao ter-
ceiro dia, conforme as Escrituras; e subiu aos Céus, onde está 
sentado à direita do Pai. De novo há-de vir em sua glória, para 
julgar os vivos e os mortos; e o seu reino não terá fim.

Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede 
do Pai e do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e glorifica-
do: Ele que falou pelos Profetas. Creio na Igreja una, santa, 
católica e apostólica. Professo um só baptismo para remissão 
dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos, e a vida do 
mundo que há-de vir. Ámen.

Justificação:
Implementar a legislação para as emendas para ¶¶ 3 e 17. 

As Normas Doutrinárias afirmam o Credo Niceno. Incluir o 
credo reforça ainda mais a conversação ecuménica, conferin-
do uma estrutura teológica ao diálogo e discernimento den-
tro do Metodismo Unido. Também, professa a nossa conexão 
teológica e herança com o resto da Igreja de Jesus Cristo.

¶105 .

Número de petição: 60676-FO-¶105-G; Arnold, Bill - 
Wilmore, KY, EUA.

Revisão de nossa tarefa teológica

Emendar ¶ 105 como se segue:
¶ 105 . SECÇÃO 4—NOSSA TAREFA TEOLÓGICA
A teologia é o nosso esforço para reflectir sobre as acções 

de graça de Deus em nossas vidas. Em resposta . . .
A natureza da nossa tarefa teológica
Nossa tarefa teológica é tanto crítica como construti-

va . É imperativo que. . .
. . .
Orientações teológicas: Fontes e critérios
. . .
Na prática, a reflexão teológica pode também partir do 

princípio da tradição, experiência ou da análise racional. O 
mais importante é que todas as quatroNo entanto estas três 
orientações devem devem tornar-se considerações teológi-
cas,de fé, sérias perante o centro vivo da fé Cristã conforme 
revelado na Escritura, nossa primeira autoridade. Recorremos 
as estas três no processo de interpretar a Escritura (processo 
conhecido como hermenêutica) mas não como fontes inde-
pendentes de verdade. As percepções decorrentes do estudo 
sério das Escrituras e a tradição enriquecem a experiência 
contemporânea. O pensamento crítico e imaginativo nos 
permite uma melhor compreensão da Bíblia e nossa história 
Cristã em comum. 

Escritura
Os Metodistas Unidos compartilham com outros Cristãos 

a convicção que a Escritura é a primeira fonte e critério para a 
doutrina Cristã. Através da Escritura o Cristo vivo nos encon-
tra na experiência da graça redentora. Estamos convencidos 
que Jesus Cristo é a Palavra viva de Deus no seio que confia-
mos em vida e na morte. Os autores bíblicos, iluminados pelo 
Espírito Santo, são testemunhas de que em Cristo o mundo 
reconcilia-se com Deus. A Bíblia sustenta um testemunho 
autêntico para a auto-revelação de Deus na vida, na morte 
e na ressurreição de Jesus Cristo assim como no trabalho de 
criação de Deus, na peregrinação de na relação da aliança de 
Deus com Israel antigo, e nas actividades contínuas do Espíri-
to Santo na história humana.

À medida que abrimos nossas mentes e nossos corações . . . 
A Bíblia é cânone sagrado . . . 
Nossa norma afirma a Bíblia . . . 
Nós lemos a Escritura adequadamente . . . 
Interpretamos textos individuais . . . 
Somos auxiliados pela inquisição académica . . . 
Através desta leitura fiel da Escritura, podemos conhecer 

a verdade sobre a mensagem bíblica e suas relações em nossas 
vidas e na vida do mundo. Assim, a Bíblia serve tanto como 
uma fonte para nossa fé assim como um critério básico para 
a medição de toda verdade e da fidelidade de qualquer inter-
pretação da fé. Como a primeira fonte e critério, a Escritura 
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possui, portanto, uma posição privilegiada entre as outras 
fontes da tarefa teológica.

Enquanto reconhecemos a primazia da Escritura na re-
flexão teológica, nossas tentativas para compreender seu sig-
nificado sempre envolvem não minimizamos as contribuições 
de tradição, experiência e razão nesta reflexão. Assim como a 
Escritura, essas podem tornar-se veículos criativos do Espíri-
to Santo conforme eles actuam dentro da Igreja. Elas Estas 
três fontes aceleram nossa fé, abrem nossos olhos para a mar-
avilha do amor de Deus, e esclarecem nossa compreensão.

A herança Wesleyana, a reflectir suas origens nos etos 
católicos e nos etos reformados do Cristianismo Anglicano, 
leva-nos ao uso auto-consciente destas três fontes na interpre-
tação da Escritura e na formulação das declarações de fé com 
base nos testemunhos bíblicos. Estas fontes são, juntamente 
com a Escritura portanto, indispensáveis para nossa tarefa 
teológica.

A relação estreita de tradição, experiência e razão . . . 
As comunidades de fé em desenvolvimento julgaram-nas, 

portanto, como sendo testemunhas fidedignas desta revelação. 
Ao reconhecer Assim, enquanto reconhecemos a interrelação 
e a inseparabilidade das quatro fontes básicas para a com-
preensão reflexão teológica, nós estamos a seguir um modelo 
que está presente no texto bíblico em si enfatizamos que a 
tradição, a experiência e a razão—em si ou de forma conjun-
ta—não podem ser interpretadas para transgredir a Escritura 
como a primeira fonte e critério para a doutrina.

Tradição
A tarefa teológica . . .
Nestas tentativas, tradição, compreendida tanto em ter-

mos de processo e forma, tem tido um papel importante. O 
passar adiante e o receber o evangelho entre pessoas, regiões 
e gerações constitui um elemento dinâmico da história Cris-
tã. As formulações e as práticas que cresceram a partir de 
circunstâncias específicas contextos históricos específicos 
constituem o legado da experiência corporativa das antigas 
comunidades Cristãs.

Wesley acreditava que as doutrinas deveriam ser prova-
das primeiro pela Escritura e razão, e então pela antiguidade 
Cristã, se necessário fosse. Ele percebia a antiguidade Cristã 
como a “igreja primitiva”, uma idade prístina do Cristianis-
mo, que ele geralmente considerava como os primeiros três a 
quatro séculos da história Cristã. Estas tradições são encon-
tradas em muitas culturas em todo o mundo. Mas a história 
do Cristianismo inclui uma mistura de ignorância, zelo mal 
orientado e pecado. Assim, nós Metodistas Unidos somos 
herdeiros de uma grande herança, que inclui a Crença dos 
Apóstolos e o credo ecuménico composto em Nicéia e Cal-
cedónia (e preservada em nossas Normas Doutrinais, § 104). 
Para além da antiguidade, Wesley apoiou-se na liturgia, ar-
tigos religiosos e homilias da Igreja Anglicana, onde ele foi 

um padre ordenado. Todavia a Escritura segueiu a norma pela 
qual todas as tradições são seriam julgadas.

A história da igreja reflecte o senso mais básico de 
tradição, a actividade contínua do Espírito de Deus a trans-
formar a vida humana. A tradição é a história deste ambiente 
contínuo de graça pelo qual vivem todos os Cristãos, o amor 
auto-doado de Deus em Jesus Cristo. Assim, a tradição tran-
scende a história de determinadas tradições. Neste sentido 
mais profundo de tradição, todos os Cristãos compartilham 
de uma história em comum. Dentro desta história, a tradição 
Cristã precede a Escritura, e ainda assim a Escritura vem a 
ser a expressão focal da tradição. Como Metodistas Unidos, 
perseguimos nossa tarefa teológica abertos às riquezas tanto 
da forma como do poder da tradição.

A multiplicidade de tradições apresenta uma fonte rica-
mente variada para a reflexão e a construção teológica. Para 
os Metodistas Unidos, certas vertentes de tradição possuem 
uma importância especial como fundação histórica de nossa 
herança doutrinal e as expressões distintas de nossa existência 
em comum.

Somos agora Hoje, somo desafiados pelas tradições de 
todo o mundo que enfatizam as dimensões da compreensão 
Cristã que cresce dos sofrimentos e das vitórias dos humilha-
dos.   Estas tradições nos ajudam a redescobrir o testemunho 
bíblico do compromisso especial de Deus com o desfavore-
cido, o deficiente, o preso, o oprimido, o marginal. Nestas 
pessoas encontramos a presença viva de Jesus Cristo.

Estas tradições destacam . . . 
Uma avaliação crítica destas tradições podem compelir a 

pensarmos sobre Deus de novas maneiras maneiras que tanto 
são antigas como modernas , aumentam nossa visão do sha-
lom, e aumentam nossa confiança no amor providente reden-
tor de Deus. 

A tradição actua como uma medida de validade . . . 
Ao discernimos o uso de nossa norma doutrinal e com sin-

ceridade às formas de imersão diversa de identidadetradição   
Cristã que tentamos manter a fidelidade à fé apostólica. Ao 
mesmo tempo Neste processo, nós continuamos arecorrer à 
tradição ecuménica Cristã mais ampla como uma forma de 
expressão da história da graça divina onde Cristãos conseg-
uem reconhecer e dar as boas-vindas uns aos outros em amor.

Experiência
Em nossa tarefa teológica, seguimos a prática de Wesley . . .
Nossa experiência interage com a Escritura neste papel 

confirmado. Fazemos a leitura da Escritura à luz das condições 
e eventos que ajudam a moldar quem somos, e interpretarmos 
nossa experiência nos termos da Escritura. Assim como a 
tradição, as Escrituras seguem sendo a norma pela qual todas 
as experiências são julgadas.
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Todas as experiências religiosas afectam a experiência 
humana; toda experiência humana afecta nossa compreensão 
sobre a experiência religiosa.

Em nível pessoal, a experiência é para o indivíduo o que a 
tradição é para a igreja: É a apropriação pessoal da graça mi-
sericordiosa e fortalecedora de Deus. A experiência autentica 
em nossas vidas as verdades reveladas na Escritura e ilumi-
nadas na tradição, permitindo-nos a reivindicar o testemunho 
cristão como sendo nosso.

Wesley descreveu a fé . . .
Esta “nova vida em Cristo” é o que nós, como Metodis-

tas Unidos, queremos dizer quando falamos da “experiência 
Cristã.,” que não é a experiência comum do não crente. Em 
vez disso, é a experiência única do crente, e corporativamente, 
a igreja, na tarefa de reflectir sobre a Escritura e as realidades 
da vida Cristã. A experiência Cristã oferece-nos novos olhos 
para vermos a verdade viva da Escritura, a confirmar a men-
sagem bíblica de nosso presente. Assim sendo, a experiência 
não se contrapões à Escritura como a primeira fonte e critério 
para a doutrina. Ela confirma a mensagem bíblica de nosso 
presente. Sua experiência Cristã ilumina nossa compreensão 
de Deus e a criação e nos motiva a fazer juízos sensíveis mo-
rais.

Embora profundamente pessoal, a experiência Cristã é 
também corporativa; nossa tarefa teológica é informada pela 
experiência da igreja global e pelas experiência comuns de 
toda a humanidade. Em nossas tentativas para compreender 
a mensagem bíblica, reconhecemos o dom de Deus de amor 
libertador a abraçar toda a criação.

Algumas facetas da experiência humana . . .
Uma nova conscientização . . .
Como fonte de reflexão teológica, a experiência, como 

tradição, é ricamente variada, a desafiar nossos esforços para 
colocar em palavras a totalidade das promessas do evangel-
ho. Interpretamos experiência à luz das normas escriturais, 
tal como nossa experiência informa vivifica nossa leitura da 
mensagem bíblica. Neste aspecto, a Escritura segue sendo 
central em nossos esforços em sermos fiéis para fazermos 
nosso testemunho Cristão.

Motivo
. . .
Na reflexão teológica, os recursos de tradição, experiên-

cia e razão são integrais ao nosso estudo da Escritura sem 
deslocar a primazia da Escritura pela fé e pela prática. Estas 
quatro fontes—cada uma a fazer contribuições distintas, no 
entanto todas a juntarem-se finalmente—juntas orientam nos-
sa busca como Metodistas Unidos para um testemunho Cris-
tão vital e adequado.

O desafio actual para a teologia na igreja
Para além das tensões e dos conflitos históricos que ainda 

exigem resolução, novas questões . . .

Justificação:
Estas mudanças esclarecem nossas raízes sob o enten-

dimento das Escrituras pelo Sr. Wesley e a confirmação dos 
papéis da razão, tradição e experiência, de forma a esclarecer 
que a tradição e especialmente a experiência não são con-
fiáveis onde quer que se desviem da Escritura, que é sempre 
confiável. 

¶120 .

Número de petição: 60544-FO-¶120-G; Klopfenstein, 
Marilee - Seymour, IN, EUA para o Conselho da IMU de 
Rockford. 1 Petição similar

Declaração de Missão

Em quinze locais no Livro da Disciplina, é referenciada 
a declaração de missão da igreja. Solicitamos que seja adicio-
nado em cada caso a frase “para a salvação eterna das pes-
soas”, conforme se segue:

ALTERAR ¶ 120:
¶ 120 . A Missão—A missão da igreja é criar discípulos 

de Jesus Cristo para a salvação eterna das pessoas e para a 
transformação do mundo. As igrejas locais oferecem o con-
texto mais significativo através do qual ocorre a criação de 
discípulos.

ALTERAR ¶ 121:
¶ 121 . Justificação da nossa missão—A missão da igreja 

é criar discípulos de Jesus Cristo para a salvação eterna das 
pessoas e para a transformação do mundo ao proclamar as 
boas novas da graça de Deus e ao exemplificar o comando de 
Jesus para amarmos Deus e o próximo . . .

ALTERAR ¶ 256.1:
1. A escola da igreja e pequenos grupos de ministérios—

Em cada igreja local existe uma série de pequenos grupos de 
ministérios, incluindo a escola da igreja, para suportar a for-
mação de discípulos de Cristo focadosna salvação eterna das 
pessoas e na transformação do mundo. 

ALTERAR ¶ 330.4:
4. Deverão ter passado por um exame doutrinal escrito 

ou verbal administrado pela Junta do Ministério Ordenado. O 
candidato deve ter (1) demonstrado . . . (2) cumprido . . . (3) 
preparado e orado . . . (4) apresentado . . . (5) apresentado um 
projecto que demonstre a frutificação em realizar a missão da 
igreja em “Criar discípulos de Jesus Cristo para a salvação 
eterna das pessoas e para a transformação do mundo.” . . .

ALTERAR ¶ 335.7:
¶ 335 . Requisitos para a admissão de plena conexão e or-

denação como presbítero—Membros provisórios que sejam 
candidatos a plena conexão e ordenação como presbíteros . . . 
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Devem ter: (1) servido a tempo inteiro sob nomeação episcopal 

. . . (7) apresentado um projecto que demonstre a frutificação 

em realizar a missão da igreja em “Criar discípulos de Jesus 

Cristo para a salvação eterna das pessoas e para a transfor-

mação do mundo”; (8) respondido . . .
ALTERAR ¶ 401:
¶ 401 . Tarefa—A tarefa de superintendente na Igreja 

Metodista Unida é da responsabilidade do bispo e estende-se 
ao superintendente distrital, em que cada um possui respons-
abilidades distintas e colegiais. A missão da igreja é criar dis-
cípulos de Jesus Cristo para a salvação eterna das pessoas e 
para a transformação do mundo (consulte a Parte IV, Secção 
I). Deste os tempos apostólicos . . .

ALTERAR ¶ 403.1:
¶ 403 . A função dos bispos e superintendentes dis-

tritais—Os bispos e superintendentes são presbíteros em ple-
na conexão.

1. Os bispos são eleitos a partir dos presbíteros e distin-
guidos para um ministério de liderança serva, vigilância geral 
e supervisão (¶ 401). Enquanto seguidores de Jesus Cristo, os 
bispos estão autorizados a guardar a fé, a ordem, a liturgia, a 
doutrina e a disciplina da Igreja. A função e vocação do bispo 
é exercer a vigilância e apoio da Igreja na sua missão em criar 
discípulos de Jesus Cristo  para a salvação eterna das pessoas 
e para a transformação do mundo. A base desse discipulado 
. . .

a) Um espírito vital e de renovação . . .
b) Uma mente curiosa e um compromisso com o cargo 

de ensino . . .
c) Uma visão para a Igreja. A função do bispo é liderar 

toda a Igreja na reivindicação da sua missão em criar discípu-
los de Jesus Cristo para a salvação eterna das pessoas e para a 
transformação do mundo. O bispo lidera . . . 

ALTERAR ¶ 601:
¶ 601 . Objectivo—O objectivo da conferência anual é 

criar discípulos de Jesus Cristo para a salvação eterna das 
pessoas e para a transformação do mundo, munindo as suas 
igrejas locais para o ministério e criando a conexão para o 
ministério além da igreja local; tudo para a glória de Deus.

ALTERAR ¶ 608.3:
¶ 608 . Ministérios conexionais—Cada conferência anual 

é responsável por se focar e guiar a missão e ministério da 
Igreja Metodista Unida nos seus limites ao:

3. fornecer incentivo, coordenação e suporte para os 
ministérios do ensino, divulgação e testemunho nos distritos 
e congregações para a salvação eterna das pessoas e para a 
transformação do mundo;

ALTERAR ¶ 702.4:

¶ 702 . Receptividade e responsabilização do programa—
4.  Mesa conexional deve rever e avaliar a eficácia das 

agências gerais relacionadas com o programa e estruturas 
conexionais da igreja, à medida que procuram colectivamente 
ajudar em conferências anuais e igrejas locais enquanto cum-
prem a missão da Igreja Metodista Unida em criar discípulos 
de Jesus Cristo para a salvação eterna das pessoas e para a 
transformação do mundo.

ALTERAR ¶ 807.10:
¶ 807 . Outras responsabilidades fiscais—O conselho 

deve ter as seguintes responsabilidades fiscais adicionais: 
10. Para supervisionar a utilização . . . e afirmar a sua 

prontidão para ir até aos confins da terra para todas as pessoas 
de modo a criar discípulos de Jesus Cristo para a salvação 
eterna das pessoas e para a transformação do mundo . . .

ALTERAR ¶ 905.4:
¶ 905 . Objectivos—As funções essenciais da Mesa con-

exional são:
4. Rever e avaliar a eficácia da missão das agências gerais 

relacionadas com o programa e estruturas conexionais da ig-
reja, à medida que procuram colectivamente ajudar em con-
ferências anuais e igrejas locais enquanto cumprem a missão 
da Igreja Metodista Unida em criar discípulos de Jesus Cristo 
para a salvação eterna das pessoas e para a transformação do 
mundo.

ALTERAR ¶ 1117:
¶ 1117 . Responsabilidades de formação do discipulado 

cristão—O conselho deve interpretar e promover ministérios 
de grupo em congregações locais para suportar a formação de 
discípulos cristãos focados na salvação eterna das pessoas e 
na transformação do mundo.

ALTERAR ¶ 1422.1:
¶ 1422 . Objectivos—1. As escolas metodistas unidas de 

teologia partilham uma missão comum de preparar as pessoas 
para a liderança no ministério da Igreja Metodista Unida; de 
liderar na reflexão contínua da teologia de Wesley; e assistir 
a igreja a cumprir a sua missão de criar discípulos de Jesus 
Cristo para a salvação eterna das pessoas e para a transfor-
mação do mundo. 

ALTERAR ¶ 2002:
¶ 2002 . Objectivo—O principal objectivo da Comissão 

Geral de Religião e Raça será desafiar e munir as agências 
gerais, instituições e estruturas conexionais da Igreja Meto-
dista Unida para uma participação plena e igual do circuito 
racial e étnica na vida total e missão da Igreja através do ensi-
no, defesa e ao rever e monitorizar as práticas de toda a igreja 
de modo a garantir a inclusividade racial enquanto criamos 
discípulos de Jesus Cristo para a salvação eterna das pessoas 
e para a transformação do mundo.
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Justificação:
A transformação do mundo não deve ocorrer com a ex-

clusão das pessoas que dão as suas vidas a Jesus Cristo para 
salvação pessoal. Adicionar esta frase à declaração da missão 
esclarece a prioridade igual que damos à salvação pessoal e 
à santidade social. A mensagem da salvação e santidade pes-
soal . . .

¶120 .

Número de petição: 60660-FO-¶120-G; Hedglin, Chelsey - 
Nashville, TN, EUA.

Declaração de Missão

Emendar ¶ 120:
A Missão—A missão da Igreja é criar uma comunidade 

que liga as pessoas a Deus e ao próximo através de Jesus Cris-
to tornando-as para as tornar discípulos de Jesus Cristo para 
a transformação do mundo. As igrejas locais e ministérios de 
extensão da igreja oferecem  os espaços mais importantes at-
ravés dos quais ocorre a criação de discípulos. 

Justificação:
Esta adenda à missão da Igreja Metodista Unida alarga a 

missão da Igreja e dirige-se à natureza alargada do percurso 
para se tornar no corpo de Cristo. Ao incluir as palavras “co-
munidade” e “relação” aborda o nosso apelo como Cristãos 
para que sejamos as mãos e os pés de Cristo . . .

¶125 .

Número de petição: 60813-FO-¶125-G; Barker, Amy Valdez 
- Chicago, IL, EUA para a Mesa Conexional.

Nossa missão no mundo .

Emendar o sexto parágrafo do ¶ 125 conforme a seguir:
Entramos novamente numa relação de mutualidade, de 

criar um novo sentido de comunidade e de vivenciar alegre-
mente nossa conexão com todo o mundo em  nossa missão 
em criar discípulos de Jesus Cristo para a transformação do 
mundo.

Emendar a segunda linha da Litania Companheira de  
¶ 125 como a seguir:

Congregação: Tomaremos passos firmes para viver 
como uma igreja mundial em nossa missão em criar discípu-
los de Jesus Cristo para a transformação do mundo.

Emendar a décima linha da Litania Companheira de  
¶ 125 como a seguir:

Congregação: Com a graça de Deus, vivenciamos 
alegremente nossa conexão em nossa missão para criar dis-
cípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo.

Justificação:
A linguagem de nosso pacto deveria ser igual à lingua-

gem de nossa missão. Esta legislação reitera a missão de nos-
sa igreja em todo o mundo.

¶140 .

Número de petição: 60700-FO-¶140-G; McCart, Sharon 
Rae - Irvine, CA, EUA  para o Comité dos Ministérios da 
Incapacidade da Igreja Metodista Unida - Saúde Global 
- GBGM.

Seminário de acessibilidade MU

Emendar Disciplina ¶ 140. 
Reconhecemos que Deus fez toda a criação e viu que era 

tudo muito bom. Como povo diverso de Deus a trazer dons e 
evidências especiais da graça de Deus à unidade da Igreja e 
para a sociedade, somos chamados a sermos fieis ao exemplo 
do ministério de Jesus à todas as pessoas.

A inclusão significa abertura, aceitação e apoio que per-
mite que todas as pessoas participem na vida da Igreja, da co-
munidade e do mundo; a inclusão, portanto, proíbe qualquer 
sombra de discriminação. Os serviços de culto de cada igreja 
local da Igreja Metodista Unida deve ser aberta à todas as 
pessoas. 

A marca de uma sociedade inclusiva é aquela em que to-
das as pessoas são abertas, receptivas, totalmente acolhedoras 
para todas as outras pessoas, permitindo a total participação 
na vida da igreja, da comunidade e do mundo. Uma outra 
marca da inclusão é a configuração das actividades da igreja 
em instalações acessíveis para pessoas incapacitadas.

Na Igreja Metodista Unida, inclusão significa a liber-
dade para o envolvimento total de todas as pessoas que 
preenchem as necessidades do Livro de Disciplina da Igreja 
Metodista Unida no estado de membro ou liderança da Ig-
reja em qualquer nível e em qualquer lugar. No espírito de-
sta declaração, os seminários Metodistas Unidos envidarão 
todos os esforços para atender os padrões de acessibilidade 
dos Americanos com Incapacidades até o ano 2011. Isenções 
para edifícios existentes ou históricos não são permitidos sob 
esta exigência  iniciarão ou continuarão a melhorar o aces-
so às instalações, à informação e comunicação, e serviços e 
acomodações adequadas de apoio, conforme delineado pelas 
Regras Gerais das Nações Unidas sobre a Igualdade de Opor-
tunidades para Pessoas com Deficiências.  

Justificação:
Esta petição propõe a retirada de um prazo desatualiza-

do e substitui uma exigência centrada nos EUA por uma de 
padrão global. Os seminários precisam estar preparados para 
estudantes com deficiências, mas compreende-se que o em-
penho para alcançar este objectivo varia de lugar para lugar.
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¶140

Número de petição: 60925-FO-¶140-G; Carlsen, Jonathan - 
Arcadia, FL, EUA.

Apelo à inclusão

Alterar o ¶ 140:
¶ 140. Reconhecemos que Deus fez . . . para todas as 

pessoas
A inclusão significa abertura, aceitação e apoio que per-

mite a todas as pessoas participar na vida da Igreja, na comu-
nidade e no mundo.; por conseguinte, a inclusão renuncia a 
toda a aparência de discriminação. Os serviços de adoração de 
cada igreja local da Igreja Metodista Unida devem ser abertos 
a todas as pessoas. A marca de uma sociedade inclusiva é uma 
sociedade em que todos os membros são abertos, acolhedores, 
praticam uma aceitação plena e apoiam todas as pessoas, per-
mitindo a sua participação. que participem plenamente na vida 
da igreja, na comunidade e no mundo. Uma outra marca de 
inclusão é a realização de actividades da igreja em instalações 
acessíveis a pessoas com incapacidades. É um valor importante, 
mas não é incondicional nem possui a totalidade do controlo. 

Ao longo da sua história, a Igreja tem sido inclusiva em 
matérias de raça e etnicidade e exclusiva em matérias de 
crença e conduta. Génesis 1:27, João 3:16-17, Actos 10:34, 
Gálatas 3:28 e Pedro 2 3:9 são apenas algumas das Escrituras 
que realçam esta inclusão. Porém, o mesmo Jesus Cristo que 
disse “Mas Eu, quando for levantado da terra, atrairei todas 
as pessoas para mim” (João 12:32), também disse “Nem todo 
aquele que diz a mim: ‘Senhor, Senhor!’ entrará no Reino dos 
céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai, que está 
nos céus” (Mateus 7:21).  As pessoas excluem-se do Reino  
de Deus e da Igreja agarrando-se voluntariamente à descrença 
e actos perversos (cf. João 3:19-20, João 1 2:18-19). Cristo 
advertiu-nos dizendo “Acautelai-vos quanto aos falsos profe-
tas” (Mateus 7:15). São-nos dados critérios para uma discrim-
inação virtuosa entre o verdadeiro filho de Deus e o impostor 
(Deuteronómio 13:1-6, 18:20-22, Mateus 7:16-20, 1 Corín-
tios 12:2-3 e João 1 2:18-29) e a nossa resposta apropriada é 
“seguindo a verdade em amor” (Efésios 4:15).

Os nossos antepassados wesleyanos compreenderam bem 
e promoveram esta tradição de longa data da igreja. Tornar-se 
membro nas suas sociedades estava condicionado exclusiva-
mente pelo “desejo de fugir da ira futura” mas, para aqueles 
pessoas que habitualmente quebram as regras da sociedade, 
advertiram “Iremos repreendê-lo pelo seu comportamento in-
correcto.  mantê-lo-emos como membro durante mais um ano. 
Mas, se se arrepender, não terá lugar entre nós” (As Regras 
Gerais).

NaPor conseguinte, na Igreja Metodista Unida, a inclusão 
significa que (1) os serviços de adoração de cada igreja local 
devem ser abertos a todas as pessoas, desde que em conformi-
dade com a ordem, segurança pública e ordens do tribunal e (2) 

a liberdade para o investimento total de todas as pessoas que 
cumprem os requisitos do Livro de Disciplina da Igreja Meto-
dista Unida na adesão e liderança da Igreja em qualquer nível e 
em qualquer lugar. Esta segunda condição significa que, apesar 
de permitirmos uma diversidade considerável de “opiniões 
que não atacam a raiz do Cristianismo” (Wesley, The Charac-
ter of a Methodist), as pessoas que se envolverem em práticas 
declaradas pela Igreja Metodista Unida como sendo contrárias 
ao ensinamento cristão e as pessoas que divulgarem ensina-
mentos contrários às nossas normas de doutrina estabelecidas 
excluem-se a si próprias e perdem esta liberdade. Com isto em 
mente, devemos considerar mais cinco áreas de inclusão ou ex-
clusão que afectam a nossa missão de fazer discípulos. 

1. Racismo. O racismo e os males de segregação que o 
acompanham (por vezes designado por apartheid) e a es-
cravidão não têm lugar no pensamento ou na prática de 
qualquer cristão. Nós celebramos os milhares de metodistas, 
evangélicos e Irmãos Unidos que protestaram contra estes 
males, pregaram contra eles e trabalharam incansavelmente 
para acabar com os mesmos. Porém, para nossa vergonha, 
muitos outros praticaram o racismo ou toleraram-no através 
do silêncio ou até mesmo deturparam as Escrituras para o jus-
tificar em termos bíblicos. Isto nunca devia ter acontecido. 
Não pode voltar a acontecer.

A nossa posição contra o racismo fez com que nos 
opuséssemos contra a atribuição, a equipas desportivas, de 
nomes de Nativos Americanos e outras palavras associadas a 
Nativos Americanos. Muitos Nativos Americanos sentem-se 
entristecidos com esta prática desportiva e vêem-na como 
uma forma de perpetuar estereótipos raciais negativos. No 
entanto, outros Nativos Americanos nem sempre se sentem 
ofendidos e, por vezes, vêem esta prática como um elogio.  
Uma igreja inclusiva irá reconhecer e sensibilizar-se com am-
bos os pontos de vista.

2. Sobrecarregar os incapacitados. Uma outra marca 
de inclusão é a realização de actividades da igreja em insta-
lações acessíveis a pessoas com incapacidades. No espírito 
desta declaração, os seminários da Igreja Metodista Unida 
envidarão todos os esforços para cumprir as normas de aces-
sibilidade da Lei dos Americanos Portadores de Deficiência 
(ADA, Americans with Disabilities) até ao ano de 2011. Ao 
abrigo deste requisito, não são autorizadas isenções a ed-
ifícios históricos ou existentes.

3. Linguagem inclusiva ou neutra em termos de género. 
Ironicamente, neste caso, a procura de inclusão conduziu por 
vezes à exclusão.  Para algumas pessoas na Igreja, “a fideli-
dade bíblica requer a utilização de linguagem inclusiva”. Para 
outras, as expressões neutras em termos de género (especial-
mente as que eliminam títulos bíblicos para Deus como “Pai”, 
“Rei” e “Senhor”, “Filho de Deus” para se referir a Cristo e 
“Noiva de Cristo” para se referir à Igreja) representam dis-
torções do ensinamento bíblico e da verdade cristã. O mesmo 
acontece à designação de “Mãe” para se referir a Deus, que 
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faz eco das teologias do Mormonismo e da Ciência cristã.  
Outras expressões, como “Divindade”, são igualmente repug-
nantes.  Com respeito a ambas as opiniões, uma igreja inclu-
siva terá grande sensibilidade e ponderação. Alguém observou 
verdadeiramente que “O problema com a linguagem inclusiva 
prende-se com o facto de ninguém ter acordado quando a lin-
guagem é suficiente.” Quando a linguagem neutra em termos 
de género altera a linguagem de adoração e das Escrituras, 
os que reverenciam frases tradicionais nas Escrituras, hinos 
e liturgias sentem-se excluídos. Outros, que apoiam o uso 
restrito de linguagem neutra em termos de género, vêem-se 
censurados e menosprezados pelos que exigem mais.

Isto não deveria acontecer. Apelamos à tolerância, res-
peito e civismo de todas as pessoas envolvidas nesta questão 
e incentivamos os verdadeiros apoiantes da linguagem neutra 
em termos de género a ter em consideração estes pensamen-
tos da falecida Georgia Harkness: “Nenhum entendimento de 
Deus que exclui os seus cuidados paternais de todas as suas 
crianças, e com eles a irmandade implícita de todos os homens 
[sic], pode ser plenamente cristão; e (palavras proferidas pou-
cos dias antes da sua morte) “Acredito porque Jesus falou de 
Deus como o Pai, por isso também nós o devemos fazer. Com 
certeza não irei referir-me a Deus como 'ela' e, se não uti-
lizarmos 'ele' ou 'ela', a única alternativa é “Divindade”. Não 
vou dizer isso”; e (dito na mesma entrevista), “Parece-me que 
mais vale aceitarmos o facto de que a nossa linguagem utiliza 
a palavra homem não só para o masculino como também no 
sentido genérico de humano”. A partir daqui, segue-se que, 
se a inclusão exige que nós reduzamos o ensinamento cristão 
para algo que é socialmente aceite, uma Igreja fiel tem de re-
nunciar a esta forma de inclusão para manter a verdade.

4. Marginalização de cristãos conservadores. Temos de 
pôr fim à ridicularização e marginalização de parte dos nossos 
membros e de membros de outras igrejas através do uso depre-
ciativo de termos como “Fundamentalistas”, “Evangélicos”, 
“Cristãos do Cinturão Bíblico”, “Direita Religiosa”, “liter-
alista bíblico”, “bibliólatras”, “docetistas bíblicos” e “Pietis-
tas”. Rótulos ainda mais depreciativos, como por exemplo, 
“Talibaptistas”, que identificam cristãos conservadores com 
os antigos governantes afegãos violentamente opressores, re-
alçam a injustiça desta prática. Co-existem muitos tipos de 
fundamentalistas. Os Mórmons Fundamentalistas são muito 
diferentes dos Baptistas ou Presbiterianos fundamentalistas. 
Foram identificadas cinco variedades de fundamentalismo 
católico romano. É errado confundir um grupo com outro ou 
atribuir os pecados de um grupo a outros. Adicionalmente, há 
fortes razões para negar que os fundamentalistas islâmicos, 
budistas ou hindus são categorias legítimas. Em vez disso, 
representam termos de abusos a condenar e evitar.

Cerca de 70 por cento dos Metodistas Unidos acredi-
tam, tal como Otterbein, Asbury, Albright e Wesley, que “a 
haver algum erro na Bíblia, que seja na ordem dos milhares. 
Se existir uma falsidade naquele Livro, não veio do Deus 

da verdade” (Wesley, Jornal, 24 de Julho de 1776). Meno-
sprezar e depreciar a sua crença é uma afronta à inclusão e 
viola o mandamento de nos amarmos uns aos outros. No en-
tanto, tal acontece. Mais grave ainda é a atribuição do rótulo 
de “racistas” aos evangélicos, porque alguns racistas citaram 
ou interpretaram incorrectamente as Escrituras para justificar 
o seu racismo. Repudiamos estas práticas e defendemos que 
aqueles que questionam a crença numa Bíblia plenamente de 
autoridade tenham o ónus de prova de demonstrar a verdade 
da sua reivindicação. Uma igreja inclusiva defenderá que os 
debates acerca destas questões sejam civilizados, imparciais e 
centrados nos factos e não em inferências duvidosas, person-
alidades ou especulações acerca do motivo.

5. Utilização adequada do nome, a Igreja Metodista Uni-
da. Um obstáculo difundido mas amplamente ignorado para 
ser uma igreja inclusiva é a omissão de Unida do nome da 
nossa igreja e do nome dos nossos membros. A Igreja Meto-
dista deixou de existir enquanto organização a 23 de Abril 
de 1968, tal como a Igreja Evangélica dos Irmãos Unidos 
(EUB). Nessa data, nasceu a Igreja Metodista Unida, uma 
nova igreja criada pela junção dos dois organismos anteri-
ores. Esta era a intenção do Plano de União. Quando a palavra 
Unida é omitida, tal sugere que a junção foi uma pretensão 
e que a união foi, tal como alguns membros desiludidos da 
antiga EUB a designaram, uma aquisição corporativa hostil.

Desde 1980 que a Conferência Geral declara que a 
omissão da palavra Unida do nome da nossa igreja é uma 
“prática inaceitável”. Não obstante, a prática continua quer 
em conversações quer em textos escritos. Os membros da 
antiga EUB não estão a ser excessivamente sensíveis acerca 
de algumas sílabas. Quando a palavra Metodista é utilizada 
em vez do nosso devido nome, torna-se, para eles, uma lem-
brança dolorosa de mais de uma dúzia de traições graves do 
espírito da união e inclusão:

1. Glorificação de Wesley e Asbury, ignorando ou meno-
sprezando o legado de Otterbein, Boehm e Albright.

2. Abandono das adoradas instituições da EUB, incluin-
do o Westmar College, Otterbein Press, Kamp Koinonia e a 
revista Church and Home.

3. Corte do único rendimento de pensões das viúvas do 
clero da EUB, os dividendos da Otterbein Press.

4. Tentativas sucessivas de encerrar o Seminário Teológi-
co Unido. 

5. Identificação do Domingo de Património com o Do-
mingo de Aldersgate em 1976 e 2004.

6. Remoção do Hino da EUB de circulação e cancelamen-
to do seu estatuto de hino Metodista Unido oficial em 1972.

7. Inclusão de apenas dois hinos da EUB no Hino Meto-
dista Unido de 1988.

8. Substituição de “dívidas” ou “pecados” na Oração do 
Senhor por “transgressões”.
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9. Exclusão do serviço da EUB de dedicação às crianças 
do Livro de Liturgias.

10. Restauro da encantadora Lane Chapel, deixando o lo-
cal de nascimento da EUB, a Peter Kemp Farmhouse, a ape-
nas alguns quilómetros distância, à mercê inconstante de uma 
economia secular em expansão comercial.

11. Supressão do facto de as chamas gémeas no emblema 
com cruz e chamas representarem as tradições Metodistas e 
da EUB e do facto de, quando retratadas correctamente, as 
duas chamas terem o mesmo tamanho.

12. Encerramento de um número desproporcional de ig-
rejas da antiga EUB (entre 1975 e 1985 foram encerradas 28 
por cento das igrejas).

13. Representação de uma Quarta-feira de Cinzas sem 
cinzas, a prática da EUB e a prática Protestante universal an-
tes de 1970 como “Metodista não Unida”.

Não se trata de actos insignificantes que devem ser ig-
norados e esquecidos. Estes actos excluem e ofendem par-
te dos nossos membros. Uma igreja inclusiva irá confessar 
a sua gravidade e esforçar-se por impedir a continuação de 
tais actos. Se somos capazes de respeitar as susceptibilidades 
dos Nativos Americanos relativamente aos nomes de equipas 
desportivas, temos de proceder da mesma forma por uma par-
te dos nossos membros no que diz respeito ao nome da nos-
sa Igreja. As palavras de Cristo oferecem um incentivo mais 
do que adequado: “Deveis, sim, praticar estes preceitos, sem 
omitir aqueles” (Mateus 23:23).

Justificação:
Esta expansão vai para além de lugares-comuns, para 

a realidade do dia-a-dia em que as congregações enfrentam 
dilemas legais/morais que envolvem intolerância, irreflexão 
e acolhem agressores sexuais registados em adoração. Os 
pecados contra antigos membros da EUB encontram-se docu-
mentados em Holsinger e Laycock, Awaken the Giant; Young, 
Companheiro de “O Hinário Metodista Unido”; e o Reporter 
United Methodist.

¶142 .

Número de petição: 60353-FO-¶142-G; Cape, Kim - 
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação  
Superior e Ministério.

Retirar “sob nomeação”

Emendar ¶ 142
¶ 142. Definição de Clero—Clero na Igreja Metodista 

Unida são os indivíduos que servem como ministros comissio-
nados, diáconos, presbíteros e pastores locaissob nomeação 
de um bispo (tempo inteiro e parcial ), que tem a associação 
na conferência anual, e que sejam comissionados, ordenados 
ou licenciados. 

[A mesma alteração é necessária em ¶¶ 32, 370.1, e 
602.1. As petições são submetidas para cada uma destas al-
terações.]

Justificação:
“sob nomeação” é redundante pois um indivíduo deve 

estar sob nomeação de modo a ser categorizado como pastor 
local.

¶301 .

Número de petição: 60481-FO-¶301-G; Hagiya, Grant 
J. - Des Moines, WA, EUA para o Estudo da comissão dos 
ministérios.

Estudo do ministério -  
Aprofundamento da teologia da ordenação

Alterar ¶ 301
¶ 301.1. O Ministério na Igreja Cristã deriva do ministério 

de Cristo, que convida todas as pessoas a receber o dom da 
salvação de Deus e segui-Lo no amor e no serviço. Todo o 
ministério cristão se baseia no compromisso do baptismo no 
qual somos iniciados no corpo de Deus e chamados a uma 
vida de discipulado. Os sacramentos do Baptismo e da Sa-
grada Comunhão são os fundamentos do ministério de toda a 
igreja. São celebrados na comunidade cristã como meios de 
graça. Assim, toda a igreja Toda a igreja recebe e aceita este 
chamamento e todos os Cristãos participam neste ministério 
contínuo (consulte ¶¶ 120-140).

2. Dentro da comunidade da igreja, existem pessoas cu-
jos dons, prova da graça de Deus, e promessa de utilidade 
futura, são aprovadas pela comunidade, e para responder à 
chamada de Deus ao oferecerem-se a elas próprias para a lid-
erança como ministros ordenados como ministros destacados, 
ordenados e licenciados (¶ 302). Os indivíduos discernem a 
chamada de Deus à medida que se relacionam com Deus e 
as suas comunidades e a Igreja guia e confirma esses chama-
mentos. As chamadas, e o seu discernimento e confirmação, 
são dons do Espírito Santo.

Justificação:
Consulte o Relatório do estudo do ministério, Secção VI 

- Liderança e natureza da ordenação, Número 1 - Aprofunda-
mento da teologia da ordenação. 

¶302 .

Número de petição: 60482-FO-¶302-G; Hagiya, Grant 
J. - Des Moines, WA, EUA para o Estudo da comissão dos 
ministérios.

Estudo do ministério -  
Aprofundamento da teologia da ordenação

Alterar ¶ 302
¶ 302. Ordenação e o ministério apostólico – 
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. . . Estas funções, apesar de separadas, nunca o estiveram 
verdadeiramente separadas do ministério do povo de Deus. 
Diz Paulo (Efésios 4:1-12) que diferentes dons e ministérios 
são dados a todas as pessoas. A tradição Wesleyana desde o 
início que encorajou uma cultura de chamamento e uma co-
munidade de discernimento, que afirma e apoia o ministério 
de todos os Cristãos e identifica e autoriza as pessoas para os 
ministérios dos ordenados.

Justificação:
Consulte o Relatório do estudo do ministério, Secção VI 

- Liderança e natureza da ordenação, Número 1 - Aprofunda-
mento da teologia da ordenação. 

¶303 .4 .

Número de petição: 60624-FO-¶303.4-G; Amerson, Philip 
A. - La Porte, IN, EUA.

Qualificações para ordenação

Emendar ¶ 303.4:
¶ 303.4 Qualificações para ordenação
4. A efectividade . . . Todas as igrejas locais devem inten-

cionalmente incentivar candidatos para o ministério ordenado 
e fornecer apoio espiritual e financeiro para a sua educação, 
quando possível, como guias servos para o ministério de to-
das as pessoas de Deus.

Justificação:
As despesas de educação sobrecarregam demasiados 

clérigos quando iniciam o ministério. Todas as igrejas lo-
cais que recomendam candidatos devem comprometer-se 
em apoiar aqueles que recomendam, independentemente das 
circunstâncias. As orações, incentivo e apoio financeiro de-
vem ser incondicionais, caso a congregação apoie verdadeira-
mente candidatos para o ministério. Os dólares para académi-
cos (Educação Superior M. U. . . .

¶304

Número de petição: 60483-FO-¶304-G; Hagiya, Grant 
J. - Des Moines, WA, EUA para o Estudo da comissão dos 
ministérios.

Estudo do ministério -  
Melhor alinhamento da linguagem

Alterar ¶ 304
¶ 304. Qualificações para ordenação e estado de mem-

bro—
. . .
4. . . . Tendo sido originalmente recomendado por uma 

conferência do cargo ou órgão equivalente (¶ 310.1e) e por 
autorização dos membros ordenados . . .

5. Em todos os casos em que a comissão distrital do 
ministério ordenado, juntas de conferências do ministério 
ordenado ou os membros ordenados em plena conexão na 
assembleia eclesiástica votam para conceder qualquer esta-
doEm todos os votos quanto à licença, ordenação ou filiação 
na conferência, depreende-se que os requisitos aqui definidos 
são apenas os requisitos mínimos. Espera-se que cada pessoa 
vote . . .

Justificação:
Alinha a linguagem Disciplinar com o nosso entendi-

mento da relação eclesiástica entre a ordenação e a filiação. O 
Ponto 4 coloca o parágrafo em linha com a linguagem usada 
em 2012. O Ponto 5 é simplificado para indicar de melhor for-
ma este requisito. Relatório do estudo do ministério - Secção 
VI - Liderança e natureza da ordenação, Número 3 - Processo 
de remodelação Ordenação

¶304 .

Número de Petição: 61039-FO-¶304-G; LaCasse, Lisa 
- Spotsylvania, VA, EUA para IMU da Comunidade 
Selvagem.

Emendar Nota de rodapé

¶ 304 . Qualificações para Ordenação— 
. . .
3. Embora as pessoas escolhidas pela Igreja para o 

ministério ordenado estejam sujeitas a todas as fragilidades e 
fraquezas da condição humana e às pressões da sociedade no 
geral, devem manter os mais elevados padrões de vida san-
ta no mundo. A prática da homossexualidade é incompatível 
com o ensinamento Cristão. Por conseguinte, os homossexu-
ais1 confessos não devem ser certificados como candidatos, 
nem ordenados como ministros ou nomeados para servir na 
Igreja Metodista Unida.2

. . .
1. “A confissão da prática homossexual” é compreendida 

por significar que uma pessoa entrou numa união civil, par-
ceria doméstica ou matrimónio com uma pessoa do mesmo 
sexo ou género, comunica em qualquer cenário público que 
é homossexual ou reconhece abertamente perante um bispo, 
superintendente distrital, comité distrital do ministério orde-
nado, Junta do Ministério Ordenado ou sessão de clero que é 
homossexual.

Justificação:
A linguagem adicionada identifica outros meios pelos 

quais um indivíduo reconhece abertamente que ele ou ela 
está empenhado ou empenhada na prática da homossexual-
idade e pode ser determinada por acesso a registos públicos 
ou declarações efectuadas em fóruns públicos. A definição 
actual permite que os homossexuais sirvam, mesmo estando 
em público . . .
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¶304 .3 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60779-FO-¶304.3-G; Beard, Janet 
- Minneapolis, MN, EUA para a Conferência Anual de 
Minnesota. 999 Petições similares

Eliminação

Apagar ¶ 304.3.
¶ 304.3 Enquanto pessoas separadas pela Igreja para o 

ministério ordenado estão sujeitas a todas as fragilidades e 
fraquezas da condição humana e às pressões da sociedade em 
geral, elas devem manter os mais elevados padrões de vida 
em santidade no mundo. A prática da homossexualidade é 
incompatível com o ensinamento Cristão. Por conseguinte, 
os homossexuais confessos não devem ser certificados como 
candidatos, nem ordenados como ministros nem nomeados 
para servir na Igreja Metodista Unida. 

Justificação:
A Igreja Metodista Unida tem historicamente recebi-

do como membros “todas as pessoas, independentemente 
da raça, cor, nacionalidade de origem, estado ou situação 
económica” de acordo com o Artigo IV da Constituição.

¶304 .3 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60780-FO-¶304.3-G; Hodge, Jeff - 
Syracuse, NY, EUA para a Conferência Anual da Alta de 
Nova Iorque. Nakanishi, Leanne - Pasadena, CA, EUA para a 
Conferência Anual de Califórnia-Pacífico. Jensen, Diane - Ft. 
Calhoun, NE, EUA para a Conferência Anual de Great Plains. 
Ryder, Jack E. - LaGrange Park, IL, EUA para a Conferência 
Anual de Illinois do Norte. 80 Petições similares

Qualificações para ordenação

Emendar o Livro de Disciplina ¶ 304.3 conforme a se-
guir:

Embora pessoas separadas pela Igreja para o ministério 
ordenado estarem sujeitas a todas as fragilidades e fraquezas 
da condição humana e às pressões da sociedade em geral, elas 
devem manter os mais elevados padrões de vida em santidade 
no mundo. A prática da homossexualidade é incompatível 
com o ensinamento Cristão. Por conseguinte, os homossex-
uais confessos não devem ser certificados como candidatos, 
nem ordenados como ministros nem nomeados para servir na 
Igreja Metodista Unida.

Justificação:
Todo o clero é chamado a manter os padrões mais altos 

de vida sagrada. Indivíduos de todas as orientações sexuais e 
identidades de género são totalmente competentes, possuindo 
os dons e as graças necessárias para executar as tarefas do 
ministério ordenado na IMU. A IMU continuar a trabalhar em 
prol da inclusão e justiça para todos de povo de Deus.

¶304 .3 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60781-CB-¶304.3G; Barker, Amy 
Valdez - Chicago, IL, EUA para a Mesa Conexional. 
Buchner, Gregory L. - Grand Rapids, MI, EUA para a 
Conferência Anual de Michigan Oeste. Sachen, Kristin L. - 
Cidade de Nevada, CA, EUA para a Conferência Anual de 
Califórnia-Nevada. 7 Petições similares

Um terceiro caminho -  
qualificações para ordenação

Emendar ¶ 304.3 conforme indicado a seguir:
¶304.3. Embora as pessoas separadas pela Igreja para o 

ministério ordenado estarem sujeitas a todas as fragilidades 
e fraquezas da condição humana e às pressões da sociedade 
em geral, elas devem manter os mais elevados padrões de 
vida em santidade no mundo. A prática da homossexualidade 
é considerada por muitos como sendo incompatível com o 
ensinamento Cristão. Por conseguinte, os homossexuais con-
fessos não devem ser certificados como candidatos, nem or-
denados como ministros nem nomeados para servir na Igreja 
Metodista Unida. Assim sendo, a autoridade para discernir 
a adequação para a ordenação continua a ser da conferência 
anual conforme indicado sob ¶ 33 da Constituição, seguido 
dos procedimentos para a candidatura  conforme indicado no 
Livro de Disciplina, e a autoridade para fazer as indicações 
continua ser do bispo, após o processo consultivo para deter-
minar a adequação de tal nomeação.

. . .

Justificação:
Esta mudança acaba com os julgamentos da Igreja so-

bre a homosexualidade, e retém a autoridade da conferência 
anual em discernir a adequação para ordenação. Os bispos 
retêm a autoridade para as nomeações. O clero e as igrejas 
locais continuarão a ter o direito à consulta nos processos de 
indicação. O clero determinará quem deve casar com quem.

¶304 .3 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)

Número de petição: 60799-FO-¶304.3-G; Liceaga, Carlos A. 
- Newport News, VA, EUA.

Qualificações para ordenação

Emendar ¶ 304. Qualificações para ordenação—
. . .
3. Embora as pessoas separadas pela Igreja para o 

ministério ordenado estarem sujeitas a todas as fragilidades e  
fraquezas da condição humana e às pressões da sociedade em 
geral, elas devem manter os mais elevados padrões de vida 
em santidade no mundo. A prática da fornicação, do adultério 
ou da homossexualidade é incompatível com o ensinamento  
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Cristão. Por conseguinte fornicadores, adúlteros ou os ho-
mossexuais auto-confessos não devem ser certificados como 
candidatos, nem ordenados como ministros nem nomeados 
para servir na Igreja Metodista Unida.

Justificação:
Enquanto a prática da homossexualidade é um pecado, 

a fornicação e o adultério também são. Todos deveriam ser 
tratadas da mesma forma. No entanto, parece que estamos a 
elevar a homossexualidade activa a uma categoria especial de 
pecado. Pecado é pecado, mesmo que muitas vezes nós vire-
mos o rosto quando vemos pessoas a terem relações sexuais 
fora do casamento.

¶304 .3 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60907-FO-¶304.3-G; Hodge, Jeff - 
Syracuse, NY, EUA para a Conferência Anual da Parte Alta 
de Nova Iorque.

Qualificações para a ordenação

Alterar o ¶ 304.3 conforme se segue:
Apesar de as pessoas que a Igreja chama a si para o 

ministério ordenado estarem sujeitas a todas as fragilidades 
da condição humana e às pressões da sociedade, devem man-
ter os mais elevados padrões de vida em santidade no mundo. 
A prática da homossexualidade é incompatível com os en-
sinamentos cristãos. Como tal, os homossexuais praticantes 
assumidosOs homossexuais praticantes assumidos não devem 
ser certificados como candidatos, ordenados como ministros 
ou nomeados para servir na Igreja Metodista Unida., excepto 
nas jurisdições ou conferências centrais que tenham determi-
nado que os homossexuais praticantes assumidos podem ser 
certificados como candidatos, ordenados como ministros ou 
nomeados para servir na Igreja Metodista Unida.

¶304 .3 .

Número de Petição: 61036-FO-¶304.3-G; Whitlock, Mary - 
Keysville, VA, EUA.

Qualificações para Ordenação

¶ 304. Qualificações para Ordenação—
 3. Embora as pessoas escolhidas pela Igreja para o 

ministério ordenado estejam sujeitas a todas as fragilidades e 
fraquezas da condição humana e às pressões da sociedade no 
geral, devem manter os mais elevados padrões de vida santa 
no mundo. A prática da homossexualidade imoralidade sexu-
al é incompatível com o ensinamento Cristão. 

 Por conseguinte, os homossexuais confessos1 aqueles 
activamente envolvidos na imoralidade sexualnão devem ser 
certificados como candidatos, nem ordenados como ministros 
ou nomeados para servir na Igreja Metodista Unida.

Nota de Rodapé 1 –
 “A confissão da prática homossexual” é compreendida 

por significar que uma pessoa entrou numa união civil, par-
ceria doméstica ou matrimónio com uma pessoa do mesmo 
sexo ou género, comunica em qualquer cenário público que 
é homossexual ou reconhece abertamente perante um bispo, 
superintendente distrital, comité distrital do ministério orde-
nado, Junta do Ministério Ordenado ou sessão de clero que é 
homossexual.

A Imoralidade Sexual é como descrito no Capítulo 18, 
versos 6-23 de Levítico. Isto não quer dizer que as pessoas 
activamente envolvidas na imoralidade sexual, como descrito, 
não se tornem certificados como candidatos, ordenados min-
istros ou nomeados para servir na Igreja Metodista Unida, 
mas devem-se arrepender e abster de tal imoralidade sexual 
para o fazer.

¶304 .3 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de Petição: 61042-FO-¶304.3-G; LaTurneau, 
Clayton - West Bloomfield, MI, EUA.

Qualificações para Ordenação

3. Embora as pessoas escolhidas pela Igreja para o 
ministério ordenado estejam sujeitas a todas as fragilidades e 
fraquezas da condição humana e às pressões da sociedade no 
geral, devem manter os mais elevados padrões de vida santa 
no mundo. A prática da homossexualidade é um pecado. É 
incompatível com o ensinamento Cristão. Por conseguinte, 
os homossexuais1 confessos não devem ser certificados como 
candidatos, nem ordenados como ministros ou nomeados 
para servir na Igreja Metodista Unida.2

¶400 .

Número de Petição: 60026-FO-¶400-$-G; Yemba, David 
Kekumba - Kinshasa II, nuRepública Democrática do Congo 
para o Comité da Fé e Ordem.

Restabelecer o Comité da Fé e Ordem

Inserir novo ¶¶ 443 até 450, como se segue:
¶ 443. Existirá um Comité da Fé e Ordem relacionado e 

responsável pelo Conselho dos Bispos. Este relacionamento 
será colaborativo com atenção prestada em particular para 
trabalhar com as pessoas designadas pelo Conselho dos Bis-
pos.

¶ 444. Objectivo—O Comité da Fé e Ordem irá liderar 
a Igreja Metodista Unida na reflexão sobre como discernir e 
viver os assuntos da fé, ensinamento doutrinal, ordem e dis-
ciplina na missão e ministério da igreja e o mundo. O comité 
será a expressão visível do empenho da Igreja Metodista Uni-
da em realizar a reflexão teológica informada para a actual-
idade em continuidade dinâmica com a fé Cristã histórica, a 
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nossa herança comum enquanto Cristãos baseados no teste-

munho apostólico, e a nossa distinta herança Wesleyana. O 

comité terá três responsabilidade amplas:

1. Após pedido do Conselho dos Bispos, suportar e prov-

idenciar recursos ao Conselho na sua responsabilidade de 

“guardar, transmitir, ensinar e proclamar, corporativamente e 

individualmente a fé apostólica como é indicado nas Escritu-

ras e tradição, e como são liderados e dotados pelo Espírito, 

para interpretar aquela fé evangelicamente e profeticamente”. 

(¶ 414.3) 

2. Lidar e coordenar os estudos comissionados pela Con-

ferência Geral em termos relacionados com a fé, doutrina, or-

dem e disciplina da igreja.

3. Preparar e providenciar recursos e materiais de estudo 

para a Igreja Metodista Unida como considerado adequado.

¶ 445. Responsabilidades—As responsabilidades do 

Comité da Fé e Ordem serão: 

1. Providenciar uma forma e contexto para conversação 

contínua em assuntos de fé, doutrina, ordem e disciplina.

2. Utilizar estudiosos e bolsas de estudo em estudos bíbli-

cos, teologia bíblica, teologia sistemática, teologia histórica, 

ética Cristã, estudos Wesleyanos, teologia prática, missiologia 

e outras áreas que providenciam experiência e conhecimento 

para lidar e ajudar a igreja em tratar assuntos de fé e ordem 

fundamentais para a vida, ministério e missão da igreja.

3. Providenciar pesquisa e recursos para o Conselho de 

Bispos após o seu pedido em termos relacionados com a fé, 

doutrina, ordem e disciplina.

4. Receber e administrar mandatos da Conferência Geral 

para estudos sobre assuntos que requerem um inquérito sig-

nificativo e aplicação da fé e ordem da igreja.

5. Criar estudos, materiais ou publicações como adequa-

do para o Conselho dos Bispos ou para a Conferência Geral 

para aprovação e acção.

6. Fazer provisão para a preparação e disseminação dos 

documentos e materiais de estudo para a igreja após pedido 

do Conselho dos Bispos, ou a Conferência Geral.

7. Coordenar e providenciar interacção e comunicação 

eficazes entre vários comités de estudo, comissões e equipas 

quando múltiplos estudos foram mandatados.

¶ 446 Autoridades e Poderes—O Comité de Fé e Ordem 

terá a autoridade e poder para cumprir todas as responsabili-

dades indicadas em  ¶¶ 444 e 445.

¶ 447. Estado de membro—O Comité de Fé e Ordem 

(CFO) será organizado a cada quadriénio e será composto por 

dezasseis pessoas.

1. As nomeações do CFO serão feitas por um Comité Ex-

ecutivo CFO, em consultoria com a Junta Geral do Ensino Su-

perior e Ministério e o gabinete da Unidade do Cristianismo e 

Relações Inter-religiosas e enviadas para o Conselho dos Bis-

pos e para todo o Comité de Fé e Ordem para a sua revisão. 

2. Quatro bispos irão servir como membros, um dos quais 

será o responsável ecuménico do Conselho dos Bispos da Igreja  

Metodista Unida e três outros bispos como nomeados pelo 

Conselho dos Bispos. Pelo menos um dos bispos será prove-

niente de conferências centrais. 

3. Novos membros do comité serão eleitos pelo Consel-

ho dos Bispos no seu encontro da Primavera no ano da Con-

ferência Geral a cada quadriénio. A eleição terá uma duração 

de oito (8) anos e ninguém irá servir como um membro do 

Comité de Fé e Ordem durante mais de dezasseis (16) anos 

consecutivos. As classes de membros serão estabelecidas para 

que os termos de serviço de 50% do estado de membro expi-

ram quando os seus sucessores estão sentados no encontro 

organizacional para o Comité após cada Conferência Geral.

4. A composição do comité e todos os sub-comités e eq-

uipas será considerada para o estado de leigo e clérigo, di-

versidade racial/étnica e género e representação regional. Irá 

modelar a representação efectiva da diversidade teológica da 

Igreja Metodista Unida. O Conselho dos Bispos irá super-

visionar a nomeação e eleição dos membros com respeito à 

inclusão, diversidade e representação. As vagas que surgem 

durante qualquer quadriénio serão preenchidas pelo Comité 

Executivo CFO em consultoria com o Conselho dos Bispos.

5. O comité pode, em consultoria e colaboração com o 

Conselho dos Bispos, executar qualquer estudo mandatado 

internamente ou pode criar tais sub-comités e equipas usando 

membros do comité e outros além do comité como pode ser 

requerido pelo volume e complexidade de trabalho.

6. Os membros da junta de directores de qualquer outra 

agência geral, ou servindo como um membro do pessoal de 

uma agência geral, não torna alguém inelegível para servir 

como um membro deste comité, ¶¶ 710.5 e 715.6 não ob-

stante o contrário, e as limitações especificadas em  ¶ 710.4 

para estado de membro nas agências gerais não se aplicarão a 

ninguém, como resultado do estado de membro neste comité.

¶ 448. Organização—O Comité de Fé e Ordem será orga-

nizado como se segue: 

1. O comité irá eleger dos seus membros episcopais um 

presidente e dos seus restantes membros outros responsáveis 

como possa ser determinado.

2. Existirá um comité executivo do CFO com poderes 

como determinado pelo CFO.
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3. O comité irá cumprir os objectivos organizacionais a 
cada quadriénio antes do final do primeiro trimestre do ano 
após o ano no qual ocorre a Conferência Geral.

4. O comité irá reunir-se, pelo menos, anualmente e em 
tais outras alturas como considerado necessário. A maioria 
dos membros do comité irá constituir um quórum. 

¶ 449 Pessoal—O pessoal para o trabalho do Comité 
de Fé e Ordem será provido como determinado pelo Con-
selho dos Bispos em consultoria com o Comité Executivo 
do Comité de Fé e Ordem. O Conselho dos Bispos pode 
requerer ajuda do pessoal e consultoria de agências e out-
ros órgãos da Igreja.

¶ 450. Financiamento—Em colaboração com o Conselho 
dos Bispos, o Comité da Fé e Ordem irá propor o seu orça-
mento como parte do Fundo Episcopal para ser aprovado por 
parte da Conferência Geral.

Esta legislação ou qualquer parte da mesma aprovada 
pela Conferência Geral irá entrar em vigor no final da Con-
ferência Geral de 2016.

Justificação:
Não existe outro fórum a decorrer na IMU para con-

versação sistemática e inclusiva sobre assuntos de fé, 
doutrina, e ordem em nome de toda a Igreja do que aquele 
providenciado pelo Comité de Fé e Ordem. Criado pela 
acção da Conferência Geral de 2008, o CFO foi inadverti-
damente eliminado em . . .

¶400 .

Número de Petição: 60952-FO-¶400-G; Oliphint, Clayton - 
Richardson, TX, EUA.

Plano IMU Revisto - Comité da Fé e Ordem

Após o existente ¶ 441, inserir novos parágrafos como 
se segue para o efeito de reestabelecer uma parte formal 
da estrutura da Igreja, o Comité da Fé e Ordem inadver-
tidamente eliminado pela Conferência Geral de 2012. Os 
números dos parágrafos nesta secção são apenas para o 
efeito de organizar o material interno apresentado e não 
têm como objectivo indicar a posição no Livro da Dis-
ciplina, o qual será determinado pelo Comité sobre Cor-
relação e Revisão Editorial:

¶ 450. Existirá um Comité sobre Fé e Ordem que, apesar 
de funcionar com a autoridade de um comité independente (¶ 
701.2), responderá ao Conselho dos Bispos.

¶ 451. Objectivo—O Comité da Fé e Ordem irá liderar 
a Igreja Metodista Unida na reflexão sobre como discernir e 
viver os assuntos da fé, ensinamento doutrinal, ordem e dis-
ciplina na missão e ministério da igreja e o mundo. O comi-
té será a expressão visível do empenho da Igreja Metodista 

Unida em realizar a reflexão teológica informada para a actu-

alidade em continuidade dinâmica com a fé Cristã histórica, 

a nossa herança comum enquanto Cristãos baseados no teste-

munho apostólico, e a nossa distinta herança Wesleyana. O 

comité terá três responsabilidades amplas:

1. Lidar e coordenar os estudos comissionados pela Con-

ferência Geral em termos relacionados com a fé, doutrina, or-

dem e disciplina da igreja.

2. Após pedido do Conselho dos Bispos, suportar e prov-

idenciar recursos ao Conselho na sua responsabilidade de 

“guardar, transmitir, ensinar e proclamar, corporativamente e 

individualmente a fé apostólica como é indicado nas Escritu-

ras e tradição, e como são liderados e dotados pelo Espírito, 

para interpretar aquela fé evangelicamente e profeticamente”. 

(¶ 414.3).

3. Preparar e providenciar recursos e materiais de estudo 

para a Igreja Metodista Unida como considerado adequado.

¶ 452. Responsabilidades—As responsabilidades do 

Comité da Fé e Ordem serão:

1. Providenciar uma forma e contexto para conversação 

contínua em assuntos de fé, doutrina, ordem e disciplina.

2. Utilizar estudiosos e bolsas de estudo em estudos 

bíblicos, teologia bíblica, teologia sistemática, teolo-

gia histórica, ética Cristã, estudos Wesleyanos, teologia 

prática, missiologia e outras áreas que providenciam ex-

periência e conhecimento para lidar e ajudar a igreja a 

tratar assuntos de fé e ordem fundamentais para a vida, 

ministério e missão da igreja.

3. Receber e administrar mandatos da Conferência Geral 

para estudos sobre assuntos que requerem um inquérito sig-

nificativo e aplicação da fé e ordem da igreja.

a) O comité irá nomear dos seus próprios membros e de 

outros, aqueles que servirão em vários comités e equipas de 

estudo.

b) O comité pode, em consultoria e colaboração com o 

Conselho dos Bispos, executar qualquer estudo mandatado 

internamente ou pode criar tais comités e equipas usando 

membros do comité e outros além do comité, como pode ser 

requerido pelo volume e complexidade de trabalho.

c) O comité e todos os comités e equipas capacitadas pelo 

comité incluirão representação racial/étnica e diversidade de 

género e regional, e serão modelo de representação eficaz da 

diversidade teológica da Igreja Metodista Unida.
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4. Coordenar e providenciar interacção e comunicação 
eficazes entre vários comités de estudo, comissões e equipas 
quando múltiplos estudos foram mandatados.

5. Providenciar pesquisa e recursos para o Conselho de 
Bispos após o seu pedido em termos relacionados com a fé, 
doutrina, ordem e disciplina.

6. Fazer provisão para a preparação e disseminação dos 
documentos e materiais de estudo para a igreja após pedido 
da Conferência Geral ou Conselho dos Bispos.

7. Apresentar todos os estudos, materiais ou publicações 
como adequado para o Conselho dos Bispos ou para a Con-
ferência Geral para aprovação e acção, como indicado pelo 
Conselho dos Bispos.

¶ 453. Autoridades e Poderes—O Comité de Fé e Ordem 
terá a autoridade e poder para cumprir todas as responsabil-
idades indicadas em ¶¶ 437 e 438. O Comité da Fé e Ordem 
responderá perante o Conselho dos Bispos da Igreja Metodis-
ta Unida.

¶ 454. Membros—O Comité de Fé e Ordem será orga-
nizado a cada quadriénio e será composto por vinte e quatro 
pessoas, escolhidas como se segue:

1. Seis bispos irão servir como membros, incluindo o 
responsável ecuménico do Conselho dos Bispos da Igreja 
Metodista Unida e cinco outros bispos como nomeados pelo 
Conselho dos Bispos. Pelo menos um dos bispos será prove-
niente de uma conferência central.

2. Seis membros serão nomeados pela Associação de 
Escolas Teológicas Metodistas Unidas escolhidos das facul-
dades de seminários afiliados com a Igreja Metodista Unida. 
A Associação de Escolas Teológicas Metodistas Unidas alter-
narão nomeações de entre seminários de forma estabelecida 
pela mesma.

3. Doze membros que não são bispos serão escolhidos 
pelo Conselho dos Bispos após nomeação pela Junta Geral de 
Educação Superior e Ministério. Três dos membros nomea-
dos pela Junta Geral de Educação Superior e Ministério serão 
nomeados das faculdades de seminários afiliados com a Igreja 
Metodista Unida e as conferências centrais. O orçamento do 
Comité de Fé e Ordem será proposto pelo Conselho dos Bis-
pos, e fará parte do Fundo Episcopal.

4. Todos os vinte e quatro membros do comité serão 
eleitos pelo Conselho dos Bispos no seu encontro do Outono 
no ano da Conferência Geral a cada quadriénio. A eleição terá 
uma duração de oito (8) anos e ninguém irá servir como um 
membro do Comité de Fé e Ordem durante mais de dezasseis 
(16) anos consecutivos. As classes de membros estabeleci-
das na reunião organizacional inicial do comité serão man-
tidas para que os mandatos de serviço de 50% dos membros 
expirem quando os seus sucessores estiverem no encontro 

organizacional para o Comité após cada Conferência Geral.

5. Pelo menos três (3) dos membros do comité serão clero 

activamente servindo a tempo inteiro na igreja local e, pelo 

menos, três (3) serão leigos. É recomendado que um terço 

dos membros sejam pessoas de identidade racial/étnica em 

minoria.

 6. Na sua capacidade de providenciar liderança espiritual 

e doutrinal, o Conselho dos Bispos irá exercer supervisão na 

nomeação e eleição de membros relativamente à inclusão na 

conferência central, diversidade geográfica e representação 

etária; também irá garantir que o comité cumpre as orien-

tações de inclusividade do ¶ 438.3.c).

7. Ser membro da junta de directores de qualquer outra 

agência geral não torna alguém inelegível para servir como 

um membro deste comité, ¶¶ 710.5 e 714.6, não obstante 

o contrário, e as limitações especificadas em  ¶ 710.4 para 

membro nas agências gerais não se aplicarão a ninguém, 

como resultado de ser membro neste comité.

¶ 455. Organização—O Comité de Fé e Ordem será or-

ganizado como se segue:

1. O comité irá eleger dos seus membros episcopais um 

presidente e dos seus restantes membros outros responsáveis 

como possa ser determinado.

2. Existirá um comité executivo do comité com poderes 

como determinado pelo comité.

3. O comité irá cumprir os objectivos organizacionais a 

cada quadriénio antes do final do primeiro trimestre do ano, 

após o ano no qual ocorre a Conferência Geral.

4. O comité irá reunir-se, pelo menos, anualmente e em 

tais outras alturas como considerado necessário. A maioria 

dos membros do comité irá constituir um quórum. O comité 

pode realizar reuniões por conferências telefónicas ou vídeo, 

ou tomar decisões por votos por correio ou qualquer outro 

método, desde que a notificação de todos os membros seja 

garantida e a provisão de quórum cumprida.

¶ 456. Pessoal—O pessoal para o trabalho do Comité de 

Fé e Ordem será provido como determinado pelo Conselho 

dos Bispos em consultoria com o Comité Executivo do Comi-

té de Fé e Ordem. O Conselho dos Bispos terá autoridade 

de solicitar assistência ao pessoal e consultoria de agências e 

outros órgãos da Igreja, tal como, mas não limitado ao Gabi-

nete de Unidade Cristã e Relações Inter-religiosas e a Junta 

Geral de Educação Superior e Ministério.

¶ 457. O Comité de Fé e Ordem não será considerado ser 

uma agência geral da Igreja Metodista Unida.
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Esta legislação, ou qualquer parte da mesma aprovada 
pela Conferência Geral, irá entrar em vigor no final da Con-
ferência Geral de 2016.

Justificação:
O Plano IMU, adoptado pela CG12 com uma margem 

favorável de 59,6%, recebeu uma significativa aprovação dos 
seus conceitos. O Conselho Judicial decidiu ser inconstitucio-
nal e apesar da declaração do Conselho de que era irrecu-
perável, as suas regras eram estritamente baseadas em dois 
pontos. Ambos foram corrigidos nesta revisão.
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Petição N .º 60991 .

Número de Petição: 60991-FO-NonDis; Sigman, Charles - 
Jonesboro, AR, EUA.

Mártir Contemporânea - Liuzzo

Ao acompanhar as acções das Conferências Gerais de 
2008 e 2012, envio-lhe o terceiro candidato para a designação 
de mártir, Viola Gregg Liuzzo, uma activista dos direitos civis 
assassinada pela sua fé a 21 de Março de 1965 pelos KKK, 
durante a marcha em Selma, no Alabama. 

Justificação:
Viola Gregg Liuzzo viajou para o Alabama em Março de 

1965 para ajudar o Conselho de Liderança Cristão do Sul. Foi 
assassinada pelos KKK enquanto conduzia um Afro-Ameri-
cano para Montgomery, no Alabama. A sua coragem torna-a 
uma referência para o martírio contemporâneo. A Conferên-
cia Geral já nomeou Dietrich Bonhoeffer (2008) e . . .

Petição N .º 60992 .

Número de Petição: 60992-FO-NonDis-!-G; Doupe, Gary - 
Bainbridge, NY, EUA.

Comemoração Gandhi

PARTE I – Mensagem de Gandhi para o Séc . XXI
Mohandas Gandhi iniciou a sua viagem para a não-vi-

olência e dignidade humana numa raiva que inspirou uma 
crise. Foi forçado a sair de um comboio na África do Sul 
devido à sua etnia. Os indianos não estavam autorizados a 
viajar nas carruagens da primeira-classe. Manteve-se firme, 
recusando-se ser humilhado. Passou a noite numa estação 
de comboios após a sua saída, tentando controlar a sua raiva 
e esperando lutar contra esta injustiça para com o seu povo 
com toda a sua energia e carácter. Iria criar um caminho de 
resistência em vez de ser tratado abaixo de humano. A sua 
resistência era não-violenta, pois isso era humano e eficaz. 

Hoje, quase um século e meio após o nascimento de 
Gandhi, muitas pessoas ainda são tratadas abaixo de hu-
manos: em zonas de guerra, em guetos urbanos, em locais de 
trabalho, mesmo nas suas casas. Porque motivo é o mundo 
assim? Porque motivo os que têm poder causam tamanhos 
danos?  Porque motivo os humanos tratam os outros de forma 
tão mesquinha e mesmo mortal?  E o que deve ser feito sobre 
isso? Uma revisão do que Gandhi aprendeu e reivindicou das 
tradições espirituais do Oriente e Ocidente pode ser de grande 
utilidade. Podemos estudar o que ele ensinou. 

À medida que o seu 150º aniversário se aproxima em 

2019, podemos convidar os nossos vizinhos de todas as 
tradições espirituais a reexaminarem as nossas respostas à 
desigualdade social, racismo, militarismo e degradação am-
biental. 

PARTE II – Reflectindo sobre os “Sete Pecados Soci-
ais” de Gandhi

Gandhi, o “Mahatma” (alma grande), falou sobre os sete 
pecados sociais. O primeiro deles é o que ele chamava políticas 
sem princípios. O conceito de “liderança pública” implica um 
desejo de servir o bem comum. Motivações egoístas e fanáticas 
não têm lugar nas sociedades democráticas. Nunca é aceitável 
aplicar leis de forma diferente para membros do próprio grupo 
social, classe ou cor face a outros. Nunca é aceitável oprimir 
ou negligenciar mulheres, minorias culturais ou sexuais, cri-
anças ou pessoas com invalidez. Cada sociedade, assim como a 
comunidade global de nações, tem a responsabilidade de asse-
gurar que todas as pessoas têm acesso uma boa alimentação de 
qualidade, abrigo e cuidados de saúde.

Riqueza sem trabalho levanta a questão da existência de 
uma classe social com rendimentos de investimento que ultra-
passam os níveis salariais dos trabalhadores com elevados ren-
dimentos. Quando uma pequena classe de pessoas pode gerar 
fantásticas quantias de rendimento do “trabalho” que as benefi-
ciam, mas que têm pouco ou nenhum benefício para o público 
no geral, essa sociedade tornou-se corrupta. Todos os que são 
capazes devem contribuir, mas aqueles incapazes de trabalhar 
devem ser capazes de satisfazer as suas necessidades básicas. À 
medida que experienciamos uma automação crescente, onde a 
produção essencial pode ser atingida com poucos trabalhadores, 
devemos conceber formas para que a riqueza seja repartida de 
forma responsável. Não é aceitável para alguém gerar 2 mil-
hões por hora—como fez um investidor Norte-americano re-
centemente—enquanto outros passam fome.

Prazer sem consciência:  Viver à grande, esbanjar din-
heiro em bancos no estrangeiro e paraísos fiscais, enquanto 
milhares de milhões de pessoas sobrevivem com apenas al-
guns dólares por semana, é imoral e insustentável.

Conhecimento sem carácter: Se a educação é ape-
nas um caminho rápido para a afluência, mas não um meio 
para servir, ou para elevar o espírito humano, podem ter sido 
aprendidas capacidades mas não sabedoria. Não é uma boa 
vida se não respeitar ou melhorar outras vidas. Não é uma 
boa vida se não mostrar compaixão para com os vulneráveis.

Comércio sem moralidade: O negócio é valioso quando 
organiza a vida económica para que o trabalho seja realizado 
de forma eficaz, produzindo produtos e serviços para benefi-
ciar a sociedade humana. As corporações foram criadas para 
o bem humano. À parte daquele objectivo não tem o direito 
inerente de existir.

Legislação Non-Disciplinare Proposta
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Ciência sem humanidade: A pesquisa que ameaça a 
existência humana não tem moralidade. Quando a ciência é 
utilizada para domínio militar, para genocídio ou promove a 
extinção lenta de sistemas vitais para o planeta, os humanos 
devem redireccioná-la para o bem.

Adoração sem sacrifício: A religião egoísta, concebida 
para fazer os indivíduos sentirem-se bem, mas que não os mo-
tiva a melhor respeitar e amar os seus vizinhos, não é de todo 
uma religião. John Greenleaf Whittier disse: “Adorar bem é 
amarmo-nos. Cada sorriso é um hino, cada boa acção uma 
oração. Seguir com passos reverentes o Seu grande exemplo 
cujo trabalho santo estava a fazer bem; Também a vasta terra 
parecerá o templo do nosso Pai. “Cada vida de amor, um sal-
mo de gratidão”.

PARTE III – Fontes adicionais de Inspiração e Ener-
gia

À medida que comemoramos o trabalho de Gandhi, tira-
mos também partido de outras fontes de energia, incluindo o 
trabalho das pessoas inspiradas por ele. As seguintes citações 
são ilustrativas:

Dorothy Day disse: “O maior desafio do dia é como gerar 
uma revolução do coração, uma revolução que tem de começar 
connosco. Quando preenchemos os locais mais baixos, a la-
var os pés dos outros, a amar os nossos irmãos com aquele 
amor ardente, aquela paixão que leva à cruz, então podemos 
verdadeiramente dizer, 'Agora, comecei'”. 

Martin Luther King, Jr. dirigiu estas palavras aos bispos 
e líderes das universidades: “A cobardia pergunta, é seguro? 
A conveniência pergunta, é político? A vaidade pergunta, é 
popular? E chega a um momento quando temos de tomar uma 
posição que nem é segura, nem política ou popular—mas te-
mos que a tomar porque é o correcto”.Daniel Berrigan, SJ, re-
flectiu: “Somos chamados para viver de maneira não-violenta, 
mesmo se a mudança para a qual trabalhamos parece impos-
sível. Pode ou não ser possível mudar os EUA através de uma 
revolução não-violenta. Mas uma coisa favorece tal tentativa: 
a incapacidade total da violência para mudar qualquer coisa 
para o melhor”. 

Novamente, Dorothy Day: “O que gostaríamos de faz-
er é mudar o mundo—torná-lo um pouco mais simples para 
as pessoas se alimentarem, se vestirem e se abrigarem, como 
Deus espera que façam. . . . Podemos, até um certo ponto, mu-
dar o mundo; podemos trabalhar para o oásis, a pequena célu-
la de alegria e paz num mundo problemático. Podemos atirar 
a nossa pedra no lago e estarmos confiantes de que a onda 
criada irá percorrer o mundo. Repetimos, não há nada que 
possamos fazer senão amar, e caro Deus, aumente os nossos 
corações para nos amarmos uns aos outros, para amarmos os 
nossos vizinhos, para amarmos o nosso inimigo assim como 
os nossos amigos”. 

PARTE IV – Uma Cronologia de Acção Sugerida
Propomos que o trabalho inicie imediatamente para con-

vidar e envolver a participação de pessoas marginalizadas ao 

transmitir aos legisladores as suas principais preocupações e 
necessidades.

Propomos que as celebrações iniciais da Comemoração 
de Gandhi ocorram em ou perto de 2 de Outubro de 2016—
três anos antes da celebração do 150º aniversário de nasci-
mento—com marchas públicas lideradas por pessoas cujas 
vidas coincidiram com a de Gandhi, isto é, pessoas que na-
sceram antes da data da morte de Gandhi (30 de Janeiro de 
1948). Esses “portadores da tocha” da luz de Gandhi vão con-
vidar todas as pessoas de consciência a manterem, perante 
as suas sociedades, a visão da democracia participativa. Em 
conjunto, vamos convidar aqueles que são pobres, sem posses 
e marginalizados a falar a sua verdade ao poder, exigindo que 
os confortáveis e poderosos ouçam e cuidem.

Propomos que o trabalho continue—com particular in-
tensidade durante os próximos três anos nas comunidades 
em todo o mundo—para promover as experiências e neces-
sidades humanas não satisfeitas de pessoas que enfrentam a 
injustiça estrutural e preconceito. As comunidades de fé, em 
particular, devem ser desafiadas a assumir o trabalho de con-
tactar e procurar capacitar aqueles marginalizados.

Em ou perto de 2 de Outubro de 2017—dois anos antes 
da celebração do 150º aniversário do nascimento—as demon-
strações públicas serão organizadas em todo o mundo, lid-
eradas pelas igrejas, sinagogas, mesquitas e alianças inter-fé, 
chamando cada sociedade para viver de forma justa, amar 
a misericórdia e caminhar humildemente, implementando 
políticas que repartem a riqueza e oportunidade com maior 
amplitude e justiça.

Em ou perto de 2 de Outubro de 2018—um ano antes da 
celebração do 150º aniversário—educadores, clero e profis-
sionais do serviço social serão convidados e incentivados a 
liderar “formações” e outros debates públicos relacionados 
com as políticas que alienam, debilitam, encarceram e, de 
outro modo, deprimem o potencial dos nossos cidadãos—par-
ticularmente crianças, jovens e jovens adultos.

Em ou perto de 2 de Outubro de 2019—quando cele-
bramos o 150º aniversário do nascimento de Gandhi—os 
responsáveis públicos e servos públicos—incluindo polícia, 
bombeiros e pessoal de emergência, pessoal das prisões—
serão convidados e incentivados a liderar o público em 
demonstrações e declarações de que compreendem o propósi-
to do seu emprego como serviço para toda a comunidade, com 
ênfase particular na ajuda daqueles mais alienados para que 
estes se sintam respeitados e capacitados para se tornarem 
pessoas completas.

PARTE V – Um Compromisso para Acção
Juntamente com outras organizações—públicas e 

privadas, a nível mundial—comprometemo-nos a agir de for-
ma cooperativa, assumindo o calendário acima como guia. 
Contribuindo com os nossos próprios recursos de pessoal, 
procuramos a colaboração mais amplamente possível na 
procura e capacitação daqueles sem posses, desamparados e 
por isso empobrecidos e/ou negligenciados.  O nosso objectivo 
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será organizar-nos para obter justiça, usando a não-violência 
como o nosso método. As nossas acções irão constituir uma 
crítica de militarismo como um modo de acção auto-con-
traproducente, criando estratégias com outros que partilham a 
visão de um reino de paz. Iremos usar e criar tácticas não-vi-
olentas, antigas e novas, numa luta comum para a dignidade 
humana, liberdade e cumprimento.

Existirão implicações financeiras para grupos que acei-
tam este desafio, particularmente no que toca ao tempo dis-
ponibilizado pelos líderes empenhados na tarefa. Cada orga-
nização participante irá determinar em que medida se investe 
no projecto durante os próximos quatro anos, e se ou como o 
esforço colaborativo pode continuar no futuro. 
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R8011 .

Número de Petição: 60260-FO-R8011-G; Olson, Harriett 
Jane - New York, NY, EUA para as Mulheres Metodistas 
Unidas.

Readoptar Resolução

Readoptar Resolução 8011—Linguagem Bíblica—sem 
alterações.

R9999 .

Número de Petição: 60033-FO-R9999-G; Yemba, David 
Kekumba - Kinshasa II, nuRepública Democrática do Congo 
para o Comité da Fé e Ordem.

Estudo do Documento de Eclesiologia -  
Wonder, Love, and Praise

Incluir no Livro de Resoluções 2016 a seguinte resolução:
 Desde a sua autorização em 2008 (Livro da Disciplina, 

¶¶ 1907-1912), o Comité da Fé e Ordem tem trabalhado em 
várias formas para aprofundar a nossa reflexão denomina-
cional sobre a eclesiologia. Sob os nossos auspícios, o Dr. 
Russel Richey criou afirmações do nosso Livro da Disciplina 
e acrescentou materiais adicionais do nosso património Meto-
dista Unido para nos ajudar a ver o que já afirmamos sobre a 
natureza e missão da igreja, um documento disponível online 
em: <http://www.gbhem.org/sites/default/files/documents 
/publications/DOM_Nature_Mission_Faithfulness_of_
Church.pdf>

Continuamos a trabalhar com os teólogos Metodistas 
Unidos de todo o mundo num recurso catequético básico para 
usar nas nossas igrejas.

 Uma das peças centrais do nosso trabalho este quadrié-
nio tem sido o desenvolvimento de uma declaração constru-
tiva sobre a eclesiologia, intitulada Wonder, Love and Praise. 
Chegou o momento para este documento ser oferecido a toda 
a Igreja Metodista Unida para o seu estudo. O objectivo deste 
período de estudo é duplo, nomeadamente para estimular e 
ajudar a reflexão teológica em toda a igreja sobre a identi-
dade e missão da Igreja Metodista Unida, dentro do contex-
to mais abrangente de toda a igreja; e para solicitar críticas 

construtivas do próprio documento que pode levar à sua mel-
horia.

 O estudo e processo de resposta no quadriénio futuro vão 
envolver esses elementos:

1. Wonder, Love and Praise será disponibilizado via elec-
trónica através de www.umc.org <http://www.umc.org> e 
www.gbhem.org <http://www.gbhem.org>, juntamente com 
um estudo resumido e guia de respostas para facilitar o estu-
do do documento.

2. Será solicitado a cada bispo residente que disponibi-
lize estudos com base em congregações de Wonder, Love and 
Praise  entre Junho de 2016 e Dezembro de 2017, envolvendo 
aproximadamente dez por cento de leigos e clérigos da sua 
área episcopal.

3. As respostas ao documento serão solicitadas a par-
tir de grupos específicos que podem ter experiência partic-
ular em eclesiologia, incluindo: professores dos seminários 
Metodistas Unidos e escolhas de teologia, pessoal de agência 
geral, teólogos pan-Metodistas e oficiais; e outros parceiros 
ecuménicos seleccionados. 

4. Todos os Metodistas Unidos serão convidados e incen-
tivados a ler e a oferecer respostas a Wonder, Love and Praise.

5. O Comité da Fé e Ordem irá conceber processos para 
solicitar e receber estas respostas.

6. O Comité da Fé e Ordem será responsável por avaliar 
o processo de estudo, considerando as respostas recebidas e 
oferecerá uma acção adequada para a Conferência Geral de 
2020. O Comité da Fé e Ordem espera apresentar uma versão 
revista de Wonder, Love and Praise para a Conferência Geral 
de 2020 para ser adoptada como um documento de ensina-
mento oficial da igreja, comparável a By Water and the Spirit 
e This Holy Mystery.

Justificação:
Um documento de ensinamento coerente e sistemático 

sobre a eclesiologia da Igreja Metodista Unida pode afirmar a 
nossa identidade, focar a nossa missão e tornar-nos parceiros 
ecuménicos mais fortes no trabalho de Jesus Cristo. O proces-
so aqui proposto move-nos para a adopção de um documento 
de ensinamento denominacional sobre eclesiologia.

Resoluções Propostas
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Resumo do Relatório da Mesa Conexional  
a la Conferência Geral

Administração Geral
CONFERÊNCIA GERAL A IGREJA METODISTA UNIDA

Volume 2  Nashville, Tennessee

O trabalho da Mesa Conexional durante o quadriénio 
2013-2016 resultou na execução eficaz dos mandatos indica-
dos pela Conferência Geral. O nosso trabalho colectivo levou 
a um significativo progresso em: 

• Estimular uma mudança na cultura de uma denomi-
nação centrada nos Estados Unidos para uma que é ver-
dadeiramente global; 

• Assegurar um nível de responsabilidade em toda a de-
nominação no que diz respeito à avaliação dos ministéri-
os e fazendo ajustes para satisfazer as necessidades da 
nossa igreja e do nosso mundo;  

• Discernir uma visão colectiva para um impacto mis-
sional ainda maior no futuro. 

A Mesa Conexional continua a seguir a VISÃO e direcção 
do Conselho dos Bispos. Acreditamos que a nossa missão e 
visão nos chama a nos mantermo-nos firmes no nosso foco 
denominacional no aumento do número de congregações 
vitais em todo o mundo e no fortalecimento de ministérios 
nas Quatro Áreas de Foco.  A Mesa Conexional continua a 
focar-se na atenção, energia e recursos para criar discípulos 
de Jesus Cristo para a transformação do mundo através de 
congregações vitais que:

• Desenvolvam líderes cristãos com princípios para a  
igreja e mundo;

• Criem novos locais para novas pessoas e revitalizem 
congregações já existentes em todo o mundo;

• Se envolvem no ministério com os pobres; e,
• Melhorem a saúde globalmente ao combater as doenças 

da pobreza.

Ao manter o foco nestas áreas do ministério, a Mesa Co-
nexional procura uma fundação sólida para o crescimento e 
vitalidade na Igreja Metodista Unida em todo o mundo. Para 
captar a melhor compreensão da natureza mundial da nossa 
denominação, a Mesa Conexional envolveu-se em importan-
tes parcerias:

• Trabalho com o Comité Permanente sobre Assuntos 
das Conferências Centrais, no nosso trabalho relativa-
mente a um “ Livro de Disciplina Geral”, 

• Colaboração com a Junta Geral da Igreja e Sociedade 
na revisão e reestruturação dos Princípios Sociais. 

• Colaboração com o Conselho Geral de Finanças e Ad-
ministração sobre uma fórmula de Contribuição Global.

• Envolvimento com líderes em toda a conexão para tra-
tar questões relacionadas com a estrutura jurisdicional 
dos Estados Unidos e como isto se alinha com a nossa 
realidade mundial com a qual fomos abençoados.

Tudo isto representa e assinala uma mudança de cultura 
abrangente que ocorre dentro da denominação:  O primeiro 
aspecto desta mudança é de uma denominação centrada nos 
Estados Unidos para uma que seja mundial, e o segundo 
é estimular uma mudança para uma cultura que envolva 
pesquisa, avaliação, e análise dos nossos ministérios que re-
sultem em dados de qualidade para nos ajudar a planear es-
tratégias eficazes para lidar com as necessidades da nossa ig-
reja e do nosso mundo. 

A Nossa Visão de 2020: 
Direcções Estratégicas para 2017-2020

Alinhar a Igreja Metodista Unida para maior impacto 
missional tem sido e vai continuar a ser o âmago do trabalho 
da Mesa Conexional. Os seguintes representas os objectivos 
para direcções estratégicas na nossa prossecução do aumento 
das congregações vitais através dessas áreas de foco para 
a nossa igreja no próximo quadriénio. A Mesa Conexional 
permanece empenhada em desenvolver estes objectivos e as 
estratégias que os suportam. Estes fazem todos parte de uma 
VISÃO para o próximo quadriénio, a nossa Visão de 2020 . 

Congregações Vitais

A nossa Visão de 2020 anseia por uma Igreja Metodista 
Unida que possa duplicar o número de congregações alta-
mente vitais que sobressaem nos cinco indicadores de vitali-
dade —discípulos nos cultos, novos discípulos (profissões de 
fé), discípulos em pequenos grupos, discípulos em missão e 
ofertas à missão. 
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As Quatro Áreas de Foco

Chamamento e Estruturação de Líderes Cristãos com 
Princípios: 

A nossa Visão de 2020 anseia por uma Igreja Metodista 
Unida preparando 3 milhões de pessoas em toda a conexão 
para serem “criadores da diferença”, chamados para ser-
virem como líderes cristãos com princípios no nosso mundo 
hoje em dia.

Criar e Sustentar Novos Locais para Novas Pessoas:  

A nossa Visão de 2020 anseia por uma Igreja Metodista 
Unida com 1 000 000 novos discípulos que proclamem a sua 
fé através de novas e renovadas comunidades de fé, em todo 
o mundo. 

Ministério com os Pobres:

A nossa Visão de 2020 anseia por uma Igreja Meto-
dista Unida que pode criar 400 comunidades vibrantes, 
prósperas e transformadoras que tratam de problemas de 
pobreza e ministério com os pobres, particularmente junto 
das crianças. 

Saúde Abundante para Todos:  

A nossa Visão de 2020 anseia por uma Igreja Metodista 
Unida que possa atingir 1 milhão de crianças com inter-
venções que mudam a vida.

Conclusão

Em conjunto, vimos a denominação criar avanços sig-
nificativos em termos de responsabilidade, avaliação e cola-
boração que nos prepararam bem para a nossa visão futura. 
Estamos ansiosos por ver os resultados deste alinhamento e 
trabalho colaborativo à medida que continuamos  o foco na 
nossa Visão de 2020 para uma igreja mundial mais vital e 
autêntica, criando discípulos de Jesus Cristo para a transfor-
mação do mundo.

Para mais informação sobre o trabalho realizado pela 
Mesa Conexional durante o quadriénio 2013-2016, con-
sulte a versão completa deste relatório e visite www.umc.org 
/connectionaltable. 
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Missão—Visão—Valores

O Nosso Trabalho Estratégico na Igreja 
Metodita Unida

O objectivo da Mesa Conexional é o discernimento e artic-
ulação da VISÃO para a igreja e a mordomia da MISSÃO, 
ministérios e recursos da Igreja Metodista Unida conforme 
determinado pelas acções da Conferência Geral e em consul-
ta com o Conselho dos Bispos.  

(Livro de Disciplina, 2012, ¶ 904, adicionado ênfase)

O trabalho da Mesa Conexional durante o quadriénio 
2013-2016 resultou na execução eficaz dos mandatos indi-
cados pela Conferência Geral. O nosso trabalho colectivo 
levou a um significativo progresso em: 

• Estimular uma mudança na cultura de uma denomina-
ção centrada nos Estados Unidos para uma que é verda-
deiramente global; 

• Assegurar um nível de responsabilidade em toda a deno-
minação no que diz respeito à avaliação dos ministérios 
e fazendo ajustes para satisfazer as necessidades da nos-
sa igreja e do nosso mundo; 

• Discernir uma visão colectiva para um impacto missio-
nal ainda maior no futuro. 

Foco e Alinhamento para a Missão

Durante este quadriénio, a Mesa Conexional indicou três 
tarefas principais que ilustram os VALORES que regem o 
nosso trabalho à medida que procuramos cumprir o nosso 
objectivo: 

1) Criar relações e ultrapassar fronteiras em toda a IMU 
para uma colaboração mais profunda e conexões mais 
profundas em toda a Igreja; 

2) Focar e ligar as estratégias para coordenar a vida do pro-
grama da igreja e estimular o alinhamento para a missão 
de criar discípulos de Jesus Cristo; 

3) Ligar a história da IMU internamente, para que a men-
sagem externa se alinhe com as operações internas. 

Quando a Mesa Conexional realiza estas três tarefas com 
clareza e objectivo, avançamos a missão da IMU e cumpri-
mos o nosso objectivo conforme considerado pela Conferên-
cia Geral. 

A MISSÃO da Mesa Conexional É a missão da Igreja 
Metodista Unida, a qual é criar discípulos de Jesus Cristo 
para a transformação do mundo. A Mesa Conexional con-
tinua a seguir a VISÃO e direcção do Conselho dos Bis-
pos. Acreditamos que a nossa missão e visão chama-nos 
a mantermo-nos firmes no nosso foco denominacional 
de aumento do número de congregações vitais em todo 
o mundo e no fortalecimento dos ministérios nas Quatro 
Áreas de Foco.  A Mesa Conexional continua a focar-se na 
atenção, energia e recursos para criar discípulos de Jesus 
Cristo para a transformação do mundo através das congre-
gações vitais que:

• Desenvolvem líderes Cristãos com princípios para a 
igreja e para o mundo;

• Criam novos locais para novas pessoas e revitalizam 
congregações já existentes em todo o mundo;

• Envolvem-se no ministério com os pobres; e,
• Melhoram globalmente a saúde ao combater as doenças 

da pobreza.

Ao manter o foco nestas áreas do ministério, a Mesa 
Conexional procura uma fundação sólida para crescimento 
e vitalidade na Igreja Metodista Unida em todo o mundo. 
De facto, o trabalho da Mesa Conexional neste quadriénio 
envolveu esforços para melhor compreender como a nossa 
Igreja está configurada nos muitos locais onde Metodistas 
Unidos se reúnem e como podemos continuar fielmente a 
nossa missão nestes locais. Envolvemos importantes par-
ceiros em toda a conexão para captar a melhor compreen-
são da natureza mundial da nossa denominação. Estas par-
cerias incluem:

• Trabalhar com o Comité Permanente sobre Assuntos 
das Conferências Centrais, que é responsável por trazer 
recomendações a esta Conferência Geral sobre o que é 
essencial para a Igreja mundial no nosso trabalho relati-
vamente a um “Livro de Disciplina Geral”, 

• Colaboração com a Junta Geral da Igreja e Sociedade na 
revisão e reestruturação dos Princípios Sociais. 

• Colaboração com o Conselho Geral de Finanças e 
Administração sobre uma fórmula de Contribuição 
Global.

• Envolvimento com líderes em toda a conexão para 
tratar questões relacionadas com a estrutura juris-
dicional dos Estados Unidos e como isto se alinha 

Relatório da Mesa Conexional a la Confrência Geral
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com a nossa realidade mundial com a qual fomos 
abençoados.

Uma Cultura em Mundança

Tudo isto representa e assinala uma mudança de cultura 
abrangente que acontece dentro da denominação. 

O primeiro aspecto desta mudança é de uma denominação 
centrada nos Estados Unidos para uma que é verdadeiramente 
mundial . A Mesa Conexional e o Conselho dos Bispos estão 
profundamente envolvidos em conversações sobre esta mu-
dança neste quadriénio. Deve ainda ser tratada a realização da 
nossa estratégia, definição de um objectivo e a missão global 
mais relevante para a conexão mundial. Adicionalmente, os 
problemas emergentes que estimulem ou dificultem o nosso 
trabalho no futuro de criar discípulos de Jesus Cristo devem 
ser resolvidos. Mantemo-nos empenhados em representar um 
papel necessário no exame da natureza das nossas institu-
ições Metodistas Unidas à luz desta realidade em mudança 
enquanto denominação mundial.  

O segundo ênfase refere-se a uma cultura que envolve 
pesquisa, avaliação, e análise dos nossos Ministérios que re-
sultem em dados de qualidade para nos ajudar a planear estraté-
gias eficazes para lidar com as necessidades da nossa igreja e 
do nosso mundo. A Mesa Conexional é responsável por avaliar 
a eficácia missional das agências relacionadas com o programa 
geral e estruturas conexionais, e identificámos a necessidade de 
criar capacidade em toda a nossa conexão para avaliar mais efi-
cazmente o progresso dos ministérios da nossa denominação. 

Criar comunidades de fé que são unidas em missão e visão 
em todo o mundo terá um maior impacto para os discípulos 
de Jesus Cristo. A Mesa Conexional está envolvida de forma 
colaborativa com os líderes em toda a denominação, incluindo 
o Conselho dos Bispos, o Comité Permanente sobre Assuntos 
das Conferências Centrais, o Conselho Geral de Finanças e Ad-
ministração e a liderança das conferências anuais, para criar 
comunidades de fé que estejam a transformar o mundo. 

A Nossa Visão de 2020: 
Estratégicas para 2017-2020

Alinhar a Igreja Metodista Unida para maior impacto 
missional tem sido e vai continuar a ser o âmago do trabalho 
da Mesa Conexional. Neste quadriénio, a Mesa Conexional, 
juntamente com o Conselho dos Bispos, formou um Grupo de 
Colaboração Missional sobre Congregações Vitais, servindo 
como o órgão chave responsável para ligar as nossas estraté-
gias e criar relações entre os que trabalham de forma colab-
orativa para aumentar as congregações vitais que apresentem 
resultados nas Quatro Áreas de Foco. Este órgão indica e 

afirma objectivos para direcções estratégicas para a IMU no 
próximo quadriénio. 

Relatórios de progresso nestes objectivos foram dis-
ponibilizados e afirmados pelo Conselho dos Bispos e pela 
Mesa Conexional no início de 2015. Estas estratégias emer-
gentes geraram entusiasmo e energia colaborativa para o tra-
balho de criação da igreja nos nossos valores centrais como 
uma conexão mundial. A Mesa Conexional permanece em-
penhada em desenvolver estes objectivos e as estratégias que 
os suportam. Estes fazem todos parte de uma VISÃO para o 
próximo quadriénio, a nossa Visão de 2020 . 

Congregações Vitais  

A nossa Visão de 2020 anseia por uma Igreja Metodista 
Unida que possa duplicar o número de congregações alta-
mente vitais que sobressaem nos cinco indicadores de vitali-
dade—discípulos nos cultos, novos discípulos (profissões de 
fé), discípulos em pequenos grupos, discípulos em missão e 
ofertas à missão. 

Uma congregação vital é o corpo de Cristo que cria e 
envolve discípulos para a transformação do mundo.

Os objectivos, processos de planeamento e visionamento 
estratégico para congregações vitais existem para permitir 
que cada igreja local tenha um futuro vital na criação de dis-
cípulos. Atingir objectivos não é um fim, mas sim uma ferra-
menta para ver se o que fazemos produz resultados. O próprio 
processo de criação de discípulos, os meios de graça, é a pri-
oridade nossa principal. 

Na congregação, estes têm sido praticados por ministérios 
de adoração, criação de novos discípulos (profissões de fé), 
pequenos grupos, missão e oferta generosa. As congregações 
que se envolvem consistentemente no processo de criação de 
discípulos, seguidores de Cristo cheios de graça que colocam 
a fé em acção, e que praticam os ministérios de discipulado 
aumentam a vitalidade para criar mais discípulos e transformar 
o mundo. 

Criar discípulos através de congregações vitais aumenta 
a nossa oportunidade de testemunho no mundo. As congre-
gações vitais são estruturadas e testemunhadas pelo ministério 
com os pobres, melhoria da saúde global, criação de novos 
locais para novas pessoas e estruturação de líderes cristãos 
com princípios.

As Quatro àreas de Foco  

Chamamento e Estruturação de Líderes Cristãos com 
Princípios: 

A nossa Visão de 2020 anseia por uma Igreja Metodista 
Unida preparando 3 milhões de pessoas em toda a conexão 
para serem “criadores da diferença”, chamados para ser-
virem como líderes cristãos com princípios no nosso mundo 
hoje em dia.
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A nossa Igreja Metodista Unida acredita que Jesus está 
a”chamar-nos” para algo maior do que qualquer pessoa. A 
questão para cada Metodista Unido de hoje e para o nosso 
futuro é: “Que diferença irá fazer”? 

 
Definimos liderança cristã com princípios como fazer 

a diferença onde quer que esteja: na igreja local, no campo 
da missão, em toda a denominação, em cada comunidade e 
sociedade em todo o nosso mundo. Como “seguidores de Je-
sus Cristo cheios de graça”, o nosso discipulado leva a nossa 
decisão de fazer a diferença no mundo. Acreditamos que po-
demos preparar Metodistas Unidos em toda a nossa conexão 
para serem “criadores de diferença” para Jesus.

Criar e Sustentar Novos Locais para Novas Pessoas  

A nossa Visão de 2020 anseia por uma Igreja Metodista 
Unida com 1 000 000 novos discípulos que proclamem a sua 
fé através de novas e renovadas comunidades de fé, em todo 
o mundo. 

Novas comunidades de fé são críticas para a tarefa de 
criar novos discípulos e transformar o mundo. Uma comu-
nidade de fé é um grupo que reúne sob o senhorio de Jesus 
Cristo para adoração, envolvimento e transmissão. Isto inclui, 
mas não está limitado a, início de novas igrejas, Iniciativas de 
Missão Global, e missões, circuitos e pontos de pregação em 
toda a nossa conexão. 

Recebemos novos discípulos através de profissões de fé 
e do aumento de profissões de fé em todas as novas comu-
nidades de fé. A denominação está a atingir mais pessoas, 
mais jovens e pessoas mais diversas para Cristo ao criar no-
vos locais para novas pessoas. As pessoas da Igreja Metodista 
Unida procuram criar líderes, desenvolver os sistemas e im-
plementar as estratégias necessárias para obter novamente a 
nossa prática denominacional saudável de começar duas co-
munidades de fé todos os dias. 

A real medida de sucesso não serão os números ou os 
aumentos de membros ou de ofertas, mas as vidas que iremos 
afectar e trazer para Cristo como discípulos porque estas no-
vas comunidades de fé são capazes de alcançar pessoas com 
o evangelho de Cristo que, de outro modo, poderiam não ser 
alcançadas. 

Ministério com os Pobres

A nossa Visão de 2020 anseia por uma Igreja Meto-
dista Unida que pode criar 400 comunidades vibrantes, 
prósperas e transformadoras que tratam de problemas de 
pobreza e ministério com os pobres, particularmente junto 
das crianças. 

As congregações vitais reflectem o amor de transformativo 
de Deus nas suas comunidades e em todo o mundo. Como dis-
cípulos fiéis, somos chamados a amar os nossos vizinhos—a 
caminhar, adorar e testemunhar com eles para que todos pos-
sam desfrutar da visão de Deus de vida abundante. Como 
Metodistas Unidos, iremos desafiar e transformar estruturas e 
sistemas quebrados que criam e perpetuam a pobreza.

Wesley compreendeu que o ministério tem de ser centrado 
em relações. Para realmente amar os nossos vizinhos temos 
de os conhecer em primeiro lugar: as suas lutas, alegrias, dons 
e desafios. Enraizados nessas relações, os Metodistas Unidos 
estão envolvidos em ministérios significativos e transformati-
vos com as pessoas e comunidades pobres. Alavancando con-
exões e parcerias dentro e além da Igreja Metodista Unida, 
podemos transformar comunidades e abrir portas a crianças 
para um futuro mais promissor.

Saúde Abundante para Todos  

A nossa Visão de 2020 anseia por uma Igreja Metodista 
Unida que possa atingir 1 milhão de crianças com inter-
venções que salvem vidas.

Cada criança é uma vida cheia de promessas e potencial, 
ainda assim, a cada 5 segundos uma criança morre de causas 
evitáveis. Existe um movimento global para melhorar signifi-
cativamente a saúde para todos até 2035, com um objectivo es-
pecífico de salvar as vidas de 15 milhões de crianças até 2020. 

A Igreja Metodista Unida tem um chamamento sagrado 
para garantir saúde abundante para todas as crianças, envolver 
discípulos para serem agentes da transformação de cura de 
Deus no mundo. Jesus disse, “Eu vim para que tenham vida 
e a tenham em abundância” (João 10:10 NRSV). A nossa 
promessa é a de criar uma realidade para milhões daqueles a 
quem Jesus abençoou.

Conclusão

Em conjunto, vimos a denominação fazer avanços signi-
ficativos em termos de responsabilidade, avaliação e colabo-
ração que nos prepararam bem para a nossa visão futura. 

Tomamos a apresentação deste relatório como uma opor-
tunidade para celebrar tudo o que fomos capazes de alcançar 
neste quadriénio pela graça de Deus e através da liderança do 
Espírito Santo na nossa igreja conexional. Estamos ansiosos 
em ver os resultados deste alinhamento e trabalho colabora-
tivo à medida que continuamos o foco na nossa Visão de 2020 
para uma igreja mundial mais vital e autêntica, criando discí-
pulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo.

Para mais informações sobre o trabalho realizado pela 
Mesa Conexional durante o quadriénio 2013-2016, visite 
www.umc.org/connectionaltable. 
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¶2 .

Número de Petição: 60989-GA-¶2-C-!-G; Merrick, Tracy R. -  
Wexford, PA, EUA para o Grupo de Trabalho da Estrutura 
Global NEJ.

Conferência Conexional Global -  
Alteração de Nome

Emendar ao alterar o termo “Conferência Geral” 
para “Conferência Conexional Global” sempre que apa-
recer na Constituição . 

Conferência Geral   Conferência Global Conexional
Necessário no ¶¶ 2, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 
43, 44, 46, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61

IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS: 
Os custos incrementais actuais desta proposta depend-

erão da estrutura global finalmente adoptada pela Conferên-
cia Geral.

Existirão provavelmente alguns custos adicionais relacio-
nados com as conferências conexionais, comités, etc., mas es-
tes custos podem ser compensados por uma possível redução 
nos custos relacionados com o encontro da Conexão Global. 
Se o assunto da conexão da América do Norte for removido 
da ordem de trabalhos da Conferência Conexional Global, a 
duração dessa reunião será inferior à da Conferência Geral 
actual, talvez durante três ou quatro dias, resultando numa 
redução de custos para essa reunião. 

O aumento de custos mais significativo vai provavel-
mente envolver as reuniões das conferências conexionais. 
Esta proposta vai exigir que cada conferência conexional se 
reúna a cada quadriénio, antes da Conferência Conexional 
Global. Dependendo de quando e onde se reúnem as con-
ferências conexionais, o custo crescente desses encontros está 
estimado ser entre 300 000 dólares americanos e 1 milhão de 
dólares americanos. Será solicitado ao CGFA que desenvolva 
projecções de custo mais precisas. 

Quaisquer aumentos de custos crescentes também terão 
de ser analisados no contexto do orçamento geral para o orça-
mento da Conferência Geral de 2016 de mais de 10 milhões 
de dólares americanos. 

Justificação:
Estas emendas constitucionais são um componente da 

Proposta para Reestruturar a IMU Global. As emendas nesta 
petição mudam o nome da Conferência Geral para Conferên-
cia Conexional Global nos parágrafos da Constituição listada.

¶2 .

Número de Petição: 60990-GA-¶2-C-!-G; Merrick, Tracy R. -  
Wexford, PA, EUA para o Grupo de Trabalho da Estrutura 
Global NEJ.

Conferência Conexional Global -  
Alteração de Nome

Rectificar ao alterar os termos “conferência jurisdi-
cional” e “conferência central” para “conferência region-
al” e “jurisdição” para “região”, onde quer que apareçam 
na Constituição: 

Rever: Conferência Jurisdicional  conferência regional
Rever: Conferência Central conferência regional
Rever: jurisdição  região
Necessário no ¶¶ 9, 10, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 46, 48, 49, 50, 
51, 52, 56, 61

IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS: 
Os custos incrementais actuais desta proposta depend-

erão da estrutura global finalmente adoptada pela Conferên-
cia Geral.

Existirão provavelmente alguns custos adicionais 
relacionados com as conferências conexionais, comités, 
etc., mas estes custos podem ser compensados por uma 
possível redução nos custos relacionados com o encontro 
da Conexão Global. Se o assunto da conexão da América 
do Norte for removido da ordem de trabalhos da Con-
ferência Conexional Global, a duração dessa reunião será 
inferior à da Conferência Geral actual, talvez durante três 
ou quatro dias, resultando numa redução de custos para 
essa reunião. 

O aumento de custos mais significativo vai provavel-
mente envolver as reuniões das conferências conexionais. 
Esta proposta vai exigir que cada conferência conexional se 
reúna a cada quadriénio, antes da Conferência Conexional 
Global. Dependendo de quando e onde se reúnem as con-
ferências conexionais, o custo crescente desses encontros está 
estimado ser entre 300 000 dólares americanos e 1 milhão de 
dólares americanos. Será solicitado ao CGFA que desenvolva 
projecções de custo mais precisas. 

Quaisquer aumentos de custos crescentes também terão 
de ser analisados no contexto do orçamento geral para o orça-
mento da Conferência Geral de 2016 de mais de 10 milhões 
de dólares americanos. 

Justificação:
Estas emendas constitucionais são um componente da 

Proposta para Reestruturar a IMU Global. As emendas nes-
ta petição mudam o nome da Conferência Geral para Con-

Alterações Propostas ao Livro da Disciplina
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ferência Conexional Global nos parágrafos da Constituição 
listada. 

¶3 .

Número de Petição: 60978-GA-¶3-C-G; Watts, Joel L. - 
Charleston, WV, EUA. 6 Petições similares

Adicionar Credo Niceno às Normas Doutrinárias 

Alterar Disciplina ¶ 3 conforme se segue:
 ¶3 . Artigo III .—Artigos de Religião, e a Confissão 

de Fé e o Credo Niceno—Os Artigos de Religião e a Con-
fissão da Fé da Igreja Metodista Unida e aqueles mantidos 
pela Igreja Metodista Unida e a Igreja da Irmandade Unida 
Evangélica, respectivamente, no momento da sua união.3 O 
Credo Niceno-Constantinopolitano Evangélico que faz parte 
das normas doutrinárias da Igreja é a versão que é impressa 
com o título “O Credo Niceno”, na edição de 1989 do Hinário 
Metodista Unido. 

Justificação:
As Normas Doutrinárias afirmam o Credo Niceno. In-

cluir o credo reforça ainda mais a conversação ecuménica, 
conferindo uma estrutura teológica ao diálogo e discernimen-
to dentro do Metodismo Unido. Também, professa a nossa 
conexão teológica e herança com o resto da Igreja de Jesus 
Cristo.

¶4 .

Número de petição: 60163-GA-¶4-C-G; Hare, Dawn 
Wiggins - Chicago, IL, EUA pela Comissão Geral sobre o 
Estado e Papel da Mulher.

Inclusão de Género e Idade

Alterar parágrafo ¶ 4. Artigo IV
¶ 4 . Artigo IV. Inclusão da Igreja—A Igreja Metodista 

Unida é uma parte da igreja universal, a qual é um só Corpo 
em Cristo. A Igreja Metodista Unida reconhece que todas as 
pessoas possuem valor sagrado. Todas as pessoas sem dis-
tinção de raça, género, cor, origem nacional, estatuto, idade, 
ou condição económica, terão elegibilidade para participar 
dos serviços de culto, participar nos seus programas, rece-
ber sacramentos, serem admitidos como membros baptizados 
após baptismo, e declararem a fé Cristã após terem recebido 
os votos, serem membros que professam a fé em qualquer  
igreja local dentro da conexão. Na Igreja Metodista Uni-
da, nenhuma conferência ou outra unidade de organização 
da Igreja será estruturada para excluir qualquer membro ou 
qualquer organismo constituinte da Igreja, devido à raça, cor, 

origem nacional, estatuto ou condição económica, nem será 
negado a qualquer membro o estatuto ou acesso a um lugar 
igualitário na vida, no culto, ou na administração da Igreja 
devido à raça, género, cor, origem nacional, estatuto, idade ou 
condição económica.

Justificação:
Ao adicionar “género” (ou seja, género masculino e fem-

inino) à Constituição, afirma-se e protege-se o compromisso 
da IMU para com a igualdade de géneros através da sua con-
exão mundial. “Género” é o termo disciplinar para um trata-
mento justo de mulheres e homens (por ex., ¶16). A adição da 
cláusula final proposta permite grupos específicos dos géner-
os, como as MMU e os HMU.

¶4 .

Número de petição: 60606-GA-¶4-C-G; Fisher, Zachary S. - 
Brentwood, TN, EUA.

Inclusão de sexo e género

Alterar ¶ 4 conforme se descreve:
A Igreja Metodista Unida é parte da igreja universal, que 

é um Corpo em Cristo. A Igreja Metodista Unida reconhece 
que todas as pessoas têm um valor sagrado. Todas as pessoas, 
independentemente da raça, cor, origem, estatuto, condição 
económica, sexo ou género devem ser elegíveis a participar 
em serviços de culto, nos seus programas, a receber os sacra-
mentos, após baptismo serem admitidas como membros bap-
tizados e após realização dos votos de declaração da fé cristã, 
tornarem-se membros professantes em qualquer igreja local 
na conexão. Na Igreja Metodista Unida, não deve ser estru-
turada qualquer conferência ou outra unidade organizacional 
da Igreja de forma a excluir qualquer membro ou qualquer 
organismo constituinte da Igreja devido a raça, cor, origem, 
estatuto, condição económica sexo, ou género.

Justificação:
¶ 405.2a, da Superintendência contempla: “Os delegados 

jurisdicionais e de conferência central, ao elegerem bispos, 
devem ter em devida consideração a inclusão da Igreja Meto-
dista Unida em relação a sexo, raça e origem.” ¶ 4, Artigo IV, 
da Constituição descreve: “A Igreja Metodista Unida é uma 
parte de . . .

¶4 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60741-GA-¶4-C-G; Chumley, Madeline 
L. - Dallas, TX, EUA para a Assembleia Legislativa dos 
Jovens MU.
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Inclusão da orientação  
sexual e de género

Emendar o Livro de Disciplina  ¶4 conforme a seguir:
¶ 4 . Artigo IV . A inclusão da Igreja A Igreja Metodis-

ta Unida é uma parte da igreja universal, que é um Corpo 
em Cristo. A Igreja Metodista Unida reconhece que todas 
as pessoas têm um valor sagrado. Todas as pessoas indepen-
dentemente da raça, cor, nacionalidade de origem, estado,4 
ou condição económica, género, ou orientação sexual serão 
elegíveis a participar dos seus serviços de adoração, participar 
em seus programas, receber os sacramentos, pelo baptismo 
serão aceitas como membros baptizados, e ao fazerem os vo-
tos a declararem a fé Cristã, tornar-se-ão membros professos 
em qualquer igreja local na conexão.5 Na Igreja Metodista 
Unida nenhuma conferência ou outra unidade organizacional 
da Igreja será estruturada de forma a excluir qualquer mem-
bro ou outro organismo constituído da Igreja devido à raça, 
cor, nacionalidade de origem, estado ou condição económica, 
género, ou orientação sexual. 

Justificação:
Como cristãos e seguidores da palavra de Deus, é nosso 

dever amar e aceitar todos os filhos de Deus. Assim sendo, a 
postura oficial da igreja deveria explicitamente declarar que 
a Igreja Metodista Unida não discrimina com base na orien-
tação sexual.

¶4 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60742-GA-¶4-C-G; Cramer, Phil - 
Nashville, TN, EUA para IMU de Belmont. 999 Petições 
similares

Definição do estado

Emendar ¶ 4 conforme a seguir:
¶ 4 . Artigo IV. A inclusão da Igreja-A Igreja Metodista 

Unida é uma parte da igreja universal, que é um Corpo em 
Cristo. A Igreja Metodista Unida reconhece que todas as 
pessoas têm um valor sagrado. Todas as pessoas indepen-
dentemente da raça, cor, nacionalidade de origem, estado, 
ou condição económica, serão elegíveis a participar dos 
seus serviços de adoração, participar em seus programas, 
receber os sacramentos, pelo baptismo serão aceitas como 
membros baptizados, e ao fazerem os votos a declararem 
a fé Cristã, tornar-se-ão membros professos em qualquer 
igreja local na conexão. Na Igreja Metodista Unida nen-
huma conferência ou outra unidade organizacional da Ig-
reja será estruturada de forma a excluir qualquer membro 
ou outro organismo constituído da Igreja devido à raça, 
cor, nacionalidade de origem, estado- incluindo, mas não 
limitando-se ao género, estado civil, ou orientação sexual, 

idade, capacidade ou incapacidade-ou condição económi-
ca. (Notas de rodapé omitidas.)

Justificação:
O Conselho Judicial manteve que somente a Conferência 

Geral pode definir a palavra “estado” sob ¶ 4 da Constituição. 
A amenda proposta dará a definição do estado que incentiva a 
inclusão conforme idealizado pela Conferência Geral quando 
o estado foi adicionado ao ¶ 4.

¶4 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60881-GA-¶4-C-G; Mumme, Michael 
C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Inclusão

Alterar o ¶ 4 ao adicionar o texto indicado:
A Igreja Metodista Unida faz parte da igreja universal, 

que é um só Corpo em Cristo. A Igreja Metodista Unida recon-
hece que todas as pessoas têm um valor sagrado. Independen-
temente da raça, cor, origem nacional, género, identidade de 
género, orientação sexual, deficiência, estado,4 ou condição 
económica, todas as pessoas são elegíveis para assistir aos 
seus serviços de culto, participar nos seus programas, rece-
ber os sacramentos, ser admitidas como membros baptizados 
após o baptismo e tornar-se membros professantes de qualquer  
igreja local da conexão depois de professarem os votos de fé 
cristã.5 Na Igreja Metodista Unida, nenhuma conferência ou 
outra unidade organizacional da Igreja estará estruturada de 
forma a excluir um membro ou órgão constituinte da Igreja 
por causa da raça, cor, origem nacional, género, identidade 
de género, orientação sexual, deficiência, estado ou condição 
económica.6

¶4 .  [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de Petição: 60943-GA-¶4-C-G; Howe, Margaret 
- New Paltz, NY, EUA para a Conferência Anual de Nova 
Iorque.

Inclusão

¶ 4 . Artigo IV . A inclusão da Igreja—A Igreja Meto-
dista Unida é uma parte da igreja universal, que é um Cor-
po em Cristo. A Igreja Metodista Unida reconhece que to-
das as pessoas têm um valor sagrado. Todas as pessoas, 
independentemente da raça, cor, nacionalidade, estatuto, ou 
condição económica, orientação sexual, identidade de género 
ou expressão de género, serão elegíveis para participar nos 
seus serviços de adoração, participar nos seus programase 
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ministérios, receber os sacramentos e participar nos ritos 
da igreja, após baptismo serem admitidos como membros 
baptizados e após fazerem votos declarando a fé Cristã, tor-
nando-se membros professantes em qualquer igreja local na 
conexão, e, após recomendação do órgão adequado como 
definido pela Disciplina, servirem como clero nomeado. Na 
Igreja Metodista Unida, não deve ser estruturada qualquer 
conferência ou outra unidade organizacional da Igrejaou lei 
de forma a excluir qualquer membro ou qualquer organismo 
constituinte da Igreja devido a raça, cor, origem, estatutoou 
condição económica, orientação sexual, identidade de género 
ou expressão de género. 

Justificação:
As lésbicas, homossexuais, bissexuais, transgéneros e in-

tersexuais são são inerentemente imorais e os seus ministérios 
dentro das nossas comunidades de fé torna-nos uma igreja 
vital e vibrante. Esta emenda constitucional para a Disciplina 
vai permitir que a Igreja Metodista Unida viva verdadeira-
mente a missão para criar discípulos de Jesus Cristo . . .

¶17 .

Número de Petição: 60979-GA-¶17-C-G; Watts, Joel L. - 
Charleston, WV, EUA. 6 Petições similares

Adicionar Credo Niceno às Normas Doutrinárias 

Alterar Disciplina ¶ 17 conforme se segue:
¶ 17 . Artigo I .—A Conferência Geral não revogará, 

alterará ou mudará os nossos Artigos de Religião ou esta-
belecerá novas normas ou regras de doutrina contrárias às 
nossas normas de doutrina já existentes e estabelecidas, ex-
ceto para afirmar o Credo Niceno-Constantinopolitano, como 
impresso com o título, “O Credo Niceno”, na edição de 1989 
do Hinário Metodista Unido, como parte das nossas normas 
doutrinárias.40 

Justificação:
As Normas Doutrinárias afirmam o Credo Niceno. In-

cluir o credo reforça ainda mais a conversação ecuménica, 
conferindo uma estrutura teológica ao diálogo e discernimen-
to dentro do Metodismo Unido. Também, professa a nossa 
conexão teológica e herança com o resto da Igreja de Jesus 
Cristo.

¶262 .

Número de Petição: 60293-GA-¶262-G; Kemper, Thomas 
- New York, NY, EUA para a Junta Geral dos Ministérios 
Globais.

Domingo UMCOR

Emendar o segundo parágrafo de ¶ 262 como se segue:
Seis Domingos especiais em toda a igreja providenciam 

oferendas de toda a igreja para exprimir o nosso compromis-
so: Dia das Relações Humanas, Uma Óptima Hora de Partilha 
Domingo UMCOR, Domingo da Comunhão Mundial, Dia do 
Estudante Metodista Unido, Domingo da Paz com Justiça e 
Domingo dos Ministérios Nativo-Americanos . . . 

 
Justificação:

Na prática, Uma Hora Óptima de Partilha tem funciona-
do como o veiculo principal de angariação de fundos para os 
custos operacionais UMCOR. Alterar o nome para Domingo 
UMCOR providencia clareza, precisão e maior eficácia.

¶262 .

Número de petição: 60612-GA-¶262-G; Livingston, David - 
Lenexa, KS, EUA.

Eliminar texto

Alterar ¶ 262 conforme se descreve:
¶ 262 . Os domingos especiais . . . contribuir com ofertas 

para programas especiais.
Seis domingos especiais por toda a igreja providenciam 

ofertas por toda a igreja para expressar o nosso compromis-
so: Dia de relações humanas, Uma grande hora de partilha, 
Domingo de comunhão mundial, Dia do Estudante Metodista 
Unido, Domingo de paz com justiça e Domingo de ministérios 
nativo-americanos. Quatro domingos especiais são sem ofer-
ta: Domingo de legado, Domingo laico, Domingo de doador 
de órgãos e tecidos e Domingo de ministério dos homens. 
Quatro domingos por toda a igreja—Educação cristã, Cruz de 
ouro, Sensibilização para as deficiências e Vida rural—têm 
oportunidades para ofertas da conferência anual.

Os domingos especiais aprovados pela Conferência  
Geral . . .

Justificação:
Os Domingos especiais estão descritos nos parágra-

fos seguintes. É desnecessária uma listagem separada deste 
parágrafo. 

¶263 .2 .

Número de Petição: 60294-GA-¶263.2-G; Kemper, Thomas 
- New York, NY, EUA para a Junta Geral dos Ministérios 
Globais.

Domingo UMCOR

Emendar ¶ 263.2, como se segue:
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2. Uma Hora Óptima de Partilha Domingo UMCOR—
Historicamente, Uma Hora Óptima de Partilha Domingo 
UMCOR foi celebrado com uma oferta no Quarto Domingo 
da Quaresma. As congregações devem realizar Uma Hora 
Óptima de Partilha Domingo UMCOR nesta data ou em 
qualquer outra data adequada para a igreja local. A Quares-
ma é a época do arrependimento, auto-exame e conscien-
cialização das mágoas dos povos do mundo. Uma Óptima 
Hora de Partilha Domingo UMCOR solicita à Igreja que 
partilhe a bondade da vida com aqueles em mágoa. Em con-
exão com Uma Óptima Hora de Partilha Domingo UMCOR, 
a Comissão Geral da Comunicação deve realizar um apelo a 
nível de toda a igreja. O cumprimento estará sob supervisão 
geral do Comité Metodista Unido de Ajuda, Junta Geral dos 
Ministérios Globais. Na medida do possível, o planeamento 
e promoção da Uma Óptima Hora de Partilha serão efectua-
dos de forma cooperativa com outras denominações através 
do Conselho Nacional das Igrejas de Cristo nos EUA. No 
entanto as receitas serão administradas pela Igreja Metodis-
ta Unida. As receitas líquidas, após pagamento das despesas 
promocionais, serão remetidas pelo tesoureiro do Conselho 
Geral de Finanças e Administração para a Junta Geral dos 
Ministérios Globais.

Justificação:
Na prática, a Uma Óptima Hora de Partilha não tem fun-

cionado como angariação de fundos ecuménicos, mas tem 
funcionado como o principal veículo de angariação de fundos 
para os custos operacionais da UMCOR. Alterar o nome para 
Domingo UMCOR providencia clareza, precisão e maior 
eficácia.

¶263 .6c2 .

Número de Petição: 60298-GA-¶263.6c2; Kemper, Thomas 
- New York, NY, EUA para a Junta Geral dos Ministérios 
Globais.

Domingo dos Ministérios Nativos Americanos

Emendar ¶ 263.6c)(2), como se segue:
 (2)  Expansão do número de cidades alvo na Iniciativa 

Urbana Nativo-AmericanaReforçar, desenvolver e preparar 
congregações rurais e urbanas Nativa-Americanas, ministéri-
os e comunidades: 50 por cento (Junta Geral dos Ministérios 
Globais) . . .

Justificação:
Não só uma iniciativa urbana, os Ministérios Nativo 

-Americanos já existem em áreas rurais tal como áreas ur-
banas; e mais são necessários. A falta de recursos necessários 
levou a uma falta de Ministérios Nativo-Americanos e centros 

comunitários para responder adequadamente a condições nas 
comunidades urbanas e rurais Nativo-Americanas.

¶264 .

Número de petição: 60613-GA-¶264-G; McSwords, Sara - 
Marysville, OH, EUA.

Domingo de ministério das mulheres

¶ 264 . Quatro Cinco domingos especiais sem oferta na 
igreja . . .

4. Domingo de ministério das homens—Domingo de 
ministério dos homens . . .

5. Domingo de ministério das mulheres—O Domingo de 
ministério das mulheres deve ser celebrado anualmente a um 
domingo designado pela congregação local. O dia é designa-
do para celebrar a diversidade dos ministérios das mulheres, 
a história das mulheres e os contributos das mulheres den-
tro e além da igreja local. Isto inclui, mas não está limitado 
a, unidades organizadas (constituídas ou não) das Mulheres 
Metodistas Unidas; comunidades femininas Emmaus; equip-
as de trabalho, grupos de orações; estudos da Bíblia; grupos 
de estudo e de enriquecimento; grupos MOPS; e outros locais 
e organizações onde as mulheres da Igreja Metodista Unida 
se unem para convívio, crescimento, desenvolvimento espiri-
tual, testemunho e alcance. Os recursos para esta observância 
podem ser disponibilizados por uma diversidade de organi-
zações, ou podem ser desenvolvidos através da igreja local, 
dependendo dos grupos que optem participar.

Justificação:
A função das mulheres na igreja deve ser reconhecida e 

celebrada de forma a continuar a promover o envolvimento 
e igualdade. Conforme consta nos Princípios Sociais do Liv-
ro da Disciplina página 118: “Afirmamos a importância das 
mulheres nas posições de tomada de decisões em todos os 
níveis da igreja e sociedade e exortamos . . .

¶265 .5 .

Número de petição: 60615-GA-¶265.5-G; West, Paulette 
S. - Birmingham, AL, EUA para Coordenadores UMVIM 
jurisdicionais.

Domingo de sensibilização  
de Voluntários em missão

Inserir ¶ 265.5 sob Domingos aprovados para observação 
da conferência anual. 

Domingo de sensibilização de Voluntários em missão—
Domingo de sensibilização de Voluntários em missão (UM-
VIM) deve ser observado anualmente em data a determinar pela 
conferência anual. O domingo de sensibilização de UMVIM 
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apela à Igreja que celebre aqueles que serviram em missões de 
curto prazo e o trabalho dos UMVIM em todo o mundo. Se a 
conferência anual assim o indicar, pode ser recebida e usada 
uma oferta pela conferência anual voluntária no programa de 
missão. A observância do Domingo de sensibilização de UM-
VIM deverá ser realizada sob supervisão geral dos Voluntários 
em Missão da Junta Geral dos Ministérios Globais.

Justificação:
A conferência geral de 2004 decretou que cada conferên-

cia anual deverá definir um domingo declarado como o dia de 
sensibilização de voluntários em missão. Como indicado na 
Resolução 3111 Voluntários em Missão, Livro de Resoluções 
de 2008, o movimento UMVIM é um dos programas de 
missão mais dinâmicos do denominação com . . .

¶700 .

Número de petição: 60567-GA-¶700-G; Law, Paul Clinton -  
Congo.

Votos divulgados publicamente

Alterar o Livro da Disciplina ao adicionar um novo 
parágrafo, ¶ 711, após o actual ¶ 710 conforme se segue:

¶ 711. Transparência na tomada de decisões— os votos 
dos membros individuais das juntas gerais e agências quanto a 
se se deve efectuar ou não uma petição em conferência geral ou 
divulgar uma declaração pública em nome da junta ou agência 
são assuntos de registo público, a serem apresentados no web-
site de cada junta geral e agência. Em circunstâncias extraordi-
nariamente especiais, as juntas gerais e as agências podem vo-
tar que uma decisão pendente seja tomada por votação secreta 
e nesse caso, os votos dos membros individuais quanto a se se 
deve ou não realizar um a votação secreta nesse caso deverá ser 
igualmente um assunto de registo público.

Justificação:
A liderança justa, transparente e de constituição de con-

fiança envolve ter a coragem de se manter firme em vez de 
ocultar as decisões essenciais tomadas. Fomentar uma maior 
abertura, comunicação e responsabilidade a todos os níveis da 
liderança da igreja é essencial para a saúde, unidade e funcio-
nalidade da nossa denominação. 

¶701 .

Número de Petição: 60946-GA-¶701-G; Oliphint, Clayton - 
Richardson, TX, EUA.

Plano IMU Revisto - Mesa Conexional

Para fortalecer a função da Mesa Conexional na vida da 
Igreja, tomar a seguinte acção:

Emendar ¶ 701, como se segue:

¶ 701.2. . . . O termo agência, sempre que surge no Livro 

da Disciplina, é um termo que descreve os vários conselhos, 

juntas, comissões, comités, divisões, mesas ou outras uni-

dades constituídas nos vários níveis da organização da Igreja 

(conferência geral, jurisdicional, central, anual, de distrito e 

de cargo) sob autoridade atribuída pelo Livro da Discipli-

na; o termo não significa implicar uma relação mestre-servo 

ou mandante-mandatário entre estes órgãos e a conferência 

ou outro órgão que os cria, excepto onde a autoridade seja 

atribuída.

3. . . . As agências gerais da Igreja Metodista Unida são 

os conselhos, juntas, comissões, comités, mesas regularmente 

estabelecidas ou outras unidades com responsabilidades que 

foram constituídas pela Conferência Geral e que reportam di-

rectamente à Conferência Geral. . . .

Emendar ¶ 713 como indicado a seguir:

¶ 713. Eleição de Secretários-Gerais das Agências 

do Programa—O secretário-geral de cada uma das quatro 

juntas de programa gerais agências de programa gerais-

que é responsável perante a Mesa Conexional será eleito 

quadrienalmente por votação da junta da Mesa Conexion-

al após nomeação pela junta de directores do conselho do 

programa, e será responsável programaticamente perante 

a junta da agência que define prioridades, metas e objec-

tivos da agência. Ele ou ela irá reportar administrativa-

mente ao Secretário-Geral Executivo da Mesa Conexional 

que, após avaliação, que será realizada anualmente, fará 

recomendações ao conselho da Mesa Conexional sobre a 

aplicação e eliminação de cada secretário-geral da junta do 

programa com base no grau de cooperação e colaboração 

com outras agências face ao objectivo de criar discípulos 

de Jesus Cristo. Uma vez que a Mesa Conexional é re-

sponsável por dirigir o fluxo de atenção e energia para uma 

intensa concentração sobre promover e manter um aumen-

to no número de congregações vitais eficazes na criação de 

discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo 

e para providência de orientação estratégica para aumen-

tar o conhecimento e implementação da visão, missão e 

ministérios da Igreja global, será dada consideração a este 

processo de avaliação e revisão sobre quão bem-sucedida é 

cada agência face a este objectivo. Outras agências gerais 

elegerão secretários-gerais quadrienalmente através de voto.

da junta da agência envolvida. Os votos serão secretos, mas 

o responsável que preside anunciará aos membros os resul-

tados da eleição, incluindo o número de votos para eleição, 

eleitores contra e abstenção.
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Emendar ¶ 901, como se segue:
¶ 901.1 Nome—Existirá uma Mesa Conexional na Igre-

ja Metodista Unida onde o ministério e dinheiro são trazidos 
para a mesma mesa para coordenar a missão, ministérios e 
recursos da Igreja Metodista Unida. Com entrada em vigor 
a partir de 1 de Janeiro de 2005,A Mesa Conexional terá 
as principais responsabilidades, políticas gerais e práticas 
encontradas nos 700 parágrafos relevantes.

2. A Mesa Conexional (MC) terá a responsabilidade 
de monitorizar e rever o trabalho de todas as agências do 
programa da Igreja Metodista Unida. A MC trabalhará 
em parceria com outras agências e o Conselho dos Bispos 
para realizar os esforços de investigação necessários, como 
necessário, para apoiar o pensamento estratégico e planea-
mento e a implementação dos ministérios críticos para a 
missão.

3. No exercício da sua responsabilidade, indicada no §2 
deste texto, a Mesa Conexional terá a autoridade durante o 
quadriénio de 2017 até 2020 de guiar e trabalhar com to-
dos os programas e agências administrativas e órgãos con-
exionais, para incluir secretários-gerais da Igreja Metodista 
Unida para planear e implementar a reestrutura geral e re-
organização aprovada pela Conferência Geral de 2016 para 
aquelas agências e órgãos. Um dos objectivos é a consol-
idação do programa e liderança administrativa para elimi-
nar a duplicação desnecessária de esforços como indicado 
no ¶ 806.13 e ¶ 811.2 garantindo, ao mesmo tempo, que os 
ministérios conexionais críticos e importantes são funciona-
is e adequadamente avançados.

4. A responsabilidade da Mesa Conexional, partilha-
da com o Conselho Geral de Finanças e Administração, 
de monitorizar e rever o trabalho das agências, irá incluir 
autoridade para a consolidação de serviços administrativos 
na medida do praticável para todas as actividades da igreja 
geral em agência adequada com base em taxa de serviço, na 
medida que afecta as agências que recebem os fundos gerais 
da igreja.

Emendar ¶ 905, como se segue:
¶ 905. Objectivos—As funções essenciais da Mesa Con-

exional são:
1. Providenciar um fórum para a compreensão e imple-

mentação da visão, missão e ministérios da igreja global 
como determinado em consultoria com o Conselho dos Bis-
pos e/ou as acções da Conferência Geral.

2. Permitir o fluxo de informação e comunicação entre 
as conferências anuais, jurisdições, conferências centrais, 
agências gerais e Conselho dos Bispos. 

3. De acordo com as acções da Conferência Geral, 
coordenar a vida do programa da igreja com mandatos do 
evangelho, a missão da igreja, e as necessidades da comuni-
dade global ao ouvir as expressões de necessidade, lidando 

com problemas emergentes e determinando a forma mais 
eficaz, cooperativa e eficiente de providenciar uma óptima 
orientação dos ministérios, pessoal e recursos.

4. Avaliar a eficácia missional, as agências gerais rela-
cionadas com o programa e estruturas conexionais da igre-
ja à medida que procuram, colectivamente, ajudar as con-
ferências anuais e igrejas locais, na medida que cumprem 
a missão da Igreja Metodista Unida de criar discípulos de 
Jesus Cristo para a transformação do mundo. 

5. Recomendar à Conferência Geral tais alterações e im-
plementar legislação, como possa ser adequado, para garan-
tir a eficácia das agências gerais.

6. Providenciar liderança no planeamento e investi-
gação, ajudando a todos os níveis da igreja para avaliar as 
necessidades e planear estratégias para realizar a missão da 
igreja. 

7. De modo a ser responsável, juntamente com o Con-
selho Geral de Finanças e Administração, perante a Igreja 
Metodista Unida através da Conferência Geral, a Mesa Con-
exional terá a autoridade e responsabilidade nos seguintes 
assuntos:

a) Colaborar com o Conselho Geral de Finanças e Ad-
ministração na preparação de orçamentos para os fundos 
repartidos como indicado nos ¶¶ 806.1 e 810.1. No processo 
de preparação dos orçamentos para a Conferência Geral, a 
principal responsabilidade pela consideração e aprovação 
para providenciar a avaliação do potencial de recurso da  
Igreja é do Conselho Geral de Finanças e Administração, e 
a principal responsabilidade para determinar a distribuição 
óptima desses recursos entre as várias necessidades e opor-
tunidades é da Mesa Conexional.

b) Receber do Conselho Geral de Finanças e Adminis-
tração e aprovar todas as avaliações de orçamentos de agên-
cia geral.

c) Avaliar e aprovar oferendas especiais e apelos a toda 
a igreja. 

Adicionar um novo sub-parágrafo ¶ 905.7.d) como se 
segue:

¶ 905.7.d) Providenciar, rever e avaliar auditorias in-
ternas de programa de todas as agências da igreja que re-
cebem fundos do serviço mundial ou administração geral 
relativamente a objectivos, metas e resultados mensuráveis 
estabelecidos pela Conferência Geral, a junta regente e do-
adores designados. A Mesa Conexional trabalhará com o 
Conselho Geral de Finanças e Administração na execução 
desta função de auditoria e aconselhará o CGFA sobre as 
circunstâncias adequadas para a aplicação de medidas es-
pecificadas no ¶ 806.13. A Mesa Conexional é responsável 
por dirigir o fluxo de atenção e energia para uma concen-
tração intensa da promoção e manutenção de um aumento 
no número de congregações vitais eficazes na criação de 
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discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo. 
Providenciará orientação estratégica para aumentar a com-
preensão e implementação da visão, missão e ministérios da 
Igreja global.

Adicionar novos sub-parágrafos ¶ 907.8, .9 e .10, como 
se segue:

8. A Mesa Conexional e o seu Secretário-Geral Executivo 
irão anualmente avaliar o planeamento, metas, objectivos es-
tratégicos e compromissos quantitativos realizados por organi-
zações e pessoal que recebam fundos da igreja. Esta avaliação 
tem em conta a utilização de fundos gerais da igreja em atingir 
a missão indicada da entidade como definido pela Conferência 
Geral, a junta regente e as designações do doador. Após rever 
o desempenho de uma agência e avaliar o seu progresso face 
a metas estabelecidas, a MC poderá ter em conta quaisquer 
deficiências na recomendação do processo de orçamento de 
qualquer financiamento para quaisquer programas e activi-
dades no seguimento da responsabilidade da MC de garantir 
que todas as agências gerais atingiram, ou identificaram mei-
os para atingir, satisfatoriamente, os resultados estabelecidos. 
Este processo deve ser uma função contínua da MC.

9. Durante o quadriénio, a Mesa Conexional irá admin-
istrar fundos, os quais se tornaram disponíveis pela Con-
ferência Geral como um Fundo de Desafio Adaptativo da 
Mesa Conexional no orçamento do Serviço Mundial. Os 
fundos serão distribuídos às várias agências que recebem 
fundos a partir do Fundo de Serviço Mundial com base na 
necessidade, avaliação e revisão dos resultados mensuráveis 
e facilitação de iniciativas para o desafio adaptativo de au-
mentar as congregações vitais.

10. Secretário-Geral Executivo—a) A Mesa Conexion-
al irá eleger um Secretário-Geral Executivo, que não será 
um bispo.

b) O Secretário-Geral Executivo será limitado a um to-
tal de doze (12) anos no mesmo cargo.

c) O Secretário-Geral Executivo será um membro ex of-
ficio da Mesa Conexional com voz, mas sem direito ao voto.

d) O Secretário-Geral Executivo será revisto e avaliado 
pela Mesa Conexional com base em medidas de eficácia no 
redireccionamento face a congregações vitais.

Emendar ¶ 906.1.a), b) e c) como se segue:
¶ 906. Organização da Mesa Conexional—1. Mem-

bros—Os membros da Mesa Conexional devem ser líderes 
eficazes e informados que são responsáveis pelo bem do 
todo ao defender as várias partes da Igreja, na medida que 
procura responder às necessidades do evangelho. Os mem-
bros que votam e não votam da Mesa Conexional serão com-
postos por 49 pessoas como se segue: serem seleccionadas 
como disposto em ¶¶ 705.3.f) e 705.5. Deve ser dada consid-
eração à inclusividade étnica, de género e idade.

a) Vinte e oito pessoas eleitas através das conferências 

jurisdicionais e centrais, um de cada uma das conferências 
centrais pelos seus próprios processos de nomeação e 21 
das conferências jurisdicionais eleitos pelo processo de no-
meação jurisdicional. Os membros jurisdicionais incluirão 
uma pessoa de cada jurisdição e o número de membros juris-
dicionais será alocado pelo Secretário da Conferência Geral 
de modo a garantir, na medida do possível, que os membros 
representem os membros proporcionais das jurisdições com 
base nos membros do clero e leigos combinados. Os mem-
bros consultores servem sem direito a voto. A participação 
na Mesa Conexional de membros consultores não votantes 
será à custa das agências que representam.

b) Um bispo no activo, seleccionado pelo Conselho dos 
Bispos serve como o presidente da Mesa Conexional repre-
sentará o Conselho, servirá como um membro com direito 
de voz e voto e convocará uma reunião organizacional da 
Mesa Conexional no prazo de dois meses da última con-
ferência jurisdicional.

c) O responsável ecuménico do Conselho dos Bispos 
e os presidentes das seguintes agências: Junta Geral de Ig-
reja e Sociedade, Junta Geral de Discipulado, Junta Geral 
de Ministérios Globais, Junta Geral de Educação Superior e 
Ministério, Comissão Geral sobre Religião e Raça, Comissão 
Geral sobre o Estado e Papel das Mulheres, Comissão Ger-
al dos Homens Metodistas Unidos, Comissão Geral sobre 
Comunicações e Comissão Geral sobre Arquivos e História, 
agências relacionadas do programa que respondem perante a 
Mesa Conexional (como indicado em ¶ 702.2), e o presiden-
te do Conselho Geral de Finanças e Administração também 
participarão com direito a voz e voto na Mesa Conexional. 
Os seguintes responsáveis da Mesa Conexional serão eleitos 
a partir dos membros da conferência jurisdicional e central: 
presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro.

Eliminar ¶¶ 906.1.d), e) e f) na totalidade.
Emendar ¶¶ 906.1.g) e i) e ¶ 906.5 como se segue:
g) As conferências jurisdicionais, centrais e outros 

grupos envolvidos na nomeação e eleição de pessoas para 
a Mesa Conexional irão garantir os objectivos de diversi-
dade de, tanto quanto possível, cinquenta por cento clero, 
cinquenta por cento leigos, cinquenta por cento mulheres, 
cinquenta por cento homens, não menos de trinta por cento 
de grupos raciais/étnicos (excluindo membros da conferên-
cia central, e não menos do que dez por cento de jovens e 
jovens adultos, garantindo diversidade como de outro modo 
disposto em ¶ 705.4b. 

i) Os membros irão satisfazer todas as qualificações de 
membros como expresso em ¶ 710 e terão o conhecimento 
das operações da igreja geral.

¶ 906.5. Pessoal—A Mesa Conexional irá determinar 
o pessoal de apoio que considerar adequado para facilitar 
o seu trabalho eleger um Secretário-Geral Executivo com 
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conhecimento das operações da Igreja Metodista Unida e 
com experiência de gestão executiva na igreja e/ou orga-
nização sem fins lucrativos que irá providenciar liderança 
à Mesa Conexional na realização dos deveres atribuídos à 
Mesa Conexional de acordo com as directivas da Conferên-
cia Geral e políticas definidas pela Mesa Conexional. A Mesa 
Conexional irá determinar o pessoal de apoio que considerar 
adequado para facilitar o seu trabalho. O Secretário-Geral 
Executivo será responsável pelo pessoal e as operações da 
Mesa Conexional.

Eliminar o texto existente em ¶ 907 e substituir com 
o seguinte texto:

¶ 907. Existirá um comité dos secretários-gerais das 
agências específicas que será denominado Comité de 
Secretários-Gerais. Reportará à Mesa Conexional para 
efeitos de colaboração de agência e alinhamento. Não será 
considerado uma agência geral da Igreja.

1. Os membros do Comité de Secretários-Gerais 
(CSG) serão o secretário-geral ou outro responsável exec-
utivo de cada uma das seguintes agências:

• Mesa Conexional 
• Junta Geral da Igreja e Sociedade 
• A Junta Geral do Discipulado
• Junta Geral de Ministérios Globais
• Junta Geral de Educação Superior e Ministério 
• Conselho Geral de Finanças e Administração 
• Comunicações Metodistas Unidas
• Homens Metodistas Unidos
• Mulheres Metodistas Unidas

2. O CSG terá outros deveres como aprovados pela 
Mesa Conexional.

3. Caso exista um conflito entre a orientação de um 
secretário-geral ou outro responsável executivo providen-
ciada pelo CSG e a indicação pela junta de directores da 
agência que representa, então o responsável em questão 
deve seguir a indicação da sua junta e informar o CSG do 
conflito.

4. O CSG será presidido pelo Secretário-Geral Execu-
tivo da Mesa Conexional.

Esta legislação, ou qualquer parte da mesma aprovada 
pela Conferência Geral, irá entrar em vigor no final da 
Conferência Geral de 2016.

Justificação:
O Plano IMU, adoptado pela CG12 com uma margem 

favorável de 59,6%, recebeu uma significativa aprovação dos 
seus conceitos. O Conselho Judicial decidiu ser inconstitucio-

nal e apesar da declaração do Conselho de que era irrecu-
perável, as suas regras eram estritamente baseadas em dois 
pontos. Ambos foram corrigidos nesta revisão.

¶701 .3 .

Número de petição: 60573-GA-¶701.3; Livingston, David - 
Lenexa, KS, EUA.

Eliminar linguagem

Alterar ¶ 701.3 conforme a seguir se descreve:
3. Agências gerais . . . sessões quadrienais da Conferên-

cia Geral.1 O termo agência geral ou agência, onde quer que 
apareça no Livro da Disciplina em referência a uma agência 
geral, não implica nem pretende implicar uma relação de me-
stre-servo ou director-agente entre esse órgão e a Conferência 
Geral ou qualquer outra unidade da denominação, ou a de-
nominação como um todo.

Justificação:
A frase final do parágrafo 701.3 reafirma uma porção 

da frase final do parágrafo 701.2. A reafirmação aqui é 
desnecessária.

¶702 .

Número de petição: 60740-GA-¶702-G; Lambrecht, Thomas 
A. - The Woodlands, TX, EUA.

Coalizões não-MU

Emendar o ¶ 702 ao acrescentar uma nova secção 8 con-
forme a seguir:

¶ 702 . Receptividade e programa de responsabili-
dade—1. Todas as agências gerais da Igreja Metodista Unida 
que foram constituídas pela Conferência Geral estão passíveis 
à Conferência Geral, salvo especificação contrária.

. . .
8. Juntar-se a, ou seguir a participação em, numa 

coalização não-Metodista Unida por qualquer agência geral 
deve ser aprovada quadrienalmente pela Conferência Geral. A 
aprovação intercalar deve ser concedida pela Mesa Conexion-
al, sujeita à aprovação final na próxima sessão da Conferência 
Geral.

Justificação:
Sendo que as coalizões não-Metodistas Unidas por na-

tureza podem incluir grupos com uma grande disparidade de 
visões, não necessariamente alinhadas com os padrões doutri-
nais e éticos dos Metodistas Unidos, o estado de membro em 
tais coalizões devem estar sujeitos à revisão e aprovação pela 
Conferência Geral em nome de toda a igreja.
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¶702 .4 .

Número de petição: 60572-GA-¶702.4; Livingston, David - 
Lenexa, KS, EUA.

Eliminar linguagem

Eliminar ¶ 702.4.

Justificação:
702.4 simplesmente reafirma o parágrafo 905.4. Isto, 

juntamente com a referência à responsabilidade no parágrafo 
702.3, torna este parágrafo desnecessário.

¶705 .

Número de petição: 60574-GA-¶705-G; Livingston, David - 
Lenexa, KS, EUA.

Esclarecimento

Alterar ¶ 705.1 e .2:
d. A Divisão dos ministérios com jovens da Junta Geral 

do Discipulado deverá nomear dez jovens e dez jovens adul-
tos adicionais (¶ 710.3) para cada grupo jurisdicional, inclu-
sive de raça, etnia, género, tamanho da igreja e pessoas com 
deficiência.

d. e. Todos os nomeados . . . podem ser eleitos. [renumer-
ar; o resto do parágrafo permanece intacto]

2. Para além das disposições acima (parágrafo 705.1), a 
Divisão dos ministérios com jovens da Junta Geral do Discip-
ulado deverá nomear dez jovens e dez jovens adultos adicio-
nais (parágrafo 710.3) para cada grupo jurisdicional, inclu-
sive de raça, etnia, género, tamanho da igreja e pessoas com 
deficiência.

3. 2. Os membros das agências gerais . . .

Justificação:
Mover o sub-ponto 2 para o sub-ponto 1 esclarece que 

os nomeados jovens e jovens adultos também devem cumprir 
o parágrafo 701.2d. Também coloca todas as nomeações no 
mesmo sub-ponto.

¶705 .

Número de petição: 60929-GA-¶705-$-G; Kulah, Jerry - 
Monróvia, Libéria. 4 Petições similáres

Representação nos órgãos da Igreja geral

Alterar o ¶ 705 ao adicionar o seguinte:
As seguintes disposições devem reger a nomeação e 

eleição dos membros votantes dos órgãos da Igreja geral para 
os quais as conferências jurisdicionais nomeiam e elegem e as 
conferências centrais nomeiam e elegem membros.

Os membros votantes dos órgãos da Igreja geral devem 
ser proporcionais e equitativos por conferência jurisdicion-
al e central. A representação das conferências centrais será 
equivalente a pelo menos um terço dos membros dos órgãos 
da Igreja geral.

Justificação:
O crescimento da Igreja Metodista Unida fora dos Esta-

dos Unidos continua a cada quadriénio. A participação é um 
componente importante do nosso sistema conexional. Con-
sequentemente, a composição dos diversos órgãos da Igreja 
geral deverá ter em consideração o crescimento da Igreja 
Metodista Unida fora dos Estados Unidos da América. Pro-
porcional e . . .

¶705 .

Número de Petição: 60945-GA-¶705-G; Oliphint, Clayton - 
Richardson, TX, EUA.

Plano IMU Revisto -  
Consolidação dos Membros da Agência

Na consolidação das disposições dos membros da agên-
cia na secção das disposições gerais, realizar o seguinte:

Emendar ¶ 705 como se segue:
¶ 705. Membros da Agência Geral e Mesa Conexional—

As pessoas de Deus são chamadas ao discipulado de fé em 
nome de Jesus Cristo. “E ele mesmo deu uns para apóstolos, 
e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros 
para pastores e doutores. Querendo o aperfeiçoamento dos 
santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de 
Cristo”. (Efésios 4:11-12). Em resposta ao chamamento de 
Deus, alguns são chamados de congregações locais para cum-
prir a missão comum da Igreja Metodista Unida como uma 
expressão da Igreja tornada visível ao mundo. Este chama-
mento inclui o convite a alguns estarem em ministério com 
outros que trabalham para procurar cumprir a visão da Igreja 
como membros dos órgãos gerais da Igreja. Tais pessoas vêm 
para este ministério como servos de toda a Igreja, cuidando da 
missão e responsabilidades legais e fiduciárias das agências.

As responsabilidades básicas das juntas para as agências 
gerais incluem, mas não estão limitadas ao seguinte:

a) Determinar a missão e objectivo. 
b) Seleccionar o secretário-geral.
c) Apoiar e avaliar o secretário-geral. 
d) Garantir o planeamento eficaz.
e) Monitorizar e fortalecer programas e serviços. 
f) Garantir recursos financeiros adequados.
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g) Proteger activos e providenciar gestão financeira ad-

equada. 

h) Garantir integridade legal e ética.

i) Melhorar a posição pública da agência.

As seguintes disposições regerão a nomeação . . .

¶ 705.1. Nomeações por Conferências—a) Cada con-

ferência anual e missionária nos Estados Unidos, após 

recomendação de um comité composto pelo bispo e delegação 

de conferência geral e jurisdicional, e tendo permitido a opor-

tunidade para nomeações dos presentes, elegerá as pessoas a 

serem submetidas a um conjunto jurisdicional. O comité de 

nomeação jurisdicional irá eleger pessoas para eleição dos se-

guintes órgãos da Igreja geral: Mesa Conexional, Junta Geral 

de Igreja e Sociedade; Junta Geral de Discipulado; Junta Ger-

al de Ministérios Globais; Junta Geral de Educação Superior 

e Ministério; Junta Geral de Pensão e Benefícios de Saúde; 

a United Methodist Publishing House; Gabinete de Unidade 

Cristã e Relações Inter-religiosas; Comissão Geral de Comu-

nicação e Comunicações Metodistas Unidas; Comissão Geral 

de Religião e Raça; e a Comissão Geral do Estado e Papel das 

Mulheres. As conferências jurisdicionais podem decidir que 

as pessoas eleitas pelas conferências anuais e missionárias 

nos Estados Unidos para inclusão no conjunto jurisdicional 

não servirão como membros do comité de nomeação juris-

dicional. Antes da eleição, os membros nomeados serão in-

formados sobre as responsabilidades fiduciárias, estratégicas 

e de geração que irão assumir após eleição, para que possam 

claramente compreender o tempo e recursos necessários.

¶705.3.f) os membros totais da conferência central, in- 

cluindo bispos da conferência central, nos órgãos da igreja 

geral serão alocados como se segue: nove (9) membros em 

cada uma das Juntas Gerais de Igreja e Sociedade (JGIS) e 

a Junta Geral do Discipulado (JGD), dez (10) membros da 

Junta Geral dos Ministérios Globais (JGMG), onze (11) 

membros da Junta Geral de Educação Superior e Ministério 

(JGESM), sete (7) membros da Mesa Conexional (MC), três 

(3) membros do Conselho Geral de Finanças e Adminis-

tração (CGFA), três (3) membros da Junta Geral de Pensões 

e Benefícios de Saúde (JGOBS), três (3) membros em cada 

uma da The United Methodist Publishing House (UMPH), 

Homens Metodistas Unidos (HMU) e dez (10) membros das 

Comunicações Metodistas Unidas (ComMU).

Para cada uma das seguintes agências, um dos membros 

da conferência central será um bispo: JGIS, JGD, JGMG, 

JGESM, JGOBS, UMPH, HMU, ComMU.

Os membros da conferência central serão alocados às 

conferências centrais pelo Conselho dos Bispos. À Europa 

e Filipinas serão alocados oito (8) dos sessenta e oito (68) 

membros com os restantes cinquenta e dois (52) membros a 

serem distribuídos entre as conferências centrais Africanas, 

como determinado pelo Conselho dos Bispos.  Os sessenta 

(60) membros da conferência central que não são bispos serão 

atribuídos às agências gerais como determinado pelo Consel-

ho dos Bispos.

Como atribuído às mesmas pelo Conselho dos Bispos, as 

conferências centrais irão eleger membros às agências gerais 

de um conjunto de candidatos indicados pelas suas conferên-

cias anuais por um método a ser determinado por cada con-

ferência central adequada à sua cultura e circunstâncias.
¶ 705.4. Membros da Junta do Programa Geral—a) 

Cada junta de programa geral terá um número de membros 
aqui especificados em ¶¶ 1006, 1105, 1311 e 1407.

b) Membros Jurisdicionais—Cada jurisdição elegerá 

o número de pessoas aqui indicadas indicadas na legis-

lação específica para membros em cada uma das quatro 

juntas de programa gerais. No processo de nomeação 

jurisdicional para membros nessas juntas, deve ser dada 

especial atenção à inclusão de mulheres do clero, jovens  

(¶ 256.3), jovens adultos, adultos, pessoas com invalidez 

e pessoas de igrejas com poucos membros. De modo a ga-

rantir representação adequada de pessoas de minorias ra-

ciais e étnicas (Asiáticos Americanos, Afro-Americanos, 

Hispânico-Americanos, Nativos Americanos, Ilhéus do 

Pacífico), é recomendado que, pelo menos, 30 por cento 

dos membros da jurisdição de cada uma destas juntas de 

programa geral sejam de minorias raciais e étnicas. É ain-

da recomendado que os membros da jurisdição em cada 

junta de programa incorporem um terço de clero, um terço 

de leigos e um terço de leigas (excepto como disposto em 

¶¶ 1105.1, 1311.2; consultar também ¶¶ 1311.6, 1407). Os 

membros episcopais não serão contabilizados no cálculo 

dos membros do clero. Para cada junta de programa, in-

cluindo a Junta Geral de Igreja e Sociedade, a Junta Geral 

de Discipulado, a Junta Geral de Ministérios Globais e 

a Junta Geral de Educação Superior e Ministério, clero, 

leigas e leigos serão eleitos para a junta pelas conferên-

cias jurisdicionais após nomeação das conferências anuais 

com base na seguinte fórmula:
Junta Geral da Igreja e Sociedade: Central Norte—3, 

Nordeste—2, Central Sul—3, Sudoeste—5 e Oeste—1.
A Junta Geral do Discipulado: Central Norte—3, Nord-

este—2, Central Sul—3, Sudoeste—5 e Oeste—1.
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Junta Geral de Ministérios Globais: Central Norte—2, 
Nordeste—1, Central Sul—2, Sudoeste—4 e Oeste—1.

Junta Geral de Educação Superior e Ministério: Central 
Norte—2, Nordeste—2, Central Sul—3, Sudoeste—4 e Oes-
te—1.

c) Membros da Conferência Central—Os membros 
totais da conferência central, incluindo os bispos da con-
ferência central, nos órgãos gerais da Igreja serão alocados 
como se segue: dois membros da Comissão Geral de Re-
ligião e Raça; três de cada (um de cada região: Filipinas, 
Europa, África) na Comissão Geral de Arquivos e História, a 
Comissão Geral de Comunicação, a Comissão Geral sobre o 
Estado e Papel das Mulheres, a Comissão Geral dos Homens 
Metodistas Unidos e a United Methodist Publishing House; 
três de cada no Conselho Geral de Finanças e Adminis-
tração; sete de cada (um de cada Conferência Central) na 
Mesa Conexional, a Junta Geral de Igreja e Sociedade; e 
três na Junta Geral de Educação Superior e Ministério; qua-
tro (pelo menos, um de cada região das Filipinas, Europa e 
África) na Junta Geral de Discipulado; e dez na Junta Geral 
de Ministérios Globais, apenas um dos quais será um bis-
po. É recomendado que os membros da conferência geral 
agregados nas juntas do programa sejam compostos por um 
terço do clero (metade dos quais serão mulheres), um terço 
de leigos e um terço de leigas. Os membros da conferência 
central, excluindo membros episcopais, serão eleitos pelo 
Conselho dos Bispos.

d) Membros Episcopais—Os membros episcopais das 
juntas de programa geral serão nomeados pelo Consel-
ho dos Bispos e eleitos pela Conferência Geralcom dois 
(2) bispos a servir em cada uma das seguintes agências, 
um dos quais será de uma conferência central: (consultar 
excepção, ¶ 1311.6). Pelo menos um dos membros epis-
copais de cada agência geral, com a excepção da Junta 
Geral de Pensão e Benefícios de Saúde, será um bispo da 
conferência geral e, no caso da Junta Geral de Ministérios 
Globais, três bispos da conferência central (um de cada 
região: África, Europa, Filipinas).a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade, a Junta Geral de Discipulado, a Junta Geral de 
Ministérios Globais e a Junta Geral de Educação Superior 
e Ministério.

e) Membros Adicionais—(1) Os membros adicionais 
serão eleitos por cada junta de programa geral de modo 
a trazer para a junta pessoas com conhecimento ou com-
petências especiais que irão ajudar o trabalho da agência, a 
considerar diversas perspectivas teológicas e a aperfeiçoar 
a representação de pessoas de minorias raciais e étnicas 
(¶ 710.3), jovens adultos (¶ 710.3), adultos, mulheres e 
homens, pessoas com invalidez e pessoas de igrejas com 
poucos membros. Após a eleição dos membros da con-
ferência central como disposto em ¶705.3.f) ¶ 705.4c, e 
com a excepção da Comissão Geral sobre o Estado e Papel 

das Mulheres (¶ 2104.1.b), o restante número de membros 
adicionais será alocado pelo secretário da Conferência 
Geral de modo a garantir, na medida do possível, que os 
membros de cada junta reflictam o rácio de membros das 
jurisdições com base nos membros do clero e leigos com-
binados, excluindo membros episcopais. Ao executar esta 
responsabilidade, o secretário tem a autoridade de efectu-
ar ajustes na alocação de membros de modo que o número 
total de membros de cada órgão da igreja como aqui indi-
cado seja o princípio prevalecente quando for necessário 
arredondar números Na determinação da repartição pro-
porcional, as menores fracções serão arredondadas por de-
feito e as fracções maiores arredondadas por excesso para 
o número inteiro mais próximo, e não haverá número mín-
imo de membros adicionais atribuídos a qualquer juris-
dição. Na medida do possível, o comité de nomeação irá 
seleccionar do conjunto de nomeação jurisdicional para a 
eleição de pessoas para preencher as posições de membros 
adicionais das suas jurisdições, garantindo diversidade 
como indicado no Livro da Disciplina (¶ 705.4b). Cada 
uma das seguintes juntas de programa geral irá eleger seis 
(6) membros adicionais, e não haverá número mínimo de 
membros adicionais atribuídos a qualquer jurisdição: a 
Junta Geral de Igreja e Sociedade, a Junta Geral de Dis-
cipulado, a Junta Geral de Ministérios Globais e a Junta 
Geral de Educação Superior e Ministério. como indicado 
nos parágrafos de membros da junta de programa. Na me-
dida do possível, não será eleita mais do que uma pessoa 
de cada área episcopal. É recomendado que tais membros 
adicionais mantenham o equilíbrio de um terço de leigos, 
um terço de leigas e um terço de clero.

Adicionar um novo sub-paragrafo após o existente  
¶ 705.4.e) como se segue:

¶ 705.4. [NOVO] Outro Estado de membro—A Junta 
Geral dos Ministérios Globais terá cinco membros seleccio-
nados pelas Mulheres Metodistas Unidas.

Adicionar um novo sub-paragrafo após tudo o que resta 
em  ¶ 705.4 como se segue:

¶ 705.4. [NOVO] O Estado de membro Total—Cada 
uma das seguintes agências gerais irá ter um estado de mem-
bro total, incluindo membros jurisdicionais, membros de 
conferência central e membros episcopais, como se segue:

Junta Geral da Igreja e Sociedade: trinta (30) 
Junta Geral do Discipulado: trinta (30)
Junta Geral dos Ministérios Globais: trinta e dois (32)
Junta Geral de Educação Superior e Ministério: trinta 

(30)
Eliminar o texto existente de ¶ 705.5.a) e b) e substi-

tui-lo com o seguinte texto:
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¶ 705.5. Outras Agências Gerais—a) A partir do con-
junto jurisdicional nomeado pelas conferências anual e 
missionária nos Estados Unidos, as conferências juris-
dicionais irão eleger para cada uma da Mesa Conexion-
al, Junta Geral de Pensão e Benefícios de Saúde, United 
Methodist Publishing House e Comunicações Metodistas 
Unidas, clero, leigas e leigos como membros, com base na 
seguinte fórmula:

Mesa Conexional: Central Norte—3, Nordeste—3, 
Central Sul—3, Sudoeste—6 e Oeste—1.

Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde: Cen-
tral Norte—3, Nordeste—3, Central Sul—5, Sudoeste—8 
e Oeste—1.

United Methodist Publishing House: Central Norte— 
3, Nordeste—2, Central Sul—3, Sudoeste—6 e Oeste 
—1.

Comunicações Metodistas Unidas: Central Norte—3, 
Nordeste—3, Central Sul—4, Sudeste—4 e Oeste—2.

 b) Membros Adicionais—O número dos membros 
adicionais a serem eleitos por cada outra agência, com a 
excepção da Junta Geral de Pensão e Benefícios de Saúde, 
será alocado pelo secretário da Conferência Geral para as-
segurar, na medida do possível, que os membros de cada 
agência reflicta os membros proporcionais das jurisdições 
com base nos membros do clero e leigos combinados, 
excluindo os membros episcopais. Na execução desta 
responsabilidade, o secretário tem autoridade para fazer 
ajustes na alocação de membros para que o número total 
de membros que não são bispos de cada agência como 
aqui especificado seja o princípio prevalecente quando 
é necessário arredondar números, e não existirá número 
mínimo de membros adicionais atribuídos a nenhuma ju-
risdição. Na medida do possível, o comité de nomeações 
irá seleccionar do conjunto de nomeações jurisdicionais 
para a eleição de pessoas para preencher as posições de 
membros adicionais das suas jurisdições, assegurando di-
versidade como de outro modo indicado no Livro da Dis-
ciplina (¶ 705.4b). As agências irão considerar nomes en-
caminhados para elas pela Mesa Conexional como tendo 
sido nomeados pelas conferências missionárias nos Esta-
dos Unidos ou nas conferências centrais, mas não eleitas 
por essas conferências para os membros da agência geral. 
Os nomes adicionais podem ser considerados para aper-
feiçoar a representação como indicado em ¶ 705.4e. Cada 
uma das seguintes agências gerais terá o seguinte número 
de membros adicionais: 

Mesa Conexional: cinco (5). Um desses membros adi-
cionais será nomeado por cada um dos grupos caucus ét-
nicos e raciais reconhecidos pela Igreja Metodista Unida, 
que são os Metodistas Negros para a Renovação da Igre-
ja, Metodistas Associados que Representam a Causa dos 

Hispânico-Americanos, Caucus Internacional dos Nativos 

Americanos, Federação Nacional dos Metodistas Unidos 

Asiáticos Americanos e Metodistas Unidos do Caucus Na-

cional dos Ilhéus do Pacífico. 

Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde: oito (8)

United Methodist Publishing House: seis (6)

Comunicações Metodistas Unidas: (7)

Não obstante outros parágrafos da Disciplina, os mem-

bros da United Methodist Publishing House serão por classes 

com base no termo do mandato para um, dois ou três quadrié-

nios, sendo dada atenção ao princípio da rotação para que, 

tanto quanto praticável, um terço dos membros seja eleito a 

cada quadriénio. O princípio da rotação é também aplicável 

ao comité executivo de tal agência.

Adicionar um novo ¶ 705.5.c) como se segue:

¶ 705.5.c) Membros episcopais—As seguintes agências 

gerais terão o número de membros episcopais como se segue:

Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde: dois (2) 

United Methodist Publishing House: dois (2)

Mesa Conexional: um (1).

Comunicações Metodistas Unidas (3) 

Adicionar um novo ¶ 705.5.d) como se segue:

¶ 705.5.d) Outros Membros—1) A Mesa Conexional terá 

como membros os presidentes das seguintes agências:

Junta Geral da Igreja e Sociedade

A Junta Geral do Discipulado

Junta Geral de Ministérios Globais

Junta Geral de Educação Superior e Ministério

Conselho Geral de Finanças e Administração

Comunicações Metodistas Unidas

2) O Conselho dos Bispos irá eleger um bispo para servir 

como membro da Mesa Conexional.

3) A Mesa Conexional irá ter como conselheiros não 

votantes o secretário-geral ou outro director-executivo con-

tratado de cada uma das seguintes agências:

Mesa Conexional

Junta Geral da Igreja e Sociedade 

A Junta Geral do Discipulado

Junta Geral de Ministérios Globais

Junta Geral de Educação Superior e Ministério 

Conselho Geral de Finanças e Administração 

Comunicações Metodistas Unidas

Homens Metodistas Unidos

Mulheres Metodistas Unidas

Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde

United Methodist Publishing House

Adicionar um novo ¶ 705.5.e) como se segue:
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¶ 705.5.e) Membros Totais—Cada uma das seguintes 
agências gerais terá um número total de membros, incluindo 
membros jurisdicionais, membros de conferência central e 
membros episcopais, como se segue:

Mesa Conexional: quarenta e seis (46) 
Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde: trinta e 

dois (32) 
United Methodist Publishing House: vinte e cinco (25)
Comunicações Metodistas Unidas: trinta e cinco (35)
Eliminar ¶¶ 1006 e 1007 na totalidade
Eliminar ¶ 1105.1 na totalidade
Eliminar ¶ 1302.5 para transferir as funções ecuménicas 

da Junta Geral dos Ministérios Globais para o Conselho dos 
Bispos.

Eliminar ¶¶ 1311.1 e 1311.6 na totalidade.
Eliminar ¶ 1407 na totalidade.
Emendar ¶1502.1 como se segue:
¶ 1502. 1. Membros—a) Os membros da junta geral serão 

compostos por dois bispos, eleitos pelo Conselho dos Bispos; 
dezasseis membros eleitos pelas conferências jurisdicionais 
das nomeações de conferência anual num rácio que provi-
dencia uma distribuição igual entre as várias jurisdições, com 
base no clero e leigos combinados, como determinado pelo 
secretário da Conferência Geral; seis membros, com não mais 
de dois da mesma jurisdição, eleitos pela Conferência Geral 
sobre a nomeação do Conselho dos Bispos; e oito membros 
adicionais da Junta Geral como indicado em ¶ 705.5 com o 
objectivo de  trazer à junta geral conhecimento especial ou 
antecedentes, não mais de dois da mesma jurisdição, serão 
nomeados e eleitos pela junta geral de tal forma como será 
indicado nos seus regulamentos, outras disposições do Livro 
da Disciplina não obstante.

b) Os órgãos eleitos acima mencionados darão consid-
eração durante o processo de nomeação para representação 
igual com base na raça, cor, idade, género e pessoas com in-
validez.

c) O secretário-geral da junta geral será um membro ex 
officio do mesmo, sem voto.

d) Os mandatos de todos os membros deste modo eleitos 
serão de quatro anos, para entrar em vigor no primeiro encon-
tro da junta geral após a Conferência Geral, doravante referi-
da como o encontro organizacional.

(1) Os membros irão servir durante os mandatos para os 
quais foram eleitos e até que os seus sucessores tenham sido 
eleitos e qualificados.

(2) Outros parágrafos da Disciplina não obstante, os 
membros da junta geral, podem servir um máximo de três 
mandatos consecutivos.

(3) No caso de surgir uma vaga entre as sessões regu-
lares das conferências jurisdicionais por qualquer motivo, a 
junta geral irá preencher a vaga para o mandato não expirado 
daquela jurisdição na representação da qual a vaga ocorre, 
excepto no caso dos membros eleitos pela Conferência Geral 

ou a junta geral onde tais vagas seriam preenchidas pela junta 

geral de forma prescrita pelos seus regulamentos, indepen-

dentemente da representação geográfica ou jurisdicional.

Eliminar todo o texto existente de ¶ 1602, excepto o sub-

parágrafo ¶ 1602.1.i, para que ¶ 1602 seja lido como se segue:

¶ 1602 O editor da Igreja Metodista Unida (¶ 1614) será 

um membro ex officio da junta sem direito a voto.

Esta legislação, ou qualquer parte da mesma aprovada 

pela Conferência Geral, irá entrar em vigor no final da Con-

ferência Geral de 2016.

Justificação:

O Plano IMU, adoptado pela CG12 com uma margem 

favorável de 59,6%, recebeu uma significativa aprovação dos 

seus conceitos. O Conselho Judicial decidiu ser inconstitucio-

nal e apesar da declaração do Conselho de que era irrecu-

perável, as suas regras eram estritamente baseadas em dois 

pontos. Ambos foram corrigidos nesta revisão.

¶705 .1c .

Número de petição: 60930-GA-¶705.1c-$-G; Kulah, Jerry - 
Monróvia, Libéria. 4 Petições similares

Representação das conferências centrais

Alterar o ¶ 705.1c conforme se segue:

Cada conferência central ou órgão por ela autorizado 

deve nomear deve eleger para membro de cada junta geral de 

programa pelo menos uma quatro (4) pessoa(s) de cada uma 

das  três seguintes categorias: (1) clero, (2) homens leigos, (3) 

mulheres leigas, (4) adolescentes ou jovens adultos a fim de 

formar um grupo a partir do qual cada órgão da igreja geral 

deve eleger a fim de formar um grupo a partir do qual cada 

junta deve eleger membros adicionais, que deverão provir 

das conferências centrais nos termos do ¶ 705.4c. Estas listas 

serão enviadas à mesa conexional para serem utilizadas pelas 

agências gerais na eleição de membros adicionais.

Justificação:

A representação das conferências centrais nos órgãos 

gerais da Igreja é inadequada. Os membros adicionais para 

as agências gerais deverão reflectir o crescimento da Igreja 

global mediante a participação proporcional e equitativa de 

membros da Igreja Metodista Unida das conferências centrais 

à medida que rumamos ao futuro da IMU global.
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¶705 .3c .

Número de petição: 60526-GA-¶705.3c-G; Erbele, W. 
Terence - Ketchikan, AK, EUA para a Conferência da IMU 
no Alasca.

Votação de jovens e jovens adultos

Alterar ¶¶ 705, 710 e 1105 conforme indicado. 
¶ 705.3.c) Recomenda-se que a filiação das agências 

gerais que, na medida possível, na medida permitida pelas 
leis estatais aplicáveis às agências gerais, pelo menos, 10 por 
cento dos membros com direito a voto de cada agência geral, 
inclua jovens e jovens adultos (¶ 256.3,) sejam jovens e jov-
ens adultos (¶ 256.3, e que o número de jovens seja igual ao 
número de jovens adultos. Em qualquer estado no qual os jo-
vens e jovens adultos não possam servir de membros com di-
reito a voto de uma agência geral incorporada nesse estadoOs 
jovens e jovens adultos membros das agências gerais devem 
servir com um voto, excepto quando as leis locais proíbem a 
sua votação em assuntos corporativos em consideração (con-
sulte ¶ 2506.1) em que caso e para que finalidade os jovens 
e jovens adultos membros devem servir como representantes 
não directores com opinião, mas não votam, até alcançarem 
a idade legal para servir como membros com direito de voto 
para esta finalidade, e nesse momento deverão tornar-se mem-
bros com direito de voto para todas as finalidades. A filiação 
de jovens e jovens adultos de cada agência geral será inclu-
siva (em conformidade com ¶¶ 705.3d) e 2506.1.).

¶ 710.3. Todos os representantes jovens (¶ 256.3) eleitos 
para as agências gerais devem ter, na altura das assembleias 
dos conselhos organizacionais, entre doze a dezasseis anos 
de idade. Todos os jovens adultos (¶ 256.3) eleitos para as 
agências gerais devem ter, na altura das assembleias dos 
conselhos organizacionais, entre dezassete e vinte e oito 
anos de idade. Os membros jovens e jovens adultos servem 
com as limitações de votação de ¶ 705.3.c), conforme condi-
cionado por ¶ 2506.1. Se as leis do estado de incorporação 
de qualquer agência geral não permitirem que um represen-
tante jovem ou representante jovem adulto sirva como di-
rectores dessa agência geral, a pessoa desqualificada deve 
servir como representante não director para o conselho de 
directores com o direito de falar nas assembleias da agên-
cia geral, mas sem direito de voto.Todos os representantes 
adultos mais velhos¶ 705.1.b(6)) devem ter, na altura das 
assembleias do conselho organizacional, pelo menos, ses-
senta anos de idade.

¶ 1105.1.d)  Divisão dos ministérios com jovens—A Di-
visão dos ministérios com jovens irá eleger dois membros, 
um jovem e um jovem adulto conforme definido pelas quali-
ficações etárias para a Divisão dos ministérios com jovens de 
acordo com ¶ 1207. Os membros que não cumpram os requis-
itos do ¶ 2506.1 servirão com voz e direito a voto, excepto em 
assuntos relacionados com responsabilidades fiduciárias da 

junta, onde terão apenas voz, de acordo com as leis do estado 
de incorporação (Tennessee).

¶705 .4 .

Número da petição: 60302-GA-¶705.4-G; Kemper, 
Thomas,- Nova Iorque, NI, EUA, pela Junta Geral dos 
Ministérios Globais.

Aumento do Número de Bispos  
a Servir na JGMG

Alterar o parágrafo ¶ 705.4 da seguinte forma:
c) Membros da Conferência Central
. . . na Junta Geral de Discipulado; e dezonze na Junta 

Geral de Ministérios Globais, apenas umdoisdos quaisserá 
um bisposerão bispos . . .

d) Membros Episcopais—Os membros episco-
pais das juntas de programa geral devem ser nomeados pelo 
Conselho de Bispos e eleitos pela Conferência Geral  (con-
sultar a excepção, ¶ 1311.6). Pelo menos um dos membros 
episcopais de cada agência geral, com a excepção da Junta 
Geral de Pensões e Benefícios de Saúde, deve ser um bispo da 
conferência central e, no caso da Junta Geral de Ministérios 
Globais, trêsdois bispos da conferência central (umde cada 
dois de três regiãoregiões: África, Europa, Filipinas) (Ver  
¶ 1311.6)

Justificação:
¶ 1311.6 exige a rotação de bispos de cada jurisdição e 

região conferência central (África, Europa e Filipinas) a cada 
três quadriénios. Para os bispos servirem por mais de um 
quadriénio (proporcionando a continuidade da participação 
no conselho), enquanto mantêm a conformidade com a regra 
de rotação de ¶ 1311.6, significa pelo menos três conferências 
jurisdicionais e duas bispos conferências centrais . . .

¶705 .4c .

Número de petição: 60161-GA-¶705.4c-G; Hare, Dawn 
Wiggins - Chicago, IL, EUA pela Comissão Geral sobre o 
Estatuto e Papel das Mulheres.

Estado de membro

Alterar o parágrafo ¶ 705.4c
¶ 705.4 c) Estado Membro da Conferência Central
O número total de membros da conferência central, in-

cluindo os bispos das conferências centrais nos órgãos da Ig-
reja em geral, será alocado do seguinte modo: dois membros 
na Comissão Geral sobre Religião e Raça; três (um de cada 
região:  Filipinas, Europa, África) na Comissão Geral dos 
Arquivos e História, a Comissão Geral sobre Comunicação, 
a Comissão Geral sobre o Estatuto e Papel das Mulheres, a 
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Comissão Geral dos Homens Metodistas Unidos e a Casa 
Publicadora Metodista Unida; três em cada no Conselho Ger-
al de Finanças e Administração; sete em cada (um de cada 
Conferência Central) Mesa Conexial, a Junta Geral da Igreja 
e Sociedade; e três no Conselho Geral no Ensino Superior e 
Ministério; quatro (pelo menos um de cada uma das regiões: 
Filipinas, Europa e África) na Junta Geral de Discipulado e a 
Comissão Geral sobre o Estatuto e Papel das Mulheres; e dez 
na Junta Geral dos Ministérios Globais, dos quais apenas um 
será bispo. Recomenda-se . . .

Justificação:
Esta revisão está em conformidade com ¶ 2104 (GCSRW 

Estado de Membro), que atribui quatro mandatos dos mem-
bros da Conferência Central e mantém o compromisso da 
Comissão Geral sobre o Estatuto e Papel das Mulheres em ser 
uma Comissão Global com uma visão global. Actualmente, 
estas duas previsões em relação ao Estado Membro são difer-
entes e precisam estar em conformidade.

¶705 .4c .

Número de Petição: 60291-GA-¶705.4c-G; Kemper, Thomas 
- New York, NY, EUA para a Junta Geral dos Ministérios 
Globais.

Estado de membro CC  
(Excepto Bispos) na JGMG

 ¶ 705 .4 c), Membros da Conferência Central:
Emendar a frase final, como se segue:
Os membros da conferência central, excluindo os mem-

bros episcopais, devem ser eleitos pelo Conselho dos Bispos, 
excepto que os membros da conferência central (excepto 
bispos) para o conselho de administradores dos Ministérios 
Globais serão nomeados e eleitos pelas conferências centrais 
como disposto em ¶¶1311.1 e 1311.5.

Justificação:
Esta emenda reconcilia ¶705.4c) com ¶1311. ¶1311.1 ca-

pacita as conferências centrais, em vez de o Conselho dos 
Bispos, para seleccionar os membros da conferência central 
(que não são bispos) para servirem na junta dos Ministérios 
Globais. Autorizar as conferências centrais para se apropri-
arem da selecção dos membros da conferência central para a 
junta dos Ministérios Globais é . . .

¶707 .

Número de petição: 60584-GA-¶707-G; Ausley, Rurel R. Jr. 
- Niceville, FL, EUA.1 Petição similar

Petições da Agência Geral

Emendar Disciplina ¶ 707 acrescentando um quarto sub-
parágrafo, como segue: 

¶ 707 . Assembleias—1. Naqueles tempos . . . 
2. Todos os conselhos, juntas, comissões e comités
. . .  
3. A menos que de outro modo especificado . . . 
4. Todas as petições submetidas à Conferência Geral em 

nome de uma agência geral devem ter antes mais, no mínimo, 
o apoio de dois terços dos membros da agência presentes e 
com direito a voto numa assembleia programada. 

Justificação:
Consideravelmente aprovado em comité na última Con-

ferência Geral, nunca considerada em plenário. Ajudaria a 
assegurar que as petições da agência refletissem um consen-
so mais alargado do que qualquer facção com relativamente 
pouca maioria de membros da agência. A necessidade de uma 
super maioria auxiliaria a promover o diálogo e a encontrar 
um fundamento comum, em vez de divisão e alienação, entre 
membros com diferentes pontos de vista. 

¶713 .

Número de petição: 60134-GA-¶713; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Rescisão de Colaboradores da Agência

Adicionar a seguinte linguagem ao final do ¶ 713:
O conselho de uma agência tem de aprovar a rescisão do 

contrato de trabalho do seu secretário-geral. Na ausência de 
uma atitude contrária, ou política, por parte da direcção da 
agência, o secretário-geral da agência pode rescindir o con-
trato de trabalho de todos os outros colaboradores da agência, 
incluindo colaboradores eleitos. 

Justificação:
Estas alterações esclarecem que os secretários-gerais 

estão à disposição dos seus conselhos de administração. To-
dos os outros colaboradores das agências, incluindo os co-
laboradores eleitos descritos no ¶ 705, estão à disposição do 
secretário-geral, a menos que o conselho da agência tenha 
decidido de outro modo.

¶715 .

Número de Petição: 60052-GA-¶715; Alexander, Neil M. - 
Nashville, TN, EUA para a UM Publishing House.

Disposições do Pessoal

Emendar ¶ 715.5, como se segue:
¶ 715. 5. Todos os secretários gerais, secretários gerais 

adjuntos, secretários gerais associados, secretários gerais as-
sistentes e tesoureiros de todas as agências geraise o editor da 
Igreja Metodista Unida serão membros professantes da Igreja 
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Metodista Unida. . . . 

Justificação:
Com a divisão das responsabilidades da liderança sénior 

da United Methodist Publishing House, é importante esclare-
cer que se o Editor, que é o responsável chefe pelo conteúdo 
e o editor de livros da IMU, que serão incluídos na lista de 
pessoas que serão membros professantes de . . .

¶715 .

Número de petição: 60545-GA-¶715-G; Fordham, Rita R. -  
Dalton, GA, EUA para a Aula de catequese da Abundant 
Life - Dalton Primeira IMU. 1 Petição similar

Membros da agência geral

Alterar o Livro da Disciplina ¶ 715 ao adicionar um novo 
sub-parágrafo 9 após o sub-parágrafo actual 8 e renumerar o 
sub-parágrafo subsequente em conformidade:

¶715 . Disposições relativas aos membros—1. . . .
9. Em nome da missão de Jesus Cristo no mundo e o mel-

hor testemunho para o evangelho Cristão, e tendo em conta a 
influência de um membro das agências metodistas unidas nas 
vidas de outras pessoas, dentro e fora da Igreja, a Igreja espe-
ra que os membro da sua agência geral se dediquem inteira e 
completamente aos ideais mais altos da vida Cristã. Para isso, 
todos os indivíduos recentemente contratados para cargos a 
tempo inteiro nas agências gerais metodistas unidas após o 
dia 1 de Janeiro de 2018 devem ser cristãos professantes que 
frequentem a igreja que aceitam exercer um auto-controlo re-
sponsável com hábitos pessoais que conduzam a um corpo 
são, a uma maturidade mental e emocional, à integridade em 
todas as suas relações pessoais, fidelidade no matrimónio e 
celibato em abstinência, abstinência de prática homossexual, 
responsabilidade social e crescimento em graça e no conhec-
imento e amor de Deus.

9. 10. . . .

Justificação:
Mesmo que sejam leigos, o trabalho e exemplo pessoal 

dos membros da agência geral podem afectar a integridade 
e testemunho da igreja de forma tão potente como os min-
istros das nossas igrejas locais. Os mesmos padrões básicos 
cristãos para o nosso clero são igualmente apropriados para 
os mesmos. 

¶715 .

Número de petição: 60575-GA-¶715-G; Womack, W. 
Michael - Greenwood, IN, EUA.

Eliminar o conflito de interesses

Alterar a Disciplina ¶ 715, Disposições relativas aos 
membros, ao adicionar uma nova sub-secção n.º 10:

10. Os indivíduos contratados a tempo inteiro por 
qualquer junta, agência, comité, comissão, conselho ou mesa 
da Igreja geral deverão ser elegíveis para eleição ou serviço 
como delegados de voto para as conferências jurisdicionais 
ou gerais.

Justificação:
As agências gerais têm a responsabilidade de preencher 

as agendas estabelecidas pela Conferência geral, onde podem 
testemunhar para dar informações. Mas ir para além desta 
função para permitir aos membros votos completos na escrita 
das suas próprias descrições de trabalho e decidir quem as ju-
risdições elegem para as suas juntas apresenta claros conflitos 
de interesses.

¶715 .3 .

Número de petição: 60135-GA-¶715.3; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração. 1 Petição similar

Reforma obrigatória para eleitos  
e colaboradores nomeados .

Alterar a segunda frase do parágrafo ¶ 715.3 da seguinte 
forma:

A reforma obrigatória para colaboradores eleitos e no-
meados será aos setenta e dois anos.

Justificação:
Esta alteração gera consistência na idade da reforma para 

o clero e para a generalidade dos colaboradores da agência, 
eleitos ou nomeados.

¶717 .

Número de Petição: 60036-GA-¶717-G; Boigegrain, 
Barbara - Glenview, IL, EUA para a Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde.

Investimentos Sustentáveis e Responsáveis

Emendar ¶ 717, como se segue:
¶ 717. Investimentos Socialmente Sustentáveis e Re-

sponsáveis – No investimento de dinheiro, Sserá a política da 
Igreja Metodista Unida que todas as juntas gerais e agências, 
incluindo a

Junta Geral de Pensão e Benefícios de Saúde e todas as 
agências e instituições administrativas, incluindo hospitais, lar-
es, instituições educacionais, conferências anuais, fundações e 
igrejas locais, irão, no investimento de dinheiro, fazer um es-
forço consciencioso para investir nas instituições, empresas, 
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corporações ou fundos cujascom políticas e práticas que são so-
cialmente responsáveis, consistentes com os objectivos defini-
dos nos Princípios Sociais; e. Todas as instituições Metodistas 
Unidas irão empenhar-se para evitarprocurar investimentos nas 
instituições, empresas, corporações ou fundos que parecem 
provavelmente, directamente ou indirectamente apoiarpromov-
er discriminaçãoracial, violação dee justiça de género, proteger 
direitos humanos, evitar o uso de trabalho que explora os seus 
empregados ou trabalho forçado, jogo ouevitar sofrimento hu-
mano e preservar o mundo natural, incluindo a mitigação de 
efeitos da mudança climatérica. Adicionalmente, as institu-
ições Metodistas Unidas devem esforçar-se para evitar inves-
timentos em empresas empenhadas em actividades comerciais 
fundamentais que não estão alinhadas com os Princípios So-
ciais através do seu envolvimento directo ou indirecto com: a 
produção de armas e armamentosnuclearesanti‐pessoal , (am-
bas as armas nucleares e convencionais), bebidas alcoólicas ou 
tabaco;, ou empresas que lidamque estão envolvidas em jogo, 
pornografia ou outras formas de entretenimento adulto explora-
doras. As juntas e agências devem dar consideração cuidadosa 
à defesa de accionistas, incluindo defesa de desinvestimento 
corporativode factores ambientais, sociais e de governança 
aquando as decisões de investimento e exercer activamente 
a sua responsabilidade como proprietários das empresas nas 
quais investem. Isto inclui comunicar com empresas para criar 
a mudança positiva e mantê-las responsáveis pelas suas acções, 
enquanto também considerando exclusão se as empresas fal-
ham em agir de forma responsável. 

Justificação:
Estas alterações reflectem uma evolução no investimento 

sustentável desde a Conferência Geral de 2012 e reflectem o 
ponto de vista da JGPBS de uma abordagem procativa pru-
dente para investir de forma sustentável. 

¶717 .

Número de petição: 60174-GA-¶717-G; Aspey, Amy - 
Worthington, OH, EUA pela Conferência Anual de Ohio 
Oeste. Bartlett, Laura Jaquith - Eagle Creek, OR, EUA pela 
Conferência Anual de Oregão-Idaho. Beard, Janet -  
Minneapolis, MN, EUA para a Conferência Anual de 
Minnesota. DeLarme, Shirley, Port Orchard, WA,  -  
EUA para a Conferência Anual de Noroeaste Pacífico. 
Hzodge, Jeff - Syracuse, NY, EUA para a Conferência Anual 
da Alta de Nova Iorque. Howe, Margaret - New Paltz, NY, 
EUA para a Conferência Anual de Nova Iorque. Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, EUA para a Conferência Anual de 
Califórnia-Pacífico. Oduor, Ralph R.R. - Lawrence, MA, 
EUA pela Conferência Anual de Nova Inglaterra. Ryder, 
Jack E. - LaGrange Park, IL, EUA para a Conferência Anual 
de Illinois do Norte. 2 Petições similares

Evitar Investimentos na Produção  
de Petróleo, Carvão e Gás Natural

Alterar O Livro de Disciplina 2012 ¶ 717 através da in-
clusão: 

Deverá ser . . . fábrica clandestina ou trabalho forçado, 
jogo, ou a produção de petróleo, carvão, gás natural, armas 
nucleares . . .

Justificação:
Os Metodistas Unidos servem nas linhas da frente dos 

acontecimentos climáticos extremos, que aumentarão de 
frequência e de intensidade com as mudanças climáticas. A 
limitação das mudanças climáticas exige que a maioria das 
reservas de combustíveis provenientes de fósseis permaneça 
inexplorada.  O investimento permanente em combustíveis 
fósseis debilita os ministérios da Igreja Metodista Unida com 
jovens e pessoas vulneráveis. 

¶717 .

Número de petição: 60200-GA-¶717-G; Sachen, Kristin L. -  
Cidade de Nevada, CA, EUA para a Conferência Anual da 
California-Nevada.

Evite investimento na produção de petróleo, 
carvão e gás natural

Emenda ¶ 717 como se segue: 
Deverá ser . . . exploração ou trabalho forçado, jogos 

de azar, ou a produção de gás de efeito estufa a emitir com-
bustíveis fósseis, armamentos nucleares . . .

Justificação:
Independentemente da rentabilidade, como Metodistas 

Unidos, não devemos querer lucrar de companhias das quais 
os produtos, quando totalmente explorados, são perigosos. 
“Se é errado destruir o clima, então é errado lucrar de tal de-
struição.” 

O objectivo da petição é fazer uma emenda ao Livro de 
Disciplina:

¶717 .

Número da petição: 60304-GA-¶717-G; Kemper, Thomas,- 
Nova Iorque, NI, EUA, pela Junta Geral dos Ministérios 
Globais

Investimentos Socialmente Responsáveis

Alterar o parágrafo ¶ 717 da seguinte forma:
. . . ou a produção de petróleo, carvão ou gás natural (três 

substâncias que contribuem para as mudanças climáticas), ar-
mamento nuclear, bebidas alcoólicas, ou . . .
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Justificação:
Os Metodistas Unidos servem nas linhas da frente dos 

acontecimentos climáticos extremos, que aumentarão de 
frequência e de intensidade com as mudanças climáticas. A 
limitação das mudanças climáticas exige que a maioria das 
reservas de combustíveis provenientes de fósseis permaneça 
inexplorada.  O investimento permanente em combustíveis 
fósseis debilita os ministérios da Igreja Metodista Unida com 
jovens e pessoas vulneráveis. 

¶722 .

Número de petição: 60727-GA-¶722-G; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, EUA para a Conferência Anual da 
Califórnia-Pacífico.

Comissão de reuniões de nomeações a serem 
fechadas

Emendar ¶ 722 conforme a seguir:
No espírito de abertura . . .
Grandes restrições deveriam ser utilizadas . . . As re-

uniões da comissão sobre as relações de pastor-paróquia e 
funcionários-paróquia devem ser reuniões fechadas de acordo 
com  ¶ 258.2e. As reuniões da comissão da igreja local sobre 
as nomeações e o desenvolvimento de liderança, da comissão 
distrital sobre nomeações, da comissão de conferência sobre 
nomeações, da comissão jurisdicional sobre nomeações, ou 
da comissão de nomeação de uma agência da igreja geral 
devem ser fechadas, desde que uma comissão de nomeação 
possa abrir uma parte de sua reunião pela maioria dos votos. 
Enquanto espera-se que . . .

Justificação:
O trabalho da Comissão de Nomeação envolve grandes 

discussões sobre pessoas e suas qualificações para servir 
em vários grupos da igreja, e discussões abertas e honestas 
necessárias para garantir as melhores nomeações seriam mais 
difíceis ou mesmo impossíveis de se alcançar durante uma 
reunião aberta.

¶905 .

Número de petição: 60814-GA-¶905-G; Barker, Amy Valdez 
- Chicago, IL, EUA para a Mesa Conexional.

Global para o mundo inteiro

Emendar ¶¶ 905.1 e 905.3 conforme a seguir: 
¶ 905. Objectivos—As funções principais da Mesa Con-

exional são: 
1. Providenciar um fórum para a compreensão e a imple-

mentação da visão, missão e ministérios da igreja globalda ig-
reja do mundo inteiro como determinado na consultoria com 
o Conselho de Bispos e/ou as acções da Conferência Geral . . .

3. Consistente com as acções da Conferência Geral, 
coordenar a vida do programa da igreja com os mandatos 
do evangelho, a missão de igreja e as necessidade da co-
munidade globalda comunidade do mundo inteiro ao ou-
vir a expressão das necessidades, lidar com os problemas 
emergentes e determinar o modo mais eficaz, cooperativo 
e eficiente para oferecer a melhor gestão aos ministérios, 
pessoal e recursos. 

Justificação:
A linguagem deste parágrafo deveria reflectir nossa iden-

tidade como igreja mundial e corresponder a linguagem de  
¶ 125. 

¶906 .1 .

Número de Petição: 60003-GA-¶906.1-G; Paige, Peggy - 
Ingalls, MI, EUA para os Defensores Rurais MU.

Membros Rurais na Mesa Conexional

Emendar ¶ 906.1 como se segue, acrescentar um novo (f) 
e voltar a colocar por ordem alfabética os restantes:

1. Membros—. . . a) Vinte e oito Vinte e sete pessoas 
eleitas através das conferências jurisdicionais e centrais, um 
de cada uma das conferências centrais pelos seus próprios 
processos de nomeação e 21 20 da jurisdicional . . .

(f) Um representante capaz de representar a variedade 
dos ministérios rurais nos Estados Unidos e a abrangência 
de problemas que a América rural enfrenta, para ser eleito 
pela Mesa Conexional após nomeação por: 1) Cidade ju-
risdicional & Associações do país; 2) Os Defensores Ru-
rais Metodistas Unidos ; e 3) a Associação dos Capelães 
Rurais.

Justificação:
Nos Estados Unidos, 25 000 congregações Metodistas 

Unidas rurais são a casa de 2,9 milhões de membros. A Mesa 
Conexional precisa das ofertas trazidas por alguém com uma 
perspectiva focada do contexto rural e/ou cidade e ministério 
do país, e problemas sócio-económicos-culturais-ambientais 
rurais.

¶906 .1 .

Número de Petição: 60065-GA-¶906.1-G; Harper, Trey - 
Forest, MS, EUA para Conferência Anual do Mississippi.

Membros da Mesa Conexional

Emendar ¶ 906, como se segue:
Organização da Mesa Conexional – 1. Estado de mem-

bro – Os membros que votam da Mesa Conexional devemser 
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em proporção face ao número dos membros Metodistas Uni-
dos em cada jurisdição. Nenhuma jurisdição terá uma repre-
sentação maior do que a sua percentagem do estado de mem-
bro Metodista Unido. O estado de membro será composto por 
pelo menos 49 pessoas seleccionadas como se segue desde 
que seja mantida uma representação proporcional das juris-
dições:

Justificação:
A representação equitativa requer que todos os membros 

Metodistas Unidos recebam voz igual na liderança da sua  
igreja na medida que é possível; apesar disto não ser actual-
mente o caso na Mesa Conexional actual, onde as jurisdições 
com o menor número de membros têm uma maior percenta-
gem de lugares.

¶906 .1 .

Número de petição: 60817-GA-¶906.1-G; Barker, Amy 
Valdez - Chicago, IL, EUA para a Mesa Conexional.

Estado de membro da MC

Emendar ¶ 906.1 conforme a seguir:
1. Estado de membro—Os membros votantes da Mesa 

Conexional deverão consistir de 47 49 pessoas conforme a 
seguir . . .

Emendar ¶ 906.1c conforme a seguir:
c) O oficial ecuménico do Conselho dos Bispos e os 

presidentes das seguintes agências: Junta Geral da Igreja e 
da Sociedade, Junta Geral do Discipulado, Junta Geral dos 
Ministérios Globais, Junta Geral de Educação Superior e 
Ministério, Comissão Geral de Religião e Raça, Comissão 
Geral da Condição e do Papel da Mulher, Comissão Geral 
de Homens Metodistas Unidos, Comissão Geral de Comu-
nicações e Comissão Geral de Arquivos e História, agências 

relacionadas ao programa que sejam responsáveis à Mesa 
Conexional (conforme expressado em ¶ 702.3). O presiden-
te da Comissão Geral da Conferência Geral, o presidente do 
Comité Permanente sobre Assuntos das Conferências Cen-
trais, e o presidente do Conselho Geral de Finanças e Admin-
istração terão também lugar com voz e voto na Mesa Conex-
ional . . .

Emendar ¶ 906.1f conforme a seguir:
f) Os secretários gerais das agências acima mencionadas 

e a Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde, as Mulheres 
Metodistas Unidas,e o presidente e o publicador da Casa Pub-
licadora Metodista Unida, e o secretário da Conferência Geral 
sentarão à Mesa e terão o direito à voz mas não de voto. 

Justificação:
A inclusão dos presidentes da Comissão da Conferência 

Geral e o Comité Permanente sobre Assuntos das Conferên-
cias Centrais como membros votantes da MC beneficiará a 
IMU. Adicionar a secretária da CG e a secretária geral da 
UMW como membros com voz mas sem voto enriquecerá o 
trabalho da MC.

¶906 .f .

Número de Petição: 60054-GA-¶906.f; Alexander, Neil M. - 
Nashville, TN, EUA para a UM Publishing House.

Membro em CT

Emendar ¶906.f, como se segue:
¶ 906. f) Os secretários gerais das agênciasacima indica-

das e a Junta Geral de Pensão e Benefícios de Saúde e o pres-
idente e o editor da The United Methodist Publishing House 
devem sentar-se à Mesa e terem o direito a falar, mas sem 
voto.
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Petição N .º 60171 .

Número de petição: 60171-GA-NonDis-G; Chumley, 
Madeline L. - Dallas, TX, EUA pela Assembleia Legislativa 
das Pessoas Jovens MU.

Para além das Resoluções da Acção  
para o Meio Ambiente

São necessárias agências e juntas gerais, conferências an-
uais e congregações locais são fortemente incitadas a estudar, 
a empenhar-se e a implementar as Resoluções previamente 
aprovadas pela Conferência Geral que regulam os cuidados 
da criação de Deus e as preocupações ambientais. O projec-
to-piloto para a protecção do meio ambiente, a ecologia e o 
desenvolvimento sustentável deverão ser estabelecidos em 
todas as estruturas da igreja: as nossas conferências anuais, 
distritais, as igrejas locais e todas as outras organizações, por 
forma a atingir a fase prática das Resoluções de 1026, 1027, 
1030 e 1031 da Conferência Geral de 2012. 

Justificação:
Obedecendo aos Princípios Sociais (¶ 160), a Conferên-

cia Geral previamente aprovou resoluções significativas sobre 
cuidados para a Criação de forma responsável e sustentável 
(por ex., os n.º 1026, 1027, 1030 e 1031). Contudo, as con-
ferências anuais e as congregações locais não abordaram es-
tas resoluções de um modo significativo. As resoluções neces-
sitam de acção e não de meras palavras.

Petição N .º 60815 .

Número de petição: 60815-GA-NonDis-G; Barker, Amy 
Valdez - Chicago, IL, EUA para a Mesa Conexional.

Conselho Geral da Igreja 

A Conferência Geral deverá manter a estrutura e as 
funções básicas da Mesa Conexional no próximo quadriénio 
(2017-2020) de forma que a atenção, a energia e os recursos 
concentrem-se no desenvolvimento da estrutura do Conselho 
Geral da Igreja que irá moldar nossa conexão mundial de for-
ma mais fidedigna. 

A Mesa Conexional em parceria com o Conselho dos 
Bispos criará um Grupo de Colaboração Missional composto 
da MC e Membros do CDB de nossa igreja em todo o mundo. 
Este grupo estará encarregado em estabelecer e recomendar 
um modelo para o Conselho Geral da Igreja para alinhar com 
o trabalho do Comité Permanente sobre Assuntos das Con-
ferências Centrais (CP-ACC) e a Comissão de Fé e Ordem 
(CFO) para um Livro de Disciplina Geral. 

O Grupo de Colaboração Missional estará encarregado 
em: 1) oferecer um fórum para conversações com os consti-
tuintes principais dentro das nossas parcerias primárias para 
fomentar grande investimento no conceito de um “Conselho 
Geral da Igreja”; 2) desenvolver a legislação para criar um 
Conselho Geral da Igreja a substituir a Mesa Conexional em 
2020 para acompanhar a legislação do Livro Geral de Disci-
plina. A legislação do Conselho Geral da Igreja tratará dos es-
tados de membros do Conselho Geral da Igreja, da nomeação 
as funções essenciais e da definição de um calendário de im-
plementação. 

O trabalho do Grupo de Colaboração Missional será ori-
entado pela seguinte visão e princípios para um Conselho 
Geral da Igreja:

Visão: Um Conselho Geral da Igreja seria geografica-
mente representativo, um organismo intergeracional a exem-
plificar a diversidade de nossa conexão mundial. 

Princípios: Um Conselho Geral da Igreja deverá buscar vi-
venciar o foco e o espírito dos seguintes princípios: 1) Desen-
volver a confiança nas três relações primárias: i) a Conferência 
Geral através da parceria com a Comissão da Conferência Ger-
al; ii) conferências anuais através da colaboração com os bispos 
activos e directores dos ministérios conexionais; iii) agências 
gerais relacionadas aos programa através da gestão do Serviço 
Mundial, e agência administrativas gerais através da gestão da 
missão e do alinhamento da visão; 2) Orientar uma Conexão 
Wesleyana/espiritual exclusiva; e 3) Criar uma cultura genero-
sa/a dar permissão possibilitando a inovação ao fomentar a cri-
atividade e a melhorar o ministério em todos os níveis da igreja. 

Justificação:
Esta proposta oferece um processo que ajuda nossa de-

nominação alcançar sua missão em nosso contexto inter-
conectado, diverso, mundial. Está de acordo com o trabalho 
relacionado ao processo do Livro Geral de Disciplina . Per-
mitir a Mesa Conexional a continuar a desenvolver a confi-
ança entre os parceiros principais fortalece o resultado para a 
missão mundial.

Petição N .º 61000 .

Número de Petição: 61000-GA-NonDis-G; Lavender, Wayne 
- NY, EUA.

Prioridade Missional

A Prioridade Missional da IMU será o acolhimento de 
órfãos e crianças vulneráveis (OCV) estando as quatro áreas 
de foco enquadradas no seu esforço global. Os OCV, tal como 
todos os outros, necessitam de comida, vestuário, abrigo, 

Legislação Non-Disciplinare Proposta
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educação e boas novas de Jesus Cristo. A nossa denominação 
está bem posicionada para oferecer estes componentes essen-
ciais a estas crianças em sofrimento.

Justificação:
Em 1819, foi criada a Sociedade Missionária Metodista. 

Em 1919, em celebração do 100º aniversário da fundação de-

sta organização, os líderes do clero e leigos da Igreja Episco-
pal Metodista e Igreja Episcopal Metodista do Sul iniciaram 
a Campanha do Centenário. Em conjunto, angariaram 105 
milhões de dólares para ajudar a reconstruir a Europa após 
a guerra . . .
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A Missão Mundial: 
Relatório da Junta Geral de Ministétios Globais  

para a Conferência Geral de 2016

Ministérios Globais
CONFERÊNCIA GERAL A IGREJA METODISTA UNIDA

Volume 2  Nashville, Tennessee

Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há-de vir 
sobre vós; e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém 
como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. 

— Jesus aos Discípulos (Actos 1:8 JFARC)

Introdução

A Igreja Metodista Unida ouve esta promessa de Jesus Cristo. 
Através da Junta Geral de Ministérios Globais empenhamo-nos 
na missão evangélica mundial de Deus, na implantação da igreja, 
desenvolvimento de lideranças, envio de missionários e alívio 
da pobreza e sofrimento. Trabalhamos em prol da justiça, paz e 
liberdade e da saúde espiritual, emocional e física. Abraçamos 
todas as pessoas como receptores da graça e amor de Deus em 
Jesus Cristo. Em missão até aos confins da terra, os Ministérios 
Globais ligam-se e focam-se na energia da missão Metodista 
Unida. Colaboramos com as congregações, conferências anuais, 
instituições ligadas à igreja e ecuménicas e à enorme diversidade 
das agências e organizações Metodistas Unidas. 

Através dos Ministérios Globais, o nosso trabalho conjunto 
como Metodistas Unidos inclui colaboradores, projectos e 
parceiros de missão em mais de 125 países, com missionários 
em mais de 60. Continuamos a alargar os compromissos de 
algumas dezenas de agências, representantes da história do 
Metodismo Americano e das tradições da Igreja Evangélica dos 
Irmãos Unidos. A nossa primeiríssima agência antecessora foi 
fundada em 1819. Os Ministérios Globais celebrarão em breve o 
bicentenário em missão sólida na fé e constantemente renovada 
pelo Espírito Santo.

Nós confiamos na liderança do Espírito Santo na 
formulação e reformulação dos programas e projectos de missão. 
Regozijamo-nos na palavra da nossa declaração de missão: “O 
Espírito está sempre em movimento para conduzir a Igreja a uma 
nova era missionária.”

No quadriénio 2013-2016 apresentamos novo e renovado 
ênfase em:

• Jovens adultos em serviço de missão
• Serviço missionário “de toda a parte para toda a parte”
• Saúde global—saúde abundante para todos
• Novas comunidades de fé através de iniciativas centradas 

na missão
• Missão com os pobres e os marginalizados
• Promoção dos direitos humanos em todo o mundo
• Estruturação das agências e do estilo operacional para 

ligarem-se com maior eficácia à igreja em missão global 
tendo em conta o contexto do século XXI.

Em 2015, celebramos 75º aniversário da Comissão Meto-
dista Unida de Auxílio (UMCOR). Neste quadriénio, a UM-
COR está no epicentro da nossa vida conexial missionária, 
dando resposta ao Ébola na África Ocidental, às tempestades 
nos EUA, às cheias e tempestades nas Filipinas, aos sismos 
no Nepal, às deslocações de populações no Médio Oriente e 
muitas outras catástrofes de menor visibilidade pública.

Neste relatório reflectimos acerca da actividade mis-
sionária desde os finais de 2012 até meados de 2015. Para 
este quadriénio, incluímos no relatório alguma informação 
de 2012, dado que o último ano do quadriénio não está in-
cluído (devido aos prazos para impressão) nos relatórios da 
Conferência Geral.

Em 2014, os directores dos Ministérios Globais tomaram 
uma decisão histórica aos perspectivar uma nova configu-
ração para a administração do trabalho da agência. Eles in-
dicaram uma rede de gabinetes em todo o mundo, ligados e 
reportando ao gabinete principal em Atlanta, o qual também 
prestam serviço de missão nos Estados Unidos. Todos os pro-
cessos disciplinares foram completados, dado que a decisão 
foi confirmada pelas unidades necessárias da igreja. Os ga-
binetes regionais, planeados para a África, Ásia e América 
Latina, terão agendas de missão dentro do seu contexto e 
destaques regionais. Os gabinetes regionais trabalharão em 
consonância com a agência de liderança, sediada em Atlanta. 

A cidade de Nova Iorque foi, durante quase 200 anos, 
uma base produtiva para os gabinetes de missão Metodistas. 
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A dinâmica para esta nova e dramática abordagem, está rel-
acionada com a missão de Deus através da Igreja Metodista 
Unida, a qual é uma missão verdadeiramente global — de 
toda a parte para toda a parte. Através da graça de Deus, todos 
dão e todos recebem. Esta reciprocidade e realidade teológica 
estão incorporadas na nova configuração de missão. Estamos 
empenhados na maximização dos recursos, procurando no-
vas parcerias e estando sintonizados à orientação do Espírito 
Santo. O plano continuará a desenrolar-se e informação im-
portante é dada na Secção “Novas Iniciativas”, em baixo. 

Grande parte do nosso relatório está organizada em redor 
das quatro áreas de foco da denominação: 

• Desenvolvimento Congregacional
• Desenvolvimento de Líderes Cristãos com Princípios
• Ministério com os Pobres
• Melhoria da Saúde Globalmente 

Outras secções respondem a diversas atribuições e mandatos 
especiais da Conferência Geral. Estes incluem o auxílio a vítimas 
de catástrofe e o subsequente desenvolvimento comunitário e 
vários planos de ministério raciais/étnicos nos Estados Unidos.

Em meados de 2015, a agência possuía uma comunidade 
missionária de 363 pessoas e cerca de 200 colaboradores em 
todo o mundo. A equipa de liderança de colaboradores (ga-
binete) inclui uma pessoa de cada continente onde a Igreja 
Metodista Unida possui trabalho missionário. O número de 
missionários não inclui os “National in Mission” (Nacionais 
em Missão), que recebem o apoio dos Ministérios Globais 
através dos parceiros missionários nos seus países de origem.

Em muitas culturas, a missão é o testemunho autêntico 
dos fiéis na fé em Deus através de Jesus Cristo. Estamos gra-
tos por partilhar uma amostragem do enorme alargamento do 
compromisso missionário das pessoas da Igreja Metodista 
Unida. Cada delegado à Conferência Geral de 2016, tal como 
cada discípulo, seja ele/ela quem for, é testemunha nos seus 
próprios ministérios pela graça de Deus vivo em missão— 
uma missão universal “até aos confins da terra”.

Bispa Hope Morgan Ward Thomas Kemper
Presidente    Secretário Geral

I. NOVAS SITUAÇÕES E INICIATIVAS

(Excepto informação em contrário, todas as referências 
ao Livro de Disciplina [Book of Discipline, BOD] são da edição 
de 2012)

A Junta Geral dos Ministérios Globais no quadriénio 
2013-2016 enfrentou novas situações e empreendeu novas 

iniciativas no cumprimento das suas responsabilidades, como 
a agência missionária da “Igreja Metodista Unida, das suas 
conferências anuais, conferências missionárias e congregações 
locais, num contexto global” (¶ 1301, BOD). Funcionou com 
criatividade e eficácia sob a orientação política de uma junta 
de directores, composta por 36 membros que, em anteriores e 
recentes quadriénios eram 98 membros; a redução foi aprovada 
pela Conferência Geral de 2012. “A junta com menos membros 
tornou-nos mais focados e eficientes em matérias de política 
e governo”, é a opinião de Thomas Kemper, Secretário-Geral 
desde 2010 e antigo director, ao reflectir no trabalho efectuado 
durante o actual quadriénio. “E financeiramente, gastamos muito 
menos em reuniões e, ainda assim, conseguimos diversidade 
geográfica e étnica e um painel equilibrado de directores”.

Aqui ficam patentes nove das novas situações e iniciativas 
do quadriénio.

A. Direccionados para uma maior Presença Global 

Em Outubro de 2014, os directores aprovaram um plano 
para reformar as operações da agência para os próximos anos. No 
epicentro da mudança está uma rede de gabinetes em todo o mundo, 
ligados à sede em Atlanta, na Geórgia, a qual também possui 
responsabilidades missionárias nos EUA. Três gabinetes regionais 
estão inicialmente projectados—na América Latina, na África 
francófona e na Ásia. Até Julho de 2015, as localizações exactas 
ainda não tinham sido determinadas. Este plano é uma dramática 
mudança, que leva em consideração o facto do crescimento Cristão 
ter-se deslocado do Norte da América e da Europa para o Hemisfério 
Sul e para o Oriente. Reconhece áreas, outrora “receptoras” de 
missão, estão actualmente empenhadas activamente na missão 
global, reflectindo a actual realidade de “missão de toda a parte em 
toda a parte”. A missão é entendida como meios de graça através dos 
quais todos oferecem e todos recebem e a junta pretende representar 
essa verdade teológica no seu estilo operacional.

 
Os novos gabinetes regionais irão reflectir as culturas das 

suas localizações, mas estarão em estreita consonância com a 
liderança global diversificada da sua sede, a qual irá deslocar-se 
da cidade de Nova Iorque para Atlanta, na Geórgia, em finais 
de 2016. No início de 2015 a junta comprou, pelo preço da 
hipoteca (1,9 milhões de dólares), o santuário e os edifícios 
educacionais da Igreja Metodista Unida da Graça, espaço a ser 
desenvolvido num centro missionário global. Num movimento 
criativo que une o global e o local em missão, a Igreja da Graça 
e os seus ministérios de serviços comunitários permanecem na 
propriedade, localizada perto da baixa de Atlanta numa zona-
ponte entre dois quarteirões desesperados economicamente.

Em parte, Atlanta foi escolhida para ser o centro de uma 
nova visão devido às suas instituições educacionais ligadas 
à igreja, que podem dar apoio na formação missionária e à 
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concentração de escolas internacionais ligadas à saúde, e out-
ras instalações, desejosas por servir como parceiros no im-
portante tópico dos Metodistas Unidos, que é a expansão da 
saúde global (ver em baixo, Secção I.C e Secção II.D sobe o 
título “Saúde Global”).

A compra da propriedade foi aprovada no final de 2014 
pela Mesa Conexional e pelo Conselho Geral de Finanças e Ad-
ministração (General Council on Finance and Administration, 
GCFA), conforme exigido pelo Livro de Disciplina (¶ 807.6) e o 
GCFA também aprovou a relocalização da sede dos Ministérios 
Globais, também exigido pelo Livro de Disciplina (¶ 807.7. 
O conselho de directores autorizou a verba de 9,4 milhões de 
dólares para a renovação das instalações. Está incluída no orça-
mento de 2016 a quantia de 5 milhões de dólares para relocal-
ização e pagamento de compensações por cessação de funções 
dos colaboradores. As equipas de colaboradores têm estado en-
volvidas activamente na concepção do espaço do novo gabinete 
e na antecipação de problemas a enfrentar na relocalização. Os 
colaboradores de apoio e funcionários executivos que não ten-
ham sido convidados a relocalizar receberão as compensações 
por cessação de funções que estão estipuladas para todos os co-
laboradores da agência geral, para situações como esta e tam-
bém ser-lhe-ão disponibilizados serviços de apoio na procura de 
emprego. Todos os procedimentos que afectam os colaboradores 
foram realizados tendo por objectivo a máxima transparência e, 
no que concerne aos colaboradores de apoio, em consulta com a 
associação interna dos funcionários.

B. A Comunidade Missionária 

(Ver também, em baixo, a Secção II.A.1). 
Foi desenvolvida uma nova iniciativa durante o quadriénio 

para a reestruturação e expansão das oportunidades de serviço 
missionário de jovens adultos. Diversos programas históricos 
foram reunidos e redefinidos sob o lema “Transformação da 
Geração”. Entre eles, incluem-se:

 
1 . Bolseiros da Missão Global—O programa continua os 

objectivos do histórico US-2 e dos programas de Es-
tágios Missionários. Retira jovens adultos, com idades 
entre os 20 e os 30 anos, do seu ambiente familiar e 
coloca-os em novos contextos de missão, experiência e 
serviço.  Os Bolseiros da Missão Global tornam-se par-
te das suas novas comunidades locais. Eles ligam trans-
versalmente a igreja missionária a todos os limites cul-
turais e geográficos. Eles crescem em santidade pessoal 
e social e tornam-se jovens líderes fortes, que trabalham 
para edificar comunidades justas num mundo pacífico. 
No quadriénio de 2009-2012, a junta comissionou 80 
jovens adultos missionários; no corrente quadriénio, até 
meados do Verão de 2015, tinha comissionado 126 e 
espera-se acrescentar outros 65 durante o ano de 2016. 
O programa é de âmbito internacional e atrai cada vez 
mais jovens adultos das conferências centrais e asso-

cia-se a igrejas Metodistas autónomas na Ásia e na 
América Latina. Em 2013, os missionários vieram de 
nove países; em 2015 o número cresceu para 22. Nos 
EUA, os Bolseiros da Missão Global são atribuídos a 
partir de uma rede de afiliadas, habitualmente conferên-
cias anuais, distritos, congregações e instituições liga-
das à igreja. Em 2015, existiam 12 dessas afiliadas.

2 . Voluntários da Justiça Global—O programa propor-
ciona serviço de curto-prazo (habitualmente, de dois 
meses) a jovens adultos entre os 18 e os 30 anos. O 
seu âmbito é também internacional. Os voluntários tra-
balham em conjunto com a comunidade anfitriã, abor-
dando problemas relativos à saúde, pobreza, migração 
e direitos humanos. Em 2013 existiam 18 voluntários 
e em 2015 eram 37. Os jovens adultos também podem 
efectuar voluntariado como Voluntários Individuais no 
serviço Missionário (ver Secção II.A.4).

C. Saúde Global

Em 2014, os Ministérios Globais restabeleceram uma 
unidade separada de saúde, no espírito das prioridades 
denominacionais. Durante vários anos, uma antiga unidade de 
saúde e assistência social tinha sido conjugada com a Comissão 
Metodista Unida de Auxílio (UMCOR). O director executivo de 
Saúde Global tem assento no gabinete da agência. Para detalhes 
do trabalho da unidade, ver Secção II.D.

D. Direitos Humanos e Assuntos Relacionados 

A Conferência Geral de 2012 pediu a todas as agências gerais 
que considerassem advogar junto de todas as empresas a inclusão 
formal nos seus códigos de conduta dos Princípios Orientadores 
sobre Negócios e Direitos Humanos das Nações Unidas e que 
também considerassem a aplicação de sanções económicas 
contra as empresas que recusassem essa inclusão, com especial 
referência na acção da Conferência Geral no envolvimento 
empresarial na ocupação israelita da terra palestiniana nas 
decisões de investimento. Em 2013, uma delegação dos 
Ministérios Globais e da Junta Geral de Pensões e Benefícios 
de Saúde visitou a Palestina/Israel para melhor se inteirar da 
situação. Subsequentemente, as duas agências formaram em 
conjunto um Grupo de Trabalho sobre os Direitos Humanos e 
a Ética no Investimento (Human Rights and Investment Ethics 
Task Force, HRIE TF) para “identificar recursos, princípios e 
procedimentos que exprimam o nosso compromisso para com os 
direitos humanos, tendo em conta a responsabilidade fiduciária e 
prioridades de ministério, em consonância com a missão global e 
os padrões éticos da Igreja Metodista Unida”. Um dos objectivos 
passa por canalizar missão e dinheiro na compatibilização das 
relações. O Bispo Ken Carter, da Flórida, deu o seu contributo 
como presidente do painel composto por pessoas das duas 
agências convocadas, a Junta Geral da Igreja e da Sociedade, as 
Mulheres Metodistas Unidas, a Fundação Metodista Unida da 
Geórgia e diversos seminários e conferências anuais.
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No decurso de cinco reuniões, o grupo de trabalho reuniu 
informação sobre protocolos de direitos humanos; estudou os 
ensinamentos e as políticas dos Metodistas Unidos relativas 
aos direitos humanos e investimentos; discutiu estudos de casos 
em Israel e na Palestina, na República Democrática do Congo 
e Tibete; partilhou estratégias para investimentos socialmente 
responsáveis; e teólogos empenhados nas conversações e leituras 
relacionadas com a teologia e os direitos humanos.

O HRIE TF produziu um relatório que foi partilhado por 
toda a igreja, em 2014. O relatório alerta para a importância da 
promoção da coerência interna e externa no enquadramento da 
ética de investimento e dos direitos humanos, no contexto de 
cada missão da agência. O reconhecimento da tensão que pode 
existir entre a missão e o investimento financeiro, deu ao grupo 
um terreno comum para avançar nas conversações. Desde aí, os 
quatro secretários gerais das Pensões e dos Benefícios da Saúde, 
os Ministérios Globais, as Mulheres Metodistas Unidas e a 
Igreja e a Sociedade continuam a reunir-se, explorando modos 
de aproximação às suas vozes partilhadas sobre os desafios 
comuns dos direitos humanos, ao mesmo tempo que cumprem 
as suas missões específicas.

 
Os Ministérios Globais monitorizam as situações dos direitos 

humanos nos locais em que realizou trabalho e frequentemente 
aborda as violações, incluindo as relacionadas com a liberdade 
religiosa. Dois países de máxima preocupação actual são o 
Paquistão, onde os Cristãos enfrentam constante repressão, e a 
Nigéria, onde os conflitos entre facções religiosas colocaram em 
perigo indivíduos e comunidades e onde muitas jovens mulheres 
foram raptadas por militantes do Boko Haram. 

 
Uma nova resolução, “Liberdade Religiosa: Fundamentada 

no Amor”, é proposta pelos directores para adopção pela 
Conferência Geral de 2016. A declaração é única, pois não se 
baseia os direitos humanos e reivindicações de liberdade religiosa 
na lei natural ou em enquadramentos políticos, mas na ética do 
amor do Novo Testamento. Sustenta que quando os Cristãos 
afirmam a sua fé no Príncipe da Paz estão a comprometer-se a 
respeitar e proteger os direitos de todas as comunidades de fé 
que se encontram em situação de perigo (ver nova secção de 
resolução da ADCA).

E. Ministério do Arrependimento e da 
Reconciliação

O Gabinete dos Ministérios Nativos Americanos e Indígenas, 
em concertação com o Conselho dos Bispos, coordenado com 
o movimento da igreja Acto de Arrependimento, em relação às 
pessoas indígenas, em seguimento ao Acto de Arrependimento 
para a Cura das Relações com as Pessoas Indígenas, realizado na 
Conferência Geral de 2012. Em meados de 2015, 26 conferências 
anuais empenharam-se num dos aspectos deste ministério e estão 
outros em preparação. Em Novembro de 2014, colaboradores 

coordenaram um serviço de culto intensivo sobre o Acto de 
Arrependimento destinado a bispos, cujo encontro decorreu na 
Cidade de Oklahoma. O lema foi “As Mulheres Indígenas: Sempre 
a Curar as nossas Comunidades”, com mulheres participantes 
de cinco nações nativas: Euchee, Kickapoo, Navajo, Shawnee e 
Pawnee. No trabalho relacionado com o tema, o gabinete participou 
nas Nações Unidas e nos painéis do Conselho Mundial de Igrejas, 
observado as relações entre o trabalho de igrejas e as pessoas 
indígenas e disponibilizou workshops sobre os ministérios Nativos 
Americanos na Escola de Desenvolvimento Congregacional de 
2013 e noutros eventos denominacionais de formação.

F. Relações com as Mulheres Metodistas Unidas

Este foi o primeiro quadriénio, após várias décadas, em 
que as Mulheres Metodistas Unidas não foram uma parte 
estrutural da Junta Geral de Ministérios Globais. As Mulheres 
Metodistas Unidas tornaram-se uma organização independente 
por aprovação da Conferência Geral de 2012. As sociedades 
missionárias para o trabalho externo e interno das mulheres 
eram partes das três denominações que se uniram em 1939 para 
formar A Igreja Metodista. Dessa união resultou uma única 
organização missionária. Uma divisão representando as mulheres 
em missão tornou-se parte dos Ministérios Globais, quando 
as Igrejas Metodistas e Evangélicas dos Irmãos se uniram em 
1968. Embora estruturalmente separados, os Ministérios Globais 
e as Mulheres Metodistas Unidas permanecem ligados em 
missão. Esta nova relação demonstrou ser uma experiência de 
aprendizagem valiosa na parceria missionária, durante o actual 
quadriénio. As duas entidades organizacionais permanecem 
ligadas no planeamento de recursos para as escolas da missão, o 
Calendário de Oração, processamento e colocação missionários 
e questões que incluam ministérios sobre mulheres e crianças, 
migrantes, tráfico humano e assuntos internacionais abordados 
pelo Centro Eclesiástico para as Nações Unidas. 

G. Cuidar da Criação de Deus

Os Ministérios Globais estão a trabalhar com o Conselho 
dos Bispos para promover o respeito e o cuidado pela terra de 
Deus. O novo gabinete de Cuidar da Criação de Deus, constituído 
por um antigo missionário e promovido pela Conferência Anual 
de Virgínia, reflecte a teologia da carta pastoral dos bispos de 
2009, “A Criação Renovada de Deus”. Esse documento destaca a 
responsabilidade Cristã para compreender e relacionar a pobreza 
e as doenças pandémicas, a degradação ambiental e a proliferação 
da violência. O gabinete trabalha com as conferências anuais e 
organizações Metodistas Unidas e ecuménicas na compreensão 
das ligações entre a teologia e o ambiente e nos meios de integração 
do cuidar da criação no trabalho missionário local e global. 
Um exemplo deste último é a atribuição de bolsas para estudos 
ambientais através das bolsas de estudo de desenvolvimento de 
lideranças (para este programa, ver Secção II.A.2). Em Agosto 
de 2014, realizou-se no Zimbabué um seminário de académicos, 
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II . MISSÃO E MINISTÉRIOS NAS 
QUATRO ÁREAS DE FOCO

A Igreja Metodista Unida possui actualmente quatro áreas 
de foco que definem grandemente o programa e orçamento 
das agências gerais. As quatro proporcionam a moldura 
para parte principal deste relatório. São complementares e 
muitas vezes sobrepõem-se em missão. Em cada área, existe 
um objectivo comum que é aumentar as oportunidades de 
serviço missionário, para além dos limites raciais, culturais, 
nacionais e políticos. As quatro áreas não são exaustivas do 

trabalho dos Ministérios Globais; por isso, existem relatórios 
distintos após esta secção.

 

A. Desenvolvimento de Líderes Cristãos com 
Princípios para a Igreja e o mundo 

Objectivos: Aprofundar a capacidade de liderança es-
tratégica dos clérigos e leigos, para que produzam um im-
pacto positivo mas necessidades prioritárias das suas igrejas 
e comunidades; e melhorar as suas competências de ligar os 
discípulos para que vivam empenhados na missão de Deus. 
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com a participação de nove diplomados com o grau mais elevado 
ou candidatos. A Igreja Metodista Unida estava fortemente 
representada na 20ª Conferência das Partes (Conference of the 
Parties, COP) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
as Alterações Climáticas, realizada em Lima, no Peru, em 2014. 

H. Celebrações Missionárias 

São eventos missionários com base em congregações ou 
distritos, incentivados em parte pelos Ministérios Globais. (Ver 
Secção II.B.4.)

I. Conexão Microfinanceira Metodista Unida

Esta é uma parceria que envolve os Ministérios Globais, 
a Ampla Conexão Missionária da Igreja e a Fundação para 
a Assistência da Comunidade Internacional (Foundation for 
International Community Assistance, FINCA), um intermediário 
financeiro internacional, que aporta capacidade económica a 
pequenos negócios em dois locais-piloto, no Maláui e no México. 
(Para detalhes, ver em Ministério com os Pobres, Secção II.C.)

O Avanço

O Avanço para Cristo e para a Sua Igreja é o braço de dádiva missionária designado e que responde perante a Igreja 
Metodista Unida. Assegura que os 100% de cada dádiva são utilizados para a missão ou ministério a que se destina. 
Num ano típico, cerca de 900 projectos respondem a necessidades físicas e espirituais em todo o mundo. A parceria 

entre os doadores e O Avanço e os projectos impulsionam mudanças de vidas com impacto prolongado. As ofertas para O 
Avanço representam a dádiva da segunda milha - contribuições que são dadas depois de uma congregação ter cumprido a sua 
responsabilidade da “primeira milha”, de apoio às missões e ministérios da Igreja Metodista Unida através do Serviço Mundial 
e outros fundos de repartição. Doar através de O Avanço é a expressão de íntimo amor à missão e à igreja de Deus.

Em dois anos, 2013 e 2014, o ofertas de O Avanço totalizaram 99.888.360 dólares para projectos em 129 países, incluindo 
o trabalho da Comissão Metodista Unida de Auxílio (UMCOR). Desse montante, 9,5 milhões foi para apoio missionário. 

O Avanço funciona com a máxima responsabilização, integridade e transparência. O sistema assegura que cada oferta 
chega ao projecto ou ao missionário a que se destina, habitualmente através de transferências bancárias; as ofertas podem ser 
monitorizadas ao cêntimo e por datas e os auditores regionais operam sob a supervisão de um comité independente de audito-
ria. Para cada projecto de O Avanço, são necessários relatórios anuais.

Na Terça-feira de Doação (#GivingTuesday), a 3 de Dezembro de 2013, os Metodistas Unidos juntaram-se para superar o 
record de doações online através de O Avanço, afirmando a nossa parceria conexial e demonstrando a nossa paixão pela missão 
global. Oitenta porcento eram novos doadores; mais de 11.000 pessoas, de 32 países, fizeram ofertas. Nesse dia de filantropia 
online, O Avanço impulsionou os EUA a participar. Em 2014, os doadores continuaram a apoiar a Terça-feira de Doação da 
UMC. Trabalhando em conjunto com as Comunicações Metodistas Unidas, foram angariados mais de 9 milhões de dólares 
para projectos de O Avanço nos primeiros dois anos de campanha.
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Destaques:

1 . Missionários “de toda a parte para toda a parte” . Os 
missionários dos Ministérios Globais servem em cer-
ca de 60 países, incluindo os Estados Unidos. Eles são 
pastores, cultivadores de igrejas, professores, doutores, 
enfermeiros, assistentes sociais, agrónomos e outros 
profissionais. Uma categoria específica de crescimen-
to é a de colaboradores jovens adultos (Secção I.B.1). 
Noutras categorias, 23 novos missionários foram 
comissionados e apresentados na Conferência Geral de 
2012, em Tampa, na Flórida. Outras 69 pessoas foram 
comissionadas para atribuições internacionais e para 
o serviço nos EUA através do Plano Nacional para os 
Ministérios Hispânicos/Latinos e como missionários 
Trabalhadores Eclesiásticos e Comunitários, estes últi-
mos para comunidades rurais e urbanas com carências 
económicas. Aproximadamente 50 por cento dos 170 
missionários internacionais são de origem externa aos 
EUA, assim como são alguns que servem dentro dos 
EUA. Adicionalmente a esses missionários, a junta con-
tribui para o apoio de 314 Nacionais em Missão, pes-
soas que servem através da conferência central ou igreja 
parceira nos seus próprios países. Em qualquer altura, 
cinco missionários ou casais missionários servem como 
preconizadores missionários nas cinco jurisdições dos 
EUA, mais três jovens adultos no gabinete central.

2 . Bolsas de Estudo para o Desenvolvimento de Lid-
erança . Em cada ano, é investido em média 1 milhão 
de dólares em apoio a bolsas de estudo para homens e 
mulheres de todo o mundo. Este quadriénio foram efec-
tuadas 783 atribuições, com subsídios no valor total de 
4.159.270 dólares. As bolsas de estudo são distribuídas 
pelas quatro áreas de foco, com o maior número na cat-
egoria de desenvolvimento congregacional, uma causa 
com muitas ofertas designadas. Todos os anos há estu-
dantes novos e os que prosseguem estudos. Uma pro-
porção significativa dos beneficiários pertence aos Es-
tudantes da Comunhão Mundial, fundados pela Dádiva 
Dominical da Comunhão Mundial. Este programa dá as-
sistência a pessoas de minoria racial/étnica da América 
do Norte e a estudantes internacionais, principalmente 
provenientes do Hemisfério Sul e Europa/Eurásia, que 
pretendem obter níveis de estudos avançados num vasto 
leque de matérias, como a educação, direito, saúde e 
teologia. No ano académico de 2012 a 2015, existiam 
283 beneficiários provenientes de África, 146 da Ásia/
Pacífico, 76 da Europa/Eurásia, 149 da América Latina/
Caraíbas e 129 da América do Norte.

  
 Frequentemente, as bolsas de estudo abrem novas visões 

de oportunidade a pessoas das margens económicas e da 

sociedade. Por exemplo, em 2015, Lodema Doroteo re-
cebeu uma bolsa que lhe permitirá tornar-se na primeira 
pessoa com licenciatura do povo Dumagat, um grupo 
tribal das Filipinas. Ela voltará para a sua comunidade 
como professora. Entretanto, as bolsas de estudo para a 
liderança estão a formar pastores e outros em iniciativas 
de missão tão longínquas como os Camarões em África 
e Tailândia, Laos e Camboja na Ásia.

3 . Mesas Redondas Missionárias . As mesas redondas 
missionárias representam um processo consultivo para 
o estabelecimento conjunto de uma rede de parceiros 
equitativos, empenhados nas expressões específicas da 
missão de Deus. Podem focar-se numa área geográfica 
específica, ou num tópico, ou num empreendimento. 
São particularmente úteis e contextos denominacionais 
ou ecuménicos para determinar a “preparação do terre-
no” e que medidas podem ser necessárias para facilitar a 
missão de modo mais eficaz. As mesas redondas são úteis 
no planeamento para o desenvolvimento da liderança de 
leigos e de clérigos e o processo e as decisões são sempre 
guiados, em larga medida, pelas informações fornecidas 
pelas populações autóctones. Estas reuniões não são no-
vas, mas nos Ministérios Globais estão a ser utilizadas 
cada vez mais. São tipicamente realizadas num país ou 
área episcopal que permite à liderança local articular as 
prioridades e aos parceiros descobrir como podem colab-
orar para o alcance dos objectivos.

 Foram efectuadas dezenas de mesas redondas durante o 
actual quadriénio, com uma particular concentração em 
África com as unidades das conferências centrais e na 
América Latina e Caraíbas, onde os Ministérios Globais 
possuem parcerias com muitas igrejas autónomas Meto-
distas. Em África realizaram-se oito mesas redondas en-
tre 2013 e 2015. Nas Américas, realizaram-se oito me-
sas redondas em 2013, nove em 2014, nove em 2015 e 
estão outras projectadas para 2016. Os eventos Latino 
Americanos não só promoveram parcerias mais eficazes 
entre a junta e as igrejas autónomas, mas também uma 
missão mais cooperante entre as igrejas e parceiros da 
região. Os Ministérios Globais encorajam os parceiros 
a explorar os recursos locais para qualquer projecto que 
estejam envolvidos.

 O processo utilizado nos eventos de 2013 e 2015, re-
spectivamente, no Maláui e na Costa de Marfim, ilus-
tram o valor duradouro das mesas redondas. As minutas 
indicam os participantes e os seus afiliados, incluindo 
as pessoas autóctones, missionários, colaboradores da 
agência, parceiros ecuménicos e representantes das 
conferências anuais e institucionais—todos equitati-
vos numa mesa redonda. Então, os registos expressam 
claramente os objectivos acordados, desafios e respos-
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tas consideradas e os objectivos da próxima fase, inclu-
indo os compromissos específicos. Em muitos casos, as 
mesas redondas resultam em memorandos de entendi-
mento formais relativos aos objectivos da missão.

 A mesa redonda do Maláui e uma outra na Eurásia es-
tiveram relacionadas em parte com a passagem de es-
tatuto “iniciativa de missão” para plena participação 
na estrutura de conferência da igreja. As consultas no 
Camboja e Vietname também fizeram avançar as igrejas 
desses países para outras fases da sua maturação, inclu-
indo parecerias na saúde, auto-suficiência e desenvolvi-
mento de liderança, dentro dos Metodistas Unidos e das 
estruturas mundiais Metodistas.

4 . Voluntários de Missão . Durante o quadriénio, esti-
ma-se que cerca de 400.000 adultos e jovens Metodistas 
Unidos se tenham voluntariado para serviço de missão 
de curto prazo (frequentemente, uma ou duas sema-
nas). Muitos trabalharam em equipas organizadas pelas 
congregações, distritos ou conferências anuais. A con-
strução de igrejas e de casas paroquiais, os ministéri-
os da saúde e a educação Cristã estão entre as mais 
populares actividades das equipas missionárias. Em 
cada ano, existem cerca de 80 indivíduos Voluntários 
de Missão que servem entre dois meses a dois anos em 
muitos lugares do mundo. Esta a aumentar a formação 
das equipas e dos indivíduos para voluntariado—os 
que “enviam/vão” e os que “acolhem”—assistidos pela 
publicação de 2014 “Jornada Missionária”: Um Man-
ual para Voluntários”. Desenvolvido pelos Ministérios 
Globais e publicado e distribuído pela Upper Room, o 
recurso está a ser traduzido para Espanhol, Coreano e 
Francês. Uma parceria com a Junta Geral do Discipula-
do produziu um guia de estudo para o manual da série 
curricular dos Ministérios dos Servos Leigos para 2016. 

 Os eventos de formação de voluntários internaciona-
is foram realizados pela primeira vez no quadriénio e 
realizados na América Central, África do Sul, Europa, 
região Ásia/Pacífico e América do Sul (2016). Uma 
parceria entre os Voluntários em Missão (VIM) com a 
UMCOR tem estreitado as relações entre a conferência 
anual UMVIM e os coordenadores para as situações de 
catástrofe. Após diversas catástrofes naturais nos EUA, 
os voluntários têm vindo a formar equipas de resposta 
precoce e estes também têm sido necessários no aux-
ílio à recuperação e reconstrução de longo prazo. A for-
mação é dada nas antigas Academias de Catástrofe que 
agora são designadas por Academias de Missão. E, com 
a localização do gabinete do voluntário na unidade de 
serviço missionário, fortalece o recrutamento de mis-
sionários entre os voluntários. 

5 . Liderança para as Igrejas Étnicas/Raciais e Multicul-
turais . Vinte e oito pessoas com experiência de liderança 
em igrejas étnicas/raciais e multiculturais receberam for-
mação para o ministério como “coaches” dentro desses 
contextos. Receberam 60 horas de formação, 10 horas 
de “coaching” para mentores e despenderam 100 horas 
de “coaching” para receberem certificação da Federação 
Internacional de Coach. Em meados de 2015 estavam a 
efectuar “coaching” a 52 líderes leigos e clérigos, sem 
qualquer custo associado para as suas conferências anu-
ais, distritos ou congregações. 

 A junta disponibiliza bolsas de estudo à Escola de 
Desenvolvimento Congregacional anual (ver Secção 
II.B.5) a participantes étnicos/de raça: 90 em 2013, in-
cluindo 12 seminaristas, com outras 139 pessoas a par-
ticipar através de 8 ligações por satélite; 93 académicos 
em 2014, incluindo 12 seminaristas, com 190 a partici-
par através de 5 ligações por satélite.

 Em 2015, foram realizados ou calendarizados cin-
co eventos regionais de formação para a liderança em 
Houston, Detroit, Little Rock, São Francisco e Colum-
bus, no Ohio. Estes focam-se no desenvolvimento de 
competências para reconhecer e utilizar as mais-valias 
da comunidade, para a construção de congregações e 
bairros sólidos. 

6 . Louvor Global . O programa pretende ligar a vida de cul-
to da igreja em diversos contextos aos entendimentos de 
Deus, de cada um e da missão. Este encontra expressão 
concreta: 1) na formação para a liderança, incluindo 
workshops sob o lema “Um Corpo: Múltiplas Jornadas 
na Adoração”, tendo-se realizado 10 no quadriénio; 2) em 
facilitar o culto intercontextual, especialmente em eventos 
patrocinados pelas agências gerais e anuais, conferências 
centrais e jurisdicionais; 3) na educação para a missão, 
especialmente ao efectuar a ligação entre missionários e 
congregações e disponibilizar materiais que podem ser 
descarregados, “O Culto em Comunhão: de toda a parte 
para toda a parte”; 4) na consulta e disponibilização de 
recursos, incluindo a cantata bíblica “Manos Indocumen-
tadas/Mãos sem Documentos” e um grupo do Facebook 
encorajando a partilha de materiais de culto intercontex-
tual em alturas de catástrofe e de necessidades especiais. 
O Louvor Global também torna possível o culto para os 
colaboradores e directores dos Ministérios Globais. 

B. Iniciar Novas Congregações e Renovar as 
Existentes 

Objectivos: Planear, estabelecer e fortalecer as congregações 
Cristãs em áreas onde seja identificadas oportunidades e 
necessidades, em cooperação com as igrejas e conferências 
parceiras. 
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Destaques:

1 . Iniciativas Missionárias . Uma iniciativa missionária é 
um esforço consciente de cultivar e cuidar de um movi-
mento Wesleyano num local sem presença Metodista, ou 
de presença limitada. Habitualmente envolve a presença 
de missionários e apoia-se em leigos para iniciar comuni-
dades de fé, incluindo casas-igrejas, grupos de estudo da 
Bíblia, assembleias de classe e outros pequenos grupos. 
Alguns destes, crescem até tornarem-se em congregações. 
A visão é moldada pela gente local em consulta com os 
Ministérios Globais e, após algum tempo, com o líder 
episcopal atribuído. As aspirações locais e as mais-valias 
estimulam o apoio de parceiras em ministérios relaciona-
is e recíprocos através de financiamento estratégico. As 
parcerias acordaram entre si os termos e valores. A lider-
ança autóctone é fundamental e são necessários sistemas 
e estruturas para assegurar o crescimento e o movimento 
sustentado. O Metodismo iniciou-se como um movimen-
to e o movimento é essencial numa iniciativa missionária 
bem-sucedida, capacitada pelo Espírito Santo em ser e 
transformar-se igreja em todo lado. (Para mais sobre par-
cerias, ver “Juntos em Missão”, Secção II.B.2.)

 As Iniciativas Missionárias lançadas nos inícios da dé-
cada de 1990 estão agora a tornar-se partes maduras da 
igreja global, algumas delas a ocupar o seu lugar nos 
sistemas de conferências ou em busca de autonomia, 
como opção viável. 

 Em Março de 2015, uma Cimeira sobre as Iniciativas 
Missionárias, a primeira do seu género, reuniu pes-
soas de todas as iniciativas para o culto, discussões 
de pequenos grupos e interacção pessoal. Isto não só 
incentivou à partilha/aprendizagem de cada local, mas 
também foi um modo de introdução de novos recursos 
missionários e conceitos práticos sobre como as novas 
missões começam a atingir a maturidade e a auto-suste-
ntabilidade. 

 Os Ministérios Globais antecipam novas iniciativas para 
2016; para já, apresentamos resumos do trabalho de 12 
iniciativas que se consolidaram ao longo do quadriénio.

Resumos de Iniciativas:
a. Novas Comunidades de Fé. No quadriénio de 2009-

2012 tínhamos como objectivo a criação de 400 novas 
comunidades de fé através das iniciativas; o resultado 
real foi de 574. O objectivo para 2013-2016 é de 600; 
em meados de 2014 estavam criadas 202.

b. Entrada no Sistema de Conferências. Até ao final do 
actual quadriénio, três iniciativas—Rússia/Eurásia, 

Letónia e Lituânia—terão sido totalmente integradas no 
sistema de conferências dos Metodistas Unidos. Estas 
são as primeiríssimas e foram possibilitadas pela dis-
solução da União Soviética, conduzindo à restauração 
do Metodismo na Rússia e nos Estados dos Balcãs, 
existente antes de 1917. Até meados de 2015, e como 
movimento bem-sucedido que é, a Rússia/Eurásia fun-
ciona em cinco conferências anuais e possui um plano 
completo para o desenvolvimento e auto-suficiência 
da igreja. Possui 91 igrejas, cinco comunidades de fé, 
com 113 pastores, quatro missionários e sete nacionais 
em missão. A Letónia e a Lituânia são agora distritos 
da Conferência Anual da Estónia; a Letónia possui 12  
igrejas e 10 pastores; a Lituânia possui 10 igrejas, 2 
outras comunidades de fé, 8 pastores e 2 pastores mis-
sionários. Os seminários teológicos Metodistas Uni-
dos estão localizados em Moscovo e em Tallinn, na 
Estónia. 

c. Alcance na Ásia Central. A iniciativa abrange to-
das as cinco Repúblicas da Ásia Central, com desen-
volvimento mais activo no Cazaquistão e no Quir-
guistão, onde Deus continua a chamar novos líderes, 
alguns deles receberam formação num centro de ex-
tensão do seminário em Moscovo. Activa quer em 
áreas rurais, quer citadinas, os objectivos da missão 
incluem um maior alcance evangelista junto de jov-
ens adultos e o aumento dos serviços de saúde. Via-
jando de cidade em cidade, muito à semelhança dos 
primeiros Metodistas, os líderes realizam encontros 
em casas particulares e abrem casas-igrejas. Nessas 
regiões, uma igreja local é frequentemente também 
um centro comunitário e um estímulo para o desen-
volvimento económico. 

 Na cidade de Ushtobe no sudeste do Cazaquistão, uma 
população étnica coreana e cazaquistanesa trabalha em 
conjunto na Igreja Metodista Unida, a qual é abençoada 
por um grande edifício e instalações sociais. A igreja 
possui uma quinta onde são criadas galinhas e pro-
duzem-se ovos orgânicos para o mercado. Os lucros 
com a criação de porcos revertem para a igreja. Os 
vegetais são cultivados e utilizados nas refeições ser-
vidas após o culto de Domingo e, também, para o novo 
programa comunitário de Refeições ao Domicílio. O 
espaço na igreja é alugado a uma farmácia e a um ca-
beleireiro. Na Ásia Central existem 11 congregações, 5 
comunidades de fé e 11 pastores. O trabalho na Ásia 
Central iniciou-se em 2003.

d. A Dinâmica no Sudeste Asiático. O Camboja é a mais 
antiga das quatro iniciativas nesta região; as outras estão 
no Laos, Tailândia e Vietname. A Iniciativa Camboja é 
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uma organização de missão conjunta de cinco missões 
Metodistas e está a desenvolver-se numa igreja Metodista 
autónoma. Está cada vez mais a fazer face às suas des-
pesas operacionais e missionárias e todos os seus super-
intendentes são cambojanos. Os primeiros missionários 
Metodistas Unidos, refugiados cambojanos que se tor-
naram Metodistas Unidos nos EUA, chegaram em 1998. 
Actualmente a liderança é quase toda ela autóctone. Ex-
istem 154 comunidades de fé e 140 pastores, com novas 
igrejas projectadas para a capital Phnom Penh e para as 
províncias remotas. A missão é sólida na educação Cris-
tã, programas de saúde e agrónomos e possui um pro-
grama de microfinanciamento. A Iniciativa Tailândia ini-
ciou-se e 2006 num país que é 94% Budista e 1% Cristão. 
O Metodismo tem lutado para delinear o seu caminho. 
Dado um ênfase especial às crianças em 2009 com a 
formação do orfanato feminino Chiang Mai e cuidados 
médicos para crianças infectadas com VIH/SIDA nessa 
cidade. Existem seis congregações.

 A Igreja Metodista Unida não é uma denominação ofi-
cialmente registada no Laos ou no Vietname, mas tem 
uma presença crescente em ambos. O trabalho no Laos 
começou realmente entre as pessoas Hmong a viver 
nos EUA, que desejaram levar a Cristandade Wesley-
ana para o seu país natal. Os Metodistas Unidos senti-
ram-se bem-vindos em algumas províncias, devido ao 
seu ênfase no bem-estar social e também espiritual. A 
igreja tem sido bem-sucedida na criação de uma oper-
ação de cultivo doméstico de cogumelos, oferecendo 
microempréstimos, implementando uma escola de for-
mação vocacional e oferecendo ministérios de saúde e 
agrónomos. Existem presentemente 48 igrejas, 24 co-
munidades de fé e 62 pastores, incluindo três mulheres. 
A “igreja” no Laos tem a definição de uma congregação 
com 15 ou mais membros, com idade igual ou superior 
a 15 anos. A sua força encontra-se nas aldeias e nas zo-
nas rurais, embora existam planos para incluir um cen-
tro missionário em Vienciana, a capital.

 A missão no Vietname iniciou-se em 2002 com a colo-
cação de um casal missionário, que foram refugiados 
vietnamitas nos EUA. Seguiu-se uma expansão fenom-
enal. Desde 2007, o governo tem sido mais hospitaleiro 
para com as igrejas, devido à abertura de oportunidades 
de negócio internacionais. Actualmente, existem 322 
igrejas, 248 pastores e mais de 17.000 membros, inclu-
indo muitos jovens adultos. Sessenta e duas igrejas são 
auto-suficientes e existe, 10 edifícios da igreja. Doze 
novos Presbíteros Locais em Missão foram ordenados, 
uma categoria aprovada para as missões pela Conferên-
cia Geral de 2012. Na cidade de Ho Chi Minh existe 
um centro Metodista Unido com instalações para fins 

educacionais. O objectivo é atingir as 1.000 igrejas em 
2020, e existem planos para formar leigos evangelistas, 
expandir os ministérios com os órfãos e organizar mais 
ministérios com as vítimas do Agente Laranja. O ob-
jectivo principal é atingir o estatuto legal como igreja 
registada.

e. Modelo de Igreja “Centro” na Mongólia. A iniciati-
va começou em 2002 com um ministério hospício, que 
ainda continua nos dias de hoje, servindo cerca de 40 
pessoas com doenças terminais, em qualquer altura, e 
disponibilizando apoio emocional, social e espiritual 
às famílias dos doentes. Desenvolveu duas igrejas e, 
entretanto, desenvolveu mais. As duas primeiras con-
gregações, cada qual com mais de 200 membros, são 
a igrejas “centrais”, a partir das quais surgem outras; o 
modelo funciona bem na Mongólia e espera-se que con-
tinue no futuro. As igrejas disponibilizam várias formas 
de serviços sociais e de assistência social, incluindo um 
centro de dia, formação profissional ministérios com os 
sem-abrigo.  Também estão a formar centros para os 
pastores de amanhã. Actualmente, existem nove Igrejas 
dos Metodistas Unidos, duas comunidades de fé, nove 
pastores e quatro missionários na Mongólia.

f. Florescem Pequenos Grupos nas Honduras. Esta ini-
ciativa começou com os missionários da Caraíbas, nos 
finais da década de 1990. O primeiro trabalho cen-
trou-se na recuperação após o Furacão Mitch. Grande 
parte da presença Metodista Unida é feita em pequenos 
grupos nas áreas rurais. Existem 46 pequenos grupos e 
18 congregações para um total de 64 comunidades de 
fé. A formação de clérigos é uma necessidade funda-
mental. Um processo de ordenação é fortalecido pela 
colaboração com a Conferência Anual de Rio, no Texas. 
As equipas de Voluntários em Missão (VIM) nas prox-
imidades dos EUA ajudam com os ministérios de con-
strução, ambientais, educacionais, cuidados de saúde 
e desenvolvimento económico. À medida que missão 
vai maturando, as igrejas locais vão tornando-se cada 
vez mais auto-suficientes em liderança e em recursos, 
nas prioridades identificadas localmente e nas parcerias 
saudáveis com as igrejas dos EUA. A iniciativa possui 
quatro missionários dos Ministérios Globais, incluindo 
um da Igreja Metodista Unida do México.

g. Na Costa Oeste de África. As iniciativas nos Camarões 
iniciaram-se em 2002 e no Senegal iniciaram-se em 
1989; estas estão sob a jurisdição do bispo da Costa de 
Marfim e ambas partilham o desafio de as expressões de 
fé serem relativamente desconhecidas nestes países. A 
Igreja Metodista Unida não é uma denominação regis-
tada oficialmente nos Camarões, mas já o é no Senegal. 
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São feitos progressos para aumento dos ministérios so-
ciais e para o desenvolvimento de lideranças de leigos 
e clérigos e implantação de novas comunidades de fé 
e grupos de aliança de discipulado. Os Camarões pos-
suem 20 igrejas, 5 comunidades de fé, 9 pastores orde-
nados, 7 pastores probatórios e 9 pregadores leigos. O 
Senegal possui 7 igrejas e 6 comunidades de fé e estão 
mais previstas para 2015, com 8 pastores ordenados e 
32 pastores leigos.

 
2 . Juntos em Missão . Este conceito promove, interpreta 

e facilita as parcerias missionárias. As parcerias mis-
sionárias têm a ver com as relações. Estas parcerias 
não são meros acordos casuais, ou mesmo formais, de 
financiamento; são alianças espirituais, missionárias e 
centradas em Deus, nas quais os parceiros comprom-
etem-se a utilizar as suas competências para maximi-
zar os esforços na missão de Deus. Os parceiros são 
congregações, distritos, ou conferências anuais em 
diferentes localizações e culturas. A parceria ajuda a 
concretizar a natureza global da igreja e o trabalho do 
evangelho de Jesus Cristo. A capacitação de liderança é 
um dos principais objectivos e isso significa líderes mis-
sionários para os dois parceiros, ou seja, por exemplo, 
um no Minnesota e outro na Mongólia. O conceito de 
50/50, ou partilha equitativa, fortalece as parcerias mis-
sionárias. Esta estrutura evita a dependência e acarinha 
a auto-suficiência; aborda problemas sistémicos; capac-
ita os líderes locais; e coloca os parceiros na senda do 
impacto produtivo de longo prazo. Ver os cinco valores 
fundamentais na caixa contígua.

Cinco Valores Fundamentais das Parcerias 50/50
• Implantação da igreja
• Formação espiritual
• Desenvolvimento comunitário
• Comunicação através das redes sociais
• Promoção da auto-suficiência para evitar a dependência 

3 . Pedido para uma Nova Conferência Central Inter-
ina na Ásia . Em Abril de 2015, a junta de directores 
solicitou à Conferência Geral a criação de uma “con-
ferência central interina” (permitida pelos ¶¶ 540, 560 
do BOD) para preparar o caminho para as iniciativas 
missionárias, particularmente no Sudeste Asiático, 
potencialmente, entrar no sistema de conferências. É 
necessário existir uma conferência central para instalar 
novas “conferências anuais interinas” nesses locais, tais 
como os exemplos do Laos, Mongólia e Vietname. A 
solicitação ilustra o crescimento da missão nessas áreas 
nos últimos 10 a 20 anos. As conferências anuais interi-
nas necessitam de modelos na organização e no número 

de clérigos ordenados (¶¶ 580 ff.). A solicitação para 
uma conferência central interina projecta confiança no 
crescimento contínuo da igreja na Ásia.

4 . Celebrações Missionárias . Os Ministérios Globais 
ajudaram a planear e a facilitar mais de 30 celebrações 
missionárias locais de distrito de 2013 até 2015, com 
mais de 20 projectadas para 2016. Estes eventos, adap-
tados ao contexto, uniram os Metodistas Unidos nas 
suas casas-igrejas e distritos à missão e Deus no mun-
do. Incorporam o estudo da Bíblia, música e culto, o 
conceito de parceria missionária e aplicações práticas 
do compromisso missionário; frequentemente, incluem 
visitas e apresentações pelos missionários.

5 . Escola do Desenvolvimento Congregacional (School 
of Congregational Development, SCD) . Durante vários 
anos, os Ministérios Globais e os Ministérios do Discipu-
lado colaboraram numa Escola de Desenvolvimento Con-
gregacional, habitualmente acolhida por uma conferên-
cia anual nos EUA. Actualmente, “Path 1” (Caminho 1) 
também é um patrocinador. Habitualmente, as inscrições 
ultrapassam as 450, com um crescimento em número de 
líderes de raça/étnicos a participar e a apresentar o seu 
trabalho. Enquanto o desenvolvimento de liderança é um 
componente principal, o objectivo é equipar os clérigos 
e os leigos a liderar congregações dinâmicas e que pro-
duzem mudanças de vidas. A escola inclui culto, palestras 
e workshops que ilustram as qualidades necessárias para 
líderes eficazes de congregações cheias de Espírito. Du-
rante o actual quadriénio, as transmissões ao vivo via 
Internet, disponibilizadas pelos Ministérios Globais, au-
mentaram a participação em um terço ou número superi-
or. A agência também disponibiliza um número limitado 
de bolsas de estudo. A SCD de 2013 teve lugar em Den-
ver, no Colorado; de 2014 em Charlotte, na Carolina do 
Norte; de 2015 em Indianápolis, em Indiana; com a de 
2016 marcada para Chicago, no Illinois.

6 . Subsídios para Igrejas Locais de Raça/Étnicas . Es-
tes subsídios são de fundos reservados para fortalecer 
as congregações de raça/étnicas locais dos EUA no seu 
testemunho e missão. As verbas podem ser utilizadas 
em quaisquer das quatro áreas de foco, dependendo da 
aplicação e para o desenvolvimento de congregações 
multi-étnicas e multiculturais. Nos primeiros dois anos 
deste quadriénio esses subsídios totalizaram mais de 
825.000 dólares americanos. Pondera-se a atribuição 
dos subsídios a locais de equilíbrio étnico e geográfico.

7 . Desenvolvimento Congregacional através de Planos 
Étnicos . Os quatro planos étnicos administrados pelos 
Ministérios Globais colocam grande ênfase no arranque 
de novas congregações e fortalecimento das existentes. 
Em cada quadriénio, cada um destes planos, mandatos 
especiais da Conferência Geral, efectua o seu próprio 
relatório. Os locais desses relatórios estão indicados sob 
o título “Atribuições Adicionais” (Secção IV).
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C. Envolvimento no Ministério com os Pobres. 

Objectivos: Inspirar e disponibilizar recursos aos líderes da 
igreja para aprofundar a sua própria jornada espiritual através 
da construção de relações com os pobres; cruzar os limites e 
construir relações autênticas, mútuas e contínuas com pessoas 
que vivem na pobreza; compreender e responder a sistemas que 
perpetuam a pobreza pelo mundo; e desenvolver ministérios 
adequados com os (não “destinados aos” nem “para os”) pobres 
e as comunidades marginalizadas.

Destaques: 

1 . Relações . O Ministério com os Pobres é sobre o cresci-
mento e a continuidade de relações mútuas e parcerias 
entre pessoas, congregações e comunidades não habitu-
adas a trabalhar em conjunto de modo igualitário. É um 
trabalho que exige paciência, boa-vontade, criatividade 
e atitudes de amor por parte de todos os envolvidos; en-
volve abertura para as “melhores práticas” já testadas 
na prática e verdadeiras, mas também predisposição 
para experimentar novas abordagens, predisposição 
para mudar “o modo como sempre fizemos”. Cruzar 
as fronteiras da raça, etnicidade e cultura é parte inte-
grante deste trabalho. Outros requisitos essenciais in-
cluem uma predisposição para ouvir e aprender sobre 
as causas e as condições de pobreza, uma predisposição 
para analisar atitudes e práticas adquiridas, muitas vez-
es inconscientes, sobre riqueza e pobreza, uma pre-
disposição para ver as competências que cada um tem 
para oferecer, e uma predisposição para a reciproci- 
dade relativa ao poder e ao processo de decisão.  Es-
sas condições são necessárias para produzir mudança 
sustentada e sem precedentes. (Ver “Características do 
Ministério com os Pobres” na caixa que acompanha.)

2 . Mesas Redondas/Formações do Ministério com os 
Pobres . Foram feitos progressos no quadriénio para 
expandir, fortalecer e promover este trabalho. Isso in-
cluiu esforços para identificar e ligar modelos locais 
de ministérios bem-sucedidos, que cruzam os lim-
ites e abordam as causas e as condições da pobreza. 
Em 2013, duas mesas redondas em Chicago e Dallas 
apresentaram um processo de identificar as melhores 
práticas e de construir uma rede de profissionais ex-
perientes. Estes eventos foram rampas de lançamen-
to para uma série de eventos de formação em 2014 e 
2015, co-patrocinados ou disponibilizados recursos 
de outro modo pelos Ministérios Globais, utilizan-
do as competências dos profissionais nessas áreas, 
tais como o desenvolvimento económico da comuni-
dade, literacia financeira e gestão, emprego e culto 
e relações multiculturais. (Ver “Formações Baseadas 
na Experiência”, N.o 4). Um dos parceiros principais 

nestas formações foi a Igreja de Todas as Pessoas 
em Columbus, no Ohio, a qual, em Maio de 2014 
organizou o evento “Cruzar Limites”, solicitado pe-
los profissionais da mesa redonda de Chicago para 
aperfeiçoamento das suas competências. No final 
desse ano, os Ministérios Globais organizaram um 
workshop “Estabelecimento de Contactos, Colabo-
ração e Construção Comunitária Transversalmente 
a Raças, Classes e Culturas: Estratégias e Técnicas 
para Cultivar o Reino de Deus”, também na Igreja 
de Todas as Pessoas. A congregação do Ohio, unida 
a uma corporação de desenvolvimento comunitário, 
é uma congregação diversificada numa vasta varie-
dade de ministérios comunitários. Em 2014, outros 
locais de formação incluíram a Assembleia das Mul-
heres Metodistas Unidas, a Cimeira da Carolina do 
Sul na Igreja Negra, as Escolas de Desenvolvimento 
Congregacional, a formação da Conferência Anual 
de 2015 do Pacífico Noroeste sobre “Envolvimen-
to no Campo Missionário” (apresentada em parceria 
com a Igreja de Todas as Pessoas) e o evento de For-
mação da Jurisdição Sudeste de 2015. 

Características do Ministério com os Pobres

• Construção de Relações—relações autênticas, ab-
ertas, solidárias entre pessoas de diferentes extractos 
económicos, culturais e de classe.

• Equidade de Poder—processos de decisão inclusivos 
que honram a experiência e o conhecimento de todos os 
participantes provenientes de diversos contextos.

• Abordagem Baseada nas Competência—valoriza e 
utiliza as competências, dádivas, talentos, graça e espe-
ranças de todos, em vez da “avaliação de necessidades” 
do que está em falta na comunidade; capacita os resi-
dentes e a comunidade com um todo.

• Culto Inclusivo—cruza limites e engloba a diversidade 
dos fiéis e modos de participação; honra e incorpora as 
artes litúrgicas, a música e os idiomas de muitos na ex-
periência colectiva.

• Vulnerabilidade—inclui humildade dos líderes; aber-
tura e coragem; predisposição para ouvir, aprender e 
construir confiança e relações mais estreitas.

• Impacto Sustentável—proporciona às parcerias com-
promissos de longo prazo e o reconhecimento do papel 
dos participantes locais, focados em suscitar mudanças 
nos sistemas e estruturas, não apenas intervenções e aux-
ílio de curto prazo; os objectivos incluem impacto de lon-
go prazo e acesso a habitação de qualidade, cuidados de 
saúde, segurança alimentar e oportunidades de emprego.
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3 . Parceiros da Área de Foco . No quadriénio de 2013-
2016, a área de foco foi co-liderada pelos Ministérios 
Globais e a Igreja e Sociedade, em colaboração com a 
Mesa da Justiça e Reconciliação do Conselho dos Bis-
pos e as Congregações Vitais – grupo de trabalho Qua-
tro Áreas de Foco da Mesa Conexional. O Ministério 
com os Pobres difunde todos os aspectos da teologia 
e do trabalho dos Ministérios Globais, incluindo o 
serviço missionário, jornadas de voluntariado, educação 
missionária, bolsas de estudo, resposta a catástrofes e 
saúde global. Define vários e diferentes programas dos 
Ministérios Globais.

4 . Formações Baseadas na Experiência . Foram orga-
nizadas cinco formações baseadas na experiência, de 
âmbito regional pelas congregações com excelentes 
registos no desenvolvimento comunitário. Estas foram 
concebidas para ilustrarem o ministério criativo com 
populações diversificadas. Os seus locais foram:  
Igreja St. John, em Houston, uma congregação da baixa 
em que um terço dos seus 9.000 membros são antigos 
sem-abrigo; Igreja Theressa Hoover/Better Community 
Development, Inc. (Melhor Desempenho Comunitário, 
Inc.), em Little Rock, no Arkansas, uma congregação 
renascida, que praticamente reconstruiu e revitalizou a 
sua comunidade através do seu desenvolvimento corpo-
rativo; Igreja Glide Memorial Church, em São Francis-
co, uma igreja da baixa que ressuscitou para uma nova 
vida após a passagem da classe média pelos ministéri-
os comunitários sociais e da saúde; a Igreja Metodista 
Unida Cass e os Serviços Comunitários Cass, no limiar 
norte da baixa de Detroit; e a Igreja de Todas as Pes-
soas, em Columbus, no Ohio (ver em cima).  Cada uma 
destas igrejas realizadoras de formações são exemplos 
do conceito e técnicas do desenvolvimento comunitário 
com base nas competências como parte integrante dos 
ministérios com os pobres.

5 . “Missão a partir das Zonas Periféricas” . A teologia 
do ministério com, em vez de “destinado aos” ou “para” 
os pobres, identifica-se com a declaração do Consel-
ho Mundial de Igrejas de 2013 “Juntos Rumo à Vida: 
Missão e Evangelismo em Paisagens em Mudança”. 
Este documento ecuménico abrangente observa com 
eficácia e precisão o papel importante na missão dos 
dias de hoje, dos que foram, em tempos, considerados o 
destino da missão nas margens geográficas e económi-
cas. É realmente notória a mudança, uma vez que a força 
gravitacional da população Cristã mudou-se da Europa 
e América do Norte para o Hemisfério Sul e para Ori-
ente. A “Missão a partir das Zonas Periféricas” implica 
uma excelente liderança e respeito pelas pessoas que, 
em tempos, foram consideradas apenas destinatárias do 
evangelho. Tal como o conceito do desenvolvimento 
baseado nas competências, a missão a partir das zonas 
periféricas encoraja a igreja a valorizar as dádivas e as 
opiniões das pessoas que foram, outrora, marginaliza-

das. Isso significa que a igreja em geral é chamada para 
novos modos de ouvir, aprender, dar e receber. “Juntos 
Rumo à Vida” tornou-se numa valiosa ferramenta de 
educação missionária para colaboradores, voluntários, 
funcionários e membros da igreja em geral.

6 . Migrantes . A migração global é um dos problemas 
prementes perante a actual comunidade mundial. As 
pessoas reinstalam-se ou são deslocadas por diversas 
razões: guerra, catástrofes naturais, perseguição e ne-
cessidades económicas. Como uma denominação que 
ela própria cruza diversas fronteiras geográficas, a  
Igreja Metodista Unida, tal como declara uma resolução 
da Conferência Geral, “vivencia os dilemas das nações 
que ‘enviam’ e ‘recebem’ migrantes. Os cidadãos e os 
imigrantes sem documentação são membros de ple-
no direito da igreja, tal como são os empregadores e 
os trabalhadores migrantes, os polícias e os presos, e 
as famílias de posses e as famílias pobres. A família 
Metodista Unida é um microcosmo de problemas de 
migração” (n.º 6028 p. 737, o Livro de Resoluções de 
2012). As congregações na Europa estão a ser afecta-
das pela chegada de Metodistas e outros migrantes de 
África. Para aprofundar este compromisso para com 
os ministérios dos migrantes, a Conferência Central 
da Alemanha tem oferecido, desde há vários anos, 
seminários anuais para as igrejas europeias que servem 
congregações internacionais. Em Dezembro de 2014, os 
Ministérios Globais fez parte de uma reunião mais alar-
gada sobre Migração Global em Freudenstadt, na Ale-
manha, onde participaram sete conferências centrais. O 
objectivo era destacar a nova estrutura do ministério do 
migrante em quatro segmentos: 1) O direito das pessoas 
permanecer no seu país de origem; 2) o direito à pas-
sagem em segurança quando em trânsito; 3) o direito de 
serem bem-recebidas e de pertencerem à comunidade 
que as acolhe; e 4) apoio para as que são deportadas. 
Foram apresentados os modelos desses ministérios e 
consideradas as “melhores práticas”. Esta estrutura está 
reflectida na resolução revista sobre “Migração Global 
e a Busca por Justiça”, submetida à Conferência Ger-
al pelos directores dos Ministérios Globais (secção das 
resoluções de ADCA). 

 Os Ministérios Globais apoiam os ministérios com mi-
grantes, desenvolvidos por parceiros, em áreas onde 
a necessidade é mais premente. Em meados de 2015, 
os Ministérios Globais estavam a trabalhar com as 
conferências anuais Metodistas Unidas e com a Igreja 
Metodista do México junto da fronteira EUA-México, 
por todo o México e com parceiros da América Central, 
para desenvolvimento de uma estratégia que aborde as 
necessidades dos migrantes e as suas comunidades nes-
sas áreas. Os Ministérios Globais começaram por as-
sistir os parceiros na Europa, principalmente em Itália, 
na recepção de barcos carregados de migrantes que at-
ravessam o Mediterrâneo.
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 Justiça Nacional para os Nossos Vizinhos (National Jus-
tice for Our Neighbors, NJFON) é um ministério nos 
EUA que defende leis de imigração justas, humanas 
e correctas e disponibiliza clínicas e aconselhamento 
jurídico para as famílias ou indivíduos que tentam at-
ravessar o calvário complexo da legislação de imigração 
dos EUA. Foi organizada pela UMCOR em 1999 e, ac-
tualmente, é uma corporação sem fins lucrativos com 
o seu próprio conselho de directores. Actualmente, a 
NJFON é uma rede de 13 locais que apoiam, aproxi-
madamente, 35 clínicas e servem anualmente mais de 
3.500 clientes. A maioria das clínicas é patrocinada e 
está incluída nas congregações Metodistas Unidas.

7 . Conexão Microfinanceira . Respondendo à preocu-
pação da Conferência Geral de 2012 sobre pobreza 
global (n.º 4092, o Livro de Resoluções), A Conexão 
Missionária da Vasta Igreja efectuou parceria com os 
Ministérios Globais para estabelecer a Conexão Micro-
financeira dos Metodistas Unidos, com projectos-piloto 
nas comunidades do Maláui e do México, onde a igreja 
já se encontra empenhada. (A Conexão Missionária da 
Vasta Igreja é uma rede de colaboradores de igrejas lo-
cais, que servem como directores missionários nas con-
gregações Metodistas Unidas com audiência no culto de 
Domingo que excede as 1.000 pessoas.) Os objectivos 
centram-se na redução da pobreza, dando às pessoas a 
oportunidade de iniciar e fazer crescer pequenas em-
presas e de desenvolver a prática holística e presença 
da igreja. O trabalho é efectuado em colaboração com 
a FINCA, um intermediário financeiro internacional 
reputadíssimo. O projecto-piloto no Maláui é facilita-
do por um missionário experiente em microcrédito; no 
México os Nacionais em Missão locais desempenham 
esse papel, organizando reuniões comunitárias, propor-
cionando literacia financeira e formação empresarial e 
equipando as pessoas com competências necessárias 
para gerir com êxito um orçamento e uma pequeníssima 
empresa. Estes profissionais organizam grupos de soli-
dariedade e ligam estes grupos com o agente de emprés-
timos da FINCA, que explica os serviços financeiros 
disponibilizados. Até meados de 2015, cerca de 1.500 
indivíduos tinham recebido formação, dos quais 582 
tinham recebido pequenos empréstimos de negócio.

 Através de uma plataforma online (www.umcmicrofi-
nance.org), os doadores podem ligar-se a esses flores-
centes empreendedores e apoiar os seus esforços para 
retirarem da pobreza a si próprios, as suas famílias e as 
suas comunidades. O website inclui as histórias dos em-
preendedores, fotografias e a oportunidade de patrocinar 
pequenos empréstimos. Os fundos dos donativos efectua-
dos no site vão para o capital de empréstimo que irá ajudar, 
não apenas um indivíduo, mas entrará em ciclo perpétuo 
através do sistema FINCA, que ficará disponível para out-
ros empreendedores do mesmo país após o empréstimo 

ter sido amortizado. Tendo concluído a fase piloto desta 
parceira, a Conexão Microfinanceira dos Metodistas Uni-
dos e a FINCA estão prontas para dar o passo seguinte, 
expandindo a operação para outros países.

8 . Programa dos Responsáveis pelo Desenvolvimento 
Comunitário . Lançado em 1968 como um ministério de 
organização comunitária este programa foi sofrendo alter-
ações criativas ao longo dos anos, embora retendo o seu 
compromisso de enfrentar o racismo e a opressão. É um 
ministério de desenvolvimento comunitário com base na 
igreja e de organização local, patrocinado pelas grandes 
congregações raciais/étnicas. Mais de 100 igrejas e comu-
nidades beneficiaram do serviço de um “responsável pelo 
desenvolvimento”, cuja presença nas vidas das igrejas tor-
nou-se possível através de verbas iniciais e um sistema de 
apoio modesto disponibilizados por fundos da Oferenda 
Especial do Dia das Relações Humanas. Em 2015, exist-
iam 30 locais com responsáveis pelo desenvolvimento co-
munitário, com seis deles lançados esse ano—Berkeley/
Oakland, Califórnia; Buffalo, Nova Iorque, Chicago, Illi-
nois; Lexington, Kentucky, e Milwaukee, Wisconsin. Em 
meados de 2015, estavam sob consideração quatro novos 
locais. Actualmente, os Ministérios Globais proporcio-
nam um subsídio inicial de 6.000 dólares americanos a 
cada novo local e, em seguida, 10.000 dólares america-
nos por cada um dos três anos seguintes e 8.000 dólares 
americanos no quarto ano e 6.000 dólares americanos no 
quinto ano. O programa local tem de ser uma empresa 
sem fins lucrativos 501(c)(3), com possibilidade de pagar 
anualmente a um director a verba de 20.000 dólares amer-
icanos. Os fundos dos Ministérios Globais são pagos às 
conferências anuais, os quais são depois libertados para os 
locais com responsáveis pelo desenvolvimento.

9 . Desenvolvimento Económico e Comunitário Pós- 
Catástrofe . Ver informação importante sob “Auxílio 
às Catástrofes e Desenvolvimento Comunitário”, na 
Secção III.

D. Melhoria da Saúde Globalmente 

Objectivos: Dar o passo seguinte nos programas comu-
nitários existentes sobre educação para a saúde; melhorar a 
qualidade dos serviços de cuidados de saúde através de hospi-
tais e clínicas apoiados pela igreja; aumentar o âmbito desses 
programas; e aumentar as oportunidades de serviço relativo 
à saúde. 

Destaques:

1 . Separar as Unidades Estabelecidas . Após ter estado 
integrada na UMCOR durante vários anos, em 2014 a 
saúde global voltou a ser uma unidade separada, em parte 
pela resposta entusiasta da igreja à Campanha “Imagine 
um Mundo Sem Malária” (Imagine No Malaria) (ver 
em baixo) e pela atribuição da área de foco da saúde aos 
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Ministérios Globais pelo Conselho dos Bispos. O esforço 
centrado na malária impulsionou um desejo palpável dos 
Metodistas Unidos em “fazer mais” na esfera da saúde 
— entendido teologicamente como um compromisso 
de plenitude e bem-estar espiritual, emocional e físico: 
vida com abundância, para utilizar as palavras de Jesus 
em João 10 (JFARC). A nova unidade é composta por 
ministérios existentes e relacionados com a saúde e as 
novas iniciativas. O seu colaborador líder é um direc-
tor executivo que preside ao gabinete da junta. É dada 
grande ênfase aos ministérios da saúde, em convergência 
com outras organizações filantrópicas de cariz religioso, 
que buscam vida com abundância para todas as pessoas. 
Convergência significa: 1) colaboração; 2) consciencial-
ização de que a pobreza e a saúde estão interligadas; 3) 
melhoria dos cuidados neonatais e infantis; e 4) com-
promisso na prevenção das doenças e mortes devido a 
doenças transmissíveis.

2 . Imagine um Mundo Sem Malária (Imagine No Ma-
laria, INM) . Imagine um Mundo Sem Malária é parte 
de um esforço internacional coordenado para erradicar 
a doença que pode ser evitada, mas que, ainda mata uma 
pessoa a cada 60 segundos, particularmente em África. 
É a maior campanha de angariação de fundos, com um 
objectivo de 75 milhões de dólares americanos; con-
struída sobre alicerces colocados no início da década de 
2000 através do apelo público “Apenas Redes” (Noth-
ing But Nets). Os dólares transformaram-se em redes 
contra os mosquitos e outros serviços nas áreas afect-
adas. Para maximizar o esforço, cerca de 51 por cento 
dos fundos angariados vão para o Fundo Global de Luta 
contra a SIDA, Tuberculose e Malária. A parte restante 
é gasta pelos Ministérios Globais em colaboração com 
os estabelecimentos de saúde e as conferências anuais 
em África, facilitada inicialmente através da UMCOR 
e, mais recentemente, através da nova unidade de Saúde 
Global da junta. Cerca de 194 estabelecimentos de 
saúde e 12 conferências anuais ou juntas de saúde afec-
tos à área episcopal (ver abaixo) estão envolvidos no 
trabalho prático da INM. Mais de um milhão de redes 
mosquiteiras para camas foram obtidas e distribuídas e 
252.851 pessoas foram diagnosticadas e tratadas com 
êxito com medicamentos disponibilizados pela INM. 
Mais de 2.000 profissionais de saúde tiveram formação 
e 22 estabelecimentos de saúde foram renovados. Os es-
forços conjuntos de vários grupos impulsionaram uma 
redução de 47 por cento na mortalidade da malária, en-
tre os anos de 2000 e 2014, de acordo com Organização 
Mundial de Saúde. As Comunicações Metodistas Uni-
das realizaram uma campanha de angariação de fundos 
para a INM. A Igreja Metodista Unida é a maior enti-
dade de cariz religioso a contribuir para o Fundo Global.

 A campanha INM recebeu o prémio “Super Herói” 
do Grupo de Acção dos Rotários sobre a Malária, na 
reunião anual de 2015 da Aliança para Prevenção da 

Malária, uma coligação de organizações governamen-
tais, sem fins lucrativos e religiosas, a trabalhar para o 
controlo da malária. A INM, a única de cariz religioso 
a ser premiada, foi eleita pelos esforços de proximidade 
ao alargar os métodos de prevenção às áreas rurais e 
de difícil acesso. A celebração e o ponto solene culmi-
nante da “Imagine um Mundo Sem Malária” terá lugar 
na Conferência Geral de 2016.

3 . Juntas de Saúde de África . A rede das juntas de saúde 
em África dos Metodistas Unidos nas áreas episcopais 
e das conferências anuais continua, nesta altura em que 
a campanha Imagine um Mundo Sem Malária se aprox-
ima da sua conclusão; continua o seu esforço de for-
mação e de organização de cuidados de saúde primários 
de cariz comunitário (ver em baixo) e a responder às 
emergências, tal como aconteceu em 2014 com a epi-
demia de Ébola na África Ocidental. As juntas de saúde 
na Libéria e na Serra Leoa foram importantes na res-
posta à crise nesses países. (relativamente à resposta ao 
Ébola, ver em UMCOR, Secção III.B.3). Em África, 
as juntas de saúde representam importantes passos em 
direcção às conferências anuais da conferência central, 
presumindo o controlo e o assumir da responsabilidade 
da expansão dos ministérios da saúde. África possui 
quase 200 estabelecimentos de saúde Metodistas Uni-
dos e um número crescente de programas de cuidados 
de saúde primários de cariz comunitário. Durante este 
quadriénio, os representantes da junta encontraram-se 
regularmente num Fórum de Saúde Pan-Africano para 
partilha de informação e coordenação de ministérios.

4 . Fundo Global contra a SIDA . Este fundo e o seu Comité 
interagências foram estabelecidos pela Conferência Ger-
al de 2004 como uma resposta dos Metodistas Unidos à 
pandemia da SIDA. Em 2012 foram readoptados com al-
terações, dando agora ênfase à prevenção da transmissão 
de mãe para filho do vírus do HIV, com o slogan “Salve 
Apenas Um”. De 2004 a 2012, os subsídios foram prin-
cipalmente para projectos base relacionados com as con-
gregações ou organizações Metodistas Unidas, grupos 
de parceiros ecuménicos e outras organizações recomen-
dadas. O âmbito dos destinatários era vasto e, muitas 
das vezes, as dotações eram pequenas. Desde 2012 foi 
alterada a política, a qual entrou em vigor a partir de 
2014, em que a prioridade tem sido dada a clínicas e a 
programas de saúde comunitários, em que as candidatu-
ras são por convite. Em 2012/2013, o fundo concedeu 
47 subsídios em 20 países, beneficiando directamente 
84.064 pessoas; em 2014/2015, foram concedidos 15 
subsídios para o binómio mãe-filho em 9 países, não está 
ainda disponível o número de beneficiários. Foi alocada 
uma verba total de 560.000 dólares americanos, com a 
maioria dos fundos doados através de O Avanço.

5 . Cuidados de Saúde Primários de Base Comunitária . 
Os Ministérios Globais trabalham com 15 parceiros em 
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12 países, incluindo os EUA, para promover e facili-
tar a prevenção de doenças, tais como o HIV/SIDA e a 
malária, através de uma base comunitária, e para alca-
nçar o nascimento seguro, a maternidade segura e a boa 
nutrição. O valor dos cuidados e da formação de base 
comunitária foi perfeitamente evidente na campanha 
“Imagine um Mundo Sem Malária”. Os programas ac-
tuais englobam a prevenção da transmissão do HIV de 
mãe para filho e a formação de profissionais de saúde 
na Índia, Libéria e República Democrática do Congo. 
O programa de cuidados de saúde primários de base 
comunitária está a ser redefinido, para que seja dado 
destaque à saúde materno-infantil. Isto vem reconhecer 
que as mães e as crianças são grupos prioritários nas 
intervenções de saúde. A primeira expressão disto é a 
Vida com Abundância: o projecto A Nossa Promessa 
para com as Crianças.

6 . Vida com Abundância: A Nossa Promessa para com 
as Crianças . Esta é uma campanha em formação. 
Em 2013, 6 milhões de crianças morreram de causas 
evitáveis, ou seja, uma a cada cinco segundos. Este fac-
to desconcertante traz incentivo a um novo esforço liga-
do à saúde e com a assinatura dos Metodistas Unidos. A 
igreja tem um chamamento sagrado para assegurar uma 
saúde abundante para todas as crianças. “Eu vim para 
que tenham vida, e a tenham com abundância”, disse 
Jesus em João 10:10 (JFARC). Cada criança é uma 
vida cheia de promessas e possibilidades. Nesta cam-
panha, até 2020, os Metodistas Unidas tentarão atingir 
um milhão de crianças com intervenções que salvam 
vidas. Os objectivos e os meios incluem educação so-
bre nascimentos seguros para mães e bebés, abordagem 
de desafios nutricionais e a promoção da amamentação, 
progressão na prevenção e no tratamento de doenças 
mortais, e promoção do acesso ao tratamento das cri-
anças. Esta campanha é a contribuição dos Metodistas 
Unidos para um amplo esforço global na melhoria da 
saúde para todos até 2035 e espera-se que arranque na 
Conferência Geral de 2016.

7 . Ministérios da Saúde de Base Congregacional . “Con-
gregações Saudáveis, Comunidades Saudáveis” é uma 
nova iniciativa para as igrejas, primeiramente nos EUA, 
mas com possibilidade de arranque também na Eu-
ropa, que será apresentada em Setembro de 2015, no 
Fórum sobre a Saúde dos EUA, em Houston, no Texas. 
O objectivo é equipar e capacitar as igrejas, distritos e 
conferências a acarinhar o espírito, a mente e o corpo 
de modo holístico. O fórum será organizado à volta de 
oportunidades para os ministérios da saúde num leque 
de contextos, incluindo instituições médicas, escolas e 
seminários e igrejas locais. Planeado em colaboração 
com os Benefícios Pensionistas e de Saúde, a Igreja e 
a Sociedade, e o Seminário Teológico de Wesley, em 
Washington, D.C., o evento será patrocinado e realizado 
localmente pelo Centro Médico Metodista e pela Igre-

ja Metodista Unida St. Paul. O esforço complementa o 
trabalho da junta pensionista na área de bem-estar dos 
clérigos. O objectivo é ter as igrejas a proporcionar as 
oportunidades para actividades físicas, promover a die-
ta e a nutrição saudável, encorajar a prevenção e a re-
cuperação referente ao abuso de drogas e promover o 
bem-estar mental dos membros das suas congregações 
e comunidades.

8 . Programa Especial sobre o Abuso de Drogas e Vi-
olência Associada (Special Program on Substance 
Abuse and Related Violence, SPSARV) . Anterior-
mente, o SPSARV era um programa de mandato es-
pecial da Conferência Geral; neste momento, é uma 
parte regular do programa e orçamento da missão. Os 
objectivos passam por equipar congregações para re-
sponderem com eficácia e compaixão aos afectados 
pelo consumo de drogas; promover a recuperação das 
famílias e dos entes queridos encurralados na toxicode-
pendência; e promover os ministérios de prevenção para 
uma educação compreensiva das crianças e dos jovens. 
No âmbito internacional, neste quadriénio o SPSARV 
trabalhou com e disponibilizou apoio a parceiros da 
República Checa, Alemanha, Letónia, Lituânia, Filipi-
nas e Rússia. Existe um apoio contínuo para o Grupo de 
Trabalho SPSARV África, o qual oferece assistência na 
organização de grupos locais de auto-ajuda e de acon-
selhamento entre pares.  Em 2015, um inquérito online 
ajudou o SPSARV a compreender melhor os desafios 
e as oportunidades que as congregações enfrentam em 
disponibilizar ministérios de recuperação. 

9 . Ministérios das Pessoas Surdas/com Problemas de 
Audição . Em 1992, a Conferência Geral reconheceu a 
necessidade para um ministério entre os que eram sur-
dos, com problemas de audição, ou surdos-cegos; e des-
de essa altura, os Ministérios Globais têm disponibili-
zado coordenação e administração de diversos comités, 
grupos de trabalho e programas internacionais. O apoio 
para subsídios e recursos é disponibilizado através de O 
Avanço e outros fundos. Um dos objectivos é expandir 
a rede de igrejas e de conferências, proporcionando in-
térpretes de linguagem gestual, sistemas de audição e 
legendagem. Em 2014, um exemplo deste alcance é o 
subsídio de 10.000 dólares americanos para financiar 
um estágio a Paul Aseka, um Queniano surdo, na Igreja 
Metodista Unida Lover’s Lane, em Dallas, no Texas, a 
qual possui um ministério de pessoas surdas altamente 
desenvolvido. “Aprendi como desenvolver uma conver-
sação em Inglês” informa Paul. “Isso ajudou-me a iden-
tificar emoções e valores das pessoas dentro da igreja”. 
A junta deu apoio à 3ª Conferência Internacional Meto-
dista das Missões das Pessoas Surdas, em Nairobi, no 
Quénia, em Agosto de 2013.

10 . Ministérios das Deficiências . Há muito que esses 
ministérios fazem parte do compromisso missionário, mas 
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receberam maior visibilidade através da acção da Con-
ferência Geral de 2012 que incitou as conferências anu-
ais a praticar a sensibilização para a deficiência nas suas 
próprias sessões. Os Ministérios Globais disponibilizam 
pequenos subsídios para apoiar as igrejas locais a criar 
mais acessibilidades para os que possuem problemas de 
mobilidade. Proporciona recursos, tal como a ferramen-
ta “Passeio para Sensibilização sobre as Acessibilidades” 
para ajudar as igrejas a identificar necessidades específi-
cas. Existe, neste momento, uma base de dados de pes-
soas-recurso para as igrejas e uma página no Facebook.

III . AUXÍLIO ÀS CATÁSTROFES E 
DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO 

A. Natureza do Trabalho

A Igreja Metodista Unida possui uma longa história de 
compreensão sobre respostas às catástrofes e reconstrução 
subsequente de vidas e de comunidades no seu entendimento 
da missão de Deus. Durante mais de 75 anos o UMCOR 
(e o seu antecessor, o Comité Metodista de Auxílio no Es-
trangeiro) representou a esperança e um novo começo após 
a fúria das forças da natureza—ventos, inundações, tremores 
de terra, fogo—e guerra e agressão armada, bem como epi-
demias e alterações climáticas. 

O UMCOR possui uma enorme carga de trabalho, mas 
não é uma grande organização em termos de colaboradores e 
de administração. Nos EUA, os primeiros a responder, por ex-
emplo, a furacões e inundações são os vizinhos. O UMCOR 
concentra a formação e equipamento em líderes das conferên-
cias anuais e membros das igrejas locais para proporcionar 
apoio imediato aos sobreviventes de catástrofes. Em todos 
os casos, a consistência da formação nacional do UMCOR 
permite à conexão Metodista Unida disponibilizar uma res-
posta holística e a longo prazo. Cada conferência anual possui 
um coordenador de catástrofes relacionado ao UMCOR. O 
lema “Seja Esperança. Seja UMCOR”. é reconhecimento de 
que são as pessoas da igreja que forma a agência da esper-
ança. Os Metodistas Unidos noutros locais, nomeadamente 
através das conferências centrais, também são agentes da es-
perança a nível local, tal como ficou demonstrado nem 2014, 
na resposta à epidemia de Ébola na Libéria e na Serra Leoa. 
Os Metodistas Unidos equipados pelas juntas de saúde (ver 

Secção II.D.3) fizeram um trabalho heróico ao proporcionar 
educação em como evitar e responder à doença.

O UMCOR possui uma reputação inigualável em esforços 
pós-catástrofes de fortalecimento das comunidades locais, en-
quanto tentam restaurar e revitalizar os bens e capacidades dos 
seus membros, acompanhando-os num futuro mais seguro, mais 
saudável, mais inclusivo e produtivo. As catástrofes atingem 
com maior intensidade as pessoas pobres e, frequentemente, é 
necessário um trabalho a longo prazo para reconstruir as suas 
vidas e comunidades. A igreja é particularmente sensível a esta 
realidade. O UMCOR trabalha habitualmente com e através 
de parceiros, abrindo ocasionalmente o seu próprio escritório. 
Nove escritórios de campo/país estiveram a funcionar durante 
ou parte do actual quadriénio (ver Secção III.F).

O UMCOR também trabalha para acabar com a pobreza 
em todo o mundo através da sensibilização, apoio à causa e 
acção. Promove estratégias que conduzem à autoconfiança, 
trabalhando com comunidades que colocam o amor em acção 
(ver Secção III.G).

Em 2014, o UMCOR Saúde foi transferido para uma nova 
unidade dos Ministérios Globais sobre a Saúde Global (ver 
Secção II.D.1, em cima), mas o UMCOR permanece o canal 
para a resposta dos doadores às catástrofes ligadas à saúde, 
como a situação do Ébola. Todos os dólares doados ao trabalho 
do UMCOR através de O Avanço chegam ao destinatário pre-
tendido. Os custos administrativos do UMCOR estão cobertos 
pelas contribuições para a Oferta de Domingo Especial “Uma 
Excelente Hora” e doações não designadas. Os Ministérios 
Globais estão a solicitar à Conferência Geral de 2016 para re-
nomear essa ocasião para Domingo e Oferta UMCOR.

Em recentes anos, foi colocada nova ênfase na redução 
do risco de catástrofes, ou seja, equipar e preparar as pes-
soas e as comunidades para a eventualidade de catástrofes, 
especialmente nas áreas sujeitas a tempestades, inundações 
ou fogos incontroláveis. Os programas de redução do risco 
de catástrofes maximizam a eficácia das organizações para 
responder a emergências em todo o mundo. O Banco Mundial 
estima que cada dólar investido na gestão do risco rende entre 
2 a 11 dólares em benefícios; assim, até mesmo um pequeno 
investimento na construção de competências das comuni-
dades, preparando-as para as catástrofes comuns, minimiza 
os resultados das mesmas significativamente. E a redução do 
risco salva vidas. A referência à redução do risco aparece em 
diversos locais deste relatório.

B. Resposta Internacional às Catástrofes

Em 2014, o UMCOR concedeu 107 subsídios internacionais, 
totalizando 8,5 milhões de dólares para projectos com 50 
parceiros, em 35 países. Esta verba foi o triplo do volume de 2013 
e indicou uma estratégia de resposta internacional a pequenas 
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catástrofes, menos noticiadas, frequentemente em áreas com 
parceiros novos e com menor experiência. Um exemplo de uma 
catástrofe menos noticiada, foi a tempestade de neve no Chile, no 
ano de 2013, que dizimou um rebanho de alpacas, numa aldeia 
que dependia dos animais para a sua subsistência. O UMCOR 
mobilizou-se rapidamente para ajudar uma organização regional 
de auxílio a disponibilizar comida de emergência. Em 2015, um 
outro exemplo é a disponibilização de vouchers de comida para 
pessoas deslocadas internamente pelo conflito civil no Iémen. 

Devido ao seu trabalho com parceiros novos e de menor 
dimensão, o UMCOR lançou uma série de eventos de formação 
para parceiros regionais; o primeiro foi realizado no Chile para 
os parceiros da América do Sul, seguido de um evento nas 
Filipinas para a região da Ásia, com África, o Médio Oriente 
e as Caraíbas/América Central no final de 2015 e em 2016. 
As formações ao longo de uma semana abrangem os padrões 
internacionais de resposta às catástrofes, as melhores práticas 
de assistência humanitária e os passos básicos de redução do 
risco. Também é abordado o modo de selecção dos participantes 
do programa, a protecção dos grupos vulneráveis e as práticas 
financeiras e de comunicações. O objectivo do esforço é melhorar 
a sensibilização de como os parceiros podem cooperar da melhor 
forma com o UMCOR—após e muito antes das catástrofes.

As maiores catástrofes às quais o UMCOR respondeu 
durante o quadriénio, incluíram:

1 . A crise Síria-Iraque . Na Síria, o conflito começou 
pacificamente em Março de 2011, com protestos locais 
pró-democracia. No decurso dos quatro anos seguintes, 
desta situação emergiu uma guerra civil que se alastrou 
ao país inteiro e, em seguida, tornou-se palco de um 
conflito internacional, envolvendo o Estado Islâmico, 
os Estados Unidos e as forças da região. De acordo com 
as Nações Unidas, até Junho de 2015, mais de 220.000 
pessoas tinham sido mortas, cerca de um milhão foi 
ferida e mais de metade da população da Síria tinha sido 
deslocada das suas casas. No Iraque, as Nações Unidas 
estimam que mais de 3 milhões de pessoas estejam de-
slocadas internamente e mais de 8 milhões necessitem 
urgentemente de assistência humanitária. O UMCOR 
tem trabalhado com cinco organizações, dando resposta 
às pessoas deslocadas internamente nesses países e às 
que fugiram para a Turquia e o Líbano.

2 . O Tufão Yolanda . A 13 de Novembro de 2013, o tufão 
conhecido localmente por Yolanda devastou grande 
parte do Sudeste Asiático, nomeadamente as Filipinas. 
Segundo os registos, foi o tufão mais mortífero que 
atingiu aquele país, matando cerca de 6.300 pessoas. 
O UMCOR e a Igreja Metodista Unida nas Filipinas 
responderam rapidamente. Um total superior a 6 mil-
hões de dólares americanos foi alocado a necessidades 
de emergência de longo alcance e à redução de riscos 
futuros, num país cada vez mais sujeito a enormes tem-
pestades. As principais importâncias estão a ser canal-

izadas para abrigos de refúgio e para a reconstrução de 
casas.

3 . Ébola . Com início em 2014, o UMCOR respondeu à 
crise do Ébola na África Ocidental através de subsídios 
para as Juntas de Saúde dos Metodistas Unidos e outros 
parceiros na Libéria, Serra Leoa e Costa do Marfim. O 
papel da igreja foi especialmente importante na edu-
cação de como evitar a propagação da doença e no aux-
ílio às famílias em procurar cuidados de saúde para os 
familiares e evitar o contágio.

4 . Sismo no Nepal . A 25 de Abril de 2015, um sismo de 
magnitude entre 7,8 e 8,1 abalou o Nepal, matando cer-
ca de 9.000 pessoas, ferindo 23.000 e destruindo muitos, 
muitos lares e edifícios públicos. Durante a elaboração 
deste relatório prosseguia a resposta do UMCOR; tra-
balhando com parceiros, o compromisso assumido de 
subsídios excederá o montante de 1 milhão de dólares 
americanos.

5 . Actualização sobre o Japão . Desde a tripla catástrofe 
de Tsunami, sismo e acidente nuclear a 11 de Março de 
2011, o UMCOR já concedeu 47 subsídios, totalizan-
do 10,4 milhões de dólares americanos. O balanço de 
fundos designados para esta catástrofe, o qual excede 
os 800.000 dólares americanos, foi estabelecido ser dis-
tribuído no final de 2016.

C. Resposta a Catástrofes nos Estados Unidos

Em 2013, foram concedidos 41 subsídios (6,8 milhões 
de dólares americanos), 73 em 2014 (7,7 milhões de dólares 
americanos) e até Junho de 2015 tinham sido concedidos 41 
(3,3 milhões de dólares americanos), oferecendo auxílio a 
milhares de pessoas. Durante o quadriénio, os subsídios de 
resposta às catástrofes e as formações ocorreram em todas 
as conferências anuais abrangendo todos os Estados Unidos. 
Os eventos de formação englobaram mais de 10.190 partici-
pantes e mais de 22.000 pessoas ERP (equipa de resposta pre-
coce) credenciadas. Os destaques mais importantes ilustrando 
quatro tipos diferentes de respostas são:

1 . Rural—Conferência de Rocky Mountain, Colorado . 
As inundações que assolaram em Setembro de 2013, 
fizeram três mortos e danos em todo o estado, o que lim-
itou a o acesso a diversas cidades por mais de um ano. 
A assistência UMCOR levou à formação de uma equipa 
de recuperação, que efectuou parceria com seis organi-
zações de recuperação de longo prazo e criou uma eq-
uipa de gestão da situação bilingue, para atender às ne-
cessidades dos sobreviventes. A vasta zona geográfica 
das inundações exigiu uma resposta de locais múltiplos.

2 . Urbana—Conferência de Detroit, Michigan . A maior 
catástrofe de 2014 nos Estados Unidos foi a inundação 
que ocorreu em Detroit, em Agosto, com 130.000 
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famílias afectadas dentro da cidade de Detroit. Os per-
sistentes problemas financeiros da cidade sobrecarrega-
ram os sobreviventes com dificuldades de longo prazo. 
A primeira organização a iniciar uma resposta de recu-
peração foi o UMCOR, trabalhando com a conferência 
anual no quadrante Noroeste da cidade. Isto conduziu a 
parcerias com “All Hands Volunteers”, os “Mennonite 
Disaster Services”, os representantes do estado do Illi-
nois, o Exército de Salvação e os Baptistas do Sul. Este 
meio urbano continua a representar desafios.

3 . Crise de Imigração junto à Fronteira . O influxo de 
60.000 melhores não acompanhados ao longo da fron-
teira sudoeste dos Estados Unidos desencadeou a opor-
tunidade sem precedentes para a UMCOR trabalhar 
com ministérios inovadores da conferência Califór-
nia-Pacífico (congregações de boas-vindas e campos 
de formação e liderança para os menores), Rio, Texas 
(especialista em imigração, realização de parcerias e ed-
ucação das igrejas), e um novo gabinete de Justiça para 
os Nossos Vizinhos, em Austin, no Texas.

4 . Desobediência Civil e Distúrbios em Resposta à 
Violência Envolvendo a Polícia . Em Ferguson, no 
Missouri, em 2014, o UMCOR realizou parceria com 
os Luteranos para a realização de sessões de Campo 
NOAH, dando assim às crianças um local para reflectir 
sobre os problemas e os protestos, resultantes da morte 
de um jovem negro desarmado. O UMCOR disponibi-
lizou recursos para a Conferência de Baltimore-Wash-
ington, em 2015, para atender às necessidades imedi-
atas de alimentação e segurança das crianças na área 
afectada pelos distúrbios civis; isso conduziu a fóruns 
urbanos dentro das igrejas Metodistas Unidas e o diálo-
go continua. Foram disponibilizados para as duas áreas 
fornecimento de materiais e equipas ERP.

 

 D. Continuação do Trabalho no Haiti

Após o sismo, em Janeiro de 2010, no Haiti, o UMCOR 
trabalhou em parceria com A Igreja Metodista do Haiti, dando 
auxílio de emergência a milhares de pessoas; em 2011, o foco 
passou para a recuperação de longo prazo. O UMCOR continua 
aí a ajudar na reconstrução das comunidades, com ênfase no 
apoio aos meios de subsistência; agricultura; água; saneamento e 
higiene; educação; e alojamento. 

Alguns dos projectos existentes no final de 2014 incluíam: 
1) Parceria para a Aprendizagem, uma parceria com a CARE 
para disponibilizar kits escolares e de higiene e livros escolares 
a alunos do ensino primário, beneficiando directamente 50.000 
crianças; 2) o projecto “WINNER”, melhorando os rendimentos 
e a segurança alimentar de 400 famílias agricultoras nas Planícies 
de Cul-de-Sac, reduzindo as perdas pós-colheitas e aumentando 
a capacidade de venda dos produtos a bons preços; 3) o 
Programa “PISANS” (que significa “Poder” em Crioulo), uma 

parceria com a USAID para melhoria dos serviços comunitários 
em Haut Damier, assistindo 10.000 pessoas; e 4) o Programa 
“SEED” (Fortalecimento do Empreendedorismo e da Economia 
através do Desenvolvimento Empresarial das Mulheres), que 
presta assistência a 600 mulheres no desenvolvimento de 
pequenos negócios. Está em curso o programa “Renovação da 
Vizinhança—Passadiços e Espaços Públicos Seguros”, que 
emergiu do alargado envolvimento comunitário em Bristout e 
Bobin. Passadiços seguros, e protecção nos espaços públicos 
e nas ravinas aumentará o acesso aos empregos e aos serviços 
sociais para 23.750 pessoas e 4.750 agregados familiares. 

E. Abastecimentos de Auxílio

O UMCOR distribuiu enormes quantidades de 
abastecimentos de auxílio, de 2012 até ao primeiro trimestre 
de 2015, a destinatários pertencentes a 20 países e 22 estados 
dos EUA. Os abastecimentos englobam diversos tipos de kits: 
de saúde, escolares, enxovais, costura, nascimento e roupa de 
cama.  Mais de 825.000 kits de saúde foram embarcados nesse 
período. Foram disponibilizados outros itens como baldes 
limpeza e packs de comida para cidadãos idosos. O valor total 
dos abastecimentos rondou os 20 milhões de dólares americanos 
e envolveu 11.893 voluntários, que ofereceram 271.000 horas de 
trabalho.

 F. Gabinetes de Campo/País

Os gabinetes de campo/país do UMCOR proporcionam 
programas contínuos numa lista alargada de áreas: saúde 
e higiene comunitária, controlo de doenças transmissíveis, 
saneamento e abastecimento de água, nutrição e segurança 
alimentar, desenvolvimento dos meios de subsistência, 
construção de escolas, acções contra o tráfico humano e 
resposta de emergência. Os programas alimentares foram 
aumentados no Zimbabué, o trabalho de controlo do HIV/
SIDA foi também aumentado na República Democrática do 
Congo (RDC) e exerceu-se novos esforços no Sudão Sul para 
proporcionar educação de qualidade a meninas. Os serviços 
para os refugiados e para as pessoas deslocadas dentro do seu 
próprio país, foram importantes no Afeganistão, Arménia, RDC, 
Geórgia, Haiti, Sri Lanka, Sudão, Sudão Sul, respondendo a 
situações de emergência de causas naturais e humanas. Na área 
do Darfur, no Sudão, o UMCOR disponibilizou programas 
de integração comunitária para as populações deslocadas. 
Na Geórgia, o UMCOR está cimentar confiança entre as 
comunidades divididas, ao mesmo tempo que melhor o acesso a 
serviços de cuidados de saúde de qualidade. Neste período, três 
gabinetes de campo/país—Afeganistão, Geórgia e Sri Lanka—
concluíram as suas missões, com duas organizações nacionais 
não-governamentais resultantes do legado do UMCOR na 
Geórgia e no Sri Lanka, continuando assim a construção das 
sociedades civis nesses países.

A participação do UMCOR, com mais de 20 anos, 
na Operação Dar Esperança, na Arménia, na Geórgia e, 
anteriormente, no Azerbaijão, chegou ao fim, dado que esse 
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programa do Departamento de Estado Norte Americano 
cumpriu os seus propósitos nas áreas que pertenciam à antiga 
União Soviética. Nos últimos 10 anos, o UMCOR entregou na 
Arménia e na Geórgia mais de 43 milhões de dólares americanos 
em medicamentos, abastecimentos médicos e equipamento, e 
mais de 22 milhões de dólares americanos de bens não-médicos. 
Bastante importante foi também a possibilidade de reconstrução 
das suas próprias vidas que este programa trouxe às pessoas, às 
famílias e às comunidades.

Na Arménia, o UMCOR estabeleceu uma Fundação 
UMCOR-Arménia, uma entidade com gestão local, para 
continuar a melhoria dos ministérios iniciados pelo gabinete 
de campo/país. Durante mais de 15 anos, o UMCOR foi o 
único accionista do programa de microcrédito Aregak, ex-
tremamente bem-sucedido. Após a transferência das partic-
ipações do UMCOR para a nova fundação, o que necessita 
aprovação do conselho, os rendimentos anuais dos dividendos 
permitirão à fundação local executar programas existentes e 
novos num futuro próximo.

G. Desenvolvimento Comunitário

O desenvolvimento comunitário caminha de mãos dadas 
com o auxílio às catástrofes e está virtualmente envolvido em 
todo o trabalho UMCOR acima mencionado. O desenvolvi-
mento comunitário bem-sucedido pode proporcionar alguns 
recursos externos, mas assenta no envolvimento criativo das 
pessoas de um dado local; poderá erguer-se ou desmoronar 
com base nas aspirações e mais-valias da comunidade e na 
capacidade dessa comunidade atrair parceiros para esse es-
forço. O UMCOR é sempre um parceiro de desenvolvimento 
comunitário; a comunidade é o principal actor. Dois compo-
nentes importantes desse desenvolvimento são a agricultura 
sustentável e água, saneamento e higiene. 

1 . O programa ASSA (Agricultura Sustentável e Segu-
rança Alimentar efectua parcerias com organizações 
internacionais, regionais e comunitárias para a criação 
um mundo em que as condições de acesso à alimentação 
são asseguradas. A segurança alimentar existe quando 
todas as pessoas têm acesso seguro a comida sufici-
ente, segura, nutricional e culturalmente adequada, para 
que possam manter vidas saudáveis e activas. A ASSA 
reconheceu que a insegurança na obtenção de alimentos 
e a má nutrição põem em causa a restabelecimento após 
doença, compromete as gravidezes saudáveis e mantém 
níveis elevados de trabalho e de potencial de aprendiza-
gem. As práticas agrícolas pobres e a posse de terras 
precária conduzem a desflorestação, o que intensifica os 
efeitos das catástrofes naturais e da poluição, provoca 
doenças pela dependência dos produtos químicos e, fre-
quentemente, provoca violência. 

 O UMCOR, em parceria com outras organizações, tra-
balha com agricultores de subsistência para aumento da 
produção e diversidade das suas colheitas, aumentando, 

assim, a sua própria segurança na obtenção de alimen-
tos e abastecendo os mercados de alimentos saudáveis. 
Oferece formação e acesso ao crédito para apoio de 
meios de subsistência sustentáveis, aumenta o acesso a 
produtos essenciais à sobrevivência (tais como a soja 
e a moringa) por parte das populações com carências 
alimentares graves, e trabalha com grupos comunitári-
os para criar associações de poupança e crédito, que 
permitem o início de pequenas empresas. Disponibili-
za também formação e gado a famílias que pretendem 
iniciar a criação de gado e efectua parcerias com várias 
organizações de feiras empresariais.

 De 2012 até 2014, a unidade ASSA da UMCOR geriu 
um portfólio de subsídios, no total de 5.558.568 dólares 
americanos, referente a 27 parcerias activas em 19 países.

2 . O WASH (Water, Sanitation, and Hygiene—Água, 
Saneamento e Higiene) é um gabinete técnico den-
tro da unidade de Desenvolvimento Internacional, que 
aborda problemas graves relacionados com a água. Cer-
ca de 783 milhões de pessoas em todo o mundo não têm 
acesso a água, especialmente água potável. Segundo a 
UNICEF, a cada 47 segundos, morre uma criança com 
menos de cinco anos de doenças relacionadas com a 
água, incluindo a diarreia. E 2,5 mil milhões de pes-
soas não possuem saneamento básico. O WASH teve 
uma expansão significativa em 2014.  Foi aumentada 
a sua capacidade de conceder subsídios, tendo passado 
de uns escassos 40.546 dólares americanos, em 2010, 
para 302.761 dólares americanos, em 2014, para o ano 
seguinte. A água, o saneamento e a higiene terão um 
papel importante na ênfase missionária emergente sobre 
Vida com Abundância:  A Nossa Promessa para com as 
Crianças (ver Secção II.D.6).

Ao entrar nos seus próximos 75 anos, o UMCOR está 
confiante na continuação da sua missão consagrada 
de aliviar o sofrimento humano, sem olhar a raça ou 

credo e continuará como um marco dos Ministérios Globais. 
É claro, o UMCOR adaptar-se-á às necessidades do mundo 
em constante mudança, dado que trabalha na assistência hu-
manitária e do desenvolvimento, em consonância com as prá-
ticas dessas áreas, que estão em constante melhoria. O UM-
COR continuará a ser fiel depositário da confiança sagrada 
das generosas igrejas e dos doadores e daqueles que, em todo 
o mundo, têm o direito de receber assistência com dignidade. 
À medida que os Ministérios Globais expandem o seu alcance 
no mundo, através de uma estratégia regionalista, o UMCOR 
continuará a solidificar a capacidade da igreja e das organi-
zações locais, respondendo em conjunto às necessidades glo-
bais, demonstrando o amor de Cristo em acção para todas as 
pessoas, em todo o lado. Juntos, UMCOR; Juntos, esperança.
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IV . ATRIBUIÇÕES ADICIONAIS

Para além das responsabilidades missionárias gerais e 
globais, os Ministérios Globais foram incumbidos pela Con-
ferência Geral de um leque de mandatos e atribuições espe-
ciais de grande valor para toda a igreja e, frequentemente, 
relacionados com outras agências. Entre estes encontram-se:

A. Os Planos Ministeriais Raciais/Étnicos

Seis desses planos recebem apoio financeiro designado 
através da Conferência Geral. A administração dos quatro pla-
nos está confiada aos Ministérios Globais. Estes planos servem 
toda a igreja e cada um possui um Comité para proporcionar 
supervisão e direcção do plano, dentro da moldura das políticas 
gerais e individuais dos Ministérios Globais. Embora na base 
da sua fundação tenham estado iniciativas focadas nos EUA, os 
planos tornaram-se, naturalmente, de âmbito mais internacio-
nal, dado que a migração está intimamente relacionada com a 
composição da igreja dos EUA e as energias de grupos étnicos 
dentro dos EUA alargaram-se a cenários globais. Cada plano 
presta contas à Conferência Geral individualmente, englobado 
no relatório dos Ministérios Globais. Cada um, também inclui 
na sua prestação de contas um esboço do seu trabalho project-
ado para o próximo quadriénio. Os Planos são:

• Plano de Ministério de Língua Ásio-Americana
• Plano de Ministério Coreano
• Plano Nacional para o Ministério Hispano-Latino
• Plano Nacional para os Habitantes das Ilhas do Pacífico

Os relatórios completos de cada um deles podem ser li-
dos no fim da narrativa dos Ministérios Globais.

B. Ministérios das Pessoas Surdas/com Problemas 
de Audição

É efectuado relatório de mandato especial sob a secção 
referente à “Saúde Global” (ver Secção II.D.9).

C. Comité Permanente sobre Assuntos das 
Conferências Centrais

O Comité é “um organismo de coordenação indepen-
dente . . .” para “estudar a estrutura e a supervisão da Igreja 
Metodista Unida no seu trabalho fora dos Estados Unidos, e 
nos seus territórios, e as suas relações com outros organis-
mos da Igreja” (¶ 2201.1, BOD). Os Ministérios Globais no-
meados pela Conferência Geral como a agência facilitadora 
do Comité, disponibiliza colaboradores e apoio logístico. 
O Comité reúne-se, pelo menos, duas vezes no decurso de 
um quadriénio, para desenvolver resoluções e petições rel-
acionadas com assuntos da conferência central e, também, 
com a criação de um “Livro de Disciplina Geral”. Poderá ser 
chamado às sessões durante a Conferência Geral. Os membros 

são eleitos pela Conferência Geral. As reuniões e as acções do 
Comité são suportadas pelo Fundo de Administração Geral.

V . OUTRA INFORMAÇÃO

A. Conferências Missionárias

As conferências missionárias servem oportunidades es-
peciais, possuem estado de membro e recursos limitados e 
representam solicitações únicas de liderança, considerações 
estratégicas regionais ou linguísticas, e necessidades ministe-
riais (ver ¶ 585, BOD). Os Ministérios Globais disponibilizam 
orientação e assistência a essas conferências, as quais estão or-
ganizadas do mesmo modo que as conferências anuais e estão 
sob a supervisão episcopal. Existem, actualmente, três con-
ferências missionárias: Alaska, Oklahoma Indian, e Red Bird. 

1 . A Conferência Metodista Unida do Alaska, organi-
zada como missão em 1904 e como conferência mis-
sionária em 1972, possui 28 congregações activas e 2 
novas comunidades de fé, 2 centros comunitários e 2 
campos. Os seus destaques são dados aos ministérios 
indígenos, dos jovens e dos estudantes; a capelania 
militar; e a missão de assistência social às populações 
necessitadas. Em 2014, a conferência tinha quatro can-
didatos para o ministério ordenado; muitos pastores do 
Alaska vieram de outras conferências anuais.

2 . A Conferência Missionária Índia do Oklahoma 
traça as suas origens no “Trilho das Lágrimas”, em fi-
nais da década de 1830, que forçou o realojamento no 
Oklahoma de muitos Americanos Nativos do Sudeste. 
A Missão Índia formada na altura, tornou-se, por fim, 
numa conferência missionária, em 1972. Possui 6.000 
membros em 84 igrejas, incluindo 3 em Kansas, 1 no 
Missouri e outra 1 Dallas, no Texas. Possui 6 novas ir-
mandades. O movimento do Acto de Arrependimento 
(ver Secção I.E) trouxe nova visibilidade à conferência 
no actual quadriénio. 

3 . A Conferência Missionária Red Bird é um ministério 
com comunidades e famílias Apalaches no Sudeste do 
Kentucky. Possui 23 congregações, 4 centros de as-
sistência social e 3 instituições missionárias: Colónia 
de Henderson, Clínica Red Bird e Missão Red Bird. 
Esta missão surgiu do ramo da Igreja Evangélica Irmãos 
Unidos (Evangelical United Brethren, EUB) que agora 
é a Igreja Metodista Unida. Tornou-se uma conferência 
missionária quando as igrejas Metodistas e EUB se uni-
ram em 1968.

B. Caminhada com os Cristãos Palestinianos

Cerca de 300 pessoas juntaram-se na Igreja Metodista 
Unida de Ginghamsburg, na Cidade de Tripp, no Ohio, em 
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Agosto de 2014, para um evento único co-patrocinado pela 
igreja e pelos Ministérios Globais. A “Caminhada com os 
Cristãos Palestinianos . . . pela Justiça e Paz Sagradas”, em-
bora planeada com bastante antecipação, coincidiu com uma 
altura de crise aguda em Gaza, entre Israel e os Palestinianos. 
Este evento assumiu uma importante ocasião para estar em 
oração e em solidariedade com os Cristãos Palestinianos, que 
partilharam a sua dor, incertezas e esperanças pela paz, numa 
Terra Santa, que também é o seu lar. O programa estudou for-
mas de lutar, sem recurso à violência, pela justiça e paz para 
todas as pessoas de Israel e da Palestina.

C. Serviços Linguísticos de Interpretação

Os Ministérios Globais disponibilizam esses serviços para 
atender às suas próprias necessidades, bem como às de outras 
unidades da igreja e às dos seus parceiros ecuménicos. No actual 
quadriénio prestou assistência a 312 eventos, divididos em quatro 
categorias: os seus próprios programas, 91; outras agências 
ou programas Metodistas Unidos 176; parceiros ecuménicos, 
30; grupos comunitários, 15. Desses, apenas 99 envolveram o 
aluguer do equipamento de interpretação linguística. A situação 
mais comum, em 173 serviços, implicou a coordenação total com 
as equipas linguísticas e 40 disponibilizaram opções alternativas 
quando os serviços das agências e o equipamento não estavam 
disponíveis. Entre os utilizadores estão o Conselho dos Bispos, 
a Mesa Conexional, o Comité Permanente para os Assuntos da 
Conferência Central e várias conferências anuais e centrais, 
bem como, a Comissão da Conferência Geral. Os Ministérios 

Globais possuem um longo historial na disponibilização de 
serviços de interpretação para os plenários e sessões legislativas 
da Conferência Geral e os seus subgrupos. Em 2012, o processo 
legislativo necessitou de 150 intérpretes. Em 2016, todos os 
delegados utilizarão auriculares, pois haverá algumas sessões 
realizadas noutros idiomas, que não o Inglês.

D. Colaboração Interagências

Os Ministérios Globais têm sido fortemente pró-activos 
no decorrer deste quadriénio, incentivando e iniciando 
colaborações com as agências gerais da igreja, em nome da 
eficiência e eficácia, e para ilustrar o valor e a necessidade de 
parcerias administrativas e de programa. Ocorreram progressos 
significativos na colaboração com a GCFA nas áreas dos recursos 
humanos, serviços financeiros, TI, viagens e planeamento de 
reuniões; com as Comunicações Metodistas Unidas; e com 
outras agências na interpretação das quatro áreas de foco e de 
promoção dos direitos humanos. Os Ministérios Globais estão 
a harmonizar o seu software de contabilidade com os de outras 
agências gerais, para que a totalidade do grupo utilize o mesmo 
sistema, com o objectivo final de tudo estar reunido numa 
mesma plataforma. Esta é um empreendimento importantíssimo. 
Referências à colaboração interagências são apresentadas ao 
longo do relatório mencionado.

(Os dados do relatório mencionado remontam a 31 de Julho 
de 2015, excepto se indicado em contrário.)
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I . Introdução

Em 1996 a Conferência Geral autorizou o Estudo do 
Ministério da Língua Ásio-Americana (Asian American Lan-
guage Ministry, AALM), um marco importante na inclusão 
dos ministérios ásio-americanos, como área mandatada de 
ministério dentro da Igreja Metodista Unida. Desde então, o 
AALM tem sido um recurso significativo para o desenvolvi-
mento de novos ministérios, bem como, para o fortalecimento 
dos existentes na comunidade ásio-americana. As sucessivas 
Conferências Gerais continuaram a apoiar o AALM como um 
defensor das causas do imigrante asiático, incluindo a pop-
ulação de refugiados em crescimento. Em 2015, os subgru-
pos étnicos representados passaram de 10 para 12. Estes são 
do Camboja, China, Filipinas, Ilha Formosa, Hmong, Japão, 
Laos, Sul da Ásia e Vietname e, os dois novos subgrupos, são 
do Paquistão e Médio Oriente. Demográfica e historicamente, 
a igreja move-se ao ritmo do crescimento da população em 
geral.  

   
Os do censos de 2010 relata esta informação impor-

tante (ver www.census.gov/2010census):

• 14,7 milhões = O número de residentes nos EUA que 
identificaram “Asiático” sem qualquer outro grupo étni-
co (outros 2,6 milhões estão identificados como Asiáti-
cos em combinação com uma ou mais etnias).

• 4,8% = A percentagem total de população dos EUA que 
possuem ascendência Asiática (5,7% se atendermos a 
Asiáticos em combinação com outras etnias).

• 43,3% = O aumento de percentagem no número de res-
identes dos EUA que se identificaram como Asiáticos 
entre 2000 e 2010 (comparativamente, a comunidade 
hispano-latina cresceu 43%, os Negros ou Afro-amer-
icanos 12,3% e os Caucasianos 5,7%).

• 11% = A percentagem de condados nos EUA onde as 
minorias étnicas, na sua totalidade, representam mais de 
50% da população.

• 40,6 milhões = O número previsto de residentes nos 
EUA em 2050 que se identificarão como Asiáticos ou 
de descendência asiática (representando 9% da popu-
lação total dos EUA).

A nível mundial, os Asiáticos, no seu todo, representam 
o maior número de pessoas que não frequenta a igreja; de 
acordo com o Grupo Barna, 63 por cento dos Ásio-America-
nos não vai à igreja. O que precisa de mudar para sermos fiéis 
à comissão de Cristo de para criarmos discípulos de todas as 
nações, especialmente quando as “nações” estão a emigrar 
para os Estados Unidos? Como seria responder ao convite bí-
blico: “A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. 

Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a 
sua seara” (Mateus 9:37-38 JFARC)?

Em termos económicos, a percepção é que os Ásio-Amer-
icanos estão relativamente bem, comparativamente com  
outros imigrantes e grupos étnicos. A realidade é mais com-
plexa. Internamente, o que poderia significar para os grupos 
asiáticos que têm passado por épocas de estabilidade, vitali-
dade e crescimento serem “kyoudai/shimai” (que em Japonês 
significa “irmãos/irmãs”) daqueles que lutam e continuam e 
querer ajustar-se à vida nos Estados Unidos?    
   

Externamente, o que poderia significar para os ásio-amer-
icanos verem-se a si próprios como “ashirvad” (que em 
Hindu significa “uma bênção”) em toda a Igreja Metodista 
Unida e para todos os Metodistas Unidos acolherem e olha-
rem para as pessoas com contextos culturais diversos como 
necessários para a vitalidade e saúde da Igreja universal? O 
desafio teológico do nosso tempo será abordar esta diversi-
dade com abertura, humildade e amor mútuo, apoiando-nos 
na verdade bíblica de que todos são amados por Deus.

 
Com o total apoio da Conferência Geral e das conferên-

cias anuais, o AALM está continuamente colher imensos fru-
tos nas quatro áreas de foco. A visão, finalidade e intenção 
do AALM é criar discípulos de Jesus Cristo para a transfor-
mação do mundo, integrando a tradição Wesleyana nos con-
textos socioeconómicos, culturais e linguísticos dos constitu-
intes Ásio-Americanos. 

II . Declaração de Missão

 
A declaração formal missionária do Ministério da Lín-

gua Ásio-Americana é: Criar discípulos de Jesus Cristo para a 
transformação do mundo numa linguagem sensível e cultural 
que seja importante para o contexto social ásio-americano.

III . Durante o Quadriénio 2013-2016

 
Muito do trabalho do plano e executado através dos 

caucus étnicos. Aqui ficam alguns destaques decorridos ao 
longo do actual quadriénio e as interacções dos caucus com 
o AALM:

A. Convocação Anual Cambojana

O AALM apoia as 13 congregações com uma convocação 
anual. O culto e a formação de liderança são componentes 
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centrais do evento que decorre durante uma semana. O culto 
representa uma alegre celebração de graça e de salvação. Tam-
bém são ensinadas competências técnicas, tal como utilizar 
computadores e outros meios electrónicos na educação, culto 
e evangelização. O site da Irmandade dos Metodistas Unidos 
de Carrollton, no Texas (www.khmerumc.org) disponibiliza 
um link para as versões da Bíblia em idioma khmer, através 
da afiliada Cambojana das Sociedades Bíblicas Unidas. Tam-
bém possui um link para as versões Inglesas.

B. Ministérios Sino-Asiáticos no Norte do Luisiana

Inaugurado há 4 anos, este ministério está activo em 
Ruston, Monroe, e Homer—ao longo do eixo da I-20—tra-
balhando em colaboração com a Igreja Metodista Unida de 
Trinity em Ruston. A irmandade Sino-Asiática conta com 
cerca de 80 pessoas e em 2015 foram realizados vários bap-
tismos e profissões de fé. O ministério provê o ensino tanto de 
Mandarim como de Inglês, assim como aulas de Estudo Bí-
blico. Disponibilizam aconselhamento pastoral e fraternidade.

C. Ministérios Hmong

Existem mais de uma dúzia de congregações ou irman-
dades Hmong, predominantemente na Califórnia, Carolina do 
Norte, Minnesota, e Wisconsin. Uma delas, formada em 2013 
em Brookfield, Wisconsin, uma secção de Milwaukee, está 
afiliada ao Ministério Metodista Unido Ágape. Estabeleceu-se 
com três famílias compostas de 28 pessoas e, em meados de 
2015, cresceu para 23 famílias com 133 adultos e crianças. O 
AALM tem ajudado a congregação Ágape a crescer e a criar 
laços na comunidade, com a conferência anual, e com outras 
congregações Hmong. 

D. Filipino

O ano de 2013 marcou o centenário do Metodismo Filipi-
no-Americano, uma longa e sólida história que reflecte a pre-
sença do Metodismo nas Filipinas. Uma celebração jubilosa 
marcou a 14ª Convocação bienal da Associação Nacional dos 
Metodistas Unidos Filipino-Americanos (NAFAUM) que se 
realizou na Igreja Metodista Unida de Riviera, em Redondo 
Beach, na Califórnia. Em 2014, o AALM estabeleceu uma 
parceria com a Conferência de Illinois do Norte, para apoio 
de um ministério transformativo liderado por Filipinos, na 
Igreja Metodista Unida de Edison Park em Chicago. A an-
terior congregação anglo-saxónica tinha diminuído ao ponto 
de se pôr em causa o seu futuro. Mas um novo futuro surgiu, 
à medida que mais e mais pessoas de ascendência Filipina 
compareciam ao culto. Um pastor das Filipinas foi nomeado 
para uma das congregações, e cerca de 80 porcento são agora 
Filipinas, e 20 porcento Anglo-saxónica.

E. Laocianos

Há alguma sobreposição entre o Metodismo Unido Hmong 
e o Laociano devido a factores históricos, geográficos, e cul-
turais do Sudeste Asiático. Há também oportunidades para o 
desenvolvimento cultural misto na igreja. Um novo arranque 
neste quadriénio é o do ministério da Língua Lao/Karen em 
Johnson City, em Nova Iorque, e o Ministério da Língua Karen 
em Siracusa. Os falantes de Karen são refugiados vindos de 
Myanmar. Esta manifesta oportunidade surgiu no Domingo de 
Pentecostes de 2014, na Convocação Laosiana anual. Vários fa-
lantes de Karen tinham sido convidados para o culto, mas não 
compreendiam nem Lao nem Inglês; alguns sabiam Tailandês. 
Foram necessários níveis múltiplos de tradução, mas a lição ful-
cral a retirar foi, como apontou um dos participantes, o recon-
hecimento de que “a estratégia e maneira da oração devem ser 
alteradas e adaptadas à situação. O orador deve transmutar o 
texto num formato narrativo de uma linguagem para uma outra, 
e para outra. Todas as pessoas que assistiram ao culto nessa 
manhã estavam completamente dependentes do Espírito Santo 
para que a Palavra de Deus pudesse fazer sentido nas nossas 
vidas e nas vidas das pessoas que a ouvem.” 

F. Vietnamitas

Existem mais de duas dúzias de igrejas Metodistas Unidas 
Vietnamitas nos E.U.A., sendo um terço destas localizadas na 
Califórnia. O desenvolvimento de novas igrejas é uma priori-
dade. Um curso de certificação de Pastor Local foi incluído na 
convocatória da assembleia de 2015 em Westminster, Califór-
nia, com vista a formar 30 candidatos ao sacerdócio em Viet-
namita. A escola foi planeada em colaboração com o Colégio 
Teológico Vietnamita de Union University.

Uma das mais antigas, em Arlington, Virgínia, que serve 
a região de Washington, D.C., tem mais de 15 anos de idade. 
Há cinco anos atrás, a congregação de Arlington ficou quase 
dormente mas está, agora, revitalizada, com uma comparência 
semanal ao culto de quase 100 pessoas. O AALM foi instru-
mental em alocar recursos que impulsionaram a inversão da 
tendência. O AALM assiste também um novo ministério em 
Inglês para membros de segunda geração. A assembleia Viet-
namita nacional tem 25 anos de idade, e em 2015 assinalou o 
aniversário com uma convocatória de jovens adultos. Mais de 
80 jovens participaram no evento em Westminster, Califórnia. 

Novas igrejas estabelecidas durante o quadriénio incluem 
o Ministério Vietnamita de Garden Grove, na Califórnia; um 
Ministério da Língua Vietnamita na Igreja Metodista Unida 
de Wesley, em Atlanta, Geórgia; uma nova congregação em 
parceria com a Igreja Metodista Unida de Mouzon, em Char-
lotte, Carolina do Norte, e uma Irmandade Vietnamita no 
Centro Renaissance de Detroit, Michigan, uma cidade com 
cerca de 10.000 pessoas de ascendência Vietnamita.
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IV . Visão para 2017-2020

O Ministério da Língua Ásio-Americana visiona uma co-
munidade de fé activa que integra e fortalece o ministério e 
o corpo conexial da Igreja Metodista Unida O AALM é um 
catalisador vital dentro do corpo conexial da igreja. Promove 
a criação de discípulos de Jesus Cristo dentro de um con-
texto linguístico apropriado, e constrói pontes interculturais e 
ministérios intergeracionais. O AALM vai estender a mão à co-
munidade Ásio-Americana focando-se nestes quatro objectivos.

A. Desenvolver Novas Comunidades de  
Fé e Congregações

Ocasionar novas congregações e comunidades de fé em 
consulta com as respectivos distritos e conferências anuais. O 
objectivo é criar 12 novos ministérios até 2020 e consolidar 
as 12 comunidades de fé existentes; quatro novos ministérios 
intencionalmente multirraciais de nova geração serão directa-
mente apadrinhados durante o seu desenvolvimento.

B. Recrutar e Desenvolver a Liderança  
Pastoral e Leiga

Desenvolver programas de formação favoráveis às di-
versas línguas e culturalmente adequados, com vista a mu-
nir líderes leigos e clérigos de ferramentas e recursos para a 
instituição e crescimento das igrejas; providenciar cursos de 
certificação de pastor local em línguas asiáticas específicas, 
munindo os pastores para o sacerdócio junto do seu grupo lin-
guístico; equipar e encorajar a liderança de nova geração, am-
parando-os no maneio das suas realidades contingentes, como 
a descriminação; conflitos geracionais; relacionamentos cul-
turais; e o viver numa sociedade multicultural e multirracial. 

A meta é que, até 2020, sejam formados 280 líderes para 
o estabelecimento de ministérios em novas línguas, e na con-
solidação de congregações existentes que atendem às necessi-
dades específicas de grupos étnico-raciais; estes tencionados 
líderes serão formados na sua própria língua para terem um 
melhor conhecimento sobre a Igreja Metodista Unida, a sua 
direcção, teologia, estrutura, e conectividade, para que pos-
sam ser mais eficazes na Igreja Metodista Unida. A juventude 
terá sido formada em 10 programas regionais do ministério 
da juventude, para equipar e incentivar os líderes de nova-ger-
ação. Cento e vinte jovens adultos terão sido treinados em 
quatro conferências de liderança de jovens adultos, com vista 
a recrutar, fomentar, equipar e incentivar os líderes de nova 
geração.

C. Ministério com os Pobres

Desenvolver programas para melhor apoiar imigrantes 
dentro das suas próprias comunidades providenciando 

serviços jurídicos; educação em imigração/cidadania; apoio 
ao Inglês como segundo idioma; acesso a serviços sociais, 
habitação, e emprego através de centros comunitários reli-
giosos; e estipulando 10 subvenções com vista à adaptação e 
formação de ministérios de apoio à comunidade.

D. Desenvolver Recursos e Materiais Linguísticos

Desenvolver recursos Asiáticos relevantes em material 
escrito e audiovisual que seja culturalmente sensível, tendo 
em vista o evangelismo, a educação cristã, o desenvolvimento 
de liderança, a orientação, e o culto. Será facultada assistência 
financeira para o desenvolvimento de seis recursos idiomáti-
cos a serem determinados até 2020.

V . Conclusão

O AALM desempenha um papel fulcral em congregar A 
Igreja Metodista Unida em missão. À medida que a socie-
dade se torna cada vez mais diversa e multicultural, o AALM 
é um agente qualificado na disponibilização de recursos e 
competências às conferências anuais e distritais no âmbito do 
evangelismo local, no crescimento da igreja, e no discipulado, 
encenados de forma pertinente e com sensibilidade cultural. 

 
O apoio contínuo da Conferência Geral é essencial para 

o Ministério Ásio-Americano nos E.U.A., assim como a pre-
sença Asiática é essencial para o objectivo global de criar 
discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo. 
O AALM é um meio de celebrar a diversidade numa igreja 
unida, partilhando o evangelho de Jesus Cristo com crianças, 
jovens, adultos, refugiados, e imigrantes até aos confins da 
terra. Em Cristo, descobrimos uma fé comum, uma língua 
partilhada e um amor mútuo. O AALM está empenhado e crê 
que as nossas divergências, por muito significativas que pos-
sam ser, não constituem nem devem constituir uma barreira à 
nossa humanidade partilhada e renovada em Cristo.

 
Agradecemos a Deus porque a Igreja Metodista Unida 

visionou a tarefa de criar discípulos de Jesus Cristo para a 
transformação do mundo, e porque incumbiu também a ig-
reja com a capacidade de o empreender através dos seus fiéis 
membros. O AALM é assim privilegiado na contribuição da 
sua parte na missão da igreja. 

VII . Recomendação: O Pedido de Orçamento 
para 2017-2020

Pedimos ao Fundo Global que apoie o AALM em 2017-
2020 com um total de 1.408.000 de dólares americanos. 
Tendo em conta o potencial e as necessidades da comunidade 
Ásio-Americana, tal investimento terá um impacto duradouro 
no reino de Deus.
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“A nossa visão é integrar a tradição Wesleyana e a espiri-
tualidade Coreana para criarmos discípulos de Jesus Cristo 
para a transformação do mundo”.

O Plano do Ministério Coreano intitulado “Advancing 
United Methodist Ministries Among Korean Americans” (Im-
plementação de Ministérios Metodistas Unidos entre os Core-
ano-Americanos) representa a primeira iniciativa nacional da  
Igreja Metodista Unida para desenvolver e vitalizar os 
ministérios Coreano-Americanos na América do Norte. Após 
um estudo abrangente de quatro anos sobre os problemas, 
necessidades e oportunidades de missão para a comunidade 
Metodista Unida Coreano-Americana, a Conferência Geral de 
2000, bem como as de 2004, 2008 e 2012, aprovou entusias-
ticamente o plano inicialmente designado de Plano Nacional 
Coreano-Americano. Durante o quadriénio corrente, o nome 
foi alterado para Plano do Ministério Coreano: Implementação 
de Ministérios Metodistas Unidos entre Coreanos. Para o próx-
imo quadriénio, espera-se que o plano continue a reflectir a 
índole global da Igreja Metodista Unida e do seu sacerdócio. 

“O crescimento das igrejas Metodistas Unidas Core-
ano-Americanas é sinónimo de crescimento para toda a  
Igreja Metodista Unida!” Esta declaração expressa o espírito 
fulcral do Plano do Ministério Coreano. A intenção do plano 
é que as igrejas e os ministérios Coreanos sejam uma parte 
integrante e activa da vida conexial da Igreja Metodista Unida 
e que efectuem importantes contribuições à vida, missão e 
ministério de toda a denominação para a glória de Deus. 

O Plano do Ministério Coreano para o quadriénio 2013-
2016 almejou criar, fomentar e habilitar comunidades de fé 
em ministérios de criação de discípulos, com vista a criar 
pontes entre ministérios interculturais/raciais e intergeracio-
nais, e serem agentes de justiça social num contexto global. A 
prossecução desta visão centrou-se em cinco áreas principais:

• Desenvolvimento Congregacional
• Formação em Liderança 
• Ministérios da Próxima Geração
• Ministérios Respeitantes à Justiça
• Missões Internacionais

I . Plano do Ministério Coreano para 2013-
2016: Conquistas do Quadriénio Actual

Com base nestas cinco áreas de visão, durante o quadrié-
nio de 2013-2016 implementaram-se os seguintes ministérios 
especializados:

A. Desenvolvimento Congregacional e Arranque de 
Novas Igrejas

Nos primeiros anos do plano, muita da energia e grande 
parte dos recursos foram direccionados em instituir novas con-
gregações, e no apoiar de congregações missionárias existentes 
a se tornarem auto-suficientes. Nos dois últimos quadriénios, 
houve uma ênfase na revitalização e desenvolvimento con-
gregacional através da implementação de estratégias ministeri-
ais eficazes. No entanto, o plano continuou a promover e apoiar 
arranques de novas igrejas. Durante o quadriénio:

1. Foram desenvolvidas 11 novas igrejas de língua Coreana, 
em total parceria com as conferências anuais, directo-
res/superintendentes jurisdicionais de missão Coreanos 
e congregações UMC Coreanas, com o objectivo de se 
tornarem qualificadas e auto-suficientes do ponto de vista 
financeiro, nos próximos três a cinco anos. 

2. Foi dado apoio às igrejas missionárias existentes e às 
recentemente inauguradas para que cresçam na sua vida 
e missão. 

3. Continuou-se a implementação da campanha de fundos 
equivalentes “Matching Fund Campaign” no valor de 1 
milhão de dólares para novas igrejas.

4. Colaborou-se com a “1,000 Church Campaign” (Cam-
panha das Mil Igrejas) em conjunto com a Associação 
Coreana da UMC. 

B. Formação em Liderança

A Igreja Metodista Unida Coreana entende que a formação 
de lideranças de clérigos e leigos é uma parte fundamental na 
sustentabilidade e no crescimento da congregação. Contudo, a 
formação de liderança necessita ter um âmbito lato na sua abor-
dagem, dado que a liderança do Ministério Coreano se tornou 
cada vez mais diversa em termos de idade, etnia, antecedentes, 
estilo de liderança e orientação cultural. Neste quadriénio, 
tem-se alterado o paradigma da formação de liderança, desde 
o “despertar e crescimento” para antes se centrar na “espiri-
tualidade e igreja saudável.” Os objectivos implementados na 
formação de liderança encontram-se listados em baixo:

1. Manteve-se a implementação de um módulo forma-
tivo compreensivo de liderança de pequenos-grupos 
para pastores e leigos, fazendo uso do recurso na lín-
gua coreana “Longing to meet you”, e expandiu-se este 
mesmo recurso em colaboração com a Escola para o 
Desenvolvimento Congregacional. 

2. Foi criada uma equipa orientada para “transformação 
de conflitos” em colaboração com a Rede Coreana das 
Mulheres Metodistas Unidas para 11 eventos regionais 
formativos. 

Relatório sobre o Plano do Ministério Coreano: 
Desenvolver os Ministérios Metodistas Unidos entre os Coreanos
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3. Lançou-se a primeira “Academia de Formação Es-
piritual Coreana” em colaboração com o Upper 
Room de ministérios do Discipulado (anteriormente 
GBOD), 

4. Apoiou-se o desenvolvimento da liderança no clero 
coreano, incluindo clérigas que servem em nomeações 
interculturais/raciais.

5. Foi estendido apoio à juventude clériga do futuro, pro-
movendo-se uma “Sessão de orientação e informação 
para os Seminaristas Metodistas Unidos e Candidatos 
Ministeriais” em parceria com a Junta Geral de Ensino 
Superior e Ministério

C. Ministérios da Próxima Geração

Ministérios que atendam a coreanos-americanos de se-
gunda e terceira geração exigem novas estratégias para alcan- 
çar a comunidade imigrante que continuamente se diversifica 
em idade, cultura, e etnia (através de casamentos interraciais). 
O Plano do Ministério Coreano é basilar no recrutamento e 
desenvolvimento de novos líderes espirituais para a comuni-
dade—sejam eles clérigos ou leigos. Neste contexto, foram 
implementadas as seguintes estratégias: 

1. Foram desenvolvidas sete novas congregações de língua 
Inglesa em total parceria com as conferências anuais, 
directores/superintendentes jurisdicionais de missão 
Coreanos e congregações locais Coreanas. 

2. Foi apoiada a fundação da Nexus, uma assembleia de 
nova geração para clérigos, leigos e missionários corea-
no-americanos falantes de Inglês. 

3. Consolidou-se o desenvolvimento de liderança através 
da Iniciativa Jovem Metodista Unida Coreano-ameri-
cana, Iniciativa Universitária, e Iniciativa do Ministério 
das Crianças.

4. Foi publicada uma edição em inglês do recurso formati-
vo de pequenos-grupos “Longing to meet you”, através 
de Cokesbury e de eventos formativos organizados em 
inglês para clérigos de nova geração.

D. Ministérios Respeitantes à Justiça

O plano alargou a sua área de interesse para incluir o 
ministério em termos judiciais. No quadriénio actual, fomen-
taram-se alterações nas políticas de imigração, reconhecendo 
as necessidades da comunidade imigrante e as suas dificul-
dades. O plano enfatizou também os esforços pela paz e re-
unificação na península Coreana. Apoiou a organização da 
“Peace March” (marcha pela paz) em Washington, D.C., pa-
trocinada pela Conferência Geral de 2012, em comemoração 
do 60º aniversário do armistício no conflito Coreano. 

E. Missões Internacionais: Parcerias Globais

O Plano do Ministério Coreano trabalhou no sentido de 
desenvolver novas parcerias com conferências centrais, de-
nominações Metodistas autónomas, e outras organizações 
a nível global. O Plano colaborou, nomeadamente, com os 
Ministérios Globais e a Associação Coreana da UMC num 
projecto missionário em Myanmar. Uma equipa visitou 
Myanmar com vista a treinar clérigos e leigos em ministérios 
de pequenos grupos, fazendo uso da edição em Inglês de 
“Longing to Meet You” Um outro projecto similar focou-se 
na diáspora Coreana na Europa. 

II . Objectivos do Plano Ministerial Coreano 
para 2017-2020: Ministérios Coreanos do 

Conselho Metodista Unido

Durante os últimos quatro quadriénios, o Plano Nacio-
nal Coreano-Americano serviu a Igreja Metodista Unida 
no fortalecimento dos ministérios Coreano-Americanos. 
Os ministérios Coreanos são hoje importantes e grande in-
fluência, não só na igreja nacional como a nível global, um 
facto que se reflecte na mudança do nome para “Plano do 
Ministério Coreano.” 

Os objectivos do Plano do Ministério Coreano para 2017-
2020 reflectem três das quatro áreas de foco da Igreja Metodista 
Unida: desenvolvimento de liderança, desenvolvimento con-
gregacional e ministério com os pobres. Em seguida, listam-se 
oito objectivos específicos do plano para o próximo quadriénio. 

III . Área de Destaque:  
Formação em Liderança

A formação de liderança com clérigos e leigos é uma parte 
vital da sustentabilidade e crescimento da igreja. O objectivo 
passa por identificar, recrutar e formar os actuais e futuros lí-
deres. Os eventos e projectos de formação de liderança para 
clérigos e leigos, regionais e nacionais, são suportados através 
de financiamento directo e recursos de liderança, adicionalmente 
à colaboração com vários grupos de ministério da comunidade 
Coreano-Americana nacional e das agências de programa geral. 

A. Objectivo n.º 1: Ministérios da Próxima Geração

 Construir, apoiar, e consolidar a capacidade de liderança 
dos ministérios de nova geração; isto será possível com as-
sistência e incentivo oferecidos por: 

1. A Iniciativa Jovem (Youth Initiative, YI) - uma conferência 
nacional de liderança para a juventude Metodista Unida 
Coreana-Americana, fomentando o treino de ministros 
de campus através da Iniciativa Universitária (College 
Initiative, CI), e o treino de professores e pastores para 
ministérios de crianças e através da Iniciativa do Ministério 
das Crianças (Children’s Ministry Initiative, CMI). 
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2. O Ministério Nexus e o Programa de Estágio Nexus, um 
corpo de coordenação nacional para clérigos e leigos da 
Próxima Geração, o qual também administra o programa 
de estágio para os estudantes universitários e seminaristas. 

3. Os grupos de rede regionais e nacionais para os pastores e 
seminaristas da Próxima Geração, bem como ministérios 
de Campus.

B. Objectivo n.º 2: Liderança Eficaz para Clérigos e 
Leigos

Fomentar-se uma liderança eficaz de clérigos e leigos at-
ravés de redes nacionais existentes, a ser alcançada com: 

1. Maior desenvolvimento na formação de mulheres para 
o clero e clérigos que sirvam em nomeações transraci-
ais (Associação Nacional de Mulheres no Clero Core-
ano-Americanas e Associação Nacional de Pastores 
Metodistas Unidos Coreano-Americanos que Servem 
em Nomeações Transraciais) e implementação de pro-
gramas de orientação para os pastores recentemente or-
denados.

2. Desenvolvimento de liderança leiga Coreana feminina 
através da colaboração com as Mulheres Metodistas 
Unidas Coreanas Nacionais. 

C. Objectivo n.º 3: Liderança Transformacional

Desenvolver uma liderança eficaz na igreja Coreana at-
ravés de programas formativos de liderança para clérigos e 
leigos que fomentem o crescimento espiritual e permitam o 
desenvolvimento saudável da Igreja, incluindo: 

1. Um programa de orientação/instrução para jovens pas-
tores Coreanos e novas congregações missionárias.

2. Um curso de formação de “Transformação de Conflito” 
para incentivar os ministérios da reconciliação.

3. Uma “Academia de Formação Espiritual” em parceria 
com o Upper Room. 

IV . Área de Destaque:  
Desenvolvimento Congregacional

O principal foco desta área é lançar novas e viáveis con-
gregações e depois fazê-las crescer para se tornarem auto-sus-
tentáveis, sendo um sinal fundamental sobre congregações 
com vitalidade. Uma nova estratégia de “reiniciar” as igrejas 
ajudará a fomentar novo crescimento dentro das congregações 
existentes, e incentivará ministérios de pequenos grupos.

A. Objectivo n.º 4: Criar Novas Congregações de 
Língua Coreana

Arrancar (e reiniciar) 12 novas congregações do 
Ministério Coreano que se tornarão auto-suficientes dentro de 
3 ou 5 anos, contando com: 

1. Parceria com conferências anuais, directores/superin-
tendentes jurisdicionais de missão Coreanos, Path 1, a 
Campanha de 1.000 Igrejas (1,000 Church Campaing), 
e congregações locais para identificação de áreas, obter 
financiamento e identificar pastores. 

2. Apoio directo a novas congregações à medida que 
desenvolvem métodos inovadores para fazer crescer a 
sua vida e missão congregacional, inclusive através de 
materiais de formação de pequenos grupos e formação 
de clérigos e leigos. 

B. Objectivo n.º 5: Criar Novas Congregações de 
Língua Inglesa

Arrancar com cinco novas congregações coreano-ameri-
canas na língua Inglesa com vista a se tornarem auto-suficien-
tes dentro de três ou cinco anos, contando com: 

1. Parcerias com conferências anuais, directores/superin-
tendentes jurisdicionais de missão Coreanos e congre-
gações locais para localizar sítios, obter financiamento 
e identificar pastores para cada igreja. 

2. Equipas de consultadoria que sustentem as novas igrejas 
de Próxima Geração, e os recursos formativos em Inglês 
para clérigos e leigos. 

C.  Objectivo n.º 6: Ministério de Pequenos Grupos

Implementar uma estratégia de ministério abrangente de 
desenvolvimento de pequenos grupos para pastores e leigos, 
através:

1. Promoção e distribuição de publicações em Inglês e 
Coreano com material de formação para liderança de 
pequenos grupos, “Longing to Meet You” (Ansioso por 
Conhecê-lo). 

2. Um website de recursos do ministério de pequenos gru-
pos, com documentação, vídeos e materiais que permi-
tam a interconectividade. 

3. Financiamento directo e recursos de liderança para for-
mação de ministérios de pequenos grupos regionais 
e nacionais, com base no material “Longing to Meet 
You”.

 4. Recursos especializados para os ministérios de 
pequenos grupos, e preparação para contextos específi-
cos, incluindo nomeações de mulheres ou interraciais.
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V . Área de Destaque:  
Ministério com os Pobres

O Plano Ministerial Coreano, em parceria com outras 
agências e organizações, irá focar-se em ministérios respeit-
antes à justiça em contexto das necessidades emergentes. Ela 
mesma imigrante, a igreja Coreana-Americana compreende a 
importância de estar conectada à comunidade global. O plano 
irá também dedicar-se a acolher colaborações globais para 
missões internacionais. 

A. Objectivo n.º 7: Ministério da Justiça no 
Contexto das Necessidades Emergente

Empenhar a igreja nos ministérios respeitantes à justiça, 
tais como os movimentos de paz e de reforma da imigração da 
península Coreana; este objectivo é atingido através de: 

 1. Colaboração com outras agências e organizações 
como os Ministérios Globais e a Igreja e Sociedade, 
que se focam em ministérios com imigrantes, migração 
global, e questões de paz. 

 2. Sensibilizar a comunidade Coreana para os esforços 
de Paz. 

 3. Apoiar congregações locais de ministérios foca-
dos em imigrantes, e recolher e partilhar recursos dis-
poníveis à assistência de imigrantes não-documentados, 
particularmente dentro da comunidade Coreana-Ameri-
cana.

B. Objectivo n.º 8: Parcerias Globais

Criar globalmente novas relações com organizações, ex-
pandindo o trabalho do Plano do Ministério Coreano fora dos 
EUA; este objectivo é atingido através de:

 1. Desenvolvimento e manutenção de relações com or-
ganizações globais e ecuménicas, especialmente com 
denominações Metodistas autónomas. 

 2. Criação de novas igrejas e iniciando novos projectos 
de missões a nível internacional, através de uma par-
ceria com organizações ecuménicas globais e denom-
inações Metodistas autónomas na América Latina, Su-
doeste Asiático e Coreia. 

 3. Colaboração com conferências centrais, com congre-
gações Coreanas existentes, ao iniciar uma relação e pro-
porcionar recursos para fortalecer as comunidades de fé 
dos Metodistas Unidos Coreanos em todo o mundo. 

Para cumprir a tarefa acima descrita, deverá ser man-
tido um gabinete nacional, com um colaborador executivo a 

tempo inteiro, e outros colaboradores adicionais conforme a 
necessidade e possibilidade financeira, sendo a administração 
acolhida pelos Ministérios Globais, sob direcção do Concelho 
Metodista Unido nos Ministérios Coreanos. O Comité execu-
tivo do Conselho Metodista Unido nos Ministérios Coreanos 
irá providenciar a supervisão do plano executivo dentro das 
políticas de pessoal de Ministérios Globais.

ANEXO I—ARRANQUES DE NOVAS 
IGREJAS (2013-2016)

A. Implantações de Novas Igrejas Coreanas (11)

• Alpha KUMC (Washington, D.C.)
• Ashburn KUMC (Ashburn, Virgínia)
• Bethany KUMC (Elicott City, Maryland)
• Irvine Korean Ministry (Irvine, Califórnia)
• Joohyanghan KUMC (Mountain View, Califórnia)
• Madison KUMC (Madison, Wisconsin)
• Memphis KUMC (Germantown, Tennessee)
• Pittsburg Sarang KUMC (Pittsburg, Kansas)
• The Church of Holy Stump (reinício) (Hamilton Mill, 

Geórgia)
• Woori KUMC (Nova Iorque, Nova Iorque)
• Yobel KUMC (reinício) (Demarest, Nova Jérsia)

B. Implantações de Novas Igrejas do Ministério 
Inglês (7)

• Embrace Church (Oakland, Califórnia)
• Green House Church (East Brunswick, Nova Jérsia)
• Hope Song Mission Church (Egg Harbor, Nova Jérsia)
• Monmouth Congregation (Eatontown, Nova Jérsia)
• New Creation UMC (Campbell, Califórnia)
• Congregação da Próxima Geração da KCCNJ (Igreja 

da Comunidade Coreana de Nova Jersey) (Englewood, 
New Jersey) 

• Trabalhadores na Colheita (Irving, Texas)

ANEXO II—PROPOSTA DE 
ORGANIZAÇÃO (2017-2020)

A. Membros do Conselho

• Bispos nomeados pelo Conselho de Bispos (2 ou 3)
• Director Executivo (ex-officio) (1)
• Representantes da Associação Coreana da Igreja Meto-

dista Unida (2)
• Coordenadores da Equipa Ministerial da Área de Pro-

grama (3)
• Representante da Associação Nacional de Pastores que 

Servem em Nomeações Transculturais (1)
• Representantes da Nexus (Convenção Ministerial Ingle-

sa da Próxima Geração) (1)
• Representante da Associação Nacional de Mulheres 

Clérigos Coreano-Americanas (1)
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• Representante das Mulheres Metodistas Unidas Core-
anas Nacionais (1)

• Representante dos Homens Metodistas Unidos Core-
anos Nacionais (1)

• Leigos (1 homem e 1 mulher) escolhidos pelo Conselho 
dos Bispos (2)

• Membros gerais ou honorários, se necessário

B. Pessoas de Recurso

As seguintes pessoas de recurso/ligação são convidadas a 
participar nas reuniões do conselho, se necessário (com voz, 
mas sem voto): 

• Bispos representando outras jurisdições 
• Representantes (um de cada) dos Ministérios Globais, 

Ministérios do Discipulado, da Educação Superior e 
Ministério, e das Comunicações Metodistas Unidas, 
que participarão a expensas das suas respectivas agên-
cias. 

• Coordenadores Missionários Jurisdicionais Coreanos
• Missionários KMP

C. Equipas de Ministério da Área de Programa 

• Desenvolvimento Congregacional
• Desenvolvimento de Liderança
• Ministério da Próxima Geração

D. Comité Executivo

• Presidente (1)
• Vice-Presidentes (2)
• Coordenadores da Área de Programa (3)
• Ex-Officio: Director Executivo (1)
• Membros gerais ou honorários: Convenção Nacional (1)
• Mulher Clérigo (1)

E. Comité de Avaliação de Financiamento

• Presidente (1)
• Coordenadores da Área de Programa (3)
• Ex-Officio: Director Executivo, pessoal—sem direito a 

voto (1)
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I . Um Trajecto Visionário: Uma Nova 
Comunidade Global Caminhando Unida em 

Serviço e em Amor 

Há mais de um quarto de século atrás, a Igreja Metodista 
Unida aprovou a criação do Plano Nacional para o Ministério 
Hispano-Latino (NPHLM, o Plano Nacional, ou o daqui em 
diante designado Plano). O sonho era que todas as sociedades 
tomassem conhecimento das acções libertadoras de Deus, as 
celebrassem em todas as línguas e auxiliassem às necessi-
dades dos outros, particularmente às dos que mais sofrem. 

Actualmente, à luz das necessidades surgidas com as novas 
realidades, o Plano visiona uma nova comunidade caminhando 
unida e na qual todos os filhos de Deus prestem serviços uns 
aos outros em amor. Num esforço para levar a cabo esta visão, 
o Plano acredita que, agora, a sua missão é a de ajudar a criar 
esse tipo de comunidade colaborando com as conferências an-
uais na procura de princípios e de estratégias para a formação 
de comunidades em transformação, formando lideres por meio 
de instrumentos pedagógicos, espirituais e práticos e acompan-
hando as conferências anuais no desenvolvimento e implemen-
tação dos planos de acção ministeriais.

Desde a Conferência Geral de 1992, o NPHLM tem per-
severantemente estabelecido contacto com a população His-
pano-Latina nos Estados Unidos da América. Graças à opor-
tunidade de ter vindo a trabalhar em associação com as quatro 
agências gerais programáticas, mais de 49 conferências anu-
ais, inúmeras congregações locais e empenhados dirigentes, o 
Plano Nacional tem conseguido desenvolver chefias contex-
tuais, criando relevantes expedientes de treino, contribuindo 
com a fundação de novas congregações e revitalizando as já 
existentes, e acompanhando com sucesso as nossas igrejas e 
comunidades relativamente ao problema da imigração. 

Estes sucessos instigaram-nos a ficar mais próximos de 
realizar a visão divina acerca da qual o Plano já tinha demon-
strado essa intenção há várias décadas atrás e que guiara as 
suas acções até aos dias de hoje. 

II . Novos Desafios ao Longo do Percurso:  
O Século XXI

A jornada do Plano foi recompensadora, mas não foi fá-
cil. Novas e complexas realidades se deparam diante da Igreja 
Metodista Unida.

Enquanto os EUA continuam a crescer na sua população 
e complexidade, o rosto da comunidade Hispano-Latina (que 

actualmente representa 17% de toda a população) alterou-se 
radicalmente, sobretudo nos últimos anos, especialmente em 
áreas como a língua, a cidadania, a cultura e a comunicação. 
Vamos debruçar-nos um pouco mais de perto sobre alguns 
números surpreendentes.

• Apesar do número de nascimentos de estrangeiros His-
pânicos e Latinos se ter atenuado ao longo dos últimos 
10 anos (em parte devido ao aumento da aplicação das 
leis fronteiriças e do processo de expulsão do território 
dos EUA), o número de Hispânicos nascidos nos EUA 
continua a aumentar nitidamente.  Como em 2012, por 
exemplo, em que foi estimado que 34,1% da sua popu-
lação nascera nos EUA.

• Actualmente, dois em cada três Hispano-Latinos são ci-
dadãos dos EUA.

• A comunidade Hispano-Latina alterou-se de monolingue 
para bilingue. Enquanto que 28% dos Hispano-Latinos 
fala Espanhol, 72% fala Inglês (15% fala só Inglês, 21% 
principalmente Inglês, 4% Inglês e Espanhol e 28% 
principalmente Espanhol). 

• Dentro dos próximos dois anos, 2,7 milhões de jovens 
Hispânicos falantes de Inglês tornar-se-ão adultos. Pas-
sados mais cinco anos será a vez de outros 4,8 milhões 
se tornarem adultos. E dado que os EUA estão presen-
temente a passar por um nítido decréscimo do número 
de nascimentos de Hispano-Latinos, dentro de sete anos 
deverão existir mais 4 milhões de adultos Hispano-Lati-
nos falantes do Inglês do que os que falam Espanhol.1

Os Hispano-Latinos nascidos e criados aqui são auto-
maticamente cidadãos dos EUA, a sua primeira língua é o 
Inglês, são produto cultural do sistema educativo dos EUA, 
fazem parte da força de trabalho padrão dos EUA e são, pelo 
menos, biculturalmente Americanos. Fazem parte da emer-
gente cultura global dos EUA de hoje e de amanhã. 

A acrescentar a esta situação, têm vindo a verificar-se 
mudanças de cada vez mais rápidas  nas áreas da tecnologia 
e da comunicação, as quais influenciaram o modo em como 
os Hispano-Latinos comunicam, particularmente entre as ger-
ações “X” e “Millennial”, para quem o Inglês é a sua primeira 
língua.

• É mais provável ver “online” Latinos nascidos nos EUA 
do que Latinos nascidos no estrangeiro (81% vs. 54%); 
possuírem uma ligação à Internet em casa (71% vs. 

1. Ver http://nphlm.org/2015/why-is-our-denomination-where-it-is-today 
-how-can-it-change/

Relatório do Plano Nacional para o Ministério Hispano-Latino  
Uma Jornada de Accompanhamento e Serviço
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45%);possuírem uma ligação de banda larga em casa 
(60% vs. 35%); e terem telemóvel (86% vs. 70%).

• Apenas 47% dos Latinos que dominam a língua Espanho-
la usam a Internet, comparados com os 74% dos Latinos 
bilingues e dos 81% dos Latinos que dominam o Inglês.

• Apenas 37% dos Latinos que dominam a língua Espan-
hola possuem ligação à Internet em casa, comparados 
com os 61% dos Latinos bilingues e os 77% dos Latinos 
que dominam o Inglês.

• Cerca de um quarto (26%) dos Latinos que dominam a 
língua Espanhola possuem ligação de banda larga em 
casa, comparados com os cerca de metade (52%) dos 
Latinos bilingues e dos três quartos (66%) dos Latinos 
que dominam o Inglês.

• Uns 68% dos Latinos que dominam a língua Espanhola 
possuem telemóvel, comparados com os 78% dos Latinos 
bilingues e dos 86% dos Latinos que dominam o Inglês.2

No que diz respeito à liderança e representação de His-
pano-Latinos em igrejas locais de Metodistas Unidos, é nítido 
que a Igreja Metodista Unida está muito atrás das exigências 
da nossa sociedade; os nossos esforços não estão em pro-
porção com os dados demográficos dos Estados Unidos. 

• De entre os 17% da população que é descendente de 
Hispano-Latinos, um décimo de 1% são Metodistas 
Unidos; isto representa apenas 0,1%. 

• Cerca de 17% de todos os Hispano-Latinos que falam 
Inglês são membros da Igreja Metodista Unida. 

No que respeita ao clero, 0,9% dos Hispano-Latinos são 
diáconos em ligação plena, 1,2% são presbíteros em 
ligação plena, 0,5% são diáconos em noviciado e 2,1% 
são presbíteros em noviciado, 2,4% são pastores mem-
bros associados, 5,2% são pastores a tempo inteiro e 
2,4% são pastores locais em “part-time”. A maior parte 
dos actuais pastores são falantes de Espanhol, porque as 
juntas de ministérios e seminários não estão a recrutar 
novos candidatos Hispano-Latinos em quantidades pro-
porcionais aos actuais dados demográficos dos EUA.

As implicações são notórias e claras. À medida que 
avançamos para a segunda década do século XXI, numa al-
tura em que as forças da globalização e os extraordinários 
avanços da tecnologia e das comunicações impõem novos 
paradigmas e desafios à igreja, a Igreja Metodista Unida deve 
ser capaz de ler os sinais dos tempos que correm e fazer uma 
nova avaliação dos seus objectivos à luz das actuais exigên-
cias no seio das nossas comunidades. A nossa necessidade 
imperiosa de desenvolver novos sistemas que contextualizem 
a nossa missão e o nosso papel, com maior velocidade do que 
aquela que foi utilizada no passado. 

2. Ver www.pewhispanic.org/2011/02/09/latinos-and-digital-technology 
-2010.

Assim, é urgente para a nossa Igreja criar uma nova e 
vigorosa geração de líderes e comunidades Hispano-Latinos 
providos de uma boa compreensão de vasto alcance acerca dos 
pontos de vista mundiais, conhecimentos culturais e perspecti-
vas observados no mundo actual, particularmente no seio das 
emergentes necessidades e desafios que afectam a comunidade 
Hispano-Latina nos Estados Unidos e na nação no seu todo.

Além disso, temos de pressionar a Igreja a desviar-se da 
sua insípida compreensão actual baseada numa inclusividade 
étnica e cultural para uma sólida estratégia de recrutamento 
de jovens candidatos adultos tendo em vista um diferente 
alcance dos regulamentos da nossa estrutura. A ausência de 
efectivas estratégias de “marketing” para o recrutamento de 
Hispano-Latinos a nível de colégios e seminários, as políti-
cas e os pedidos de admissão desactualizados e programas de 
educação teológica inadequados, sugerem um ambiente ina-
mistoso para que potenciais candidatos Hispano-Latinos se 
interessem pelos seus programas. Tudo isto resulta em conse-
quências negativas para a UMC e num mau serviço para a so-
ciedade. Há tantas coisas em que temos de estar agradecidos, 
mas a estrada à nossa frente ainda nos exige mais.

Com o presente relatório os leitores terão a oportunidade 
de se regozijar com tudo o que o NPHLM foi capaz de re-
alizar durante este último quadriénio, e poderão também ol-
har mais de perto para algumas recomendações referentes ao 
que necessitamos de fazer de modo a conseguirmos levar a 
cabo aquilo que o sonho de Deus colocou no nosso coração 
para o quadriénio 2017-2020, tal como todos nós gostamos de 
observar breves clarões de uma comunidade global na qual os 
seus membros prestam serviços uns aos outros, transformada 
pelo irresistível poder da graça de Deus. 

III . As Pegadas de uma Recente Caminhada: 
O Quadriénio 2013-2016 em Retrospectiva

Desde que a Conferência Geral de 2008 abençoou o 
NPHLM para o quadriénio 2009-2012, até à presente data, o 
gabinete nacional tem trabalhado empenhadamente em qua-
tro áreas do ministério com o propósito de ajudar a Igreja 
Metodista Unida a levar a cabo a sua missão: desenvolvendo 
as funções de liderança, acompanhando as conferências an-
uais e desenvolvendo estratégias nas igrejas locais, desen-
volvendo novas congregações e trabalhando na imigração e 
outras preocupações críticas de carácter social. 

Num contexto de recessão económica, de sentimentos 
anti-imigração e de reforço das políticas de imigração para 
neutralizar a migração não autorizada, as comunidades e as 
igrejas hispano-latinas têm conseguido aguentar-se e seguir 
em frente na esperança e na fé. Apesar destas desafiadoras 
circunstâncias, observamos sinais de crescimento.  Graças às 
nossas associações com congregações locais, conferências 
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anuais e agências gerais, o Plano conseguiu alcançar muitos 
dos objectivos que lhe tinham sido apontados para o quadrié-
nio que agora está a findar. Vários testemunhos e relatórios 
acrescentam um toque pessoal e encorajam a UMC a fazer 
ainda mais. Deste modo, partilhamos com a Igreja Geral os 
resultados da nossa colaboração.

A. Liderança em Desenvolvimento

As igrejas hispano-latinas necessitam de líderes. Lou-
vamos a Deus por nos permitir a todos prestar também uma 
contribuição nesta área, da mesma forma que voltamos a pro-
meter fazer disso uma prioridade durante o nosso próximo 
quadriénio. 

Com o apoio crescente da Igreja Geral, Ministérios 
Globais, Educação Superior e Ministério, Ministérios do Dis-
cipulado e da Igreja e da Sociedade, neste último quadriénio 
o Plano foi bem-sucedido em:

1. Organizar a Terceira Consulta Nacional do Ministério 
Hispano-Latino para mais de 300 participantes seleccio-
nados e ao estruturar a plataforma que deverá permitir 
uma bem-sucedida implementação das recomendações 
dela resultantes durante os próximos quatro a seis anos. 

2. Cooperar com a MARCHA (“Methodists Associated 
Representing the Cause of Hispanic Americans”) e a 
Educação Superior e Ministério, criando e atribuindo 
bolsas de estudo para a formação de lideranças. 

3. Ajudar a Educação Superior e Ministério no reforço de 
escolas com programas de estudos e fornecendo apoio 
financeiro a alguns dos seus pastores locais matricula-
dos como estudantes. 

4. Planear e implementar programas de educação teológi-
ca e “curricula” para pessoas, missionários e ministros 
leigos. 

5. Contribuir na produção de reservas pedagógicas para 
crianças e na formação teológica de líderes leigos e pa-
stores.

6. Prestar auxílio a várias academias Hispano-Latinas, cen-
tros comunitários, clínicas legais e ao jornal “Apuntes”. 

7. Actualizar os Módulos I e II. 
8. Criar “websites” e “blogues” destinados a diálogos 

globais tendo a ver com a educação. 
9. Apoiar vários estudantes Hispano-Latinos que partici-

param em estágios de Verão para jovens adultos étnicos. 
10. Apoiar 40 eventos de educação intergeracional para 

520 pessoas, em três línguas, em todas as jurisdições. 
11. Ajudar na orientação de futuros formadores de igreja 

de maneira a que possam ter um significativo impacto 
no programa da sua própria igreja. 

B. Acompanhar as Conferências Anuais e o 
Desenvolvimento de Estratégias para Igrejas Locais

O Plano regozija-se com o claro progresso que a UMC 
continua a registar nas áreas da colaboração e parceria com 
as conferências anuais para desenvolver estratégias eficazes 
na formação e transformação das comunidades. Para este fim, 
foram registados progressos nos ministérios da colaboração, 
desenvolvimento da liderança e acompanhamento. 

Com o apoio crescente da Igreja Geral, Educação Supe-
rior e Ministério, e Ministérios Globais, neste último quadrié-
nio o Plano foi bem-sucedido em:

1. Aaumentar em 37% o número de conferências anuais 
desde o último quadriénio. tendo atingido as 53. 

2. Elaborar e implementar acordos de cooperação com 
diversas conferências anuais estendendo-os a uma sig-
nificativamente mais alta percentagem de Hispano-Lati-
nos de segunda e terceira gerações nas suas fronteiras 
geográficas e ao acompanhar as igrejas locais no seu 
trabalho junto desse sector da população. 

3. Organizar comités de Ministérios Hispano-Latinos e 
ao trabalhar estreitamente com membros do gabinete e 
“staff” da conferência. 

4. Transferir 21 missionários para prestar serviço em 14 
conferências anuais, em 5 jurisdições e na igreja de Por-
to Rico. 

5. Visitar 34 conferências anuais em 5 jurisdições (num 
total de 62 visitas) para ajudar no desenvolvimento de 
estratégias ministeriais. 

6. Criar um processo de desenvolvimento estratégico 
visando simplificar a implementação do Plano Nacion-
al, baseado em princípios dirigidos para as prioridades 
do ministério.  

7. Criar três categorias concordantes visando ajudar em 
áreas específicas do ministério: centro de orientação 
para laicos, desenvolvimento da juventude e um centro 
comunitário. 

8. Conceber acordos de colaboração financeira com vários 
parceiros, o que proporcionou quase 1 milhão de dólares 
destinados a custear a implementação de estratégias de 
conferência. 

C. Desenvolver Novas Congregações

O NPHLM ajudou a Igreja Metodista Unida ao incutir 
e infundir mais vitalidade nas reuniões cristãs já existentes, 
ao mesmo tempo que contribuía com assistência técnica e fi-
nanceira às conferências anuais e às paróquias no desenvolvi-
mento de novos locais de culto e de serviços religiosos. Com 
o apoio da Igreja Geral e em colaboração com os Ministérios 
Globais e os Ministérios do Discipulado, durante o último 
quadriénio o Plano foi bem-sucedido em:
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1. Constituir cinco ministérios Brasileiros em várias con-
ferências anuais, na sua maior parte localizadas na ju-
risdição do nordeste.

2. Planear três módulos sequenciais enquanto ferramentas 
de apoio na fundação de novas congregações no contex-
to Hispano-Latino. 

3. Doar fundos de desenvolvimento de igrejas a nove con-
ferências anuais em quatro jurisdições.

4. Planear e implementar orientações para treinadores 
destinados a fundadores de igrejas e ao equipar 250 
homens e mulheres para fundar novas congregações 
Hispano-Latinas.

D. Trabalhar com a Imigração e Outros Problemas 
Sociais Críticos

A questão da migração não autorizada foi extremamente 
importante e desafiadora para a vida e a missão da UMC. 
Muitos dos nossos líderes Hispano-Latinos e das nossas  
igrejas esbarraram negativamente contra sentimentos an-
ti-imigrantes e violentas acções na aplicação da lei. Contudo, 
regozijamo-nos com as nossas contribuições e realizações a 
despeito dessa atmosfera negativa. 

Com o crescente apoio da Igreja Geral e em colaboração 
com a Igreja e a Sociedade e o institucional Grupo de Tra-
balho para a Emigração, durante o último quadriénio o Plano 
foi bem-sucedido em:

1. Participar nos debates acerca da migração global e ao 
enviar jovens líderes para participarem nesses eventos 
como oradores.

2. Planear e implementar programas elementares de 
ligação à internet destinados aos migrantes da América 
Central e Estados Unidos, em cooperação com as igre-
jas Metodistas na região. 

3. Manter os líderes e as igrejas informados acerca dos 
problemas relacionados com a migração, a nível nacio-
nal e estatal.

4. Contribuir para a elaboração de resoluções que defen-
dem reformas para uma migração tolerante e ao apoiar 
tanto o “Dream Act” como a “Deferred Action”.

5. Criar material pedagógico destinado a facilitar o diálogo 
respeitante aos problemas da imigração de forma a que 
algumas soluções práticas pudessem ser implementadas.

6. Participar nas conversações “Black-Brown”.
7. Apoiar as vigílias dos pregadores em frente à Casa Bran-

ca, as orientações aos imigrantes, as acções para tentar 
parar as deportações durante os fins-de-semana “Not 
One More”, etc.

IV . Observando o Caminho à Nossa Frente: 
Objectivos para o Quadriénio 2017-2020 

Baseando-se na análise às actuais realidades, aos pre-
gadores, às consultas e à praxis quotidiana do ministério 

com Hispano-Latinos, o Plano recomenda que a Conferên-
cia Geral continue a investir esforços e todo o empenho no 
quadriénio de 2017-2020 nas seguintes áreas de ministério 
com as seguintes metas e objectivos bem definidos e incluídos 
nesta petição quadrienal: 

A. Sobre o Desenvolvimento de Liderança

Desenvolver lideres Cristãos com bons princípios e 
cujo trabalho seja relevante para as gerações actuais de His-
pano-Latinos quer nos Estados Unidos quer no estrangeiro. O 
Plano vai de encontro a esta proposta através da implantação 
dos seguintes objectivos:

1. Estrategicamente identificar, recrutar e treinar novos lí-
deres para o ministério para que se dediquem às suas 
comunidades locais, constantemente em mutação.

2. Acompanhar as conferências anuais e a Igreja Global 
para estrategicamente organizar os recursos disponíveis 
na organização tendo em vista a identificação, o recru-
tamento e a orientação de uma nova geração de líderes 
com bons princípios, de forma a produzirem bom im-
pacto junto das suas comunidades. 

B. Sobre o Crescimento da Igreja

Prestar assistência no desenvolvimento de novos locais 
de culto e às igrejas hispano-latinas num processo de revital-
ização e transformação, para que se transformem em congre-
gações missionárias. O Plano vai de encontro a esta proposta 
através da implantação dos seguintes objectivos:

1. Disponibilizar assistência técnica e financeira às con-
ferências anuais e distritos no desenvolvimento de no-
vos locais de culto.

2. Identificar conscientemente, recrutar e formar equipas 
missionárias locais de novos líderes para o ministério, 
entre os membros hispano-latinos americanos, que são 
de 2ª ou 3ª geração, que criarão comunidades de fé e 
ministérios comunitários dentro das suas comunidades 
locais em constante mudança.

3. Disponibilizar subsídios financeiros para capacitar o des-
dobramento dos ministérios das equipas missionárias lo-
cais, criadas a partir do processo de formação de equipas 
de ministério, e equipas de pastores-mentores e de mis-
sionários leigos, criadas através do processo Módulo I-II.

C. Sobre o Ministério com os Pobres e a Migração

Equipar e apoiar a igreja para o serviço de compaixão 
global. O Plano vai de encontro a esta proposta através da 
implantação dos seguintes objectivos:

1. Compreender e monitorizar o desenrolar das situações 
que afectam globalmente os migrantes e as nações de 
onde saem, por onde transitam e as que os recebem. 
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2. Procurar e desenvolver novas parcerias para sensibilizar 
e responder ao fenómeno da migração global. 

V . Trabalho Conjunto de Peregrinos: 
Estruturas e Recursos

Num esforço de ser mais eficaz e maximizar a utilização 
dos recursos disponíveis, o Gabinete Nacional dos NPHLM 
estará a funcionar nas novas instalações dos Ministérios 
Globais e sob a sua administração, embora mantendo a sua 
actual estrutura; nomeadamente, o gabinete nacional e o 
seu coordenador, e o Comité Nacional do Ministério His-
pano-Latino e o seu comité executivo. 

A. Parceria das Agências Gerais

A missão da Igreja Metodista Unida é criar discípulos de 
Jesus Cristo para a transformação do mundo, uma missão que 
nos chama a todos para um mundo de necessidades e de desa-
fios, em que, neste momento, os hispano-latinos são uma pri-
oridade. No entanto, com base nas experiências e avaliações 
dos quadriénios anteriores, actualmente, o Plano acredita que 
Deus chama toda a Igreja para se envolver num trabalho mais 
focado e renovado para este sector da população, como parte 
da missão da Igreja Metodista Unida. No passado, os repre-
sentantes das agências de programa geral, que trabalharam em 
diversos elementos do Plano Nacional, em colaboração com 
o Comité Nacional dos Ministérios Hispano-Latinos, demon-
straram criatividade e eficácia neste processo colaborativo de 
concretização da visão e missão do Plano. Com base neste 
conhecimento precedente, estamos confiantes que, através da 
graça de Deus, as agências gerais continuaram ser parceiros 
do Plano Nacional, para enfrentar a complexidade de desafios 
e oportunidades, proporcionadas por um mundo que, mais do 
que nunca, dá prioridade às desigualdades, individualismo e 
violência, em vez dos princípios do Reino de Deus.

Na colaboração contínua com o Comité Nacional dos 
Ministérios Hispano-Latinos, espera-se que cada agência 
geral continue a colaborar na implementação do Plano Nacio-
nal e no sentido dos seus objectivos propostos, bem como, os 
objectivos para o quadriénio 2017-2020, conforme descrito 
nos seguintes parágrafos:

1. Disponibilizar um processo de acompañamiento (acom-
panhamento) para prestar assistência às conferências 
anuais para desenvolver e avaliar os seus planos es-
tratégicos para os ministérios Hispano-Latinos, tendo 
por base as orientações desenvolvidas sob a direcção 
do Comité Nacional dos Ministérios Hispano-Latinos 
e disponibilizar subsídios correspondentes para con-
ferências, para desenvolvimento de liderança, acom-
panhamento de conferências anuais e desenvolvimento 

de estratégias para as igrejas locais, desenvolvimento de 
novas congregações e trabalho com a imigração e out-
ros problemas sociais cruciais.

2. Conceber, testar e aperfeiçoar programas modelo e re-
cursos que utilizem a metodologia do Plano Nacional, 
para responder às necessidades identificadas na imple-
mentação do Plano Nacional.

3. Projectar e implementar workshops Módulo III refer-
entes a temas sistemáticos e estruturais relacionados 
com hispano-latinos e a imigração, cuidados de saúde, 
educação, desemprego, habitação e pobreza, entre  
outros problemas sociais.

4. Conceber e actualizar workshops de Módulo I e II para 
os missionários leigos e equipas de mentores dos pas-
tores e conceber e implementar workshops de Módulo 
III nas áreas de ministério relacionadas com a criação 
de discípulos de Jesus para a transformação do mundo.

5. Dotar de recursos a revitalização e a mobilização de 
congregações hispano-latinas, em particular através do 
processo de mobilização congregacional, descrito pre-
viamente no Plano Nacional.

6. Promover e colaborar na análise de currículo do pro-
grama de estudos, para reflectir as prioridades e objecti-
vos, e coordenar e actualizar a qualidade académica do 
programa de estudos de Espanhol, tornando-o mais rel-
evante em contexto e para a comunidade Hispano-Lati-
na, em colaboração com os directores e faculdades de 
escolas com programa de estudo de Espanhol.

7. Produzir materiais para pastores que servem a Igreja 
Metodista Unida, provenientes de outros países e de-
nominações, para auxiliá-los a aumentar a sua com-
preensão da cultura Hispano-Latina e no contexto dos 
Estados Unidos e da doutrina e política das Igrejas 
Metodistas Unidas.

8. Continuar a obra do grupo de trabalho existente para 
conceber, testar, implementar e avaliar pelo menos um 
modelo alternativo de educação teológica para líderes 
pastorais hispano-latinos com faculdades, seminários e/
ou centros de formação que facilitem a evolução destes 
pastores para a ordenação.

9. Conceber e efectuar workshops de Módulo III em con-
ferências anuais para reforçar a compreensão que a Ig-
reja Metodista Unida possui sobre a teologia, espiritual-
idade e ethos hispano-latinos, bem como a compreensão 
sobre a contribuição da comunidade hispano-latina da 
Igreja Metodista Unida para o ethos e ministério geral 
Metodista Unido.

10. Identificar oportunidades de colocação para mis-
sionários, que apoiem as estratégias, prioridades e ob-
jectivos delineados pelo Plano Nacional, e recrutar, for-
mar, comissionar, destacar e acompanhar, pelo menos, 
50 missionários.
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11. Promover e administrar o Fundo de Desafios Nacionais 
para os Ministérios Hispânicos.

B. Coordenação Nacional

Apoiar e coordenar a implementação do NPHLM; o 
Plano recomenda a continuação de um gabinete nacional, 
dirigido por um coordenador e orientado por um comité na-
cional. Diversos factores fazem da coordenação do Plano 
Nacional, uma função importante e necessária. É necessário 
um coordenador para trabalhar com todas as agências gerais 
e conferências anuais da igreja e facilitar a colaboração in-
teragências. Apenas um gabinete nacional pode proporcio-
nar a comunicação regular e a troca de histórias de sucesso, 
solicitadas pelos líderes da conferência anual. Tendo sido 
efectuada uma avaliação pormenorizada do ministério His-
pano-Latino, o NPHLM reconhece a necessidade de aval-
iações e pesquisa contínuas do trabalho das denominações 
entre as Hispano-Latinas. Existe um desejo forte de apren-
dizagem a partir dos exemplos dos ministérios Hispano-Lati-
nos bem-sucedidos, esses exemplos necessitam ser recolhidos 
e divulgados regularmente. Essa pesquisa, recolha de dados e 
divulgação necessita ser efectuada a nível nacional para uti-
lização eficaz e eficiente. O Plano recomenda que o gabinete e 
o coordenador nacionais continuem colocados nas instalações 
dos Ministérios Globais.

C.  O Comité Nacional do Ministério Hispano-
Latino 

1 . Organização . O Plano recomenda que o Comité Nacio-
nal do Ministério Hispano-Latino continue a ser a enti-
dade responsável pela supervisão e orientação na imple-
mentação do NPHLM seja composto por 15 membros 
que possuam os seguintes critérios:

 a.  Dois bispos nomeados pelo Conselho dos Bispos, re-
sponsáveis pelos fundos do Fundo Episcopal.

 b.  Um representante de, e nomeado, pelos MARCHA 
(Metodistas Associados Representando la Causa 
Hispano-Americana).

 c.  Um membro do conselho eleito, pertencente às juntas 
de programa geral:  Igreja e Sociedade, Ministérios 
do Discipulado, Ministérios Globais e Educação Su-
perior e Ministério; todos eles a serem nomeados e 
financiados pelas respectivas agências.

 d.  Até sete membros gerais, seleccionados pelo Comité 
Nacional dos Ministérios Hispano-Latinos, para re-
flectir a constituição diversificada da Igreja Metodista 
Unida no que se refere a sexo, idade, estatuto de leigo 
ou de clérigo, hispano-latinos e não-hispânico, tam-
bém com inclusão jurisdicional. Pelo menos um, terá 
de ser uma pessoa com envolvimento nos ministérios 
brasileiros nos EUA.

 e.  Além dos membros do comité, pelo menos um colab-
orador de cada uma das agências do programa com 
responsabilidade sobre os ministérios hispano-lati-
nos dentro da agência do programa geral (e outras 
pessoas, conforme seja necessário) será convidado a 
servir no comité com voz, mas sem direito a voto, to-
dos eles seleccionados e financiados pelas respectivas 
agências.

 f.  Um representante da Editora Metodista Unida, das 
Comunicações Metodistas Unidas, da Comissão Ger-
al sobre Religião e Raça e da Comissão Geral sobre 
o Estatuto e Papel das Mulheres—estes dois últimos 
servirão, mais tarde, como monitores—serão convi-
dados para as reuniões do comité, todos eles seleccio-
nados e financiados pelas respectivas agências.

2 . Funções e Responsabilidades . O Plano recomenda que 
o Comité Nacional seja encarregado de:

 a.  Definir a política e direcção para o desenvolvimen-
to, implementação, monitorização e avaliação do 
NPHLM. 

 b.  Conduzir a igreja no desenvolvimento de directrizes 
para a concessão de subsídios e programas para os 
ministérios hispano-latinos com as agências gerais, 
seminários, conferências anuais, centros de formação 
e outros, responsáveis pela implementação dos com-
ponentes do Plano Nacional.

 c.  Coordenar respostas de todas as agências gerais e 
conferências anuais para o Plano e facilitar a colabo-
ração interagências.

 d.  Supervisionar e prestar assistência na avaliação de 
programas nos ministérios hispano-latinos pelas 
agências gerais e conferências anuais.

 e.  Dar orientação e prestar apoio ao gabinete do Plano 
Nacional.

 f.  Empreender iniciativas de programa em resposta às 
necessidades identificadas em colaboração com as 
agências do programa geral, seminários, centros de 
formação e conferências anuais e dar a aprovação final 
na distribuição de fundos de financiamento atribuídos 
ao Plano Nacional.

 g.  Rever as orientações existentes, conforme seja 
necessário, para o Fundo de Desafio e prestar apoio 
na promoção do Fundo.

 h.  Promover e apoiar a necessária pesquisa em curso 
sobre questões que afectam as comunidades his-
pano-latinas e a missão da Igreja Metodista Unida 
junto destas comunidades.

 i.  Construir uma relação forte com o plano holístico 
para a América Latina e Caraíbas, dada a natureza 
global desses ministérios.
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Pedido de Orçamento para o Quadriénio 2017-2020

Junta Geral de Ministérios Globais       3 .194 .226,00 dólares americanos
• Estratégia de conferências anuais e igrejas locais  
• Desenvolvimento de equipa missionária da conferência 
• Recrutamento de nova geração de missionários leigos 
• Processo de candidatura de desenvolvimento missionário local 
• Capacitação da equipa missionária local 
• Migração global 
• Gabinete coordenador de programas 
• Formação do comité nacional 
• Taxas administrativas 

Total Geral:         3 .194 .226,00 dólares americanos

 j.  Enviar um representante ao grupo de trabalho nacion-
al Metodista Unido sobre a imigração.

 k.  Apresentar um relatório oral, em aditamento ao 
relatório escrito, para a Conferência Geral de 2020 da 
Igreja Metodista Unida.

VI . Material de Viagem: Orçamento para o 
Quadriénio 2017-2020

Para atingir os objectivos acima mencionados com a 
presente organização, solicitamos que a Conferência Geral 
de 2016 aprove o montante de 3.194.226,00 dólares ameri-
canos para a implementação do Plano Nacional referente ao 
Ministério Hispano-Latino no quadriénio 2017-2020. Esta 
importância será atribuída aos Ministérios Globais em con-
sulta com o Comité Nacional do Ministério Hispano-Latino. 
Os fundos atribuídos aos Ministérios Globais através do 
NPHLM, à excepção dos fundos designados para o gabinete 
nacional, para o coordenador, para os colaboradores e Comité 
Nacional do NPHLM, serão utilizados para iniciativas do 
programa, para reforçar e apoiar a conferência anual e os 
ministérios das igrejas locais com pessoas hispano-latinas, de 
acordo com as prioridades e critérios do NPHLM. 

Para cumprir os requisitos de trabalho do PNMHL, um 

gabinete nacional irá continuar com um elemento do pessoal 

executivo, isento de encargos, a tempo inteiro, com colabora-

dores adicionais, se necessário e se financeiramente possível, 

colocado administrativamente dentro dos Ministérios Globais 

sob a direcção da Comissão Nacional do PNMHL. O mem-

bro executivo será seleccionado pelo Comité Nacional do 

NPHLM após consulta aos Ministérios Globais.

Uma parte das iniciativas do programa delineado no 

PNMHL será financiada através de orçamentos das várias 

agências de programa geral da UMC e respectivos organ-

ismos directores. Todos os fundos atribuídos pelo NPHLM 

serão designados como itens separados dentro dos programas 

gerais dos Ministérios Globais.

Recomendamos que estes fundos sejam atribuídos ao 

programa geral dos Ministérios Globais, de acordo com as 

responsabilidades atribuídas, sendo a atribuição final deter-

minada pelo Comité Nacional do PNMHL em consulta com o 

Conselho Geral de Finanças e Administração. 

VII . E a Caminhada Continua:  
Observações Finais

Com estas alterações dramáticas e aceleradas e desafios 
de encruzilhadas, para os Metodistas Unidos o século XXI 
representa mais um patamar da história que põe à prova a 
fé, os valores e as convicções da UMC. É uma altura em que 
somos chamados a renovar a nossa parceria com Deus, nessa 
visão intemporal de criação de um mundo em que os mem-
bros da UMC, transformados pelo poder do Espírito Santo, 
celebram a vida na sua plenitude. Estamos a avançar devagar 

mas firmemente nessa direcção, embora haja ainda um longo 
caminho a percorrer e muito trabalho para fazer. 

Sabemos que tempos difíceis nos esperam, à medida que 
avançamos com fé e esperança. Sabemos que nos cruzaremos 
com espinhos e cardos da destruição ou do criticismo cínico. 
As feras selvagens do “status quo” e as estruturas e ideolo-
gias rígidas que, frequentemente, asfixiam a igreja, tentarão 
fazer-nos desistir ou recuar para onde viemos. O calor abrasa-
dor da luta em pleno deserto far-nos-á desejar os privilégios 
de que desfrutámos anteriormente, nos percursos isentos de 
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riscos do conforto institucional. Mas, esse passado também 
nos ensinou que, à medida que avançamos com resiliência 
esperançada, aparecerão diversos oásis e anfitriões hospital-
eiros dar-nos-ão as boas-vindas de braços abertos, para que 
possamos descansar e retemperar as nossas forças. No nosso 
íntimo sabemos que cicatrizaremos as nossas feridas, en-
contraremos abrigo, alimento, água, amizade e palavras de 
incentivo para prosseguirmos até ao próximo santuário, até 
chegarmos ao nosso destino, no fim do horizonte. Com o seu 
empenho e ajuda, podemos e conseguiremos o lar que todos 
nós almejamos! 

À medida que caminhamos juntos nesta estrada que con-
duz à vida e demonstramos compaixão para com indivíduos 

e comunidades que estão feridos, ou estão demasiado fracos 
para caminharem pelo seu próprio pé (Lucas 10:33; Corín-
tios 2 - 1:16), lembremo-nos que apenas na presença de Deus 
há “abundância de alegrias” (Salmos 16:11 JFARC). Ombro 
a ombro, prontos para derrotar as forças do desânimo, com-
placência e indiferença, podemos e iremos enfrentar os desa-
fios que se cruzam no nosso caminho e beneficiar das opor-
tunidades para vencer, sempre confiantes de que a Palavra 
de Deus é “lâmpada” para os nossos pés e uma “luz” para o 
nosso caminho (Salmos 119:105 JFARC), e que apenas Deus 
pode preparar “no mar um caminho”, e “nas águas impetuo-
sas uma vereda” (Isaías 43:16 JFARC).
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I . Origens e Primeiro Quadriénio

Na Conferência Geral de 2012, a Igreja Metodista Unida 
sublinhou o entendimento Wesleyano da igreja como uma 
paróquia mundial, ao criar o Plano de Ministério dos Nativos 
das Ilhas do Pacífico (O Plano), o mais recente de cinco planos 
étnicos nacionais, que destacam a diversidade da igreja nos 
Estados Unidos. O objectivo geral do Plano é ir ao encontro das 
comunidades Insulares do Pacífico, para a criação de discípulos 
de Jesus Cristo para a transformação do mundo.

A. Declaração de Missão

São quatro as missões de O Plano:

1. Capacitar os Metodistas Unidos Nativos do Pacífico, 
para que possam participar totalmente na vida da igreja 
e ser agentes do amor Cristão e do serviço dentro da 
comunidade mundial. 

2. Permitir aos Metodistas Unidos Nativos do Pacífico 
propagarem a sua vida de fé nos seus novos ambientes, 
incorporando as suas dádivas oriundas dos lares espal-
hados pelas respectivas ilhas com os recursos apropria-
dos no seu novo lar. 

3. Reunir todos os membros da igreja trazendo as difer-
entes e diversas dádivas à mesa do Senhor e assegurar 
que a igreja é moldada por todos.

4. Afirmar o legado comum dos Habitantes das Ilhas do 
Pacífico, cuja identidade está parcialmente ancorada à 
partilha do Oceano Pacífico e à diversidade das suas 
histórias, tradições e linguagens específicas.

B. Circunscrições e Antecedentes

Como uma iniciativa étnica, o Plano agrupa pessoas de 
três grupos distintos de Habitantes das Ilhas do Pacífico, de: 

•  Micronésia, incluindo as Ilhas Marianas, Carolinas e 
Marshall.

•  Melanésia, incluindo as Ilhas Fidji, Salomão e Papua 
Nova Guiné.

•  Polinésia, incluindo, Samoa, Tonga, Taiti, as Ilhas 
Cook, e Havai. 

Presentemente, Chamorros (originariamente das Ilhas 
Marianas), as Ilhas Fidji, Samoa e Tonga abrangem mais 
de 75 congregações e/ou ministérios UMC dos Nativos das 
Ilhas do Pacífico, primordialmente na Jurisdição Ocidental 
dos Estados Unidos. Segundo os dados dos censos dos EUA, 
os Habitantes das Ilhas do Pacífico começaram a deslocar-se 

para os EUA antes da década de 1970, com a grande onda 
de migração ocorrida na década de 2000. Muitos desses imi-
grantes Nativos das Ilhas do Pacífico possuem uma grande 
fé, incluindo no Metodismo, enraizada no seu contexto cul-
tural para sobreviver nessas novas condições. Em 1822, a 
Igreja Metodista da Austrália enviou os seus primeiros 
missionários para o Tonga. A Igreja Metodista cresceu nas 
Ilhas do Pacífico em parte devido aos tonganeses terem par-
tilhado a evangelização com as restantes Ilhas do Pacífico, 
um trabalho que perdura até aos dias actuais. Os Habitantes 
das Ilhas do Pacífico encontram-se em novas condições e 
procuram tornar a sua experiência de fé relevante e aplicável 
à vida num novo país e cultura. A forte e interligada rede so-
cial e cultural das Ilhas do Pacífico permitiu aos imigrantes 
criar comunidades de fé bem-sucedidas, que tira partido 
das experiências da vida de pessoas acostumadas a viver na 
prática a mutualidade e a reciprocidade, condizente com os 
ensinamentos bíblicos. 

C. Desafios

Contudo, existem lacunas entre este modo de vida e as 
realidades sociais dos dias de hoje. Existem desafios comuns 
nas sociedades de imigrantes, tais como a pobreza, saúde pre-
cária, violência de gangs e carência de educação. 

 
O Plano procura abordar esses desafios sociais, juntam-

ente com a implantação e fortalecimento de congregações. 
Ao proceder deste modo, fortalece as comunidades de fé 
dos Metodistas Unidos Nativos das Ilhas do Pacífico e per-
mite-lhes utilizar plenamente as suas dádivas e graças e, as-
sim, contribuir ainda mais para o mandato da igreja para criar 
discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo.

A tarefa de fortalecimento das congregações e ministérios 
existentes tem implicações culturais. Como imigrantes re-
centes, os Metodistas Unidos Nativos das Ilhas do Pacífico 
identificam-se mais com as igrejas nativas do que com a Igreja 
Metodista Unida. Os ministérios existentes foram instalados 
em parte para ajudar a aliviar uma sensação de alienação que 
caracteriza a primeira geração de imigrantes e, em resultado 
disso, as igrejas e ministérios assemelham-se bastante com as 
dos seus países de origem. Esta abordagem permite a trans-
missão de sólidas dádivas espirituais, tais como a orientação, 
a formação de pequenos grupos Wesleyanos, espiritualidade 
profunda e cantos enérgicos e culto.

O Plano de Ministério dos Nativos das Ilhas do Pacíf-
ico é um ministério prático, que a denominação pode utilizar 
para disponibilização de orientação, direcção e crescimento 
dos ministérios dos Nativos das Ilhas do Pacífico. É um meio 
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de autodeterminação, dado que permite aos Nativos das Ilhas 
do Pacífico nomear e definir os problemas e proporcionar es-
tratégias significativas e adequadas para fortalecimento dos 
ministérios dos Nativos das Ilhas do Pacífico. 

 
A tarefa de fortalecimento do ministério dos Nativos das 

Ilhas do Pacífico não é um produto final. É um meio de forta-
lecimento pleno da conexão Metodista Unida. O sucesso do 
ministério dos Nativos das Ilhas do Pacífico será medido pelo 
modo como a igreja é fortalecida pela participação e envolvi-
mento dos Habitantes das Ilhas do Pacífico. Os Nativos das 
Ilhas do Pacífico possuem um sentido profundo de lealdade 
a Deus, que foi incutido no seu ambiente nativo e afirmado 
e reafirmado nas suas experiências de vida. A cultura e a fé 
caminham de mãos dadas para formar uma fundação forte e 
resiliente que os impele a abraçar o Metodismo Unido e tudo 
o que ele abarca. Nestes tempos de desafios, uma fé e uma 
resiliência vibrantes nascidas de uma maneira comprovada de 
vida são activos valiosos e necessários para a Igreja Metodista 
Unida. Os Nativos das Ilhas do Pacífico têm muito para rece-
ber e muito a dar na Igreja Metodista Unida.

D. Actividades do Quadriénio Actual

O Plano de Ministério dos Nativos das Ilhas do Pacífico, 
organizado em 2013, possui um comité executivo consultivo, 
constituído por 10 membros, que foram eleitos pelos caucus 
constituintes, nomeadamente o fidjiano, o samoano e o ton-
ganês. O comité reúne-se uma vez por ano para considerar e 
projectar as próximas etapas.

O Plano foi lançado em Setembro 5-7 de 2013, na con-
vocação “O que Salta à Vista”, em Santa Ana, na Califórnia, 
para apresentá-lo como um programa mandato da Conferên-
cia Geral. O lema das escrituras foi os Provérbios 29:18 
(JFARC): “Não havendo profecia, o povo se corrompe.” 
Cento e cinquenta clérigos e leigos empenharam-se em con-
junto no culto, workshops e sessões de planeamento. Estas 
sessões foram orientadas pela interpretação dos objectivos do 
Plano, demonstrando como o Plano beneficia as comunidades 
de fé em cinco áreas de foco: desenvolvimento congregacio-
nal, desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de recur-
sos linguísticos, ministério com os pobres e vida saudável. 

Foi analisado o trabalho das agências gerais e outras or-
ganizações denominacionais. Outros temas abordados foram 
as parcerias leigos-clérigos, participação nas conferências an-
uais, formação de redes, reuniões de pequenos grupos, orien-
tação e alinhamento das visões missionárias dos Metodistas 
Unidos e dos Nativos das Ilhas do Pacífico.

 
Alguns eventos de “visionamento”, frequentemente, em 

conjunto com linhas linguísticas/culturais, antecederam e 
seguiram-se à convocação de Santa Ana. Nestes, incluiu-se 
a sessão de visionamento “Talanga” (“Vamos Construir”), 

para a comunidade tonganesa, na Conferência Anual Cal-
ifórnia-Pacífico e a formação “O que Salta à Vista” na Igreja 
Metodista Unida tonganesa Waimanalo First, no Havai. Os 
eventos de formação para cada grupo linguístico ocorreram 
em colaboração com as agências gerais, as Mulheres Meto-
distas Unidas e as Igrejas Locais da Raça e Etnia (Racial Eth-
nic Local Churches, RELC). 

O Plano apoiou a compra de material de culto e educa-
cional no respectivo idioma, incluindo Bíblias e hinários em 
Fidjiano para a Igreja Metodista Unida Shoreline, na Con-
ferência Anual do Noroeste do Pacífico. Também disponibi-
lizou recurso para os ministérios dos jovens em Sacramento, 
Palo Alto, Santa Rosa, Hayward e San Bruno, na Califórnia, 
bem como para Seattle, em Washington. Em Hayward, foi di-
sponibilizado um subsídio para ajudar o ministério dos jovens 
a desenvolver liderança musical para o culto; em Seattle, os 
jovens receberam formação de como transportar os mais ido-
sos e os mais jovens até à igreja. Em San Bruno, foi disponibi-
lizado formação informática a jovens e a adultos.

 
A resposta ao Plano foi esmagadoramente positiva entre 

as conferências anuais e as congregações dos Nativos das Il-
has do Pacífico. Existe uma sensação de ter sido incluído e 
valorizado. Nem todas as necessidades foram satisfeitas, mas 
existe uma sensação crescente de parceria entre a conexão 
Metodista Unida, de que é desejável e possível colocar as pri-
oridades das congregações e comunidades étnicas dentro do 
âmbito da missão de Deus, através da Igreja Metodista Unida.

II . Programa e Proposta de  
Estratégias para 2017-2020

Em seguida, são apresentadas seis áreas para o próximo 
quadriénio, agora que o Plano está solidamente estabelecido.

A. Desenvolvimento de Liderança

1 . Eventos de Formação e Recrutamento . Serão dis-
ponibilizados doze eventos para clérigos e leigos, para 
incentivo e acompanhamento por cada caucus (o ton-
ganês, o fidjiano e o samoano), incluindo as sessões nas 
suas convocatórias anuais.

2 . Novo Desenvolvimento de Liderança Juvenil . Patrocí-
nio de dois eventos para o desenvolvimento de liderança 
de jovens e jovens adultos. O Plano irá colaborar com 
a Junta Geral do Discipulado, a Junta Geral de Ensino 
Superior e Ministério, entre outros, disponibilizando 
bolsas de estudo para que os jovens e jovens adultos 
possam participar em plenitude.

B. Crescimento da Igreja

1 . Quatro Novas Comunidades de Fé . Estas reunir-se-
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ão com cada caucus de clérigos para debater o desen-
volvimento de novas igrejas, incentivando os pastores a 
olharem para além de suas paróquias actuais no intuito 
de detectarem possibilidades de novas comunidades de 
fé perto de si .

2 . Revitalização dos Quatro Ministérios Existentes . 
Depois de consultar o pastor e os superintendentes dis-
tritais, o Plano irá identificar as necessidades da con-
gregação em áreas como a formação de liderança ou o 
culto. O Plano ajudará no desenvolvimento de uma es-
tratégia e irá disponibilizar assistência na revitalização 
das congregações.

3 . Um Ministério de Nova Geração Multi-racial . O Pla-
no irá apoiar a organização Juventude e Jovens Adultos 
Nativos do Pacífico a reunirem-se a nível nacional, uma 
vez por ano, com o objectivo de incentivar o desenvolvi-
mento de liderança e a orientação de missões. Os jovens 
e jovens adultos serão recrutados para participarem em 
eventos e programas disponibilizados pelas agências 
gerais através da Igreja Metodista Unida.

C. Programas de Jovens e Jovens Adultos

1 . Eventos de Formação de Liderança . Dez eventos 
serão designados particularmente para as comunidades 
de jovens e jovens adultos Nativos do Pacífico, nas ju-
risdições com um número significativo de habitantes do 
Pacífico, que serão determinadas posteriormente.

2 . Programas de Integração . O Plano estabelecerá par-
cerias com as congregações locais para iniciar 10 pro-
gramas de integração musical e evangelística, projecta-
dos para os jovens e jovens adultos nas suas igrejas ou 
cidades locais.

3 . Subsídios às Congregações . Serão concedidos dez sub-
sídios nos locais onde forem desenvolvidos programas 
extracurriculares ou sessões de reforço escolar e activ-
idades para os jovens. Estes subsídios podem também, 
ser aplicados em workshops de formação profissional/
procura de emprego de jovens adultos.

D. Ministério com os Pobres

1 . Desenvolvimento Comunitário de Integração . O Pla-
no irá disponibilizar três subsídios, um para cada grupo 

de idioma e irá escolher a melhor proposta das igrejas 

na organização de um programa de integração da co-

munidade.

E. Desenvolvimento de Recursos Linguísticos

1 . Recursos de Multimédia . O Plano irá encorajar e apoiar 

as congregações a desenvolverem e manterem um web-

site profissional que irá apresentar as suas comunidades 

de fé e actividades.

2 . Materiais de Estudo e de Formação . O Plano irá aju-

dar as congregações na aquisição de materiais para a 

catequese, música para o culto, histórias da Bíblia para 

crianças e folhas de trabalho para a educação Cristã.

3 . Prémios de Criatividade . O Plano irá atribuir 10 prémi-

os de criatividade na composição musical para o culto.

F. Promoção de Vida Saudável e Educação

1 . Desenvolvimento de Recursos . O Plano irá consultar 

a unidade de Saúde Global dos Ministérios Globais so-

bre projectos ou programas adequados. Irá desenvolver 

(com objectivos linguísticos) ou apoiar as congregações 

a obterem recursos nas seguintes áreas: alimentação 

saudável, educação alimentar e nutrição e doenças 

crónicas, incluindo hipertensão, diabetes, saúde oral, 

sensibilização para a saúde mental, violência doméstica 

e cuidados geriátricos.

III . Recomendação: O Pedido de Orçamento 
para 2017-2020

Pedimos ao Fundo de Serviço Mundial que atribua ao 

Plano do Ministério dos Nativos do Pacífico, em 2017-2020, 

a importância de 543.544 dólares americanos. Este investi-

mento terá um impacto duradouro na comunidade dos Ha-

bitantes do Pacífico para o Reino de Deus e um impacto 

duradouro na Igreja Metodista Unida, como força para criar 

discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo. 
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“Partilhei sobre a Prevenção da Transmissão de Mãe para 
Filho (PTMPF) com o meu marido, com a minha emprega-
da doméstica, com os meus amigos mais chegados, com a 
minha congregação e, finalmente, encontrei quatro grávidas 
que, neste momento, estão todas elas registadas no hospital 
para Cuidados Pré-natais, o que significa que irão efectuar 
rastreio e formação sobre o VIH.” 

—Sr.ª Merlyn, Aliança Nacional Cristã contra a SIDA/VIH 
(Christian SIDA/HIV National Alliance, CANA),  

Nova Deli, Índia, projecto financiado pelo  
Fundo Global contra a SIDA da Igreja Metodista  

(United Methodist Global AIDS Fund, UMGAF).

Para os Metodistas Unidos o combate contra o VIH e a 
SIDA continua a ter prioridade máxima, dado que a igreja in-
tervém nas doenças relacionadas com a pobreza, melhorando 
globalmente a saúde. Com mais de 35 milhões de pessoas 
infectadas com o VIH e com milhões a ficarem infectadas a 
cada ano que passa, a igreja é chamada a estar no primeiro 
plano da luta para melhorar a educação, a prevenção, os 
cuidados e o tratamento. 

O VIH e a SIDA afectam particularmente os pobres do 
mundo. Apenas 38 porcento recebe medicamentos anti-ret-
rovirais vitais. Anualmente, morrem mais pessoas devido ao 
VIH do que a malária ou a tuberculose. 

Nos Estados Unidos, as taxas de SIDA estão a aumentar 
nas mulheres afro-americanas, latinas, mulheres mais velhas, 
bem como as que consomem drogas por via intravenosa.

Globalmente, dos 35 milhões de pessoas infectadas, 
quase 50 porcento são mulheres. Na África Subsariana, 58 
porcento são mulheres. Embora existam medicamentos que 
impedem a transmissão de mãe para filho, todos os anos, na-
scem cerca de 240.000 crianças positivas ao VIH.

Just Save ONE

O UMGAF é uma iniciativa de saúde global da Igreja 
Metodista Unida. Neste quadriénio, o Comité Inter-agên-
cias do Fundo Global Contra a SIDA dos Metodistas Unidos 
(UMGAF) adoptou o slogan “Salve Apenas Uma”, chamando 
particularmente a atenção para a importância de ajudar uma 
criança a nascer sem a infecção do VIH. Dado que os fundos 
para subsídios foram limitados, devido a outras prioridades da 
igreja, o Comité dedicou-se, principalmente, a apoiar projec-
tos na África e na Ásia, que procuram impedir a transmissão 
de mãe para filho. Todos os dias nascem, aproximadamente, 
nove bebés com VIH—algo totalmente evitável, caso a mãe 
tenha acesso a exames de rastreio VIH e a tratamento. Trinta 
e oito porcento das mulheres grávidas não possuem acesso a 
medicamentos contra a SIDA. 

Historial

O UMGAF foi criado em 2004 pela Conferência Geral 
e serve como uma iniciativa educacional, de apoio e de con-
cessão de subsídios da Igreja Metodista Unida. É uma Ante-
cipação Especial (Antecipação n.º 982345) administrada por 
um comité inter-agências, composta por representantes do 
Conselho dos Bispos, da Junta Geral dos Ministérios Globais, 
da Junta Geral de Igreja e Sociedade, da Comissão Geral de 
Comunicações, das Mulheres Metodistas Unidas, da Divisão 
dos Ministérios para a Juventude e do Gabinete de Unidade 
Cristã e Relações Inter-religiosas, juntamente com seis ele-
mentos gerais não filiados nessas agências. O comité reúne-se 
duas vezes por ano. Cada agência contribui com tempo e re-
cursos para apoiar o trabalho do UMGAF, pelos quais esta-
mos muito agradecidos. 

Em cada reunião, o comité tem a oportunidade de dar voz 
às pessoas que vivem com SIDA e às agências intervenientes 
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na epidemia nas respectivas cidades, onde o comité se reúne. 
Estes diálogos enriqueceram significativamente e con-
tribuíram com informação para o nosso trabalho, dado que 
somos parceiros de conferências anuais em todo o mundo e 
de outros programas metodistas afins. 

 
Esforços Bem-sucedidos

• O UMGAF angariou fundos superiores a $3,5 milhões. 
Este dinheiro foi distribuído por 284 projectos em 44 
países. Os pedidos são efectuados através do Comité de 
Auxílio dos Metodistas Unidos (United Methodist Com-
mittee on Relief, UMCOR) e são avaliados metódica e 
regularmente quanto à sua eficácia. Para encontrar um 
mapa-mundo com os locais beneficiados com os nossos 
subsídios, visite a página: www.umglobalaidsfund.com, 
“Resources” (Recursos).

• Vinte e cinco porcento de todas as contribuições efectu-
adas através das igrejas locais para o UMGAF perman-
ecem nas respectivas conferências anuais para projectos 
contra a SIDA. Para consultar uma listagem das con-
ferências anuais e das suas actividades, visite a página 
www.umglobalaidsfund.com e clique em “Resources” 
(Recursos).

• Neste quadriénio, foram realizadas conferências educa-
cionais especiais sobre o VIH e a SIDA, para guias na-
tivos americanos e latinos. Estes eventos aumentaram o 
conhecimento sobre a epidemia da SIDA e sobre as for-
mas de evitar a sua propagação. Os participantes desen-
volveram os seus próprios planos de acção para levarem 
para as suas igrejas locais e conferências anuais.

• Em 2014, foi realizada em Denver, Colorado, uma con-
ferência sobre o VIH com incidência nos Estados Uni-
dos, a qual proporcionou oportunidades educacionais a 
125 participantes, incluindo uma faixa específica de 31 
representantes das conferências anuais, os quais rece-
beram formação intensiva em educação de pessoas e as 
respectivas conferências anuais sobre o VIH e a SIDA.

• Em 2016, uma conferência internacional sobre SIDA 
precedeu a Conferência Geral em Portland, Oregão, que 
incidiu nos problemas críticos actuais a exigir acção.

• Em 2015, o UMGAF patrocinou na África Oriental a 
Cimeira Metodista sobre a SIDA para pastores e guias 
leigos, em Nairobi, Quénia, em parceria com A Igreja 
Metodista do Quénia.

• Foram distribuídas gratuitamente a mais de 750.000 pes-
soas “Orações de Encorajamento” da Upper Room, para 
pessoas a viver com VIH e SIDA. Existem em mais de 
vinte idiomas; foram publicadas novas edições nas Fili-
pinas (em ilokano e em tagalog), Ruanda (em kinyarwan-
da) e uma versão interconfessional na Índia (em hindi e 
tamil). Foram disponibilizadas versões electrónicas du-
rante a crise de Ébola na Libéria e na Serra Leoa. 

• Os recursos para as igrejas locais foram produzidos e 
distribuídos para ajudar as pessoas nas congregações 
a tomar maior consciência sobre a crise da SIDA e o 
modo como devem reagir. Esses recursos incluem um 
Estudo para o Advento e informação sobre o Dia Mun-
dial da SIDA.

• Uma rede contra a SIDA de 2.500 Embaixadores é 
mantida pela Junta Geral da Igreja e Sociedade, que tra-
balha em estreita parceria com o UMGAF. São envia-
das newsletters periódicas aos Embaixadores contra a 
SIDA, com informação sobre os projectos do UMGAF, 
recursos e anúncios dos próximos eventos.

• Três pessoas receberam o Prémio de Embaixador con-
tra a SIDA durante a Conferência de 2014 do UMGAF, 
realizada em Denver, no Colorado. A Dr.ª Cheryl An-
derson, Professora do Antigo Testamento no Seminário 
Teológico e Evangélico de Garrett; o Rev. Ernie Turney, 
Pastor da Igreja Metodista Unida de Bering, no Texas; e 
Patricia Magyar membro desde há longa data do Comité 
UMGAF e Secretária Executiva para a Saúde Nacional 
na Junta Geral dos Ministérios Globais.

(esq.-dir.) Dr.ª Cheryl Anderson, Rev. Ernie Turney e Patricia Magyar

Desafios

• Conseguir que indivíduos, igrejas locais e conferências 
erradiquem o estigma e a discriminação por causa do 
VIH, através do envolvimento local em programas e ini-
ciativas de apoio. 

• Desenvolvimento de seminários educacionais na África 
Ocidental, Filipinas e, para afro-americanos, nos Esta-
dos Unidos.

• Suporte financeiro do UMGAF (Antecipação n.º 
982345). Os cheques de uma igreja local são encamin-
hados para o Tesoureiro da Conferência e 25 porcento 
permanecem na conferência anual para projectos espe-
ciais contra a SIDA. Ou as contribuições online podem 
ir directamente através de www.umglobalaidsfund.com.

• Financiando necessidades não colmatadas e propostas 
de todo o mundo. 

• Modificando as realidades e percepções sobre a SIDA. 
Nas nações desenvolvidas, como os Estados Unidos, a 
SIDA é neste momento considerada uma doença cróni-
ca, susceptível de ser gerida, devido à disponibilidade 
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de tratamento. Contudo, em países com taxas elevadas 
de pobreza e práticas culturais lesivas (tais como o casa-
mento de crianças, privação de direitos das mulheres e 
homofobia) as pessoas que contraem o VIH e desen-
volvem SIDA tem hipóteses diminutas de sobrevivên-
cia. A superação da apatia das pessoas das nações ricas 
para que façam chegar o tratamento e os cuidados de 
saúde que todos os filhos de Deus merecem é um desa-
fio significativo para o UMGAF. 

O Que Limita o Alcance dos Metodistas 
Unidos

Dado que o Fundo Global contra a Sida dos Metodistas 
Unidos não é suportado pelos dólares da contribuição, o traba-
lho do Comité está limitado aos fundos de maneio disponibi-
lizados pela Mesa Conexional. Isso significa que a angariação 
de fundos e a concessão de subsídios dentro da denominação 

também são limitadas. Se os Metodistas Unidos pretendem 
realmente que a saúde global seja uma das quatro priorida-
des da igreja, necessitam de ser investidos mais fundos para 
enfrentar o VIH e a SIDA. Todos os anos, as nossas igrejas 
espalhadas por todo o mundo pedem ajuda para os seus mi-
nistérios de base do VIH, mas nós não possuímos fundos para 
distribuir por esses ministérios valorosos.

O VIH e a SIDA ainda não foram erradicados—de facto, 
o próximo quadriénio é crítico, caso queiramos começar a li-
bertar o mundo do flagelo da SIDA. Pedimos-lhe que se junte 
a nós, tornando-se num Embaixador contra a SIDA e mobili-
zando apoios na sua igreja local e na conferência anual.

Linda Bales Todd e Donald E. Messer, Co-Presidentes

UMGAFund@gmail.com

www.umglobalaidsfund.com
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¶500 .

Número de petição: 60569-GM-¶500-G; West, Paulette S. -  
Birmingham, AL, EUA para os Coordenadores UMVIM 
jurisdicionais.

Coordenador  VIM jurisdicional

Adicionar ¶ 538 na secção Conferência jurisdicional, 
após ¶ 537 sobre a Comissão de homens metodistas unidos. 

Voluntários metodistas unidos em missão— 
Deverá existir um coordenador voluntário em missão 

(UMVIM) jurisdicional para a finalidade de coordenação 
dos voluntários, em colaboração com o UMVIM da conferên-
cia anual e Coordenadores de resposta a desastres na sua ju-
risdição e Gabinete de voluntários em missão dos ministérios 
globais. O coordenador jurisdicional estabelecerá uma rede 
para coordenar as oportunidades e recursos para os voluntári-
os em colaboração com a Junta Geral dos Ministérios Globais 
e outras agências da IMU, conforme necessário. O Coorde-
nador UMVIM jurisdicional irá comunicar a necessidade de 
Equipas de resposta antecipada na sua região em colaboração 
com o UMCOR.

Justificação:
Os Coordenadores UMVIM jurisdicionais mantêm as 

listas de projectos internacionais, nos EUA e de jovens para 
a denominação; bem como estabelecerão uma rede com os 
coordenadores UMVIM da conferência anual para fornecer 
recursos para a formação dos líderes de equipa. A função ju-
risdicional actual na JCS é igual à do Coordenador UMVIM e 
de resposta a desastres. O JCN e . . .

¶633 .

Número de Petição: 60964-GM-¶633-G; Furr, Steve - 
Jackson, AL, EUA para a Associação da Conferência Anual 
de Líderes Leigos.

Permissividade na Estrutura AC - CBGM

Com o objectivo de capacitar as conferências anuais 
para determinar a sua própria ordem de trabalhos e estrutura, 
emendar ¶ 633 como se segue:

¶ 633. Conselho de Conferência dos Ministérios 
Globais—1. A conferência anual irá poderá organizar um 
conselho de ministérios globais  ou outra estrutura para man-
ter a relação conexional e providenciar responsabilidades dos 
ministérios globais relacionadas com os objectivos e âmbito 

do trabalho da Junta Geral dos Ministérios Globais como 
definido em ¶¶ 1302-1303.

. . .
5. A conferência anual irá poderá estabelecer um comi-

té sobre o desenvolvimento da paróquia e comunidade ou 
atribuir essa responsabilidade a uma agência existente na 
conferência anual que vai satisfazer as responsabilidades 
relacionadas com os objectivos e âmbito da Junta Geral dos 
Ministérios Globais (¶ 1313).

¶633 .4b22 .

Número de Petição: 60002-GM-¶633.4b22-G; Paige, Peggy - 
Ingalls, MI, EUA para Defensores Rurais MU.

Gestor de Caso Distrital

Emendar ¶ 633.4 b) 22 ao acrescentar o seguinte:
(22) Nomear . . . Os coordenadores da conferência anual 

e de resposta a desastre distrital irão receber formação, pelo 
menos, uma vez por quadriénio. Adicionalmente, pelo menos 
uma vez por quadriénio, uma pessoa de cada distrito de cada 
Conferência Anual receberá formação sobre “gestão de caso” 
pelo pessoal do UMCOR.

Justificação:
Aquando dos desastres, a UMCOR providencia, normal-

mente, formação para os “gestores de caso” para facilitar uma 
recuperação a longo prazo. Alguém já com formação ajudará 
imediatamente.

¶1300 .

Número da petição: 60301-GM-¶1300; Kemper, Thomas - 
Nova Iorque, NY, EUA para a Junta Geral dos Ministérios 
Gerais.

Parceria com as MMU

Adicionar Novo ¶ imediatamente após a atual ¶ 1311 da 
seguinte forma:

 Relação com as Mulheres Metodista Unidas—O consel-
ho elegerá três de seus diretores para servirem como Mem-
bros do Grupo Consultivo do Programa Metodista Unida 
Mulheres. 

Justificação:
Este novo parágrafo que deve seguir ¶ 1311 corresponde 

a uma petição da MMU (Mulheres Metodistas Unidas) para 
alterar a MMU ¶ 1328 que prevê a eleição de três Diretores 
de Ministérios Globais para servirem no Grupo Consultivo 

Alterações Propostas ao Livro da Disciplina
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do Programa MMU, continuando assim aquela conexão pro-
gramática entre as duas agências.

¶1309 .

Número de Petição: 60032-GM-¶1309-G; Beedle, Edward - 
Syracuse, IN, EUA. 3 Petições similar

Normas dos Missionários

Emendar Livro da Disciplina ¶ 1309 ao acrescentar um 
novo subparágrafo 3 como se segue:

¶1309 . Políticas de pessoal—1. …
2. …
3. Normas dos Missionários—Para o bem da missão 

de Jesus Cristo no mundo e o testemunho mais eficaz do 
evangelho Cristão, e em consideração da influência dos 
missionários Metodistas Unidos nas vidas de outras pes-
soas dentro e fora da Igreja, a Igreja espera que os seus 
missionários se dediquem de corpo e alma aos ideais mais 
elevados da vida Cristã. Para este efeito, todos os novos 
indivíduos aprovados pela Junta Geral de Ministérios 
Globais após 1 de Janeiro de 2018 para o serviço mis-
sionário a tempo inteiro, directa e financeiramente supor-
tado pela junta, irão concordar com o exercício responsável 
de auto-controlo por hábitos pessoais que levam à saúde 
corporal, maturidade emocional e mental, integridade em 
todas as relações pessoais, fidelidade no casamento e cel-
ibato enquanto solteiros, responsabilidade social e cresci-
mento em graça e no conhecimento e amor de Deus.

Justificação:
Mesmo que sejam leigos, o trabalho e exemplo pessoal 

dos nossos missionários são importantes para a missão e te-
stemunho da nossa igreja. Aqueles que a JGMG envia para 
todo o mundo para serem embaixadores de Jesus Cristo de-
vem estar expressamente empenhados com as mesmas nor-
mas básicas da vivência Cristã que o nosso clero (Parágrafo 
304.2). 

¶1311 .

Número de Petição: 60300-GM-¶1311; Kemper, Thomas -  
New York, NY, EUA para a Junta Geral dos Ministérios 
Globais.

Directores MMU que Servem na JGMG

Emendar ¶ 1311.2 e 1311.4, como se segue:
2. Os procedimentos do estado de membro das Mul-

heres Metodistas Unidas são descritos em ¶¶705.3a e 1323. 
Os membros das Mulheres Metodistas Unidas que são mem-
bros da junta também irão servir nos membros das outras 
unidades e comités da junta. As Mulheres Metodistas Unidas 

irão eleger três membros do seu conselho de administração 
para servirem como directores da Junta Geral dos Ministérios 
Globais com voz e sem voto.

…
4. Os membros da junta serão distribuídos em todas as 

unidades de componente e comités permanentes de acordo 
com os regulamentos da junta. Os membros eleitos pelas 
Mulheres Metodistas Unidas deverão servir nos comités do 
programa da junta com voz e sem voto.

Justificação:
Por acordo com as MMU, emendar ¶ 1311.2 garante 

três membros sem voto das MMU na Junta dos Ministérios 
Globais. (Ver também a petição MMU que emenda o MMU ¶ 
1327). Frases eliminadas de ¶ 1311.2: a primeira eliminação 
pertence à secção LdD das MMU; a segunda eliminação está 
a ser substituída pela nova frase adicionada a ¶ 1311.4. 

¶1311 .5 .

Número de Petição: 60292-GM-¶1311.5-G; Kemper, 
Thomas - New York, NY, EUA para a Junta Geral dos 
Ministérios Globais.

Termo dos Membros CC  
(Excepto Bispos) na JGMG

Emendar ¶ 1311.5, como se segue:
a) Excepto como disposto abaixo na alínea 1311.5b), oO 

mandato de todos os membros cuja eleição é provida neste 
parágrafo terá início, e a junta irá organizar no encontro a 
decorrer no prazo de noventa dias após o adiamento do último 
encontro das várias conferências jurisdicionais que ocorrem 
após o adiamento da Conferência Geral. 

b) O mandato de cada membro básico eleito pelas con-
ferências centrais terá início imediatamente após o encon-
tro da conferência central na qual ele ou ela foi eleito(a) 
para a junta. O mandato de quaisquer membros adicionais 
nomeados pelas conferências centrais terá início no en-
contro da junta na qual ele ou ela é eleito(a) de acordo 
com os regulamentos. Excepto de outro modo especifica-
do na Disciplina ou regulamentos da junta, o mandato de 
cada membro cuja eleição é provida neste parágrafo irá 
terminar quando o seu sucessor é mandatado como provi-
do neste parágrafo. 

Justificação:
A excepção criada pela alínea b) de ¶ 1311.5 providen-

cia a selecção ordeira e sucessão dos membros da junta da 
conferência central (que não bispos) para os Ministérios 
Globais que são responsáveis pelo facto de que as conferên-
cias centrais não são capazes, normalmente, de se reunir e 
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escolher os membros da junta até muito mais tarde do que 
as jurisdições.

¶1311 .6 .

Número da petição: 60303-GM-¶1311.6-G; Kemper, 
Thomas - Nova Iorque, NI, EUA pela Junta Geral dos 
Ministérios Globais.

Aumento do Número de Bispos  
a Servir na JGMG

Alterar o ¶ 1311.6 da seguinte forma:
6. Por nomeação do Conselho dos Bispos, a Conferência 

Geral elegerá dois três bispos de cinco jurisdições e um dois  
bispos  da conferência Central bispos de duas das três regiões 
de conferências centrais (África, Europa, Filipinas) para o 
conselho. Cada jurisdição e cada região de conferência cen-
tral (África, Europa, Filipinas) deve ter representação desta 
categoria na junta, pelo menos, uma vez dentro de um período 
de três quadrénios. Salvo conforme previsto na frase prec-
edente¶1311.5, não é permitido aos bispos servirem como 
membros da junta.

Justificação:
¶ 1311.6 exige a rotação de bispos de cada jurisdição e 

região de conferência central (África, Europa e Filipinas) a 
cada três quadriénios. Para atender a essa exigência, permitin-
do simultaneamente a possibilidade de bispos servirem por 
mais de um quadriénio (proporcionando a continuidade da 
participação no conselho), é necessário ter uma . . .

¶1313 .

Número da petição: 60306-GM-¶1313-!-G; Kemper, 
Thomas - Nova Iorque, NI, EUA pela Junta Geral dos 
Ministérios Globais.

Saúde Global

Adicionar um novo sub-parágrafo 1313.5, como segue: 
5. Saúde Global
a) Empreender-se em, apoiar, facilitar, advogar e fazer 

parceria com outros (incluindo organizações da UM e orga-
nizações ecuménicas, inter-religiosas e seculares, conforme o 
caso) para fornecer ministérios de saúde globais e locais que, 
no espírito de Jesus Cristo, promovam a saúde abundante para 
todos, incluindo a física holística, o bem-estar mental e espir-
itual, independentemente de religião, nacionalidade, cultura, 
raça, etnia, género, orientação sexual ou deficiência física ou 
mental.

b) Lutar contra doenças evitáveis de pobreza e apoiar a 
atenção integral à saúde de base comunitária.

c) Convocar, mobilizar, prover recursos e equipar os 
Metodistas Unidos para participarem, apoiarem e defenderem 
os ministérios de saúde holística, local e globalmente.

d) Incentivar a consciencialização sobre prendas, graças, 
ativos e necessidades das pessoas com necessidades espe-
ciais físicas, mentais, e de outros desenvolvimentos, criando 
uma cultura de inclusão dentro da Igreja Metodista Unida 
como um lugar onde as pessoas com necessidades especiais 
serão abrangidas em todos aspetos da adoração, liderança e 
ministério. 

e) Encorajar e apoiar as congregações para responderem 
de forma eficaz e com compaixão àqueles afetados pelo abuso 
de drogas e violência relacionada.

Implicações orçamentais estão incluídas no orçamento 
dos Ministérios Globais submetido a GCFA.

Justificação:
O novo sub-parágrafo 1313.5 atualiza e substitui as dis-

posições sociais e de saúde que estão sendo excluídas do  
¶ 1330 e sendo consolidadas em uma nova área de programas 
globais de saúde. Implicações orçamentais estão incluídas no 
orçamento dos Ministérios Globais submetido a GCFA.

¶1313 .1f .

Número de petição: 60588-GM-¶1313.1f; Redmond, John A. 
- Greenville, SC, EUA.1 Petição similar

Administração do FDMU

Emenda da primeira frase do ¶ 1313.1f, como segue: 
f) Administração do Fundo de Desenvolvimento Meto-

dista Unido de forma a determinar de acordo com políticas a 
estipular pela Junta Geral dos Ministérios Globais . . .

Justificação:
A língua emendada evdenciará a flexibilidade necessária 

para que os Ministérios Globais administrem o FDMU.

¶1313 .2f .

Número da petição: 60305-GM-¶1313.2f-G; Kemper, 
Thomas - Nova Iorque, NI, EUA pela Junta Geral dos 
Ministérios Globais.

Colaboração através do Gabinete MU na CCUN

Alterar o ¶ 1313.2f)  da seguinte forma:
¶ 1313 .2 
2. Relações ecuménicas e conexionais
f) Fornecendo informações e assistência no desenvolvi-

mento de acções e defesa da justiça global, paz e liberdade at-
ravés do trabalho cooperativo com outras agências da Igreja; 
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outras denominações; e coligações seculares ecuménicas e in-
ter-religiosas. A Junta Geral de Ministérios Globais irá man-
ter o seu estatuto consultivo especial com as Nações Unidas 
e a sua colaboração com a Metodista Unida Mulheres e com 
o Conselho Geral da Igreja e Sociedade, através do Escritório 
da Metodista Unida no Centro da Igreja para a ONU.

Justificação:
Uma das maneiras dos Ministérios Globais envolver-

em-se em relações conexionais e ecuménicas é através do seu 
Estatuto Consultivo Especial no Conselho Económico e So-
cial das Nações Unidas, e do seu Estatuto De Afiliação com 
o Departamento das Nações Unidas de Informação. A frase 
adicionada para ¶ 1312.2 reconhece explicitamente o estatuto 
da ONU dos Ministérios Globais e a conexão . . .

¶1330 .

Número da petição: 60307-GM-¶1330-G; Kemper, Thomas 
- Nova Iorque, NI, EUA pela Junta Geral dos Ministérios 
Globais.

UMCOR (Comité de Auxílio  
dos Metodistas Unidos)

Alterar o parágrafo ¶ 1330 da seguinte forma:
¶ 1330.1. Disposições Gerais—a) Propósito—O Comi-

té de Auxílio Metodista Unido (“UMCOR”) existe para aju-
dar os Metodistas Unidos e as igrejas a empenharem-se global-
mente nos ministérios da saúde e bem-estar e no ministério 
directo  com as  pessoas  necessitadas  através de programas 
de auxilio, reabilitação e serviço, incluindo questões de re-
fugiados,das pessoas deslocadas, fome e pobreza e resposta 
ao desastre; e redução do risco de desastre;e para ajudar as 
organizações, instituições e programas relacionados com as 
conferências anuais e outras unidades da Igreja Metodista 
Unida no seu envolvimento no serviço directo a essas pessoas 
necessitadas.

b) Autoridade—A UMCOR é uma empresa sem fins lu-
crativos em Nova Iorquecujos directores são eleitos pela Jun-
ta Geral de Ministérios Globais. A UMCOR operará de for-
ma consistente com as políticas definidas pela Junta Geral de 
Ministérios Globais e em conformidade com os estatutos da 
Junta Geral de Ministérios Globais e da UMCOR.

c) Responsabilidades—As Responsabilidades da UM-
COR serão as seguintes:

(1) procurar . . .
(2) fornecer auxílio imediato das necessidades humanas 

agudas e responder ao sofrimento das pessoas no mundo, cau-
sado por desastres naturais, ecológicos, políticos e civis de-
sastres;

(3) trabalhar cooperativamente com as unidades das 
conferência apropriadas,  corpos ecuménicos e agências 

interdenominacionais, e outros parceiros na identificação 
da defesa e assistência, para com os ministérios  com refu-
giados,pessoas deslocadas, da fome e pobreza e resposta a 
desastres e redução de risco de desastres;

(4) administrar . . .
(5) trabalhar em cooperação com A Comissão Geral de 

Comunicação na promoção da oferta da Uma Grande Hora de 
Partilhado Domingo UMCOR;

(6) iniciar a produção de material impresso, audiovisual, 
electrónico e outros recursos para interpretar, apoiar e comu-
nicar com conferências e igrejas acerca dos pedidos de aju-
da e informação relacionados com ministérios com os refu-
giados,pessoas deslocadas, a fome e a pobreza e de resposta a 
desastres e redução de risco de desastres; e

(7) assistir e formar coordenadores da conferência e  
outros parceiros para abordar questões emergentes e em cur-
so relativas aos ministérios dos refugiadosaos ministérios das 
pessoas deslocadas, a raiz do problema da fome e da pobreza, 
alívio de desastres, a redução do risco de desastres e reabili-
tação;

Eliminar os subparágrafos de (8) até (13)
d) Resposta a Pedidos de Financiamento de Desastres— 

A UMCOR responderá a um pedido de financiamento para 
além de desastres naturais ou civis,a uma proposta de resta 
a um desastre somente se o pedido de tais fundos vier tan-
to de, (i) um organismo adequado relacionado com A Igreja 
Metodista Unida, preferencialmente uma conferência anual 
ou (ii) um organismo adequado equivalente de uma entidade 
que não está relacionada com A Igreja Metodista Unida. A 
UMCOR irá analisar as propostas de resposta a desastres para 
conformidade com as normas internacionais ou nacionais de 
ajuda humanitária. Depois de receber um pedido de financia-
mento, a UMCOR deve analisará propostas de financiamen-
to para reparação de locais de culto ou propriedade da igreja 
danificada por desastres em consulta com os coordenadores 
de conferência de resposta a desastres, bispos e superinten-
dentes de distrito da Igreja Metodista Unida, ou com pessoas 
em posições semelhantes em organismos equivalentes de en-
tidades que não estejam relacionadas com a Igreja Metodista 
Unida, identificar as localizações específicas onde a proprie-
dade da Igreja local e as propriedades relacionadas com a Ig-
reja tenham sofrido danos de outras instituições religiosas e 
organizará uma visita ao local para avaliar e dar início a um 
processo consultivo quando necessário.

Eliminar o subparágrafo e)
f) Limitação de Responsabilidade—A UMCOR não será 

responsável . . .

Justificação:
Elimina as disposições sociais e de saúde a serem actu-

alizadas e consolidada em ¶1313.5; outras revisões: actual-
ização da linguagem (por ex., substituindo “pessoas desloca-
das” por “refugiados”); inclusão de práticas modernas (por 
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ex., redução do risco de desastres); enfatiza o papel dos par-
ceiros; generaliza/torna mais abrangente o termo “desastre” 
(¶1330.1.c (2)); e assume a adopção de petições com alter-
ação do nome de “Um Grande . . .

1330 .1e .

Número de petição: 60730-GM-¶1330.1e-G; Vinson, 
Stephen - Tupelo, MS, EUA para a Associação MU dos 
Ministérios de Saúde e Bem-estar, Inc.

Esclarecer a associação de relação  
dos MU com JGMG

Emendar a Disciplina  ¶ 1330. 1. e) conforme a seguir:
¶ 1330. 1. e) Relacionamento com a Associação Meto-

dista Unida dos Ministérios de Saúde e Bem-estar—UMCOR 
deverá trabalhar em cooperação  a Associação Metodista Uni-
da dos Ministérios de Saúde e Bem-estar no desenvolvimen-
to da liderança. UMCOR e a Associação podem oferecer os 
serviços para a associação um ao outro.

Justificação:
A Associação Metodista Unida dos Ministérios de Saúde 

e Bem-estar, embora estando ao abrigo da JGMG, tem sido 
uma organização independente por mais de 30 anos. Esta 
emenda reconhecer esta mudança e esclarece a relação de tra-
balho dos dois organismos.

¶1900 .

Número de petição: 60732-GM-¶1900; Vinson, Stephen - 
Tupelo, MS, EUA para a Associação MU dos Ministérios de 
Saúde e Bem-estar, Inc.

Associação MU dos Ministérios de  
Saúde e Bem-estar

Criar novo ¶ 1900:
A Associação Metodista Unida dos Ministérios de Saúde 

e Bem-estar
1901. Existirá uma organização chamada Associação 

Metodista Unida dos Ministérios de Saúde e Bem-estar na 
Igreja Metodista Unida nos Estados Unidos.

1902. Objectivo—A Associação Metodista Unida deverá 
estar activamente envolvida em:

1. Promover os valores Wesleyanos em Metodista Unido 
relacionados à organizações de saúde e bem-estar.

2. Promover padrões éticos.
3. Promover excelência em serviços no ministério e 

missão Cristãos.
4. Auxiliar organizações de saúde e bem-estar em relação 

às conferências anuais e à igreja geral.
5. Servir como ponto de conexão para as organizações 

Metodistas Unidas relacionadas à saúde e bem-estar, que não 
tenham uma relação com uma conferência anual.

1903. Responsabilidades—A Associação Metodista Uni-
da dos Ministérios de Saúde e Bem-estar deverá:

1. Desenvolver programas e serviços para promover ex-
celência em serviços

2. Desenvolver um código de ética para organizações 
membros

3. Desenvolver normas de reconhecimento e acreditação 
de ministério para organizações de saúde e bem-estar para 
promover excelência em serviços no ministério e missão 
Cristãos consistentes com os valores Wesleyanos.

4. Oferecer consultas à organizações membro.
5. Oferecer desenvolvimento de liderança e outros pro-

gramas para as organizações membro e seus organismos gov-
ernantes

6. Oferecer assistência às conferências anuais em desen-
volvimento de liderança e a criação de declarações de relações 
com  organizações de saúde e bem-estar em harmonia com  
¶ 2517.

1904. Autoridade
1. A AMU deverá estabelecer padrões para as organi-

zações Metodistas Unidas relacionadas à saúde e bem-estar 
em colaboração com o Conselho Geral de Finanças e Admin-
istração. 

2. Qualquer organização de saúde e bem-estar a desejar 
manter-se como um ministério relacionado à unidade conex-
ional da Igreja Metodista Unida deverá ser membro da Asso-
ciação Metodista Unida dos Ministérios de Saúde e Bem-es-
tar e preencher os requisitos conforme expostos em ¶ 2517.

3. Conferências anuais com ministérios de saúde e 
bem-estar relacionados deverão ser membros da Associação 
Metodista Unida dos Ministérios de Saúde e Bem-estar e 
preencher os requisitos conforme expostos em ¶ 2517.

1905. Estado de membro do Conselho de Directores—O 
estado de membro será determinado pelo estatuto conforme 
estabelecido pelas organizações membro da associação. A as-
sociação deverá lutar pela inclusão no estado de membro de 
seu conselho de directores.

1906. Estrutura organizacional—A estrutura organi-
zacional da associação deverá ser determinada pelos estatutos 
conforme estabelecidos pelas organizações membro da asso-
ciação. A estrutura organizacional poderá incluir secções e 
companheirismos relacionados à áreas de serviço.

1907. Convenção Nacional—A associação poderá orga-
nizar uma convenção nacional e outros encontros para pro-
mover o desenvolvimento de liderança, excelência de serviço, 
valores espirituais e a colaboração entre as organizações 
membro.

1908. Finanças—Os fundos para o cumprimento das re-
sponsabilidades da Associação Metodista Unida deverão ser 
provenientes das cotas dos estados de membro, taxas do pro-
grama, doações, heranças, subsídios e outras contribuições 

9781501810565_INT_PortVol2Sect2.indd   854 2/26/16   2:42 PM



Ministérios Globais 855

voluntárias.  A associação e suas organizações membro não 
podem criar responsabilidade financeira por parte de qualquer 
agência geral ou conferência anual da Igreja Metodista Unida 
sem o consentimento explícito por escrito. 

1909. Relação com a Junta Geral dos Ministérios 
Globais—A associação e a Junta Geral dos Ministérios 
Globais deverão trabalhar em colaboração no desenvolvimen-
to de liderança e poderão oferecer serviços um ao outro. Or-
ganizações de saúde e bem-estar operadas pela JGMG podem 
ser membros de e participarem em programas da associação, 
porém não são obrigados a tal. A associação e a conferência 
anual das Juntas Gerais dos Ministérios Globais deverão tra-
balhar em colaboração no cumprimento das provisões rele-
vantes em ¶ 633.

1910. A relação com o Conselho Geral de Finanças e 
Administração—A associação e o Conselho Geral de Fi-
nanças e Administração deverão trabalhar em colaboração 
para cumprir as exigências de ¶ 2517, desenvolver normas 
adicionais para as organizações relacionadas, e criar modelos 
de declarações financeiras. 

1911. Relacionamento com as Mulheres Metodistas 

Unidas—A associação e as Mulheres Metodistas Unidas 
poderão trabalhar em colaboração no desenvolvimento de lid-
eranças. Organizações de saúde e bem-estar operadas pelas 
UMW podem ser membros de e participarem em programas 
das UMW, porém não são obrigados a tal.

1912. Hospitais—Hospitais e os sistemas de saúde são 
isentos desta exigência para serem membros da AMU e para 
participarem em seus programas, excepto no âmbito de oper-
ação de residências para idosos, vida assistida ou serviços de 
casa de repouso. Estas porções de suas operações deverão ser  
requisitos para tornarem-se membros da AMU e a participa-
rem em seus programas.

Justificação:
A Associação Metodista Unida dos Ministérios de Saúde 

e Bem-estar é referenciada em ¶ 633, 1330, e 2517, assim 
como na Resolução 3207. No entanto, não existe actualmente 
uma descrição unificada sobre o objectivo, as responsab-
ilidades e as relações da associação mesmo se uma AMU 
houvesse sido criada há mais de 75 anos.

A associação foi estabelecida . . .
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Petição N .º 60198 .

Número de petição: 60198-GM-NonDis-G; Prumer, 
Rosemary - Lubbock, TX, EUA para a Conferência Anual 
no Noroeste do Texas. 7 Petições similar

Terminar com o apoio a coligações

A Conferência Geral de 2016 incentiva a Junta Geral dos 
Ministérios Globais (General Board of Global Ministries, 
GBGM) na retirada dos estados de membros na Campanha 
dos EUA para terminar com as ocupações israelitas através 
da Junta Geral de Igreja e Sociedade e a terminar qualquer 
contribuição financeira, incluindo a participação do pessoal.

Justificação:
Este site de coalização política unilateral (www.endthe 

occupation.org <http://www.endtheoccupation.org>) revela 
que sua agenda inclui a busca “para isolar Israel económi-
ca, social e culturalmente,” e promover “o desinvestimen-
to abrangente” contra Israel, ao mesmo tempo a cuidar da 
agressão anti-Israel. A causa não terá avanços a se culpar um 
dos lados somente enquanto as transgressões do Hamas, Hez-
bollah e do Irão são ignoradas de paz.

Petição N .º 60329 .

Número da petição: 60329-GM-NonDis-$; Kemper,  
Thomas - Nova Iorque, NY, EUA para a Junta Geral dos 
Ministérios Globais.

Comité MU sobre Ministérios para Pessoas 
Surdas e Com Dificuldades Auditivas

A Conferência Geral de 2016 aprova a continuação do 
Comité Metodista Unido sobre Ministérios para Pessoas Sur-
das e Com Dificuldades Auditivas.

O financiamento para o trabalho do Comité está incluído 
no orçamento dos Ministérios Globais, submetido do GCFA.

Justificação:
Estabelecido na Conferência Geral de 2000 como Comi-

té de Orientação devotado à conexão entre a Igreja Metodista 
Unida e a grande comunidade de pessoas surdas, o Comité so-
bre Ministérios para Pessoas Surdas e Com Dificuldades Au-
ditivas Metodista Unido providenciou financiamento, recursos 
e orações à conexão de forma a ajudar as igrejas a conectar-se 
com surdos as pessoas surdas e com os que são . . .

Petição N .º 60330 .

Número da petição: 60330-GM-NonDis-$; Kemper, Thomas 

- Nova Iorque, NY, EUA para a Junta Geral dos Ministérios 
Globais.

Plano de Ministério da Língua Ásio-Americana

A Conferência Geral de 2016 aprova a continuação do 
Plano de Ministério de Idiomas Asiático-Americanos para o 
ministério Asiático-Americano e irá fornecer fundos suficien-
tes para cumprir as suas metas.

O financiamento para este plano está incluído no pedido 
de orçamento dos Ministérios Globais ao GCFA.

Justificação:
Sendo um dos conjuntos de grupos populacionais que 

mais rapidamente crescem nos Estados Unidos, provavel-
mente não-cristãos, sem igreja, e marginalizados por múltiplas 
diferenças de língua e cultura, as mais diversas comunidades 
asiáticas-americanas são campos férteis para compartilhar o 
evangelho de Jesus Cristo; mas fazê-lo . . .

Petição N .º 60331 .

Número da petição: 60331-GM-NonDis-$; Kemper, Thomas 
- Nova Iorque, NY, EUA para a Junta Geral dos Ministérios 
Globais.

Plano de Ministério Coreano

A Conferência Geral de 2016 aprova a continuação do 
Plano de Ministério Coreano e fornece fundos adequados 
para cumprir a sua missão e objectivos.

O financiamento para o Plano está incluído no pedido de 
orçamento para os Ministérios Globais ao GCFA.

Justificação:
Estabelecido pela Conferência Geral de 2000, com uma 

visão “Para integrar a Tradição Wesleyana e a Espirituali-
dade coreana para fazer discípulos de Jesus Cristo para a 
transformação do mundo,” O Plano de Ministério coreano 
tem sido uma parte integrante dos esforços de revitalização 
da Igreja Metodista Unida. O plano cria e suportes . . .

Petição N .º 60332 .

Número da petição: 60332-GM-NonDis-$; Kemper, Thomas 
- Nova Iorque, NY, EUA para a Junta Geral dos Ministérios 
Globais. 1 Petição similar

Plano Nacional para o Ministério  
Hispânico/Latino

A Conferência Geral de 2016 aprova a continuação do 
Plano Nacional do Ministério Hispânico/Latino e fornece 
fundos suficientes para cumprir a sua missão e objectivos.

Legislação Non-Disciplinare Proposta
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O financiamento para o Plano está incluído no pedido de 
orçamento dos Ministérios Globais, submetido ao GCFA.

Justificação:
Pelo menos 49 das 61 Conferências Anuais estão a tra-

balhar para cumprir os objectivos do Plano Nacional de 
Ministério Hispânico/Latino, incluindo o desenvolvimento 
de estratégias das conferências para o Ministério Hispânico/
Latino, o desenvolvimento de novos espaços para comuni-
dades de culto e fé, revitalização das congregações existentes 
e formação de nova liderança de laicado e clero para suprimir 
a procura significativa . . .

Petição N .º 60333 .

Número da Petição: 60333-GM-NonDis-$; Kemper, Thomas 
- Nova Iorque, NY, EUA para a Junta Geral de Ministérios 
Globais.

Plano de Ministério aos habitantes das  
Ilhas do Pacífico

A Conferência Geral de 2016 aprova o Plano de Ministério 
das Ilhas do Pacifico e fornece fundos suficientes para cum-
prir as suas metas.

O financiamento para o Plano está incluído no pedido de 
orçamento dos Ministérios Globais, submetido ao GCFA.

Justificação:
O Plano de Ministério das Ilhas do Pacífico, criado pela 

Conferência Geral de 2012, e nasceu de um estudo de quatro 
anos autorizado pela Conferência Geral de 2008, busca por 
recursos, fortalecimento e defende o crescimento e desen-
volvimento de igrejas e ministérios das Ilhas do Pacífico den-
tro os EUA. Pretende-se: capacitar os Metodistas Unidos das 
Ilhas do Pacífico . . .

Petição N .º 60599 .

Número de petição: 60599-GM-NonDis-G; Byerman, Mary 
- Tampa, FL, EUA.

Retirada da IMU da Coligação

A Conferência Geral 2016 da Igreja Metodista Unida dá 
instruções à Junta Geral dos Ministérios Globais, à Junta Ger-
al da Igreja e da Sociedade e às Mulheres da Igreja Metodista 
Unida para retirarem imediatamente a sua filiação formal na 
Campanha Norte-Americana para Terminar a Ocupação Isra-
elita e vetar por todos os meios renovarem as suas anteriores 
filiações nesta organização política controversa. A Conferên-
cia Geral apela a estas agências para, em vez disso, procu-
rarem parceiros para que se instale a paz no Médio Oriente, 
para que tenham uma abordagem mais equilibrada e impar-
cial e que levem a sério as ameaças colocadas aos israelitas 
pelo Hamas, Hezbollah, Irão e outros. 

Justificação:
Como visto no seu website www.endtheoccupation.org, 

este grupo apela à “alieanação abrangente” contra Israel (um 
passo muito mais radical do que as propostas já rejeitadas 
pela IMU), procura “isolar Israel económica, social e cul-
turalmente”, expressa pouca ou nenhuma preocupação pelo 
ódio genocida e constante violência por terroristas anti Israel. 

Petição N .º 60874 .

Número de petição: 60874-GM-NãoDiv-$-G; Galvan, Elias 
- EUA para os Metodistas Associados em Representação da 
Causa dos Americanos Hispânicos/Latinos.

Estratégia Holística para a América Latina  
e Caraíbas

A MARCHA (Metodistas Associados em Represen-
tação da Causa dos Americanos Hispânicos/Latinos) solicita 
à Conferência Geral de 2016 que dê continuidade à Estraté-
gia Holística para o Programa Especial da América Latina e 
das Caraíbas no próximo quadriénio (2016-2020), conforme 
referido no ¶ 703.10 do Livro de Disciplina: “Um programa 
especial é uma ênfase quadrienal iniciada por uma agência 
relacionada com o programa geral em conformidade com os 
¶ 905.1, .2 e .4, aprovada pela Conferência Geral e atribuída a 
uma agência relacionada com o programa geral. O programa 
deverá ser concebido em resposta a uma oportunidade ou ne-
cessidade distinta no mundo de Deus evidenciada por uma in-
vestigação ou outros dados de base e deverá propor objectivos 
alcançáveis durante o quadriénio.”

A Estratégia Holística para o Programa Especial da 
América Latina e das Caraíbas continuará a ser coordenada 
pela Junta Geral dos Ministérios Globais (JGMG), em co-
laboração com várias agências, e será financiado pelas agên-
cias participantes através dos respectivos orçamentos para o 
quadriénio.

Conforme aprovado no último quadriénio, o Grupo de 
Coordenação da Estratégia Holística para o Programa Es-
pecial da América Latina e das Caraíbas continuará a re-
unir-se regularmente sob a coordenação da Junta Geral de 
Ministérios Globais. A Estratégia Holística para o Programa 
Especial da América Latina e das Caraíbas receberá um fi-
nanciamento administrativo no valor de 30.000 dólares para 
facilitar a participação dos representantes da América Latina 
e das Caraíbas. 

O financiamento de 30.000 cobrirá parcialmente as des-
pesas dos sete representantes das igrejas parceiras na Améri-
ca Latina e nas Caraíbas.  As despesas dos representantes do 
Conselho dos Bispos da Igreja Metodista Unida e das agên-
cias gerais Metodistas Unidas serão cobertas pelo concelho e 
pelas agências, respectivamente.
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Deverá ser agendada pelo menos uma reunião presencial 
anualmente. Serão agendadas reuniões adicionais durante 
o quadriénio via telefone/web. O montante médio atribuído 
a cada uma das sete pessoas que se deslocarão da América 
Latina e das Caraíbas referente a viagens, alojamento e re-
feições será de 1000 dólares por reunião, representando um 
total de 7000 dólares anualmente e um total de 28.000 para o 
quadriénio. Estima-se que as restantes despesas relacionadas 
com as reuniões, tais como impressões, despesas referentes à 
sala de reuniões, etc. sejam de aproximadamente 500 dólares 
por reunião, representando um total de 2000 dólares para o 
quadriénio.

Apresentamos em seguida a descrição do programa espe-
cial dos programas especiais:

Estratégia Holística para o Programa Especial da 
América Latina e das Caraíbas para o quadriénio 2016-
2020

Vinde, abençoados de meu Pai! Recebei como herança o 
Reino . . . Pois tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me 
destes de beber; fui estrangeiro, e vós me acolhestes. Quan-
do necessitei de roupas, vós me vestistes; estive enfermo, e 
vós me cuidastes; estive preso, e fostes visitar-me. (Mateus 
25:34-36)

Declaração sobre a América Latina e as Caraíbas
A MARCHA (Metodistas Associados em Representação 

da Causa dos Americanos Hispânicos/Latinos) apela à Igreja 
Metodista Unida que preste atenção às necessidades críticas 
na região da América Latina e das Caraíbas e responda às 
oportunidades missionárias existentes nessas regiões. A Igre-
ja Metodista Unida deve continuar a incluir nas suas priori-
dades programas missionários que dêem resposta ao número 
elevado de pessoas que continuam a viver em pobreza crónica 
na região, sendo as mulheres e as crianças as mais afectadas. 
Apesar do progresso social e económico em muitos países na 
América Latina e nas Caraíbas, esta necessidade continua a 
ser crítica.

Oportunidades missionárias
Evangelização: 
As igrejas metodistas em vinte países e a Igreja Metodis-

ta nas Caraíbas e nas Américas (MCCA), unidas em missão 
através do Conselho de Igrejas Metodistas Evangélicas na 
América Latina e nas Caraíbas (CIEMAL), estão a expor-se 
através de novas iniciativas de evangelização, tendo-se ver-
ificado um crescimento significativo das igrejas em muitas 
comunidades, com um compromisso renovado para com a 
herança Wesleyana de testemunho com e em nome dos pobres 
e dos oprimidos. A Missão Metodista Unida nas Honduras 
continua a ser desenvolvida pela Junta Geral dos Ministéri-
os Globais (JGMG). As Igrejas Metodistas na Colômbia, El 
Salvador, Nicarágua e Venezuela também continuam a desen-
volver os seus trabalhos sob os auspícios da CIEMAL e com o 
apoio da JGMG. O crescimento da igreja podia ser beneficia-
do se fossem atribuídos recursos adicionais. Adicionalmente, 

a migração constante de sul para norte e de sul para sul, assim 
como as elevadas taxas de deportação dos EUA, abre novas 
oportunidades para o âmbito evangélico dos ministérios his-
pano-latinos nos Estados Unidos e nos países da América 
Latina e das Caraíbas. Um esforço coordenado entre a IMU 
e a CIEMAL aumentaria o âmbito evangélico e reforçaria o 
nosso testemunho nos EUA, na América Latina e nas Caraí-
bas.

Voz profética e acompanhamento: 
As diferentes crises na América Latina e nas Caraíbas 

requerem a presença profética da igreja para ajudar as pes-
soas a manter a sua fé e procurar soluções justas para todos. 
As igrejas na região, dentro dos seus recursos limitados, es-
tão a responder às necessidades mais imediatas. Continuam 
também a defender a justiça e preservação dos direitos hu-
manos. As relações profundas e complexas entre os Estados 
Unidos e os diferentes países na América Latina e na região 
das Caraíbas exigem uma relação de trabalho mais próxima 
entre as igrejas nos Estados Unidos e as igrejas nas Caraíbas 
e na América Latina, a fim de ampliar a eficácia do nosso 
testemunho profético.

Pobreza: 
As Igrejas Metodistas, em colaboração com a CIEMAL, 

estão envolvidas em ministérios inovadores para tentar resolv-
er o nível persistente de pobreza crónica na região. Um estu-
do do Banco Mundial revelou que “actualmente, um em cada 
quatro latino-americanos continua na pobreza”. Aqueles que 
passam por algum choque que os faz ficar temporariamente na 
pobreza são designados por “pobres provisórios”. No entanto, 
muitas pessoas nascem na pobreza e nunca saem do seu esta-
do de pobreza: estas pessoas são os “pobres crónicos”. Os po-
bres crónicos não têm beneficiado muito das impressionantes 
taxas de crescimento do séc. XXI e podem encontrar-se no 
meio das lacunas do sistema de assistência social; foram es-
quecidos. Além disso, as expectativas de saírem da pobreza 
a curto prazo são ténues (Left Behind: Chronic Poverty in 
Latin America and the Caribbean Overview, Vakis, Rigolini 
e Lucchetti, Banco Mundial, 2015). Estes ministérios devem 
ser reforçados e expandidos devido à sua importância e para 
testemunho da tradição metodista que representam na região.

Crianças e trabalho infantil: 
Crianças com idades compreendidas entre os cinco e os 

treze anos continuam a trabalhar longas horas por dia para 
ajudar na sobrevivência das suas famílias, se tiverem uma, ou 
apenas para se poderem alimentar. Muitas destas crianças não 
têm acesso à escola e estão a ser exploradas de várias formas, 
incluindo a prostituição. A sua maioria sofre de subnutrição 
e não tem qualquer acesso ou tem um acesso muito limita-
do a instituições de cuidados de saúde. As Igrejas Metodistas 
têm a tradição de ministrar às crianças em risco e criaram 
programas escolares, educativos e de nutrição para apoiar as 
crianças e as suas famílias. Estes programas continuam a pre-
cisar do apoio da Igreja Metodista Unida.
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Alterações políticas e económicas: 
O contexto político e económico em mudança na Améri-

ca Latina e nas Caraíbas constitui uma oportunidade extraor-
dinária para o ministério na região. Foram eleitos governos 
democráticos que promovem políticas sociais que se des-
tinam a favorecer os pobres e as populações indígenas. No 
entanto, a implementação de políticas que favorecem os po-
deres económicos, mesmo por alguns destes governos, gerou 
um fosso ainda maior na região entre os ricos e os pobres. O 
caos financeiro, o fracasso dos sistemas políticos na respos-
ta às necessidades das pessoas e a crescente violência estão 
a gerar um aumento significativo da migração. As questões 
fronteiriças em toda a região, incluindo os Estados Unidos, 
estão a tornar-se mais críticas. Apela-se às igrejas que ajudem 
os pobres e os indígenas a reforçar as alterações democráticas 
e a exigir práticas económicas e sociais justas.

Populações afro-latinas, afro-caribenhas e indígenas:
De acordo com as estatísticas do Banco Mundial e do 

Banco Interamericano de Desenvolvimento, das 502 milhões 
de pessoas que vivem na América Latina e nas Caraíbas, 120 
milhões são de descendência africana e 40 milhões são in-
dígenas. Estes dois grupos constituem a maioria dos pobres 
na região. Têm menos acesso a educação formal, cuidados 
de saúde e outros serviços sociais e são alvos de uma maior 
discriminação com base na raça/cor no acesso a instituições 
básicas, incluindo o sistema de justiça.

Migração:
As comunidades vulneráveis afectadas pelas situ-

ações acima indicadas continuam a ser forçadas a migrar 
à procura de melhores condições de vida. Muitas embar-
cam em viagens arriscadas em direcção a regiões com 
melhores oportunidades económicas em todo o continente 
ou à procura de segurança, para fugir da violência encon-
trada nas suas comunidades.   As Igrejas Metodistas estão 
envolvidas em ministérios que servem estas comunidades 
afectadas pela migração, migrantes que se encontram em 
viagem, estrangeiros que chegaram a uma terra distante e 
migrantes retornados por terem sido deportados. Esta situ-
ação desafiante afecta todos os países na região, incluin-
do os Estados Unidos. Apela-se à Igreja Metodista Unida 
que seja solidária com os migrantes, com as comunidades 
afectadas pela migração e com as igrejas que testemun-
ham e ministram aos migrantes.

Educação/Desenvolvimento de liderança: 
O desenvolvimento de liderança é obrigatório no seio 

das igrejas se pretenderem responder às necessidades acima 
mencionadas em nome de Cristo. Há muitas pessoas e líderes 
de igrejas com uma boa educação teológica; contudo, infe-
lizmente, muitos dos pastores nas igrejas emergentes ou que 
desempenham funções em áreas rurais não têm qualquer edu-
cação teológica. A Igreja Metodista Unida deverá auxiliar na 
formação de pessoas nesta região para as dotar de capacidades 
para servirem as suas igrejas e países mais eficientemente em 

diferentes campos. Uma grande preocupação para as igrejas 
emergentes é a falta de oportunidades e recursos para formar 
novos pastores em Estudos Metodistas.

Implicações
Existe uma longa lista de indicadores da necessidade de 

atenção e assistência. Os mencionados anteriormente, sem se-
quer mencionar o problema crescente de violência na Colôm-
bia, México, Honduras, El Salvador, Guatemala e noutros 
países, são suficientes para demonstrar que a região das 
Caraíbas e da América Latina necessita de atenção urgente. 
Os contextos económicos e políticos em mudança aumentam 
a procura de assistência social por parte das igrejas na região 
da América Latina e das Caraíbas. Lamentavelmente, muitas 
igrejas estão a passar por crises financeiras devido ao empo-
brecimento dos seus membros. 

O Apelo
Há uma necessidade urgente de implementação de 

uma estratégia coordenada contínua na Igreja Metodista 
Unida, em colaboração com a CIEMAL, a MCCA e outras 
igrejas metodistas e organizações ecuménicas na região 
da América Latina e das Caraíbas.  Defendemos a imple-
mentação inicial da Estratégia Holística para a América 
Latina e Caraíbas durante o quadriénio 2008-2012. Tal 
proporcionou um diálogo frutífero que abordou, de modo 
significativo, as necessidades crescentes da região. Apela-
mos às agências do programa da Igreja Metodista Unida 
que continuem a apoiar os ministérios de resposta à de-
terioração das condições sociais do crescente número de 
pessoas que vivem num estado de pobreza severa.

Apelos à JGMG que dê continuidade à implementação da 
Estratégia Holística para a América Latina e Caraíbas, em 
colaboração com a CIEMAL, e convide as agências gerais e 
a MARCHA a participarem nas reuniões da Comissão da Es-
tratégia Holística para a América Latina e Caraíbas. Apelamos  
à Conferência Geral que solicite ao Grupo de Coordenação 
da Estratégia Holística para a América Latina e Caraíbas a 
apresentação de um relatório junto da Mesa Conexional.

Apelamos à Junta Geral de Igreja e Sociedade (JGIS) que 
defenda, no Congresso dos EUA, a obtenção de um pacote 
de assistência financeira para os países da América Latina e 
Caraíbas que se encontram em crise financeira, sem compro-
meter a sua soberania nem minar a sua responsabilidade de 
apoiar os mais necessitados na região. As medidas de ajuste 
estrutural impostas pelos credores internacionais continuam 
a aumentar o sofrimento dos pobres. Os países não conseg-
uem pagar a sua dívida externa e prestar os serviços de que a 
população necessita urgentemente. A JGIS deve continuar a 
defender um alívio da dívida, incluindo a educação dos mem-
bros da IMU relativamente a estas questões. 
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Apelamos à JGMG, aos Ministérios de Discipulado e à 
Junta Geral de Ensino Superior e Ministério que procurem 
formas de reforçar eficazmente os ministérios das igrejas 
metodistas em contínuo desenvolvimento na Colômbia, El 
Salvador, Honduras, Nicarágua e Venezuela. As igrejas rel-
ativamente recentes precisam muito de oportunidades de 
desenvolvimento de liderança. Pedimos a estas agências, em 
colaboração com o Conselho dos Bispos, que organizem um 
evento no qual os representantes das conferências anuais que 
trabalham em diferentes partes das Caraíbas e da América 
Latina e outras partes interessadas possam partilhar experiên-
cias e coordenar estratégias para aumentar o nível global de 
apoio e permitir o crescimento das igrejas locais nos Estados 
Unidos através de um envolvimento directo na missão. 

Apelamos às Comunicações Metodistas Unidas (Com-
MU) para efectuarem uma maior cobertura das notícias pro-
venientes de fontes da igreja nas Caraíbas e na América Lati-
na e ajudarem na educação da missão dos Metodistas Unidos 
informando-os acerca das realidades da missão na região.

Apelamos a todas as conferências anuais e Metodistas 
Unidos individuais para orarem e apoiarem o desenvolvimen-
to dos programas da igreja na região da América Latina e das 
Caraíbas. Estamos gratos a todas as pessoas que enviaram as 
suas contribuições para o fundo permanente Encontro com 
Cristo na América Latina e nas Caraíbas (Fundo 025100 da 

JGMG), que contribuíram para o Avanço ou que se volun-
tariaram as equipas da Missão (VIM) ou noutras equipas de 
missão para o ministério na região. Estas formas de colabo-
ração têm de aumentar e têm de ser desenvolvidas novas for-
mas de colaboração em resposta às necessidades da região.

Implementação proposta da Estratégia Holística para 
a América Latina e Caraíbas

O Grupo de Coordenação da Estratégia Holística para a 
América Latina e Caraíbas irá reunir-se uma vez por ano e, 
quando possível, em simultâneo com as reuniões do Conselho 
de Administração do CIEMAL (Conselho de Igrejas Metodis-
tas Evangélicas na América Latina e nas Caraíbas) e incluin-
do representação específica da MCCA (Igreja Metodista nas 
Caraíbas e nas Américas) e da MARCHA (Metodistas Asso-
ciados em Representação da Causa dos Americanos Hispâni-
cos/Latinos). As despesas de participação dos representantes 
da Igreja Metodista Unida serão cobertas pelas respectivas 
agências. A despesa referente a um dia adicional de reuniões 
do Conselho de Administração do CIEMAL e a despesa de 
participação da MARCHA serão cobertas pela Igreja Meto-
dista Unida, por meio do financiamento atribuído pela Con-
ferência Geral através da Junta Geral de Ministérios Globais.

Solicitação de financiamento: 30.000,00 dólares
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R3001 .

Número da petição: 60339-GM-R3001-!; Kemper, Thomas 
- Nova Iorque, NY, EUA para a Junta Geral de Ministérios 
Gerais.

Subsídios de Acessibilidade para as Igrejas

Alterar e Readoptar a Resolução 3001 conforme se seg-
ue:

CONSIDERANDO QUE é essencial que a Igreja Meto-
dista Unida, como uma denominação, encontre uma maneira 
de ajudar igrejas locais igrejas individuais nas conferências 
anuais a encontrarem doações para ajudá-las a tornarem-se 
mais acessíveis através da remoção de barreiras arquitectóni-
cas; e

CONSIDERANDO QUE nossa denominação estabelece 
muitos programas ao redor de grupos específicos de pessoas, 
sejam elas grupos raciais/étnicos ou grupos-alvo em idade; e

CONSIDERANDO QUE cada um dos grupos que a Ig-
reja reivindica interesse por e fixa as prioridades para inclui 
pessoas com deficiência. Há mais de 5654 milhões de pes-
soas com deficiência somente nos Estados Unidos. As Nações 
Unidas recentemente centraram-se na questão da deficiência, 
pedindo à instituições para se tornarem mais acessíveis; e

CONSIDERANDO QUE o Livro de Disciplina chama a 
Igreja à inclusão, e afirma: “Uma outra marca de inclusão é 
a definição de actividades da igreja em instalações acessíveis 
para pessoas com deficiência”; e

CONSIDERANDO QUE há vários anos, US$ 500 foram 
doados às igrejas que estavam qualificadas, desde 2000, mais 
de 140 igrejas nos Estados Unidos receberam doações para 
ajudá-las a aumentar a sua acessibilidade;

Fica assim resolvido, que será apropriado que a Igreja 
Metodista Unida coloque fundosem reserva para novamente 
fornecer subsídios de acessibilidade ou empréstimos à igre-
jas em cada uma das conferências anuais., e queO programa 
pode ser administrado de dentro da Junta Geral dos Ministéri-
os Globais.

ADOPTADO 2000
READOPTADA em 2008
RESOLUÇÃO n.º 3001, 2008, Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO n.º 44, 2004, Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO n.º 38, 2000, Livro de Resoluções
Ver Princípios Sociais, ¶ 162I
Implicações financeiras do programa são abordadas no 

orçamento dos Ministérios Globais submetidos ao GCFA.

Justificação:
Estas revisões para R 3001 actualizam as estatísticas so-

bre o número de pessoas com deficiência nos EUA e o número 

de doações feitas desde 2000 para as igrejas americanas para 
melhorar a acessibilidade, excluir o montante das subvenções 
e demonstrar a necessidade de continuar a apoiar a melhoria 
da acessibilidade em nossas igrejas no . . .

R3003 .

Número da petição: 60321-GM-R3003; Kemper, Thomas 
- Nova Iorque, NY, EUA para a Junta Geral de Ministérios 
Gerais.

Eliminação

Eliminar a Resolução 3003—Assistência de Mobilidade 
Pessoal.

Justificação:
Esta Resolução, nos seus termos, estava limitada ao 

quadriénio que chegou agora ao fim.

R3104 .

Número de Petição: 60006-GM-R3104-G; Paige, Peggy - 
Ingalls, MI, EUA para Defensores Rurais MU. 1 Petição 
similar

Trabalhadores da Igreja e Comunidade

Eliminar a Resolução 3105 Iniciativas de Missão de 
Apoio aos Trabalhadores da Igreja e Comunidade, de segui-
da emendar e readoptar a Resolução 3104 Trabalhadores da 
Igreja e Comunidade como se segue:

3104 . Trabalhadores da Igreja e Comunidade
CONSIDERANDO QUE as necessidades sociais e 

económicas actuais em todos os EUA continuam a chamar a 
igreja para atenção e acção de acordo com os ensinamentos 
de Cristo; e

CONSIDERANDO QUE o reforço financeiro dos pro-
gramas de serviço humano pelo sector público em todos os 
níveis falhou em satisfazer as necessidades das pessoas; e

CONSIDERANDO QUE o desenvolvimento de contac-
tos e ligações entre a igreja local/ministérios cooperativos e 
grupos comunitários é a chave para a compreensão de e res-
posta à mágoa e necessidade humanae respondendo a prob-
lemas de justiça e é uma força principal do programa do 
ministério da comunidade e igreja; e

CONSIDERANDO QUE durante muitas décadas a igreja 
durante meio século os trabalhadores da igreja e comunidade 
trabalharam eficazmente na missão de abrangência com a Ig-
reja Metodista Unida nos cenários citadino e rural, urbano e 
especializado; e

Resoluções Propostas
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CONSIDERANDO QUE os objectivos dos programas do 
Ministério da Igreja e Comunidade estão bastante alinhados 
com as quatro iniciativas de missão da Igreja Metodista Uni-
da; e

CONSIDERANDO QUE os trabalhadores da igreja e co-
munidade são o único quadro quadro eficaz dos missionários 
que servem dentro dos limites dos EUA que são contratados e 
nomeados pela Junta Geral dos Ministérios Globais;

Fica resolvido que a Junta Geral de Ministérios Globais 
continua a recrutar, alistar, formar e aplicar os trabalhadores 
da igreja e comunidade e providenciar financiamento conjun-
to com outros parceiros; e

Fica ainda resolvido que a parceria de financiamento 
continua entre a área local, conferência anual e a Junta Geral 
dos Ministérios Globais para colocar os trabalhadores da igre-
ja e comunidade em áreas economicamente deprimidas onde 
são desesperadamente necessários.

Justificação:
As duas resoluções que apoiam os Trabalhadores da  

Igreja e Comunidade não são necessárias, por isso ao eliminar 
a 3105 e, de seguida, actualizar a 3104 de modo a incluir ele-
mentos contidos na antiga 3105 temos uma melhor resolução 
que descreve os Trabalhadores da Igreja e Comunidade como 
um quadro de missão vital de missionários na Igreja Meto-
dista Unida.

R3107 .

Número de Petição: 60007-GM-R3107; Paige, Peggy - 
Ingalls, MI, EUA para Defensores Rurais MU. 1 Petição 
similar

Pessoal da Missão nos Estados Unidos

Emendar e readoptar Resolução 3107 como se segue:
3107 . Pessoal da Missão nos Estados Unidos
CONSIDERANDO QUE o pessoal da missão nos Esta-

dos Unidos, que inclui os trabalhadores da igreja e comuni-
dade, membros da missão global, US-2, estagiários da missão, 
estagiários de Verão, criadores da comunidade, capelães ru-
rais, missionários leigos e outros, permitiu fiel e eficazmente 
que a Igreja Metodista Unida facilite a missão e ministério em 
todos os Estados Unidos nos contextos muitas das vezes neg-
ligenciados e esquecidos por outros  contextos empobrecidos 
e opressivos; e

CONSIDERANDO QUE a missão da Igreja é criar dis-
cípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo; e

CONSIDERANDO QUE para muitos, nos Estados Uni-
dos, a vida torna-se cada vez mais difícil, com as necessi-
dades básicas de comida, abrigo, cuidados de saúde, trabalho 
e oportunidades educacionais, cuidados de crianças e trans-
porte requerido para a sobrevivência diária, estando muitas 
vezes além do alcance; e

CONSIDERANDO QUE Deus continua a ouvir o choro 
dos oprimidos, empobrecidos e negligenciados; e

CONSIDERANDO QUE Deus continua a chamar pes-
soas para se oferecerem para serviço junto dos pobres para 
providenciar cuidados solidários e capacitação; e

CONSIDERANDO QUE a Igreja Metodista Unida, com 
as suas tradições únicas Wesleyanas de identidade e defesa 
dos pobres e o seu foco histórico em problemas sociais e 
desenvolvimento humano, é desafiada por Deus a estar rad-
icalmente atenta e receptiva a pessoas marginalizadas e sem 
recursos e para se responsabilizar por manter a sua situação 
perante a igreja total e comunidade mundial; e

CONSIDERANDO QUE o pessoal da missão nos Esta-
dos Unidos providencia liderança vital para iniciar e manter 
os ministérios cooperativos, incluindo comunidades de sha-
lom e programas missionários e outros esforços que focam a 
atenção sobre as necessidades das mulheres, crianças, juven-
tude, populações de raças e etnias diferentes, idosos e pessoas 
com incapacidades nas áreas rural e urbana;

Fica resolvido que a Igreja Metodista Unida reafirma o 
seu compromisso para com as pessoas pobres e comunidades 
oprimidas nos Estados Unidos, ao criar e manter entre os seus 
níveis mais elevados de prioridade o recrutamento, a formação 
e colocação de pessoal da missão nos Estados Unidos que 
podem oferecer Cristo e permitir que as pessoas, igrejas e co-
munidades se movam além das suas circunstâncias presentes 
para participar em comunidades saudavelmente íntegras;

Fica ainda resolvido que os novos meios e inovadores 
para providenciar apoio financeiro ao pessoal da missão nos 
Estados Unidos por desenvolvimento à medida que a Igreja 
Metodista Unida, a todos os níveis, enfrenta o desafio de lidar 
com recursos disponíveis limitados.

 Fica ainda resolvido que a Igreja Metodista Unida incen-
tiva a todos os níveis uma generosidade extravagante como 
um meio de providenciar apoio financeiro para o pessoal da 
missão nos Estados Unidos.

Justificação:
Uma reafirmação do testemunho poderoso e ministério 

passional do pessoal da missão nos Estados Unidos é bem 
merecida. Os Membros da Missão Global é o novo nome para 
todas as oportunidades do ministério para os jovens.

R3107 .

Número da petição: 60322-GM-R3107; Kemper, Thomas 
- Nova Iorque, NY, EUA para a Junta Geral de Ministérios 
Gerais.
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Eliminação

Excluir resolução 3107—Missão Pessoal nos Estados 
Unidos.

Justificação:
Esta resolução é ultrapassada e não reflecte o foco actu-

al dos Ministérios Globais no recrutamento e envio de pes-
soal da missão “de toda parte para todos os lugares”. Ela não 
inclui todas as actuais categorias de pessoal da missão (por 
exemplo, da Missão Fraternidade Global; Plano Nacional de 
missionários latino-americanos e hispânicos, etc.); contém 
nomes desactualizados de . . .

R3109 .

Número da petição: 60312-GM-R3109-G; Kemper, Thomas 
- Nova Iorque, NI, EUA pela Junta Geral dos Ministérios 
Globais.

Voluntários em Missão

Alterar e Readoptar a Resolução 3109 conforme se seg-
ue:

3109 . Voluntários em Missão
CONSIDERANDO QUE, o movimento dos Metodis-

tas Unidos Voluntários em Missão (UMVIM) é um dos pro-
gramas de extensão de missão mais dinâmicos da denomi-
nação de hoje; todas as conferências têm um Coordenador 
UMVIM a postos.; e 

CONSIDERANDO QUE algumasAlgumas jurisdições têm 
um coordenador UMVIM pago a tempo integral que, por causa 
do compromisso de tempo, é capaz de ajudar as suas respectiv-
as conferências de forma mais eficaz que os coordenadores em 
umaque estão a tempo parcial ou posição voluntária; e

CONSIDERANDO QUE, embora . . .
CONSIDERANDO QUE, a igreja precisa investir em 

formas que irão reforçar o programa, envolver ainda mais os 
Metodistas Unidos e levar o amor de Cristo às pessoas e igre-
jas necessitadas em todo o mundo.; e

CONSIDERANDO QUE, Os coordenadores jurisdicio-
nais a tempo integralos coordenadores jurisdicionais a tempo 
integral  serão uma grande ajuda para a expansão desta missão 
eficaz, prática e de extensão de serviço da Igreja Metodista 
Unida,

Assim, nós recomendamos . . .
Além disso, solicitamos que a Junta Geral de Ministérios 

Globais entre em discussãocontinue a trabalhar com as con-
ferências centrais e igrejas autónomas em relação a descobrir 
a possibilidade de para apoiar os Voluntários em programas 
de Missão nessas conferênciasregiões.

ADOPTADA em 2000
READOPTADA em 2008
RESOLUÇÃO n.º 3111, 2008, Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO n.º 55, 2004, Livro de Resoluções

RESOLUÇÃO n.º 49, 2000, Livro de Resoluções
Ver Princípios Sociais, ¶ 162.

Justificação:
Os Coordenadores Jurisdicionais da UMVIM são impor-

tantes para o Programa VIM. Eliminado “voluntários” da se-
gunda cláusula CONSIDERANDO; nenhum dos UMVIM JC 
são voluntários. Com um objectivo de conexão com todas as 
regiões que hospedam/enviam equipas de voluntários e os in-
troduz a Uma Viagem em Missão (a ser traduzida em espanhol, 
coreano e francês), treinamentos/diálogos VIM/UMVIM/ . . .

R3123 .

Número de petição: 60123-GM-R3123-G; Hawkins, Erin 
M., - Washington, DC, EUA pela Comissão Geral de 
Religião e Raça. 1 Petição similar

Apoio para Planos dos Ministérios Étnicos

Alteração da Resolução 3123, da seguinte forma:
CONSIDERANDO QUE, ¶ 138 140 de O Livro de Disci-

plina,2000 2012 declara “Como diverso . . .
CONSIDERANDO QUE, cinco seis planos dos ministéri-

os étnicos (Ministério da Linguagem Asiática, Hispânico, 
Coreano, Nativo-Americano, Habitantes das Ilhas do Pacífico e 
o Ministério de Fortalecimento da Igreja Negra) afirmaram . . .

CONSIDERANDO QUE, as necessidades contínuas para 
os cinco seis planos dos ministérios étnicos (Ministério da Lin-
guagem Asiática, Hispânico, Coreano, Nativo-Americano, Ha-
bitantes das Ilhas do Pacífico e o Ministério de Fortalecimento 
da Igreja Negra) ficaram claramente demonstradas . . .

Justificação:
Os planos dos ministérios étnicos contribuem para a vi-

talidade da igreja. Em 2012, a Conferência Geral aprovou um 
exaustivo plano do ministério para o ministério os Habitantes 
das Ilhas do Pacífico nos Estados Unidos. Esta decisão requer 
apoio contínuo para formar discípulos de Cristo. 

R3124 .

Número da petição: 60313-GM-R3124-G; Kemper, Thomas 
- Nova Iorque, NI, EUA pela Junta Geral dos Ministérios 
Globais.

A Resposta da Igreja ao Conflito  
Étnico e Religioso

Alterar e Readoptar a Resolução 3124 conforme se seg-
ue:

3124 . A Resposta da Igreja ao Conflito Étnico e Reli-
gioso

“Se ao menos . . .
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Os conflitos trágicos em taisem tantos lugares ao redor do 
mundo, hoje em diacomo na Bósnia, Índia, Indonésia, Médio 
Oriente, Nigéria, Ruanda, Irlanda do Norte e Sri Lanka, bem 
como conflitos inter-étnicos nos Estados Unidos, revelam o 
potencial de ódio profundo, o medo e crença religiosa para 
atiçar a violência na humanidade. Esses conflitos representam 
um grande desafio para todas as tradições religiosas e, espe-
cialmente, para a igreja cristã como mediadora do evangelho 
de amor e de reconciliação de Jesus no mundo, bem como 
para a comunidade religiosa mais ampla. A dor da Igreja só 
cresce pelo fato de que muitos desses conflitos violentos inci-
tam um grupo religioso contra o outro.

Quando os seus discípulos . . .
Nós confessamos . . .
Apelamos ao Conselho Geral de Ministérios Globais 

para continuarem as discussõesparcerias com pacificadores 
Cristãos, o Programa de Acompanhamento Ecuménico na 
Palestina & Israel, Testemunhas para a Paz, Movimento de 
Solidariedade Internacional e outros movimentos não violen-
tos que fornecem uma presença Cristã em situações de confli-
to internacional, inter-religioso e inter-étnico, para explorar a 
possibilidade de incluir os Metodistas Unidos emem equipas 
quesão enviadas paraservir em áreas de conflito;

Apelamos ao Conselho Geral de Ministérios Globais para 
incorporar os princípios de resolução de conflitos não violen-
tos e diálogo inter-étnico e inter-religioso em treinamentos de 
missão e outras programações de missão no Programa Zona 
Shalom;

Apelamos ao Conselho Geral da Igreja e sociedade, em 
conjunto com a Comissão Geral sobre Religião e Raça e com 
o Gabinete da Unidade dos Cristãos e Relações inter-religio-
sas, para que realizem uma série depromover e participar de 
diálogos inter-religiosos que desenvolvam novas abordagens 
para a compreensão mútua, respeito e cooperação, e desen-
volver, para uso em ambientes da Igreja e da comunidade 
local, orientações sobre como configurar diálogos locais e 
como desenvolver e implementar alternativas à violência;

Apelamos aos nossos seminários e faculdades e universi-
dades relacionadas com a Metodista Unida para que ofereçam 
cursos sobre alternativas à violência e para patrocinar inicia-
tivas das comunidades locais para difundir conflitos étnicos e 
religiosos. Também convidamos em nossos seminários para 
incentivar o estudo das raízes teológicas da violência e dos 
ensinamentos de Jesus sobre a não-violênciasobre a não re-
sistênciae a resistência ao mal; e

Apelamos ao governo dos EUAa todos os governosa tra-
balharem com as Nações Unidas, para dar liderança, reori-
entando os recursos deseus programas de treinamento de ex-
ercício militar estrangeiro para o Alto Comissariado da ONU 
para os Direitos Humanos e para outras organizações inter-
nacionais de direitos humanos para as tarefas de formação 
em direitos humanos, de operações de paz, manutenção da 
paz, reconstrução e reabilitação. Isto significa realocação de 

fundos de construção de armas para as comunidades residen-
ciais, de ensinar a matar para ensinar a proteger a vida. Inícios 
modestos em tal esforço podem ser vistos em iniciativas de 
policiamento comunitário em muitos dos nossos em muitas 
cidades, na força de pazem forças de paz internacionais na 
Bósniae na transição não violenta para a democracia na Áfri-
ca do Sul;

Apelamos à Junta Geral do Discipulado . . .
Apelamos às igrejas locais a estarem envolvidas em 

eventos multiculturais, de diálogo multi-religioso e de coop-
eração que visam prevenir a violênciacom a “Criação de uma 
Comunidade Inter-Fé”—Uma Missão Iniciada pela Divisão 
Feminina de estudo ao longo do próximo quadriénio;

Apelamos às conferências anuais . . .
ADOPTADA em 1996
ALTERADA E READOPTADA em 2004
READOPTADA em 2008
RESOLUÇÃO n.º 3126, 2008, Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO n.º 81, 2004, Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO n.º 71, 2000, Livro de Resoluções
Ver Princípios Sociais, ¶ 162 A, B.

Justificação:
O sofrimento e a violência de conflitos religiosos e ét-

nicos continuam a devastar muitas comunidades e vidas em 
todo o nosso mundo de hoje; daí o pedido de readoptar esta 
resolução tal como alterada, substituindo locais específicos de 
conflito com a afirmação mais geral dos princípios de pacifi-
cação da UM e reafirmando as nossas parcerias com movi-
mentos não violentos de base religiosa que procuram . . .

R3222 .

Número de petição: 60870-GM-R3222; Galvan, Elias - EUA 
para os Metodistas Associados em Representação da Causa 
dos Americanos Hispânicos/Latinos.

Planos estratégicos abrangentes da CA para 
ministérios hispânicos/latinos

Alterar a Resolução 3222 conforme se segue:
Planos estratégicos abrangentes da Conferência Anu-

al para ministérios hispânicos/latinos
CONSIDERANDO QUE Deus nos apelou a proclamar 

as grandezas de Deus (Pedro 1 2:9) e a sermos bons adminis-
tradores da multiforme graça de Deus, servindo uns aos out-
ros consoante o dom que cada um recebeu (Pedro 1 4:10) e a 
organizarmo-nos para a obra do ministério (Efésios 4:7-13); e

CONSIDERANDO QUE a nossa herança Metodista Uni-
da integra a acção missionária com apoio organizacional; e

CONSIDERANDO QUE o Livro de Disciplina de 
20122004 declara que “a missão da Igreja é criar discípulos 
de Jesus Cristo para a transformação do mundo proclamando 
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as boas novas da graça de Deus e exemplificando o manda-
mento de Jesus para amar Deus e o próximo, procurando as-
sim a plenitude do reino de Deus e o seu reinado no mundo”. 
(¶ 121) e que “cada conferência anual é responsável por focar 
e guiar a missão e o ministério da Igreja Metodista Unida den-
tro dos seus limites, prevendo quais os ministérios necessári-
os para viver a missão da igreja na e através da conferência 
anual;  . . . oferecendo incentivo, coordenação e apoio aos 
ministérios da criação, divulgação e testemunho em distritos 
e congregações para a transformação do mundo; . . . desenvol-
vendo e reforçando os ministérios étnicos, incluindo igrejas 
locais étnicas e questões . . .” (¶ 607 608); e

CONSIDERANDO QUE, de acordo com a análise dos 
recenseamentos de 20062014 nos Estados Unidos, aproxi-
madamente 6764 milhões de pessoas de origem hispânica 
(de qualquer raça) fariam parte da população nacional entre 
2000 2014 e 2050 2060. Estima-se que os números cresçam 
de 44,355,4 milhões para 102,6 114,8 milhões, um aumen-
to de 188 de pouco mais de 100 por cento. A sua quota da 
população nacional praticamente duplicariairia aumentar de 
12,617,4 por cento para 24,428,6 por cento. Os EUA são o 
terceiro maior país latino do mundo e os hispânicos continu-
am a ser o maior grupo minoritário, com 44,355,4 milhões a 
1 de Julho de 20062014 – 14,817,4 por cento da população 
total. Com um aumento de 3,4 por cento entre 1 de Julho de 
2005 e 1 de Julho de 2006, os hispânicos são o grupo mi-
noritário que mais cresce; e

CONSIDERANDO QUE os números representam uma 
sub-estimativa e não reflectem informações exactas acerca de 
pessoas sem documentos; e

CONSIDERANDO QUE, de acordo com a análise dos 
dados do recenseamento efectuada pelo Gabinete de Investi-
gação da Junta Geral de Ministérios Globais, cada conferência 
anual da Igreja Metodista Unida nos Estados Unidos possui, 
dentro dos seus limites, uma população hispânico/latino-lati-
na em crescimento; e

CONSIDERANDO QUE, durante três quatro quadrié-
nios, a Conferência Geral aprovou o Plano Nacional para o 
Ministério Hispânico/Latino-Latina como uma iniciativa da 
missão de toda a igreja, este é um plano abrangente de evan-
gelização com comunidades hispânicas/latinas-latinas por 
toda a igreja; e

CONSIDERANDO QUE, numa associação directa à im-
plementação do Plano Nacional para o Ministério Hispânico/
Latino-Latina, foram estabelecidas 700900 comunidades de 
fé em 52 conferência, 1000 1400 missionários leigos foram 
equipados e mobilizados; 200260 mentores pastores; foram 
iniciadas 100150 novas congregações hispânico-latinos/lati-
nas em 35 conferências; 100160 igrejas hispânico-latinos/
latinas em 35 conferências foram reforçadas e foram estabe-
lecidos 10001500 ministérios de alcance em 52 conferências; 
3053 conferências anuais têm vindo a desenvolver um pla-
no abrangente; mais de 50150 líderes lusófonos receberam 

formação; 5 novos líderes lusófonos receberam formação; 50 
novos consultores já receberam formação; mais de 600800 
líderes não hispânico-latinos receberam formação através das 
convocações; e

CONSIDERANDO QUE, de acordo com as estimati-
vas do Gabinete do Plano Nacional para o Ministério His-
pânico-Latino/Latina, a adesão hispânico-latina/latina à  
Igreja Metodista Unida cresceu 40 por cento de 20042008 a 
20082012; e

CONSIDERANDO QUE, de acordo com as estimativas 
do Gabinete do Plano Nacional para o Ministério Hispâni-
co-Latino/Latina, as pessoas hispânico-latinas/latinas repre-
sentam menos de 10,1 por cento do número total de membros 
da Igreja Metodista Unida e as congregações hispânico-lati-
nos/latinas representam aproximadamente 0.1 por cento de 
todas as igrejas Metodistas Unidas registadas; e

CONSIDERANDO QUE estes números representam 
uma sub-estimativa devidoàs dificuldadesaos desafios na co-
municação do número de membros hispânico-latinos/latinos 
em igrejas multiculturais e congregações não hispânico-lati-
nos/latinas, e congregações hispânico-latinos/latinas que par-
tilham as suas instalações com outras igrejas étnicas e cul-
turais; e devido às dificuldades da comunicação e recolha de 
dados e à inexistência de relatórios de algumas congregações 
hispânico-latinos/latinas; e

CONSIDERANDO QUE, apesar do Plano Nacional para 
o Ministério Hispânico-Latino/Latina e outros esforços mis-
sionários, avanços e êxito no alcance do grupo de pessoas 
designado por Hispânico-latino/latina e o aumento da pre-
sença de pessoas hispânico-latinos/latinas no sistema conex-
ional Metodista Unido, o grupo de pessoas nos Estados Uni-
dos designado por Hispânico-latinos/latinas representa um 
campo de missão muito vasto;

Seja, por conseguinte, resolvido que, até 31 de Dezem-
bro de 2011, cada conferência anual nos Estados Unidos 
desenvolva, e actualize periodicamente, um plano estratégi-
co abrangente para os ministérios hispânico-latinos/latinos 
dentro dos seus limites, sendo que este plano deverá incluir, 
sem carácter limitativo, uma análise sócio-económica, cultur-
al e religiosa das comunidades hispânico-latinos/latinas que 
serão servidas; e que implemente estratégias para reforçar os 
ministérios e congregações hispânico-latinos/latinas já exis-
tentes, inicie novos ministérios e congregações, identifique, 
equipe e mobilize líderes do clero e leigos e identifique e mo-
bilize recursos materiais e financeiros; e

Fica assim decidido que o Conselho dos Bispos, o Plano 
Nacional para o Ministério Hispânico-Latino/Latina, a Junta 
Geral de Discipulado e a Junta Geral de Ministérios Globais 
deverão assegurar que os planos abrangentes das conferências 
são implementados até à data indicada e oferecem apoio e 
consultoria no âmbito do desenvolvimento de tais planos.
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Fonte: Projecções da dimensão e composição da popu-
lação dos EUA: 2014-2060 <https://www.census.gov/REcon 
tent/dam/Census/library/publications/2015/demo/p25-1143 
.pdf>

ADOPTADA 2004
REVISTA E READOPTADA 2008
READOPTADA 2012
RESOLUÇÃO N.º 3222, 2012 Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO N.º 3222, 2008 Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO N.º 29, 2004 Livro de Resoluções

R3244 .

Número de petição: 60931-GM-R3244-!-G; Todd, Linda 
Bales - Beavercreek, OH, EUA para o Fundo Global da 
Igreja Metodista Unida contra a SIDA.

Fundo Global da Igreja Metodista Unida  
contra a SIDA

Fundo Global da Igreja Metodista Unida contra a 
SIDA

“Vinde a mim todos os que estais cansados de carregar 
suas pesadas cargas, e Eu vos darei descanso.” Mateus 11:28

CONSIDERANDO QUE  A Conferência Geral da Igreja 
Metodista Unida fala, há mais de trinta anos, com compaixão 
profética, das questões globais do VIH e da & SIDA, durante 
trinta anos, a Conferência Geral da Igreja Metodista Unida fa-
lou, com compaixão profética, das questões globais do VIH/
SIDA. No entanto, as nossas resoluções nem sempre foram 
acompanhadas por uma vontade de dedicar recursos finan-
ceiros e denominacionais significativos na luta pela educação, 
prevenção, tratamento e cuidados no combate mundial contra 
o VIH/SIDA; eCONSIDERANDO QUE, 

As Nações Unidas declararam a SIDA pandémica como 
sendo uma “emergência global”, afirmando que a vida huma-
na está ameaçada em toda a parte e a segurança do mundo 
está em risco, uma vez que o planeta enfrenta a crise de saúde 
mais grave em 700 anos.; e CONSIDERANDO QUE, com 33 
milhões de pessoas infectadas, sendo que mais de 25 milhões 
já faleceram, 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, des-
de o início da epidemia, quase 78 milhões de pessoas foram 
infectadas com o vírus do VIH e cerca de 39 milhões de pes-
soas faleceram devido ao VIH. A nível mundial, 37 milhões 
de pessoas vivem com VIH ou SIDA. e aproximadamente  
Aproximadamente 7500  pessoas são novas infecções infec- 
tadas diariamente  com incluindo o nascimento de 900 bebés 
com VIH, uma situação que pode ser totalmente prevenida 
com o acesso a testes e fármacos anti-retrovirais. os líderes 
de todas as nações do mundo pediram unanimemente às or-
ganizações de fé que se juntem a eles no combate para salvar 
a vida humana; e 

CONSIDERANDO QUE, A Conferência Geral de 2004 
criou o Fundo Global da Igreja Metodista Unida contra a SIDA 
(UMGAF) (Avanço UMCOR n.º 982345), e as Conferências 

Gerais de 2008 e 2012 reafirmaram esta iniciativa de saúde 
global. Em 2015, o UMGAF fundou, em parceria com a Junta 
Geral de Ministérios Globais, 287 projectos de VIH & SIDA 
centrados em Cristo e orientados pela Igreja em 44 países a 
Conferência Geral de 2008 reafirmou esta iniciativa de saúde 
global. Em 2010, já tinham sido financiados 175 projectos 
do VIH/SIDA centrados em Cristo e orientados pela Igreja 
em 37 países além de vários projectos de conferências anuais 
para combater a SIDA. O UMGAF estimula esforços edu-
cativos contínuos para dotar centenas de membros da Igreja 
Metodista Unida com competências para responder à crise da 
SIDA a nível local e global. A defesa da prevenção, cuidados 
e tratamento tem sido um foco consistente do UMGAF desde 
2004 através da sua parceria com a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade, que administra a Rede da SIDA na Igreja Meto-
dista Unida; e 

CONSIDERANDO QUE até à data a resposta dos cris-
tãos, incluindo os membros da Igreja Metodista Unida, tem 
sido mínima, particularmente em comparação com os nossos 
recursos e outros compromissos; e 

CONSIDERANDO QUE a Comissão do Fundo Global 
contra a SIDA lançou uma campanha em curso designada por 
“20/20: Visionar um mundo sem SIDA”.

O rosto da SIDA está a mudar no mundo. Mais pessoas 
têm acesso a medicamentos que salvam as suas vidas, o que 
reduz o número de mortes a nível global. Porém, o estigma 
infligido pela Igreja e pela sociedade impede as pessoas de 
efectuarem o rastreio e receberem tratamento. O UMGAF é 
a entidade oficial na Igreja Metodista Unida que aborda estas 
questões, uma vez que trabalha e ora para que se alcance um 
mundo sem SIDA. 

Seja, por conseguinte, resolvido que a Conferência Geral 
de 2012 volte a comprometer-se a ajudar o Fundo Global da 
Igreja Metodista Unida contra a SIDA (UMGAF). 

Fica assim decidido que Do montante total angariado em 
cada conferência anual para o UMGAF, 25 por cento devem 
ser retidos pela conferência anual que angariou o montante, 
a ser utilizado para ser utilizado em programas de combate 
ao VIH/SIDA VIH & SIDA na região e /ou noutros projec-
tos conexionais a nível global. Cada conferência anual deverá 
designar uma agência apropriada para a promoção e dis-
tribuição destes fundos. 

Fica ainda decidido queAdicionalmente, do montante to-
tal angariado em cada conferência anual para o Fundo Global 
da Igreja Metodista Unida contra a SIDA, 75 por cento de-
verá ser enviado pelo tesoureiro da conferência ao gabinete 
Avançado na Junta Geral de Ministérios Globais pelo UM-
COR para distribuição por projectos globais em consulta com  
o pessoal da JGMG e a Comissão inter-agências do Fundo 
Global da Igreja Metodista Unida contra a SIDA.  O UMGAF 
é gerido por uma comissão constituída por A comissão de 
dez membros será constituída por um representante da Jun-
ta Geral de Ministérios Globais, Conselho dos Bispos, Junta 
Geral de Igreja e Sociedade, Divisão de Ministério de Jovens,  
Comissão Geral de Unidade Cristã e Assuntos Inter-religiosos 
e Comissão Geral de Comunicações e quatro pessoas Gabi-
nete de Unidade Cristã e Relações Inter-Religiosas, Mulheres 
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Metodistas Unidas e Comissão Geral de Comunicações e três 
pessoas que não desempenham funções nestas agências es-
colhidas pela comissão pelos seus conhecimentos e diversi-
dade. O UMGAF é constituído pela comissão de voluntários 
e por consultores. Para assegurar os ministérios do VIH e da 
SIDA da Igreja Metodista Unida, serão disponibilizados fun-
dos operacionais e programáticos para a Comissão do Fun-
do Global da Igreja Metodista Unida contra a SIDA através 
de uma repartição especial ou de fundos de contingência da  
Igreja Metodista Unida.

Fica assim decidido que A Comissão do Fundo Global da 
Igreja Metodista Unida contra a SIDA irá, fielmente . . .

1. ajudar as congregações e conferências locais a iden-
tificar e criar parcerias globais para um ministério mútuo de 
VIH/SIDAVIH & SIDA; 

2. oferecer apoio a projectos promovidos pelas congre-
gações ou organizações locais relacionados com a Igreja 
Metodista Unida, estabelecer parcerias com igrejas metodis-
tas e igrejas ecuménicas autónomas; 

3. incentivar a criação de parcerias entre congregações e 
conferências nos Estados Unidos e congregações metodistas 
e organizações ecuménicas a nível global envolvidas na luta 
contra o VIH/SIDA VIH & SIDA; 

4. defender a justiça social, particularmente relacionada 
com uma diminuição do estigma e um aumento do financia-
mento governamental e não governamental para o VIH/SIDA 
VIH & SIDA, tuberculose e malária;

5. desenvolver directrizes de financiamento e materiais 
promocionais apropriados; 

6. dotar os membros da Igreja Metodista Unida de re-
cursos através de oportunidades de formação e networking; e 

7. procurar financiamento para as operações da Comissão 
proveniente de várias fontes. explorar formas de assegurar a 
sustentabilidade a nível fiscal e programático através da coor-
denação e colaboração intencionais com os esforços de saúde 
globais ao nível da igreja geral. 

Seja, por conseguinte, resolvido que No âmbito de uma 
iniciativa de saúde crítica a nível global, a Conferência Ger-
al de 2016 a Conferência Geral de 2012 compromete-se no-
vamente com o ministério vital do Fundo Global da Igreja 
Metodista Unida contra a SIDA. (UMGAF). 

ADOPTADA 2004
READOPTADA 2008
ALTERADA E READOPTADA 2012
RESOLUÇÃO N.º 3244, Livro de Resoluções de 2012
RESOLUÇÃO N.º 3244, Livro de Resoluções de 2008
RESOLUÇÃO N.º 181, Livro de Resoluções de 2004
APÊNDICE
 Resolução n.º 3244 alterada submetida pelo Fundo Glob-

al da Igreja Metodista Unida contra a SIDA
Pedido de funcionamento no montante de: 240.000 

dólares para o quadriénio 2016-2020
Justificação: Historicamente, o Fundo Global contra 

a SIDA da IMU (UMGAF) tem sido fiscalmente suportado 
pela Mesa conexional enquanto mandato não financiado. 
O UMGAF está à procura de financiamento repartido que 
permitirá continuar a implementar o mandato da respectiva 

Conferência Geral para educar os membros da Igreja Meto-
dista Unida a responder à crise da SIDA e a financiar projec-
tos verdadeiramente necessários a nível mundial. (Consultar 
o nosso relatório no ADCA)

No passado, o UMGAF contou com o pessoal da agên-
cia geral para tratar da preponderância das responsabilidades 
administrativas e de angariação de fundos. Uma realidade 
emergente é a redução da dimensão e/ou reestruturação de 
algumas agências gerais, que resultou numa diminuição da 
capacidade de pessoal do UMGAF. 

O pedido que fazemos à Conferência Geral tem a ver, 
em parte, com a atribuição de fundos para construir a nos-
sa capacidade em termos administrados e programáticos A 
quantidade de supervisão administrativa necessária para esta 
iniciativa é consideravelmente superior ao que os membros 
voluntários conseguem manter. 

Embora o VIH e a SIDA sejam consideradas doenças 
com tratamento nos países desenvolvidos, milhões de pessoas 
que vivem em países pobres, principalmente em África e na 
Ásia, não têm acesso a educação, rastreios, cuidados de saúde 
e medicamentos anti-retrovirais. O estigma e a discriminação 
são realidades enfrentadas por milhões de pessoas que vivem 
com SIDA. O UMGAF está empenhado em financiar projec-
tos que dêem resposta a estas questões.

Desde 2004, o UMGAF angariou aproximadamente 3,5 
milhões de dólares para 287 projectos, em 44 países em todo 
o mundo, cujo objectivo é salvar vidas e devolver a esperança 
a milhões de pessoas do povo de Deus. Grande parte das nos-
sas bolsas foram de 10.000 dólares ou menos. Devido às ne-
cessidades existentes ainda não colmatadas e a um desejo de 
criar um mundo sem SIDA, o UMGAF propõe aumentar a sua 
capacidade para mobilizar apoio financeiro. Nesta proposta, 
solicitamos financiamento para um Consultor de Desenvolvi-
mento dedicado, em tempo parcial. Com o aumento da re-
ceita, o UMGAF será capaz de atribuir bolsas de maior valor 
e renovações de bolsas para projectos eficazes. Para facilitar 
este processo, o UMGAF está a explorar uma relação expan-
dida com a unidade de saúde global da JGMG para financiar 
projectos que vão ao encontro das necessidades em termos de 
VIH & SIDA, mas também de saúde materna e da criança, 
malária e outras iniciativas relacionadas com a saúde basea-
das em evidências, eficazmente monitorizadas e avaliadas e 
com impactos mensuráveis.

Orçamento para a Comissão do Fundo Global da Igreja 
Metodista Unida contra a SIDA

Julho de 2016-Junho de 2020

Itens do orçamento programático  Custo
Desenvolvimento de recursos e promoção
 da campanha Salve Apenas Uma  16.000 dólares
Conferência nas Filipinas e a SIDA (2016) 15.000 dólares
Conferência de Afro-americanos e a 
 SIDA (2017)  10.000 dólares
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“Contagem até zero: Salve Apenas Uma”
 Conferência de 2018  20.000 dólares
“Contagem até zero: Salve Apenas Uma”
 Evento na Conferência Geral de 2020  5.000 dólares
Cimeira da África Ocidental para a 
 SIDA/Saúde Global (2019)  25.000 dólares
 Sub-Total   91 .000 dólares 

Itens do orçamento administrativo Custo
Custos de viagem para 3 membros da 
 comissão, no geral, para participarem 
 em 8 reuniões da comissão 
 (1875 dólares/reunião) 15.000 dólares
Consultor a tempo parcial para angariar 
 fundos para o processo de atribuição 
 de bolsas 78.000 dólares
Despesas do Consultor de Desenvolvimento 10.000 dólares
Consultor administrativo/programático 
 a tempo parcial  24.960 dólares 
Despesas do consultor (deslocações 
 para reuniões do UMGAF e materiais 
 de escritório)  7.744 dólares
Taxa administrativa da JGIS referente 
 ao contrato do consultor  10.296 dólares 
Fundos para participação em conferências 
 globais, como a Conferência Internacional
 contra a SIDA realizada a cada dois anos  3.000 dólares
Sub-Total    149 .000 dólares
Total   240 .000 dólares

R3391 .

Número de Petição: 60008-GM-R3391-G; Paige, Peggy - 
Ingalls, MI, EUA para Defensores Rurais MU.

Chamada das Igrejas para a Renovação dos 
Ministérios Rurais

Emendar e readoptar Resolução 3391 como se segue:
3391 . Chamada das Igrejas para a Renovação dos 

Ministérios Rurais
Durante 70 anos . . .
Por isso, chamamos a Igreja Metodista Unida para re-

sponder . . .
1. Ao nível congregacional . . .
2. Ao nível institucional, A Igreja Metodista Unida deve:
a. trabalhar . . .
b. considerar . . .
c. promover . . .
d. defender . . .
e. reforçar . . .
f. acompanhar os trabalhadores rurais nas suas lutas para 

assegurarem as condições de vida de forma saudável, salários 

decentes e salários mínimos, obter e manter o direito a orga-
nizar e a apoiar organizações de base rural que trabalham com 
eles nesses esforços; e

g. desenvolver . . .

Justificação:
Precisamos de continuar a apoiar as comunidades rurais 

em todo o mundo à medida que lutam contra a pobreza e in-
justiça.

R3395 .

Número de Petição: 60012-GM-R3395-G; Paige, Peggy - 
Ingalls, MI, EUA para Defensores Rurais MU. 1 Petição 
similar

Ministérios dos Capelães Rurais

Emendar e readoptar a Resolução 3395 como se segue:
3395 . Ministérios dos Capelães Rurais
CONSIDERANDO QUE a Conferência Geral dos últi-

mos quatro cinco quadriénios afirmou que a Associação dos 
Capelães Rurais e os ministérios dos capelães rurais e solici- 
tou que a Igreja Metodista Unida preparasse e certificasse os 
capelães rurais como um meio significativo de permitir a ren-
ovação em cidades/vilas e igrejas rurais e comunidades em 
todo o mundo; e

CONSIDERANDO QUE a Associação dos Capelães Ru-
rais tem mulheres, homens, leigos e clérigos como membros, 
tanto Metodistas Unidos como ecuménicos, na comunidade 
global; e

CONSIDERANDO QUE os capelães rurais são leigos 
e clérigos que sentiram o chamamento para viver, trabalhar 
com e defender a cidade e as pessoas rurais, famílias, congre-
gações e comunidades; e

CONSIDERANDO QUE é aplicado um ênfase especial 
na defesa de problemas de justiça entre todas as pessoas, não 
obstante a etnia, género, idade ou estatuto económico; e

CONSIDERANDO QUE os capelães rurais encontram-se 
anualmente para apoio, incentivo, networking, obtenção de 
recursos e apoio enriquecimento através de eventos de foco 
para enriquecer capacidades do tipo capelania relacionadas 
com pessoas, compreensão bíblica e exposições experimen-
tais relacionadas com problemas tais como imigração, tra-
balhadores migrantes, trabalhadores agrícolas, negócios e 
comunidades rurais; e

CONSIDERANDO QUE os capelães rurais trabalham 
com as outras pessoas/grupos profetas ao nível local que estão 
empenhadas num envolvimento a longo prazo que se destina 
ao desenvolvimento local e recursos externos para ajudar na 
transformação das vidas das congregações e comunidades ru-
rais; e 

CONSIDERANDO QUE a Associação dos Capelães 
Rurais capacita bastante o desenvolvimento de liderança dos 
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leigos, serve como uma forma de reconhecer as ofertas e 
graças das pessoas rurais e liberta novas possibilidades para o 
espírito de Deus para mover em todo o lado rural; e

CONSIDERANDO QUE os capelães rurais são um activo 
para a Junta Geral dos Ministérios Globais no seu ministério 
através dos quatro ênfases da Igreja Geral, e especialmente 
com a relação contínua dos Capelães Rurais com a Rede Ur-
bana Rural (RUR); e

CONSIDERANDO QUE a Associação dos Capelães Ru-
rais continua a trabalhar para expandir as suas ligações in-
ternacionais/globais Ao exporpara expor participantes à vida 
cultural, económica, política, ecológica e religiosa das suas 
pessoas rurais de lugares em todo o mundo;

Fica resolvidoque os Capelães Rurais continuam a ser 
reconhecidos como tendo uma relação especial com a Junta 
Geral dos Ministérios Globais como aqueles chamados para 
servir os outros; e

Fica resolvido ainda Fica resolvido, que a Igreja Metodis-
ta Unida recomende e reafirme o seu compromisso para com 
a Associação dos Capelães Rurais uma vez que os capelães 
rurais continuam a realizar os seus ministérios de cuidados, 
de justiça e de educação com  pessoas e comunidades lesadas; 
pessoas nas áreas rurais e comunidades da cidade e vila; e 

Fica resolvido ainda que a Junta Geral dos Ministérios 
Globais é encorajada a continuar uma relação activa e con-
tínua com a Associação dos Capelães Rurais um activo no 
futuro.

Justificação:
A afirmação da Capelania Rural pela Igreja Metodis-

ta Unida Global e a continuação da ligação activa da Asso-
ciação dos Capelães Rurais com a Junta Geral dos Ministérios 
Globais vão reforçar o espírito e moral das pessoas empenha-
das em estar e caminhar com as pessoas rurais e comunidades 
que experienciam dor, injustiça . . .

R4131 .

Número da petição: 60323-GM-R4131; Kemper, Thomas 
- Nova Iorque, NY, EUA para a Junta Geral de Ministérios 
Gerais.

Eliminação

Eliminar a Resolução 4131—Preocupação pelo Grupo de 
Trabalho dos Trabalhadores.

Justificação:
A UMC continua o seu compromisso de longa data para 

com os direitos e a dignidade de todos os trabalhadores. O tra-
balho educativo e de defesa que apela a resolução ocorre prin-
cipalmente através da participação em parcerias ecuménicas 
e inter-religiosas. Dadas essas redes existentes, não há mais a 
necessidade de uma força-tarefa distinta.

R5034 .

Número da petição: 60325-GM-R5034; Kemper, Thomas 
- Nova Iorque, NY, EUA para a Junta Geral de Ministérios 
Gerais.

Eliminação

Eliminar Resolução 5034—Plano de Missão para os 
Ministérios Reparadores de Justiça.

Justificação::
A Justiça Reparadora constitui um parágrafo-chave nos 

Princípios Sociais e os ministérios de justiça reparadora con-
tinuam nas igrejas locais, conferências anuais e nas agências 
gerais. O nosso trabalho denominacional na justiça reparado-
ra tem evoluído; as estruturas definidas na resolução já não 
são os mais adequadas às necessidades urgentes para a rep-
aração . . .

R6011 .

Número da petição: 60326-GM-R6011; Kemper, Thomas 
- Nova Iorque, NY, EUA para a Junta Geral de Ministérios 
Gerais.

Eliminação

Apagar a Resolução 6011—Ministérios Globais e Socie-
dade Missionária.

Justificação:
Os Ministérios Globais atenderam ao pedido de petição.

R6028 .

Número da petição: 60317-GM-R6028-G; Kemper, Thomas 
- Nova Iorque, NI, EUA pela Junta Geral dos Ministérios 
Globais. 1 Petição similar

Migração Global e a Busca por Justiça

Alterar e Readoptar a Resolução 6028 conforme se seg-
ue:

6028 . Migração Global e a Busca por Justiça
“Há que encontrar formas de partilhar dos recursos do 

mundo de modo mais equitativo.”
— Princípios Sociais, ¶ 163E, da Igreja Metodista Unida
A Migração Global é uma preocupação histórica e actual 

da Igreja Metodista Unida, abordada nos Princípios Sociais 
e frequentemente pela acção da Conferência Geral. tem fre-
quentemente abordado temas gerais e específicos relaciona-
dos com a migração. Os Princípios Sociais afirmam enquadrar 
a questão em contextos teológicos e humanitários:
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1. “Comprometemo-nos como Igreja na realização de 
uma comunidade mundial que é uma irmandade de pessoas 
que se amam honestamente. Comprometemo-nos a buscar o 
significado do evangelho em todas as questões que dividem as 
pessoas e ameaçam o crescimento da comunidade mundial” 
(¶ 165).

2. “Para colmatar as necessidades básicas como a ali-
mentação, o vestuário, abrigo, educação, saúde e outras ne-
cessidades, devem ser encontradas formas de compartilhar os 
recursos do mundo de forma mais equitativa” (¶ 163E).

3. “Defendemos os direitos de todos os migrantes e 
aplaudimos os seus esforços no sentido da auto-organização 
e autodeterminação responsável” (¶ 163F, 2004 Livro de Dis-
ciplina).

I. Introdução
A migração humana é tão antiga quanto a história da hu-

manidade. Os indivíduos, as famílias, as tribos e as nações 
têm estado em movimento desde os dias de Abraão e Sara 
e anteriormente. Ao longo dos séculos, factores políticos e 
económicos, incluindo as guerras; problemas de saúde e am-
bientais; e racismo, xenofobia e discriminação religiosa têm, 
por vezes, desenraizado populações e, noutras vezes, estas 
têm sido seduzidas para novos locais através de continentes e 
oceanos, bem como as fronteiras nacionais e étnicas.desertos, 
rios, continentes, oceanos e fronteiras nacionais e étnicas.

Hoje, a migração é, ao mesmo tempo uma internacional 
críticauma questão crítica internacional e por vezes um prob-
lema nacional prementee uma opção necessária, uma questão 
de último recurso e sem possibilidade de escolha para mil-
hões de seres humanos, e uma alternativa desesperada para 
muitos que prefeririam ficar onde estão, se as condições per-
mitissem a segurança e os bens indispensáveis   à sobrevivên-
cia. Em termos gerais, os migrantes são hoje aqueles que pela 
força ou pela escolha deixam as suas regiões de origem por 
causa de conflitos armados, desastres naturais, violência in-
stitucional ou de gangues, projectos de desenvolvimento, tráf-
ico de seres humanos (incluindo laboral, sexual ou tráfico de 
drogas) ou devido à privação económica extrema. Algumas 
pessoas buscam a mudança; outras não têm alternativas. A 
migração contemporânea envolve as realidades conectadas 
de abundância e pobreza e identidades e exclusão racial/ét-
nica/religiosa. Muitas vezes reflecte um sistema global que 
espera que muitas pessoas vivam na pobreza, ou que tenham 
os seus países devastados por conflitos, ou O actual sistema 
económico global reflecte a expectativa de que muitas pes-
soas viverão na pobreza, ou terão as suas nações devastadas 
por conflitos,, para que outros possam viver em abundância. 
Que muitas pessoas resistirão à pobreza e à guerra através da 
migração é um facto antigo e moderno da existência humana. 
Como consequência, os sistemas nacionais e internacionais 
elaborados de contenção e classificação com base na origem 
nacional foram desenvolvidos ao longo do último quarto de 
século relativamente aos migrantes (ver abaixo).

A migração global como um factor de busca de justiça 

é de grande preocupação para é uma das principais priori-
dades da Igreja Metodista Unida como uma denominação que 
é global na sua visão, missão e ministérios . Esta preocupação 
está enraizada quer num mandato bíblico de justiça quer 
num compromisso com o futuro da igreja. Muitos migrantes 
e potenciais migrantes são hoje Metodistas; alguns foram 
bem-vindos nos novos lugares, trazendo um novo vigor às 
congregações envelhecidas, enquanto outros enfrentam dis-
criminação e exploração nos novos lugares. Hoje, a migração 
está indissociavelmente ligada às questões da comunidade 
Cristã, evangelismo, desenvolvimento de novas igrejas, o cul-
tivo da liderança da igreja, e o ministério COM os pobres. Os 
migrantes, no futuro, enriquecerão ainda mais a compreensão 
e a prática de missão dos Metodistas Unidos, a vida da igreja 
e organização, as relações intergrupos, e os conceitos do amor 
universal de Deus.

Esta resolução aborda as variedades, os contextos e as re-
spostas à migração global, no primeiro quarto do século XXI. 
Esta, reflecte a preocupação relativa ao direito de cada um 
permanecer onde está, à mudança segura durante a migração, 
e às boas-vindas que podem gerar um sentimento de pertença 
num novo lugar.

II. Migrantes ContemporâneosMigração Contemporânea
Podem ser delineadas quatro categorias tradicionais de 

migrantes:Catástrofe ambiental, violência organizada, caos 
político, desespero económico, tráfico de seres humanos e a 
exploração ecológica estão entre as causas mais frequentes da 
migração contemporânea. Para responder e manter o controlo 
dos movimentos maciços de pessoas, a comunidade interna-
cional instituiu categorias de migrantes. As quatro categorias 
tradicionais são: 

Refugiados— pessoas fora do seu país de origem que são 
incapazes ou não querem voltar por medo de perseguição com 
base na raça, religião, etnia, filiação política ou opinião; os 
“refugiados” oficiais são tão reconhecidos pelo Alto Comis-
sariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), o 
qual está encarregado pela comunidade internacional de pre-
star serviço e proteger os refugiados. Em 2014, o ACNUR 
confirmou a existência de 51 milhões de pessoas deslocadas; 
em 2015, cerca de 3,8 milhões desses refugiados eram sírios.

Requerentes de asilo—um tipo de refugiado, pessoas que 
deixaram a sua terra natal para requerer estatuto de refugiado 
no país para onde fugiram; os requerentes de asilo devem ser 
reconhecidos como tal pelos países cuja protecção procuram. 
Em 2007, refugiados e requerentes de asilo reconhecidos to-
talizaram 13,9 milhões.Mais de um milhão de pessoas pedi-
ram asilo em 2013, de acordo com o ACNUR, incluindo os 
grandes números em movimento. Outros, eram refugiados da 
América Central, no México e nos Estados Unidos, e afri-
canos na Itália. Muitos requerentes de asilo não encontram 
qualquer protecção e são presos ou voltam para situações 
perigosas.

Pessoas deslocadas internamente—aqueles que estão de-
slocados dentro do seu próprio país por causa de convulsões 
militares, económicas e sociais, e desastres naturais, como a 
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fome, sismos e inundações; geralmente não são protegidos 
pela comunidade internacional, mase têm de depender de pro-
tecção e assistência, principalmente, no seu país de residên-
cia, que pode estar implícito no motivo do deslocamento. Em 
2007, essas pessoas ascendiam a 24,5 milhões. Em 2014, cer-
ca de 33,3 milhões de pessoas viviam desenraizadas nos seus 
próprios países.

Migrantes económicos—pessoas que se deslocam de um 
país para outro para encontrar trabalho. Na maioria das vezes, 
procuram a fugir da pobreza para a oportunidade económi-
ca, e muitas vezes mudam permanentemente para que pos-
sam alimentar as suas famílias. Alguns são permitidos nas 
nações mais ricas como os imigrantes; alguns entram sem 
documentação e podem ser bem-vindos em tempos de es-
cassez de mão-de-obra e deportados em tempos de recessão 
económica ou desaprovação pública. Esses imigrantes estão 
entre os mais vulneráveis   em qualquer sociedade; muitos 
são mulheres e crianças que se tornam os objectos de abuso 
e brutalidade. Uma subcategoria nesta classificação é com-
posta por trabalhadores migrantes, pessoas que se deslocam 
de um lugar para outro, muitas vezes com o ciclo agrícola, 
para encontrar emprego.por trabalhadores migratórios ou 
itinerantes, pessoas que se deslocam de um lugar para outro, 
muitas vezes com o ciclo agrícola, para encontrar emprego.
Um grande número desses trabalhadores são tecnicamente 
trabalhadores contratados a curto prazo, ou “trabalhadores 
convidados”, embora possam ficar a vida inteira, a renovar 
contratos de curto prazo em circunstâncias que, na melhor 
das hipóteses, são precárias. Alguns voltam periodicamente 
ou, eventualmente, permanentemente para os seus países de 
origem; outros criam laços familiares e outros, nos locais de 
trabalho e desejam permanecer. É difícil de calcular o núme-
ro de migrantes económicos actuais. Algumas estimativas 
são tão elevadas como 100 milhões a nível mundial, com um 
grande número nas regiões ricas da América do Norte e Euro-
pa. Em 2015, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
colocou a estimativa global do trabalhador migrante em 232 
milhões, incluindo 53 milhões de trabalhadores domésticos, 
com foco nas regiões ricas, como a América do Norte, Japão, 
Austrália, Estados do Golfo, e Europa.

III. Um Contexto de Migração
Praticamente todos os grupos de migrantes e refugiados de 

hoje são atingidos pelo fosso entre ricos e pobres, uma divisão 
enraizada no século XIX e no colonialismo do século XX e 
directamente provocada pela rápida globalização empresarial 
na agricultura, indústria e comércio. Actualmente, pouco mais 
de 10 por cento da população mundial consome 85% da rique-
za mundial, enquanto a restante parte tem de sobreviver com 
apenas 15% dessa riqueza. Por exemplo, os subsídios agrícolas 
na Europa e os resultados do despejo de mercadorias dos Es-
tados Unidos nos países pobres do Sul global, resultaram na 
interrupção da agricultura familiar e no desemprego. As políti-
cas de comércio e negócios de armas enriquecem ainda mais 
as economias ricas e prejudicam as economias no Sul global, 
sem fornecer novos contextos de prosperidade ou de esper-
ança. Estas realidades, juntamente com o conflito armado, a 
deterioração ambiental e desastres naturais forçam as pessoas 

a encontrar novas casas dentro dos seus próprios países ou cru-
zando as fronteiras nacionais. Todo o planetaTodas as regiões 
do mundo é afectado, de alguma forma, pela divisão económi-
ca global.

No entanto, enquanto dinheiro e produtos fluem facil-
mentepode fluir com relativa facilidade através das frontei-
ras, a circulação de pessoas é cada vez mais restrita, levando 
à concentração de pobres ao longo das fronteiras e, muitas 
vezes, à construção literal e figurada de muros de exclusão, 
nomeadamente em torno das nações ricas do hemisfério norte 
e nos enclaves ricos da Ásia, América Latina, África, Médio 
Oriente, e Pacífico. Enquanto os muros jurídicos e físicos 
procuram excluir fluxos de imigrantes em situação irregular, 
nas nações mais ricas existe, de facto, uma procura crescente 
de mão-de-obra barata. Milhões de imigrantes entram através 
de programas formais de trabalhadores convidados ou através 
de redes comerciais informais que procuram activamente os 
trabalhadores sem documentos, mantendo-os numa subclasse 
explorada de não cidadãos. Muitos dos que são excluídos ou 
que migram sem estatuto legal encontram-se nas camadas in-
feriores das hierarquias raciais, étnicas e de castas. Estes são, 
frequentemente, mulheres e crianças pobres. Em ambos os la-
dos da divisão, as famílias são relegadas a um intenso sofri-
mento humano, nutrição e serviços de saúde inadequados, falta 
de oportunidades de educação, a repercussão e a experiência 
debilitante da opressão. Irónica e horrivelmente, no que diz 
respeito aos migrantes económicos, os ricos dizem: “Venham 
cá, façam o nosso trabalho sujo, com baixos salários, e depois 
desapareçam.” Percentagens significativas da força de trabalho 
são migrantes em países ricos, cujo número é superior 50% em 
algumas partes do Médio Oriente. Tais “trabalhadores convida-
dos” gozam de direitos civis e humanos limitados.

O Sul global está particularmente preocupado com a mi-
gração de pessoas das zonas rurais para as zonas urbanas e 
com a perda das gerações jovens para outros países, as partidas 
ditadas quer pela necessidade económica quer pelo “namoro” 
das sociedades ricas, que buscam preencher postos de trabalho 
com mão-de-obra barata. Esses emigrantes, muitas vezes, não 
querem sair; podem sentir-se pressionados por promessas de 
educação, empregos e segurança económica, para si e para as 
suas famílias. Eles tornam-se prisioneiros de sistemas globais 
injustos que drenam os recursos dos pobres, os países do Sul, 
em benefício das sociedades ricas do Norte global.

IV. Perspectivas Bíblicas: Justiça e Recursos Partilhados
As atitudes para com e em relação aos migrantes estão 

hoje, geralmente, condicionadas, mesmo dentro da igreja, por 
considerações do estado-nação expressas na linguagem do 
“nós” e “eles”—ou “nós”, os cidadãos nacionais, e “eles”, 
os intrusos/alienígenas. Uma atitude beneficente, às vezes, 
prevalece: “'Nós” permitiremos que um número X de “eles” 
venham viver entre “nós”, desde que reconheçam a nossa 
generosidade e se tornem como nós; e desde que, é claro, não 
ameacem o nosso conforto.”
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Há perspectivas bíblicas e teológicas mais sólidas para 
os Cristãos. No entendimento bíblico, não se trata de “nós” e 
“eles”, mas de um povo de Deus, chamado para buscar justiça 
e partilhar de forma equitativa, no profundo cerne da nossa da 
sobrevivência física e espiritual.

O profeta Isaías colocou o assunto em contexto e fez a 
pergunta assustadora: “Eis que no dia em que jejuais achais 
o vosso próprio contentamento / e requereis todo o vosso tra-
balho. / . . . Não jejueis como hoje, / para fazer ouvir a vossa 
voz no alto. / . . . Porventura não é este o jejum que escolhi, / 
que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as atadu-
ras do jugo / e que deixes livres os oprimidos, / e despedaces 
todo o jugo? / Porventura não é também que repartas o teu 
pão com o faminto, / e recolhas em casa os pobres abando-
nados?” (Isaías 58:3-7 JFARC). Não só a compreensão da 
fidelidade de Deus implica a realização da justiça, mas para 
o confortável, a promessa de cura e salvação depende dessa 
acção. Foi só quando o povo passou da falsa religiosidade à 
justiça em funcionamento de que receberiam a promessa da 
plenitude espiritual. “E o SENHOR te guiará continuamente, 
e fartará a tua alma em lugares áridos . . . e serás como um jar-
dim regado . . . cujas águas nunca faltam” (Isaías 58:10-11).

As Escrituras Hebraicas contêm muitas referências a “es- 
tranhos” e “forasteiros” entre o povo de Israel e para disposições 
de tratamento que reflectem um quadro tribal que tinha estipula-
do regras de hospitalidade e também limites para os forasteiros. 
No entanto, os Livros da Lei, e para uma extensão ainda maior 
dentro da literatura profética, a preocupação com o estrangeiro 
centra-se na justiça e na partilha de recursos que fluem da gen-
erosidade de Deus. Ezequiel antecipou uma época em que os 
estrangeiros iriam partilhar com a antiga nação judaica todas 
as bênçãos da terra, o que foi entendido pertencer a somente a 
Deus (Levítico 25:23). Num sentido real, as escrituras antigas 
entendem tanto o povo de Israel e os peregrinos como sendo 
estrangeiros, uma vez que o povo de Israel tinha sido peregri-
no no Egipto. A providência de Deus para Israel estende-se a  
outros (Salmos 146:9; Malaquias 2:5), e tudo e todos, perten-
cem a Deus (Salmo 24:1-2).

A amplitude do amor de Deus permeia o Novo Testamen-
to; que o amor incorpora comunidade de fé e vai para lá desta. 
Isto é claramente enfatizado numa curta passagem em I Tes-
salonicenses (3:12), onde Paulo ora para que Deus conceda a 
graça para os Cristãos “aumentar e enriquecer o seu amor uns 
pelos outros e para todos.”

Os Cristãos não abordam o problema da migração a par-
tir da perspectiva tribal ou de nação, mas de dentro de uma 
comunidade de fé de amor e de boas-vindas, uma comuni-
dade que ensina e espera hospitalidade para com os pobres, os 
sem-abrigo, e os oprimidos. A comunidade Cristã no seu mel-
hor não só acolhe e abraça os migrantes, mas podem ser con-
duzidos por estes em direcção a entendimentos mais claros de 
justiça e de hospitalidade. Os Cristãos alegram-se no acolhi-
mento dos migrantes que também são Cristãos, Além disso, 

muitos migrantes. em muitas partes do mundo, são hoje os 
próprios membros da comunidade cristã, irmãos e irmãs do 
mesma baptismo, reunidos em torno da mesma mesa sacra-
mental. E as pessoas não pertencentes à comunidade Cristã 
não merecem menos hospitalidade do que a hospitalidade que 
os Cristãos reservam para si próprios.

A amplitude do amor de Deus permeia o Novo Testamen-
to; que o amor incorpora comunidade de fé e vai para lá desta. 
Isto é claramente enfatizado numa curta passagem em I Tes-
salonicenses (3:12), onde Paulo ora para que Deus conceda a 
graça para os Cristãos “aumentar e enriquecer o seu amor uns 
pelos outros e para todos.”

Os Metodistas Unidos deveriam abrigar nenhuma dúvida 
sobre a responsabilidade para com todos aqueles que vivem 
aqui na terra, especialmente os pobres, os sem-abrigo e os 
maltratados. A preocupação de John Wesley para com os po-
bres e marginalizados era constante e estendeu-se muito para 
além dos actos de caridade. Ele bateu-se por sistemas justos 
onde as pessoas se bastam a si próprias com dignidade. Wes-
ley defendia relações justas dentro da ordem social. Quando 
alguns têm grande abundância, enquanto outros são sem-abri-
go e famintos, a tarefa bíblica não é meramente ajudar aque-
les em necessidade, mas buscar a justiça para transferir recur-
sos e oportunidade para que todos que estão à mesa, todos são 
alimentados, todos experimentam a abundância do amor dos 
Deusesdo amor de Deus, tanto física quanto espiritualmente.

V. Problemas Críticos Relativos à Migração Actual
Os Metodistas Unidos e todos os cristãos enfrentam 

inúmeras situações críticas, causas e efeitos relacionados à 
migração actual, especialmente em relação aos sistemas e 
políticas de guerra e económicos que perpetuam a pobreza. 
Como uma denominação mundialComo uma denominação 
com uma missão global, a Igreja Metodista Unida enfrenta os 
dilemas das nações que tanto “enviam”,que “enviam”, “por 
onde circulam” e “recebem” migrantes. Os cidadãos e os imi-
grantes sem documentação são membros de pleno direito da 
igreja, tal como são os empregadores e os trabalhadores mi-
grantes, os polícias e os presos, e as famílias de posses e as 
famílias pobres. A família Metodista Unida é um microcosmo 
de questões migrantes; uma igreja que pela graça de Deus 
procura responder às necessidades das pessoas fisicamente 
mais vulneráveis   e traumatizadas, mas igualmente aborda as 
necessidades espirituais das pessoas privilegiadas.

A seguir, estão algumas das questões críticas que exigem 
atenção:

1. O de volume dos refugiados que solicitam asilo e 
das pessoas deslocadas dentro de seus próprios países está a 
crescer, assim como o número de migrantes económicos com 
e sem documentação.

2. As nações ricas, especialmente aquelas com popu-
lações decrescentes, estão cada vez mais dependentes dos mi-
grantes para manter as suas actuais economias. Estas procur-
am profissionais altamente qualificados e trabalhadores de 
baixo rendimento para o emprego na construção, cuidados de 
saúde, agricultura, tratamento de carne e serviço doméstico. 
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As nações “receptoras”, ou áreas em escala mundial, incluem 
a Austrália, Canadá, Europa, Japão, Nova Zelândia, Estados 
Unidos e alguns países do Médio Oriente (como a Arábia 
Saudita, Emirados Árabes Unidos, Líbano). A migração re-
gional, muitas vezes sob a forma de contrato de trabalho, é 
comum no Brasil, Hong Kong, Líbano, África do Sul, Coreia 
do Sul e outras nações.

3. A perda crítica de trabalhadores qualificados e líde-
res potenciais nos países “emissores” de migrantes compro-
mete o futuro avanço económico e social dessas sociedades. 
Os médicos de nações mais pobres, muitas vezes, conse- 
guem ganhar mais nos EUA como enfermeiros do que como 
médicos no seu país de origem. A “fuga de cérebros”, muitas 
vezes deliberadamente incentivada pelos países ricos para seu 
próprio benefício, afecta professores, engenheiros, pessoal 
médico, investigadores e técnicos. Um grande número de pes-
soas, incluindo jovens, crianças não acompanhadas, atravessa 
os corredores de países “onde circulam” migrantes, no sentido 
dos seus lares para outros locais. No México, quase meio mil-
hão de pessoas da América Central sobem nos comboios de 
carga conhecidos como “La Bestia” (A Besta), pois os com-
boios dirigem-se para norte para entregar as mercadorias para 
exportação. Como não há veículos ligeiros, as pessoas sobem 
nos comboios em movimento para uma viagem perigosa. 

Aqueles que sobrevivem são confrontados com a extorsão 
e violência à mercê de gangues e do crime organizado, que 
controlam os corredores migrantes. Muitas vezes, as pessoas 
morrem ao longo do percurso, sem identificação, ficando as 
suas famílias, muitas vezes, sem saber o destino dos seus en-
tes queridos. Outro cruzamento perigoso e recorrente para os 
migrantes é efectuado ao largo da costa da Itália, perto da ilha 
de Lampedusa. As catástrofes de naufrágios ocorreram en-
volvendo migrantes provenientes da Líbia, Eritreia, Somália, 
Gana, Palestina e Síria. Os traficantes torturam e violam mi-
grantes que pagaram milhares de dólares aos gangues que se 
movimentam pessoas ao longo de todo o Sahara até à Líbia.

4. Guerras antigas e ocupações territoriais levaram a uma 
crise migratória extrema e as novas guerras engrossaram o 
problema. Isto pode ser ilustrado no Médio Oriente, onde 
muitos palestinos permanecem como refugiados mais de 
meio século depois, uma vez que perderam as suas casas em 
Israel. Nos últimos anos, milhões de iraquianos e sírios fugi-
ram dos seus paíseso seu país país, aumentando a população 
deslocada do grande Médio Oriente.

5. A passagem de uma aplicação de legislação anti-imi-
grante mais rigorosa e a construção de muros de exclusão, 
muitas vezes em resposta ao aumento da migração, intensifica 
tensões culturais, marcadas por confrontos raciais, de classes 
e religiosos. As políticas restritivas também intensificam a re-
sistência migrante, baseada no medo de prisão e deportação, 
salários muito abaixo, abuso físico e mental, e até mesmo a 
morte, por atravessar uma fronteira. 

Os migrantes são vítimas de tráfico para fins económicos 
ou sexuais e, por vezes, tornam-se escravos virtuais no seu 
novo local de residência.

6. AUma crescente percentagem de mulheres migrantes, 

que compõem agora quase metade da população migrante in-
ternacional e entre 70 a 80 por cento em alguns países. Muitas 
dessas mulheres são empregadas domésticas, que conseguem 
criar os filhos de outros povos enquanto estão separadas dos 
seus filhos. Algumas mulheres e meninas migrantesAlgumas 
mulheres e meninas que são migrantes são submetidas a abu-
sos físicos e sexuais e receiam represálias caso se queixem. 
O tráfico de seres humanos está a aumentar a nível mundi-
al, especialmente na área do trabalho forçado, o que inclui o 
comércio sexual como principal razão. O relatório de 2014 do 
Gabinete de Drogas e Crime das Nações Unidas indica que 
as mulheres e meninas representam 70 por cento de todas as 
vítimas de tráfico. Uma em cada três vítimas é uma criança e 
dois em cada três são meninas.

7. A política e prática de migração dividemA migração 
actual divide famílias através das gerações. Os trabalhadores 
filipinos contratados na Arábia Saudita podem fazer as suas 
carreiras profissionais nesses países, e em seguida, assistem 
aos seus próprios filhos aos seus filhos, que eles mal conhe-
cem, ocupar os seus lugares quando estes se aposentam. As 
famílias também são divididas pela deportação dos pais sem 
documentos que deixam para trás crianças que possuem a ci-
dadania.pela deportação dos pais sem documentação enquan-
to as crianças possuem a cidadania.

8. As remessas (envio do salário para “casa”) tornaram-se 
as principais fontes de financiamento para os países pobres; 
receitas que ameaçam minar o auxílio dos países ricos. É 
enorme a quantidade de dinheiro que os migrantes enviam 
para casa, estima-se 230 mil milhões de dólares americanos 
em 2005650 mil milhões em 2015, segundo o Banco Mun-
dial. Alguns países, incluindo as Filipinas, Bangladesh e El 
Salvador, dependem das remessas para apoiar o sistema fi-
nanceiroo seu sistema financeiro. Num esforço para fugir da 
responsabilidade pela partilha de recursos, alguns oficiais no 
Norte global consideram as remessas como substitutos da 
ajuda ao desenvolvimento. Esta atitude viola o espírito dos 
Objectivos do Desenvolvimento Sustentável e outros acordos 
das Nações Unidas para o Milénio. Através de instrumentos 
internacionais, as nações do norte estabeleceram o objectivo 
de fornecer 0,7% do seu produto interno bruto em ajuda ao 
desenvolvimento para os países pobres, assim como para can-
celar parte da dívida e alterar as políticas comerciais de forma 
a beneficiar os países pobres.

VI. A Resposta da Igreja
A Igreja Metodista Unida compromete-se a:
1. fornecer ajuda realauxílio e oportunidades para os re-

fugiados, asilados e migrantes, incluindo a conferência anu-
al e os ministérios das igreja locais que promovam o direito 
de permanecer nos países de origem, que tradicionalmente 
enviam migrantes, Passagem Segura nos países de trânsito e 
formação para as Boas-vindas e Pertença das pessoas que re-
cebem migrantes nas suas comunidades.

2. envolver-se na defesa sólida e coordenada dos prob-
lemas de migração e em nome de acções que procura superar 
a pobreza, guerra e outras causas que levam ao deslocamento 
e marginalização de pessoas; e
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3. organizar através dos canais institucionais e preparar 
recursos educacionais para a realização destes objectivos.; 
apoiar programas de desenvolvimento de liderança para os 
migrantes, especialmente para aqueles pertencentes à Igreja 
Metodista Unida.

A assistência inclui:
1. trabalhar com parceiros de missão globais para equi-

par o pessoal na prestação de serviços directos que ajudam as 
pessoas e as famílias a viver com segurança e com dignidade 
nos seus locais de origem; ou se eles tiverem de deixá-los, que 
ajudam a mantê-los seguros durante o trânsito, e que apoiam 
os programas que acolhem imigrantes, dando-lhes uma sen-
sação de segurança numa nova localidade. Alívioalívio aos 
refugiados e pessoas deslocadas em todo o mundo, incluindo 
a reinstalação, se possível, dos refugiados através de congre-
gações e através de programas de desenvolvimento económi-
co para ambosambos para aqueles que realojam de modo per-
manente e para aqueles que podem voltar à terra natal,; este 
trabalho deverá ser coordenado pelo Comité Metodista Unido 
de Auxílio, em colaboração com todos os outros níveis e or-
ganizações da igreja;

2. os programas de conferência congregacionais e an-
uais (e conferências centrais dos EUA) que humanamente 
respondem aos migrantes dentro das suas fronteiras—defen-
dem os seus direitos humanos, promovendo políticas justas 
de imigração dos governos nacionais, e que auxiliam às suas 
necessidades espirituais, materiais e legais, conforme exigi-
do,-,com as Juntas Gerais dos Ministérios Globais e Igreja 
e Sociedade, e outros parceiros, em colaboração com outras 
agências gerais, responsáveis por recursos materiais para aju-
dar a equiparajudando a equipar conferências e congregações 
para participarem nesses ministérios para estes ministérios;

3. a educação dos membros da igreja e das comunidades 
sobre as causas e as realidades da migração, incluindo com-
promissos internacionais de tratados, as questões de justiça 
económica e ambiental, bem como os obstáculos para um 
mundo justo, pacífico criado pelo racismo anti-imigrante e 
pela xenofobia;

4. construção de pontesconstruindo pontes entre as diver-
sas raças, etnias, religiões e culturas, que se opõem à violên-
cia e ao abuso de migrantes;

5. fortalecimento das congregações migrantes em novas 
localidades e/ou integração das comunidades de fé imigrantes 
em congregações existentes; facilitar o diálogo local, nacional 
e internacional das pessoas na linha de frente dos ministérios 
migrantes em prol da partilha de melhores práticas e promov-
endo a colaboração; 

6. trabalho com as organizações cívicas e legais para aju-
dar as comunidades a aliviar as condições sociais causadas 
por leis de imigração e medidas severas e pesadas de segu-
rança nacional; e

7. reconhecerreconhecimento do direito de refúgio em 
qualquer igreja Metodista Unida local para imigrantes su-
jeitos a detenção ou deportação pelas forças de segurança do 
governo.

A defesa inclui a promoção de:
1. As políticas comerciais e de desenvolvimento justas 

e equitativas que apoiam os direitos humanos e combatem 
as causas profundas da migração, como a guerra e a mili-
tarização, a deterioração ambiental e ganância empresarial;

2. compromisso com os outros Cristãos e organizações re-
ligiosas em diálogos Norte-Sul, estudo das políticas económi-
cas internacionais e acção conjunta;

3. formação de jovens clérigos e leigos para a liderança 
em comunidades de migrantes ou daquelas que recebem os 
migrantes;

3.4. protecção para as mulheres e crianças deslocadas de 
todas as formas de violência e abuso, incluindo a protecção 
legal total das crianças em situações de conflito armado;

4.5,. unificação de famílias divididas por fronteiras e es-
tatuto jurídico, sempre que isso ocorrer;

5.6. denúncia de reacções xenófobas, de Islamofobia, e 
racistas contra os recém-chegados;

6.7.defesa das liberdades civis e protecções sociais inde-
pendentemente do estatuto jurídico das pessoas;

7.8 aboliçãoabolição de políticas e práticas antiterroris-
mo governamentais que criminalizam ou descriminam refu-
giados e os imigrantes como ameaças à segurança nacional; e

8.9. adopção por todas as nações da Convenção Inter-
nacional sobre a Protecção dos Direitos de Todos os Tra-
balhadores Migrantes e as suas Famílias, das Nações Unidas e 
mobilização para promoção da conformidade com os termos 
da convenção. 

Organização institucional inclui:
Continuação do Grupo de Trabalho Metodista Unido so-

bre a Imigraçãodo Grupo de Trabalho sobre a Imigração dos 
Metodistas Unidos para liderar a igreja numa resposta proféti-
ca para questões de refugiados e migrantes, interpretando a 
política oficial à luz das realidades actuais, coordenando a 
visão, a análise, a educação e a acção. Esse grupo de trabalho 
será convocado por doispor um ou mais bispos designados 
pelo Conselho dos Bispos., organizado e administrado pelas 
Juntas Gerais da Igreja e Sociedade e Ministérios Globais, 
e  Será compreendidocomposto de representantes de todas as 
agências gerais adequadas (Comissão Geral sobre Religião 
e Raça, Junta Geral de Discipulado, Conselho Geral de Fi-
nanças e Administração, e outros), bem como de pessoas de 
jurisdições, conferências centrais, conferências anuais, ig-
rejas parceiras, os caucus étnicos/raciais denominacionais, 
e os planos do ministério étnico e linguístico. conforme as 
situações ditarem. As agências gerais vão cada uma suportar 
os custos da sua participação no grupo de trabalho e essas 
agências podem subscrever as despesas de participação não 
ligadas à agênciaas despesas de participação não-agência 
conforme exigirem as necessidades e os recursos permitirem.

A criação do terceiro Domingo de Fevereiro como um 
Domingo Anual do Migrante em congregações em toda a de-
nominação, seguindo o exemplo da Igreja Metodista do Méx-
ico. Esta comemoração será uma oportunidade para o culto, 
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educação e acção na missão, e defesa em nome dos ministéri-
os migrantes.

Divulgação e estudo do relatório de 2013 do Grupo de 
Trabalho sobre Direitos Humanos e Investimento organiza-
do pela Junta Geral dos Ministérios Globais e Junta Geral 
de Pensões e Benefícios à Saúde, que visa alinhar a política 
de investimento confessional com a prática dos objectivos da 
missão, e que leva em consideração as violações dos direitos 
humanos dos migrantes.

Continuação da imigração como um componente espe-
cífico de área de foco da denominação no Ministério COM 
os pobres.

Compromisso na pesquisa sobre os migrantes sobre os 
ministérios de migrantes existentes e migrantes emergentes 
dentro da Igreja Metodista Unida.

ADOPTADA em 2008
RESOLUÇÃO n.º 6028, 2008, Livro de Resoluções
Ver Princípios Sociais ¶ 165A, D.

Justificação:
As causas e os impactos da migração mundial, de igual 

gravidade como quando esta resolução foi aprovada, apelam 
para readopção, conforme alterada, com estatísticas actual-
izadas e pensamento actualizado sobre como proceder no 
ministério transformador COM as comunidades migrantes, a 
partir de três pontos diferentes da jornada: o direito de per-
manecer no país . . .

R6031 .

Número da petição: 60318-GM-R6031-G; Kemper, Thomas 
- Nova Iorque, NI, EUA pela Junta Geral dos Ministérios 
Globais.

Viagens à Terra Santa

Alterar e Readoptar a Resolução 6031 conforme se seg-
ue:

Durante muitos anos . . .
Em Dezembro de 2009, os líderes cristãos palestinos de 

todas as famílias da igreja presentes na Terra Santa, emitiram 
um documento “Kairos Palestine”: “A hora da verdade: a pa-
lavra da fé, esperança e amor do coração palestino em sofri-
mento palestino”. (Ver www.kairospalestine.ps <http://www 
.kairospalestine.ps>)

Em “Kairos Palestine”, o qual a Conferência Geral 2012 
recomendou como um recurso de estudo, os Cristãos Pales-
tinos lançaram um convite a todos os irmãos e irmãs: “Para 
compreender nossa realidade, dizemos às Igrejas: Venham 
e Vejam. Vamos cumprir nosso papel em fazer saber a ver-
dade da nossa realidade, recebendo-vos como peregrinos que 
vêm até nós para rezar, transportando uma mensagem de paz, 
amor e reconciliação.” Consulte <http://www.kairospalestine 
.ps/content/come-and-see-call-palestinian-christians-jour 
ney-peace-justice-guidelines-christians>.

Viajantes a esta terra . . .
Nós reconhecemos . . .
Assim, a Igreja dos Metodistas Unidos:
1. afirma convictamente . . .
3. exorta todos os Metodistas Unidos que planeiam, or-

ganizam, e/ou participam numa viagem à Terra Santa que 
apliquem ao seu planeamento de viagem à Terra Santa as ori-
entações descritas na resolução da Conferência Geral 6030, 
“Viagem Responsável”; à sua viagem, especialmente 1) “per-
guntem aos agentes de viagens/agências se as pessoas locais 
[ou seja, os palestinos] estão envolvidos no desenvolvimen-
to dos “pacotes turísticos”; 2) “Façam viagens e turismo de 
baixo impacto, que minimiza os danos na cultura local”; e 
3) “Monitorizem práticas de viagens éticas, responsáveis   das 
conferências, juntas e agências da Igreja Metodista Unida” 
sobre as viagens à Terra Santa;

4. recomenda que os Metodistas Unidos que planeiam 
viagens individuais ou de grupo a Israel/Palestina consultem 
o Gabinete de Ligação Metodistaa ligação Metodista em Je-
rusalém para identificar oportunidades de culto com as con-
gregações cristãs nativas, para incluir pelo menos uma dormi-
dadormidas em Belém e visitar os locais de missão apoiados 
pelos Metodistas Unidos;

5. apoia . . .
8. exorta os viajantes a usar, como materiais de estudo 

prévios, as posições adoptadas pela Conferência Geral e pe-
las agências gerais da igreja relativos ao Médio Oriente, bem 
como os recursos tais como Estudo de Missão em Israel/Pal-
estina 2007-2008 “Trabalhar para uma Paz Justa e Dura-
doura em Israel e na Palestina” (Um conjunto de argumentos 
preparado pelas juntas da Igreja e Sociedade e Ministérios 
Globais, http://umc-gbcs.org/content/general/Advocacy 
Packet_Fall_2013.pdf; o documento “Kairos Palestine”, 
http://www.kairospalestine.ps/content/kairos-document, e 
outros recursos de pacificação Estudo de Missão em Israel/
Palestina 2007-2008;

9. exorta os seminários . . .
11. manifesta a sua profunda preocupação pelo facto de 

muitas excursões organizadas ou patrocinadas por bispos, 
pastores e leigos da Igreja Metodista Unida não agendarem 
tempo no programa para os participantes se relacionarem com 
os cristãos nativos, para que possamoportunidade para todos 
os participantes de confraternizar com os cristãos nativos para 
o programa de tempo recomendado e, por isso, falham em 
“Caminhar com as Pedras Vivas” nos seus passos em direcção 
à autodeterminação palestiniana, o seu rico património espir-
itual, e seu testemunho contemporâneo fiel;

12. manifesta a sua profunda preocupação pelo facto de 
continuar a acumular-se evidências de que o cristianismo está 
a morrerque a presença Cristã na terra de Jesus continua a 
decair em números através de pressões económicas, sociais 
e políticas, que têm diminuído consideravelmente o núme-
ro e a percentagem de cristãos na Terra Santa. Os bispos 
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Metodistas Unidos e outros organizadores de viagens à Ter-
ra Santa têm uma responsabilidade especial de cumprir estas 
recomendações para fortalecer o testemunho dos restantes 
discípulos palestinos do Senhor Vivo;

13. afirma a presença da Igreja Metodista Unida , da  
Igreja Metodista da Bretanha e o Conselho Metodista Mundi-
al em Jerusalém através do nosso Gabinete de Ligação Meto-
dista e através da nossa parceria contínua com organizações 
palestinas e israelitas o nosso gabinete de ligação e através da 
parceria com a organização palestina e israelita a trabalhar 
para a reconciliação e estabelecer a igualdade de direitos para 
todos sob o direito internacional;

14. incentiva os líderes turísticos a consultar a Junta Ger-
al dos Ministérios Globais e o gabinete de Ligação Metodista 
Unidoo Gabinete de Ligação Metodista em Jerusalém, para 
facilitar o cumprimento destas recomendações;

15. ordena . . .
16. exorta à estreita cooperação com o Centro Intere-

clesiástico de Jerusalémo Conselho de Igrejas do Médio Ori-
ente Médio e outros grupos de cristãos nativos, para facilitar 
oportunidades informadas e alternativas de viagem para a 
região; e

17. louva a Junta Geral dos Ministérios Globais por ini-
ciar  todos os que iniciam visitas às terras bíblicas e que ex-
ploram as questões de justiça e de paz entre todos os partici- 
pantes da região, com especial ênfase para as preocupações 
dos nossos colegas cristãos palestinos.

ADOPTADA em 1992
ALTERADA E READOPTADA em 1996
ALTERADA E READOPTADA em 2000
ALTERADA E READOPTADA em 2008
RESOLUÇÃO n.º 6031, 2008, Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO n.º 292, 2004, Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO n.º 271, 2000, Livro de Resoluções
Ver Princípios Sociais, ¶165A, B, D

Justificação:
Na década dos anos 1980, os Cristãos Palestinos 

começaram a expressar preocupação de que os visitantes não 
se ligavam à igreja viva na Terra Santa. Desde 2000, a orien-
tação nesta resolução começou a colmatar esta lacuna; uma 
resolução readoptada e actualizada ajudará a fortalecer os 
laços com os Cristãos e outros na Terra Santa . . .

R6057 .

Número de petição: 60877-GM-R6057-G; Galvan, Elias - 
EUA para os Metodistas Associados em Representação da 
Causa dos Americanos Hispânicos/Latinos.

Estatuto político de Puerto Rico

 O Congresso dos Estados Unidos, e outras entidades do 
governo dos Estados Unidos e diferentes grupos em Puerto 

Rico têm vindo a estudar a relação entre os Estados Unidos 
e Puerto Rico. Este tópico é uma questão controversa e de 
discórdia em Puerto Rico, onde existem pontos de vista mui-
to diversos e fortemente contrários. A Igreja entra nesta dis-
cussão devido ao seu mandamento de ser uma voz profética 
que deve ajudar a encontrar formas que cumpram os valores 
do Reino de Deus. Estes são, certamente, os princípios que 
têm de ser enfatizados:

1. Acreditamos que todos os seres humanos são criaturas 
de Deus e, por conseguinte, de igual valor e dignidade.

2. Reconhecemos que a igreja tem de ter em consideração 
os factos históricos que se seguem à medida que desenvolve 
o seu pensamento teológico no que diz respeito ao estatuto 
político de Puerto Rico:

a. O Puerto Rico entrou oficialmente nas esferas dos 
assuntos dos Estados Unidos da América no âmbito do Trata-
do de Paris, no dia 10 de Dezembro de 1898, através do qual a 
Espanha devolveu as suas colónias aos Estados Unidos. Neste 
momento, Puerto Rico começou a ser governado pelas autori-
dades militares dos Estados Unidos.

b. A Lei Foraker aprovada pelo Congresso dos EUA em 
1900 colocou um fim ao governo militar dos EUA exercido 
sobre Puerto Rico. O Presidente dos Estados Unidos nomeou 
um governador de Puerto Rico e a administração da ilha pas-
sou a ser regida ao abrigo do Departamento do Interior dos 
EUA.

c. Em 1917, a Lei de Jones foi aprovada pelos Estados 
Unidos, tendo concedido a cidadania norte-americana a todos 
os porto-riquenhos.

d. Em 1947, o Congresso dos Estados Unidos aprovou 
uma lei que permite ao povo de Puerto Rico eleger o seu 
próprio governador.

e. As autoridades dos Estados Unidos têm perseguido e 
agido sempre contra os movimentos de defesa da independên-
cia do Puerto Rico. Houve mesmo um período durante o qual 
era proibido erguer a bandeira porto-riquenha ou mostrar o 
escudo de armas que servia como emblema de Puerto Rico ou 
ainda falar acerca da defesa da independência de Puerto Rico.

f. O povo de Puerto Rico, conforme permitido pelas auto-
ridades apropriadas dos Estados Unidos, aprovou, em 1952, a 
constituição da “Commonwealth de Puerto Rico” designada 
em espanhol por “Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. 
A relação é descrita como um pacto. O povo de Puerto Rico 
continua a estar subjugado às autoridades dos Estados Unidos 
da América.

g. Várias propostas estão a ser debatidas no Congresso 
dos EUA (2007) com o objectivo de resolver o problema cau-
sado pela subordinação política do povo de Puerto Rico aos 
Estados Unidos da América (ver H.R. 900, Puerto Rico De-
mocracy Act de 2007, e H.R. 1230, Puerto Rico Self-Determi-
nation Act de 2007). Os representantes de diferentes partidos 
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políticos em Puerto Rico participaram em audiências públicas 
para o debate dos projectos de lei acima mencionados.

  A actual crise económica em Puerto Rico tem servido 
para realçar quão problemático é a condição territorial ou co-
lonial de Puerto Rico em subordinação aos Estados Unidos 
da América. O governo de Puerto Rico aprovou uma lei de 
falências local para permitir às autoridades públicas ter um 
mecanismo para trabalhar de forma ordenada com a falta de 
fundos para cobrir todas as suas obrigações financeiras. O 
Tribunal federal, no Distrito de Puerto Rico, decidiu que a 
lei aprovada pelo governo de Puerto Rico era inconstitucion-
al, dado que as leis federais cobrem situações de falência. O 
governo de Puerto Rico recorreu a Boston e o trabalho aci-
ma mencionado confirmou a determinação do Juiz federal 
em Puerto Rico. Em seguida, o governo de Puerto Rico ten-
tou obter cobertura ao abrigo das leis de falências dos EUA, 
mas tal pedido não foi aceite, deixando o Puerto Rico sem a 
possibilidade de protecção de falências para as autoridades 
públicas. 

 O actual estatuto de Puerto Rico enquanto não incorpo-
rado . . .

ADOPTADA 2008
REVISTA E READOPTADA 2012
RESOLUÇÃO N.º 6057, 2012 Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO N.º 6047, 2008 Livro de Resoluções
Consultar Princípios Sociais, ¶ 165.A, B. D.

R6058 .

Número de petição: 60878-GM-R6058-G; Galvan, Elias - 
EUA para os Metodistas Associados em Representação da 
Causa dos Americanos Hispânicos/Latinos.

Política dos EUA em Vieques

A história do Êxodo de libertação diz muito acerca da ex-
periência do povo de Vieques, Puerto Rico. O Êxodo, Capítu-
lo 3, descreve muito bem a experiência deste povo corajoso 
que enfrentou o poder das forças militares dos EUA e saiu 
vitorioso. “Disse o SENHOR: Certamente tenho observado a 
opressão e a miséria sobre meu povo no Egito, tenho ouvido 
seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei o quanto estão 
padecendo. Por esse motivo desci a fim de livrá-los das mãos 
dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde 
mana leite e mel . . .” (3:7-8, BKJA). Deus tem observado a 
opressão vivida pelo povo de Vieques e hoje podemos cele-
brar a sua jornada de não haver mais bombas nem manobras 
militares em Vieques.

Contexto histórico
 Vieques é uma pequena ilha de cerca de 12,8 km a les-

te da ilha de Puerto Rico.  Em 1938, a Marinha dos EUA 
começou a utilizar o município de Vieques para práticas mil-
itares. Em 1941, durante o auge da Segunda Guerra Mundial, 

os Estados Unidos iniciaram uma campanha de expropriação 
de território (expulsando mais de 3000 pessoas), que termi-
nou no controlo de mais de dois terços das terras mais aráveis 
da ilha por parte da Marinha. Milhares de famílias foram 
deslocadas e as que permaneceram ficaram sem meios de 
subsistência básicos. O resultado final destas políticas foi o 
agrupamento de toda a população civil numa pequena faixa 
de terra mesmo no centro da ilha. Apenas 25 por cento da ilha 
permaneceu sob controlo civil.

 Um dos efeitos dos sessenta anos de bombeamentos foi 
a degradação e, em alguns casos, a destruição dos delicados 
ecossistemas de Vieques. Centenas de espécies de plantas e 
animais foram mortas na sequência do impacto directo de 
projécteis durante práticas militares. Estes bombeamentos e 
manobras militares conduziram à grave contaminação do am-
biente, devido aos resíduos tóxicos e outros contaminantes.

  Num artigo publicado em 1988, o engenheiro e con-
sultor ambiental Rafael Cruz-Pérez identificou três formas 
através das quais as bombas militares poluíram o ambiente 
em Vieques: (1) produtos químicos nas cargas explosivas dos 
mísseis, (2) poeira e partículas de rochas libertadas no ar pelo 
impacto e/ou detonação de mísseis e (3) resíduos metálicos 
deixados pelos mísseis depois de detonados e o lixo e a suca-
ta que utilizam para praticar tiro ao alvo. “De acordo com as 
informações fornecidas pela Marinha, este material nunca foi 
removido . . . Sob os efeitos de explosões adicionais e da bri-
sa do mar, os metais oxidam ou decompõem-se, tornando-se 
rapidamente em lixiviados que poluem o ambiente”, escreveu 
Cruz-Pérez. Citou igualmente um estudo científico realizado 
pela Marinha dos EUA que determinou que as fontes de água 
potável na vila Isabel Segunda e Barrio Esperanza de Vieques 
encontram-se poluídas com químicos tóxicos, incluindo TNT, 
tertyl e RDX. Cruz-Pérez escreveu que “o estudo não explica 
de que forma estas substâncias foram parar às fontes de água, 
situadas a mais de catorze quilómetros da área do tiroteio”.

 Nos anos 70 do século XX, a Agência dos Estados Uni-
dos para a Protecção do Ambiente colheu amostras de ar e 
solo de Vieques. Depois de estudar as amostras, a EPA de-
terminou que o ar tem níveis insalubres de partículas em sus-
pensão e que o solo tem níveis de ferro acima do normal. 

 O resultado final desta poluição ambiental está relacio-
nado com elevados níveis de cancro e outros problemas de 
saúde graves que os cidadãos de Vieques têm tido há anos. Os 
estudos realizados pelo Ministério da Saúde de Puerto Rico 
demonstraram que, entre 1985 e 1989, a taxa de cancro em 
Vieques era 26 por cento superior aos já elevados níveis de 
cancro das restantes populações de Puerto Rico. 

 Dr. Rafael Rivera-Castaño, um professor aposentado 
do Campus de Ciências Médicas da Universidade de Puer-
to Rico, documentou o aumento de doenças extremamente 
raras, incluindo esclerodermia, lúpus, deficiências da tiróide, 
bem como doenças mais comuns como a asma, que estão a 
afectar de forma significativa as crianças de Vieques.
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 De acordo com o Dr. Rivera-Castaño, não há razão 
para as crianças de uma pequena ilha como Vieques desen-
volverem asma. “Os ventos que sopram do oceano são ri-
cos em iodo, uma substância que previne a asma. A úni-
ca causa possível para esta elevada incidência de asma é 
a poluição do ar”, afirmou o professor. Vieques não tem 
fábricas nem qualquer indústria de grandes dimensões que 
possa causar a elevada incidência de asma; a única fonte 
de poluição do ar na ilha tem sido a Marinha.

 O desenvolvimento económico na ilha foi também 
drasticamente afectado pela presença da Marinha. Cerca 
de 9400 pessoas vivem em Vieques e a taxa de desem-
prego é de cerca de cinquenta por cento, de acordo com as 
estimativas mais conservadoras.

 A General Electric, a única grande empresa em Vi-
eques, terminou as suas operações no Verão de 2003. Uma 
das poucas indústrias viáveis em Vieques actualmente é a 
pesca comercial. No entanto, o bombeamento deixou esta 
indústria muito pouco rentável.

 A agricultura, a maior indústria em Vieques antes 
de a Marinha ter expropriado a terra mais fértil, é hoje 
em dia praticamente inexistente. Actualmente, a herança 
económica da população e das crianças de Vieques é a es-
tagnação económica.

Conclusão
 A Igreja Metodista Unida tem sido um dos principais 

apoiantes da luta em Vieques. A voz da nossa Igreja uniu-
se às vozes de muitas organizações em Puerto Rico e em 
todo o mundo para interromper as manobras da Marinha 
na ilha. A presença militar da Marinha foi dada por ter-
minada, finalmente, a 1 de Maio de 2003, situação que 
foi celebrada pela Conferência Geral de 2004. A justiça, 
porém, não está concluída.

  A maioria do povo de Vieques ficou contente com o 
anúncio de que o bombeamento contra a sua ilha, princi-
palmente por parte da Marinha dos EUA, terminou. Lam-
entavelmente, mesmo não existindo actualmente qualquer 
bombeamento, continuam a explodir bombas na antiga 
base designada por Camp García.

  Passaram mais de doze anos desde o fim do bom-
bardeio e de outras práticas militares em Vieques. Não ob-
stante, continua a ser permitida a entrada no mar das águas 
que cercam a antiga área de prática de alvo ainda cheia de 
bombas não detonadas e contaminantes da área-alvo, cau-
sando danos significativos no ecossistema. É imperativo 
que estas questões sejam resolvidas assim que possível, 
não só devido às óbvias questões de justiça ambiental, 
mas também para alcançar uma justiça económica e pleno 
respeito pelos direitos humanos que continuam a escapar 
às novas gerações de porto-riquenhos.

 A remoção de milhares de bombas activas na área 

está a ser feita através da explosão das mesmas no local, a 
céu aberto. Isto produz uma quantidade adicional de con-
taminantes que entram nos diferentes ecossistemas e con-
tinuam a ter um impacto adverso na cadeia alimentar e na 
saúde do povo de Vieques. O processo de limpeza é muito 
lento e, muitas vezes, não é feito de modo a proteger os 
residentes de Vieques de novas contaminações.

A Marinha dos EUA comunicou que as explosões de 
bombas a céu aberto em Vieques podem continuar até ao 
ano de 2010 ou 2012. De acordo com as informações pub-
licadas pela Marinha dos EUA, até 16 de Março de 2007, 
no âmbito da “limpeza” de Vieques, foram detonados 
cerca de 5754 artefactos explosivos a céu aberto. Não é 
aceitável continuar a pôr em risco a paz, saúde e segurança 
do povo Vieques.

 Agora, o povo de Vieques precisa que a Igreja apele à 
restauração da sua ilha, estimulando a limpeza ambiental 
dos danos deixados pela Marinha dos EUA, e à restau-
ração da economia através da criação de novos postos de 
trabalho e novas indústrias.

 A reconstrução em Vieques ainda agora começou. É 
importante que a renovação beneficie principalmente os 
residentes da ilha e não os interesses hoteleiros, políticos 
ou de outras forças poderosas. Igualmente importante é 
que o restauro da agricultura, pesca, ecoturismo, aloja-
mento, investigação arqueológica e histórica e dos estu-
dos ambientais será a espinha dorsal do novo modelo de 
desenvolvimento cooperativo, comunitário e sustentável.

 A participação da comunidade em todas as fases de 
reconstrução (limpeza ambiental, devolução das terras, 
desenvolvimento futuro) é necessária para assegurar um 
processo genuíno de cura e reconstrução.

 Não é possível desenvolver a terra se esta não for 
devolvida e desmilitarizada. A utilização proposta pela 
Marinha para algumas das terras determinará o nível de 
limpeza. A Marinha procura ignorar as exigências do povo 
de Vieques “transferindo” as terras para o Ministério do 
Interior, das Pescas e da Vida Selvagem, para que a lim-
peza não seja uma etapa essencial do fim do processo de 
uso militar.

 Fica assim decidido que a Igreja Metodista Unida 
deve:

 1. solicitar às agências apropriadas do Governo dos 
Estados Unidos que a limpeza de todos os contaminantes 
produzidos pelas actividades da Marinha dos EUA ou 
pelas actividades permitidas pela Marinha dos EUA seja 
efectuada utilizando métodos que promovam uma liber-
tação mínima de agentes tóxicos para o meio ambiente. 
A saúde dos residentes de Vieques tem de ser protegida. 
Várias fontes publicaram informações sobre a disponibi-
lidade de equipamentos e metodologias que possibilitam 
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a remoção de artefactos explosivos sem os detonar em es-
paços a céu aberto;

2. incentivar o Congresso dos EUA a atribuir fundos 
suficientes para a descontaminação de Vieques, para que 
as terras possam ser novamente utilizadas na agricultura, 
turismo ambiental e outros usos sociais;

3. apelar ao Governo dos EUA que atribua fundos para 
permitir ao povo de Vieques ter acesso a novos programas 
de saúde direccionados para a redução da elevada taxa de in-
cidência de diferentes tipos de cancro, para a disponibilização 
de tratamento a todas as pessoas com químicos tóxicos no or-
ganismo e para o tratamento e redução da elevada incidência 
de doenças respiratórias;

4. incentivar o Congresso e o governo de Puerto Rico 
a estabelecer mecanismos para promover a reconstrução e 
desenvolvimento económico sustentável de Vieques;

5. apelar à Agência de Protecção do Ambiente e a todas 
as outras agências governamentais responsáveis pela limpeza 
para agilizar também a limpeza da ilha de Culebra, Puerto 
Rico, que também foi contaminada na sequência de manobras 
militares.

6. incentivar os líderes civis e religiosos em Vieques a en-
volverem-se em todas as decisões referentes ao futuro da ilha;

7. desenvolver recursos educativos através da Junta Geral 
de Igreja e Sociedade, da Junta Geral de Ministérios Globais 
e da Junta Geral de Discipulado para ajudar os membros da 
Igreja Metodista Unida e outros a compreender os problemas 
que afectam o povo de Vieques;

8. enviar uma cópia desta resolução para a Comissão de 
Serviços Armados da Câmara, para a Comissão de Serviços 
Armados do Senado, para o governador de Puerto Rico e para 
o secretário-geral das Nações Unidas; e

9. enviar uma cópia desta resolução para o bispo da Igreja 
metodista autónoma afiliada de Puerto Rico.

ADOPTADA 2004
REVISTA E READOPTADA 2008
REVISTA E READOPTADA 2012
RESOLUÇÃO N.º 6058, 2012 Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO N.º 6048, 2008 Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO N.º 294, 2004 Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO N.º 274, 2000 Livro de Resoluções
Ver Princípios Sociais, ¶ 165B

R6081 .

Número da petição: 60319-GM-R6081-G; Kemper, Thomas 
- Nova Iorque, NI, EUA pela Junta Geral dos Ministérios 
Globais.

Crescimento e Desenvolvimento de África

Alterar e Readoptar a Resolução 6081 conforme se seg-
ue:

6081 . África ReconstruçãoCrescimento e o Desenvolvi-
mento 

Nós aplaudimos . . .
O continente Africano está gradualmente a sair da crise 

para a paz, o crescimento económico e o desenvolvimento. 
em crise. Um século de domínio colonial, precedido de dois 
séculos de tráfico vicioso de escravos e seguido por uma ger-
ação de neocolonialismo, deixou grande parte da vida so-
cial, política e económica de África numa enorme confusão. 
A escala da pobreza e do sofrimento é assustadora. Mais de 
300 milhões de pessoas sobrevivem com menos de um dólar 
americano por dia. A esperança de vida continua a ser inferior 
a 60 anos em 41 dos 53 países. África é agora o epicentro da 
maior catástrofe na história registrada do ser humano—a pan-
demia do VIH/SIDA—representando as mulheres cerca de 
58% das pessoas infectadas e mais de 11 milhões de crianças 
órfãs desde que a pandemia começou. A corrupção e suborno 
em muitos países africanos coloca fardos insuportáveis   sobre 
as pessoas mais vulneráveis   e bloqueia o avanço no sentido 
da redução da pobreza. Mais de um terço de todas as crianças 
está desnutrida, e mais de 40% não tem acesso à educação e 
têm muito mais probabilidade de morrer antes de completar 
cinco anos do que as crianças em qualquer outra região. A 
fome e a inanição continuam a devastar as mulheres, crianças 
e homens. Em Dezembro de 2002, o Programa Alimentar 
Mundial das Nações Unidas emitiu um “Alerta sobre a Fome 
Africana” a apelar para a ajuda de emergência para cuidar de 
38 milhões de africanos ameaçados pela fome. Quase metade 
do continente não tem acesso a água potável.Décadas de con-
flitos inter e intra-estados que deixaram grande parte da vida 
social, política e económica de África num caos estão a ser 
substituídos por uma nova derrogação marcada pelo cresci-
mento e sinais de desenvolvimento. Seis das dez economias 
com crescimento mais rápido do mundo na última década es-
tão na África Subsariana. Um punhado de países tiveram um 
crescimento no rendimento per capita de mais de 5% ao ano 
desde 2007. Com base em relatórios da ONU, o continente 
deverá ter 5% a 7% de aumento de rendimentos nos próximos 
anos. Um dos desafios que a África enfrenta actualmente é 
transformar crescimento económico em desenvolvimento, a 
criação de emprego e melhor bem-estar dos seus cidadãos. 
Apesar do crescimento económico significativo, a África 
ainda é sacudida por doenças catastróficas, como o VIH, a 
malária, a tuberculose, e o Ébola. O Relatório da Conferência 
de 2014 das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvi-
mento indica que:

“Apesar do relativamente forte desempenho do cresci-
mento económico da África na última década, muitos países 
no continente estão a braços com vários desafios de desen-
volvimento, que vão desde a insegurança alimentar, o eleva-
do desemprego, a pobreza e a desigualdade, a dependência 
das matérias-primas, a falta de transformação económica, a 
degradação ambiental e a baixa integração do continente na 
economia global. Desde o alvorecer do novo milénio, os gov-
ernos africanos e a comunidade internacional têm adoptado 
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várias iniciativas, destinadas a enfrentar estes desafios de 
desenvolvimento e melhorar as condições de vida do conti-
nente. A nível continental, os Chefes de Estado e de Governo 
adoptaram a Nova Parceria para o Desenvolvimento de Áfri-
ca (NEPAD), que enfatiza a posse Africana do processo de 
desenvolvimento e evolução, e apela para intervenções nas 
seguintes áreas prioritárias: agricultura e segurança alimen-
tar, integração regional e infra-estruturas, mudança climáti-
ca e meio ambiente, desenvolvimento humano, a governação 
económica, e o desenvolvimento de capacidades e a capaci-
tação das mulheres.”

Eliminar o terceiro, quarto, quinto e sexto parágrafos 
(iniciando em “Conflitos afectam” e terminando em “Sessão 
Especial sobre a Assembleia Geral das Nações Unidas”) . . . 
continuar do seguinte modo:

África é abençoada com pessoas de notável energia, es-
pírito, e engenhosidade. O continente é rico em recursos natu-
rais necessários em todo o mundo. A difusão da democracia e 
da força crescente da sociedade civil Africana oferecem uma 
verdadeira oportunidade de atacar as causas profundas da po-
breza e dos conflitos. Os movimentos sociais e as organizações 
de todo o continente têm desenvolvido para responsabilizar os 
governos e para construir sociedades onde as instituições e as 
políticas públicas garantam os direitos culturais, económicos, 
políticos e sociais de todos os cidadãos. Há um apelo à apresen-
tação de programas de desenvolvimento alternativo com base 
nos princípios fundamentais da democracia, direitos humanos, 
igualdade de género e justiça social. Os líderes africanos desen-
volveram sua própria iniciativa para o estabelecimento de novas 
relações entre África e o mundo—Nova Parceria para o Desen-
volvimento de África (NEPAD) que se centra na erradicação da 
pobreza e apoio ao desenvolvimento sustentável. As principais 
prioridades da NEPAD são atrair investimentos para a energia, 
agricultura, comunicações e recursos humanos, bem como para 
solicitar o aumento da ajuda e alívio da dívida para construir in-
fra-estruturas, para atrair investimentos. A União Africana (em 
substituição da Organização da Unidade Africana) foi criada 
em 2002 e ratificou a NEPAD na sua primeira reunião em Julho 
de 2002. A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou ofi-
cialmente a NEPAD em Novembro de 2002. A sociedade civil 
africana (incluindo as comunidades de fé), que não foi consul-
tada sobre a NEPAD, está a organizar um estudo e oferecer as 
suas sugestões para a iniciativa. O debate tem estado aceso por 
todo o continente.

A Igreja Metodista Unida em África continua a crescer 
rapidamente e é uma presença transformadora em muitos 
países, além dos seus números influentes, está empenhada 
num ministério Wesleyano holístico, evangelismo e serviço 
humanitário. A Igreja em África é parte da sociedade civil e 
tem um forte testemunho a fazer na participação na errad-
icação da pobrezano desenvolvimento comunitário; na pro-
moção reconciliação, resolução de conflitos, reconciliação 
e nos ministérios da justiça; na assistência humanitária e 

programas de reinstalação de refugiados; e saúde pública e 
prevenção de doenças, incluindo a malária, VIH/SIDA e Ébo-
la.e na formação pastoral sobre HIV/SIDA. A igreja nos Es-
tados Unidos e na Europa tem um papel importante a desem-
penhar na luta pelo respeito dos direitos dos governos e povos 
africanos para definir suas políticas e prioridades económicas 
e para continuar a apoiar—entre outras coisas—o perdão da 
dívida, aumento da ajuda humanitária e de desenvolvimento, 
retirada de barreiras comerciais que desencorajam as expor-
tações africanas, e financiamento para superar o HIV/SIDA, a 
Malária, a Tuberculose, o Ébola, e outras doenças evitáveisa 
ratificação do Tratado de Proibição de Minas Terrestres, bem 
como desencorajar a militarização do continente.

Como cristãos, a nossa fé . . .
Assim, convocamos o povo Metodista Unido, as igrejas 

locais e agências para:
1. incentivar . . .
2. incentivar os Metodistas Unidos a participar de pro-

gramas de Voluntários em Missão e outros projectos de vol-
untariado; e educar-se (através da orientação, a sensibilidade 
cultural, e planos de contingência) para trabalhar juntamente 
com os irmãos e irmãs africanos, por exemplo, reconstruir-
construir mais escolas, clínicas . . .

3. exortar as igrejas Metodistas Unidas em África para de-
fender junto dos líderes de governos em todos os países para 
a necessidade de as pessoas e a justiça estarem no centro de 
todos os esforços nacionais e internacionais, concertados para 
a erradicação da pobreza, e desenvolvimento sustentável e eq-
uitativo e reconstrução do continente Africano. Exortar as Ig-
rejas Metodistas Unidas para estarem bem informadas sobre 
os compromissos de Copenhaga, os planos contínuos de ação 
e compromissos para África das Nações Unidas e outras ini-
ciativas bilaterais e multilaterais, incluindo o Programa Espe-
cial de Assistência para África (SPA) e a Iniciativa das Nações 
Unidas—Sistema Abrangente em África; Exortar o Gabinete 
Metodista Unido para as Nações Unidas em Nova Iorque em 
aprontar recursos para a Organização das Nações Unidas e 
África; Advogar a exploração e utilização dos recursos naturais 
adequadamente e efectuá-las de modo que um crescimento e 
desenvolvimento sustentável sejam garantidos a longo prazo; 

4. exortar . . .
6. exortar a Junta Geral da Igreja e Sociedade para desen-

volver uma rede de acção política pública de base para:
a) abordar preocupações sobre a paz, incluindo o fim da 

venda de armas e minas terrestres aos governos e combatentes 
não governamentais;boa governança e problemas de democ-
ratização, incluindo direitos eleitorais e coexistência pacífica 
dos partidos políticos;

b) exortar a redução da ajuda externa aos países que de-
pendem de vendas de armas africanas para a sua própria moe-
da forte;apoiar os esforços destinados a promover o desen-
volvimento e a implementação de políticas que garantam a 
distribuição equitativa dos recursos;
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c) apoiar os esforços para acabar com o comércio interna-
cional de diamantes roubados e outros minerais para financiar 
guerras crónicas em África. Apoiar os esforços da Junta Geral 
de Ministérios Globais esforços para remover as minas terres-
tres com segurança e em número suficiente para devolver as 
terras à agricultura produtiva.

7. prosseguir e desenvolver ainda mais o compromisso 
da Junta Geral de Ministérios Globais sobre aos cuidados 
de saúde em África através, cuidados primários de saúde 
abrangentes com base na comunidade, e saúde pública, recon-
hecendo o papel que a pobreza, falta de conhecimento, falta 
de saneamento têm um papel importante na propagação de 
doenças transmissíveis em todo o continente; o colapso dos 
sistemas de saúde em muitos países; e a ineficácia da total 
dependência modelos médicos institucionais. Apoiar a revi-
talização de hospitais missionários como adjuntos críticos 
para os cuidados baseados na comunidade. Apoio à formação 
e prevenção da SIDA, Malária e Ébola através das Igrejas 
Africanas, fundos de órfãos da SIDA, a prevenção da trans-
missão mãe-filho do VIH e atendimento domiciliário equi-
pado e informado para membros de família doentes em fase 
terminaljuntas de saúde da IMU, Coordenadores de Saúde 
das Conferências Anuais e outros parceiros que trabalham em 
questões de saúde;

8. monitorizar . . .
a) dar prioridade . . .
b) consultar os Metodistas Unidos Africanos, confiando 

na sua experiência, sabedoria e engenho/activos locais;
c) conceber programas . . .
d) pesquisar recursos para apoio a programas extra igreja 

para aumentar a contribuição da Igreja para o desenvolvimen-
to social Africano, desenvolvimento económico e político;

e) implementar . . .
f) programa para a sustentabilidade, tanto em termos de 

integridade ecológica como de tecnologias adequadas que não 
necessitam de entrada contínua de recursos de outros países, e  
capacitação para construção local de projectos de dimensão e 
tamanho sustentáveis.

Deus abençoe África . . . Proteja os seus filhos . . . Ori-
ente os seus líderes . . . E lhe dê paz

ADOPTADA 1996
READOPTADA 2000, 2004, 2008 
RESOLUÇÃO n.º 6062, 2008, Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO n.º 303, 2004, Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO n.º 283, 2000, Livro de Resoluções
Ver Princípios Sociais ¶ 165A.

Justificação:
Um dos continentes que mais crescem, África sofreu al-

terações significativas durante as duas décadas desde que esta 
resolução foi aprovada pela primeira vez. Para que a igreja 
preste apoio programático construtivo em África, deve alinhar 
as suas acções com a realidade actual e desafios. Para ajudar 

nesse processo, esta resolução alterada/readoptada actualiza . . .

R6082 .

Número de petição: 60476-GM-R6082-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

República Democrática do Congo:  
Esperança num futuro radiante

Eliminar o texto actual e substituir pelo seguinte, inclu-
indo um novo título: República Democrática do Congo: Um 
novo início Esperança num futuro radiante

Em toda a tua terra não se tornará a falar em violência, 
tampouco em devastação e extermínio nas tuas fronteiras. 
Aos teus muros chamarás: Salvação, e aos teus portões: Lou-
vor. (Isaías 60:18)

O povo da República Democrática do Congo (RDC) não 
têm um clima de paz desde a sua independência em 1960. 
Décadas de governo dictatorial corrupto, suportado pelos 
EUA e outros poderes Ocidentais e a guerra tem sido a sua 
história. Uma guerra pelos vastos recursos do país envolven-
do nove países deflagrou em 1998. Foram provocadas cruel-
dades e atrocidades aos seus cidadãos. As crianças e jovens 
foram forçadamente recrutados pelas milícias que operam nas 
regiões Este e Sul do país. A violência sexual foi utilizada 
como arma de guerra contra as mulheres, tanto jovens como 
mais velhas. Estima-se que 4 milhões de pessoas morreram, 
principalmente devido a doenças e fome ou desaparecerem 
sem deixar rasto. A guerra é uma das mais sangrentas dos 
tempos modernos. 

Em 2006, os cidadãos congoleses elegeram um presi-
dente, Joseph Kabila e uma Assembleia Nacional. A admin-
istração eleita recentemente, que é a primeira eleita em mais 
de 40 anos, tomou medidas para a criação da democracia e 
infra-estruturas. A RDC tem uma nova constituição e a se-
gurança em partes do país melhorou drasticamente, excepto 
as regiões desafiantes do leste e sul que ainda são saqueadas 
por milícias intransigentes que agridem pessoas inocentes e 
símbolos governamentais. As eleições e segurança regional 
são marcos na restauração da estabilidade no Congo e demon-
stram que existe esperança no futuro do país. 

Oramos pelo renascimento da nação e final da guerra e 
do conflito. 

Vida para o povo congolês
A grande maioria das pessoas vive na pobreza, apesar dos 

recursos naturais ricos do país e de ter a segunda maior flo-
resta tropical no mundo. Apenas 20 por cento da população 
tem acesso a água segura, 70 por cento tem pouco ou nenhum 
acesso a cuidados de saúde, 16 milhões de pessoas têm ne-
cessidades alimentares críticas e o país tem a taxa de mortal-
idade mais elevada em África. Muito poucos serviços sociais 
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são fornecidos à população por parte do governo. O conflito 
causou o desalojamento de milhões de pessoas. As crianças 
foram submetidas a dificuldades extremas (danos físicos e 
psicológicos permanentes) devido à guerra. Todos os anos, 
morrem mais crianças na RDC do que na China, um país com 
23 vezes a população e do que em todos os países da América 
Latina combinados, de acordo com o relatório da UNICEF 
de 2006. De acordo com o Índice de desenvolvimento hu-
mano de 2013, a República Democrática do Congo tem um 
baixo nível de desenvolvimento humano, sendo o 186.º país 
em 187.º. De acordo com o Banco Mundial, com 80 milhões 
de hectares de terra fértil e mais de 1100 minerais e metais 
preciosos, a RDC tem o potencial de ser um dos países mais 
ricos do continente africano e um impulsionador do cresci-
mento africano. 

Desafios para o novo governo
Os desafios enfrentados pelo novo governo são vas-

tos. Deve consolidar o processo da paz, reconstruir a 
capacidade administrativa do governo e restaurar a sua 
autoridade em todos os níveis em todo o país, superar a 
corrupção, garantir a liberdade de associação e livre ex-
pressão para os seus cidadãos, unificar e consolidar as 
suas forças armadas e instituir um sistema judiciário im-
parcial e credível. O governo desenvolveu um plano de 
desenvolvimento económico para a reconstrução. O suces-
so do plano exige a reforma e aplicação das leis sobre a 
extracção, produção e utilização dos recursos naturais do 
país. O governo e os seus parceiros internacionais devem 
implementar o mecanismo independente para monitorizar 
a implementação dos contratos e garantir uma gestão 
transparente e justa dos recursos mineiros. 

O desenvolvimento do país não pode ser alcançado sem 
uma estabilidade política, responsabilização e participação 
activa dos seus cidadãos. As organizações não governamen-
tais necessitam de ser reforçadas e devem ter uma voz real no 
futuro do seu país.

Os congoleses necessitam de, e merecem receber apoio 
para consolidar a paz, construir a democracia, salvar vidas 
e reconstruir o seu país. Celebrando com o povo congolês 
o renascimento da sua nação, a Conferência geral incita os 
metodistas unidos a: 

1. apoiar os cidadãos e a missão da Igreja Metodista Uni-
da na RDC através de ofertas do Avanço Especial, relação de 
convénio entre as conferências anuais e financiamento de out-
ras missões. Também incitamos os metodistas unidos e todas 
as pessoas metodistas a juntarem-se em oração e solidarie-
dade pelo povo, líderes e igrejas da RDC;

2. trabalhar com a Igreja Metodista Unida na RDC e com 
organizações não governamentais na reconstrução do país, 
das suas igrejas e seminários, e repatriação, realojamento e 
provisão de abrigos para as pessoas desalojadas, crianças-sol-
dados e outras vítimas da guerra; 

3. encorajar o governo da RDC a continuar a imple-
mentar e avançar com as reformas, incluindo liberdade de 
associação e livre expressão; segurança; economia e ex-
ploração mineira; sistema judiciário; educação; e comu-
nicações; e implementar uma plataforma económica que 
promova o empreendedorismo e o investimento para aju-
dar as comunidades pobres; incentivar um “jogo limpo”; e 
protecção ambiental; 

4. encorajar todas as partes envolvidas no conflito a elim-
inar todas as formas de violência sexual;

5. solicitar aos governos e instituições internacionais 
que prestem assistência económica para a reconstrução e 
desenvolvimento e cancelamento de dívidas ao governo 
da RDC; 

6. envolver corporações multinacionais, especialmente 
empresas de exploração mineira e países vizinhos para res-
peitar a soberania e integridade da RDC; e 

7. suportar a presença contínua da MONUSCO, a força 
de manutenção da paz da ONU na RDC para neutralizar as 
milícias que operam nas regiões do leste e sul e treinar as 
forças de segurança congolesas.

Justificação:
Esta versão reescrita actualiza a resolução com infor-

mações sobre a função das milícias e utilização de violência 
sexual como armas no conflito em curso. Salienta os desafios 
para o futuro da RDC, incluindo superar a corrupção, garantir 
a liberdade de associação e livre expressão, estabilidade e re-
sponsabilização política. 

R6084 .

Número de petição: 60414-GM-R6084-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral da Igreja e 
Sociedade.

Libéria

Inserir no quinto parágrafo, segunda frase:
Desde o Presidente Sirleaf's . . . O novo governo fez o re-

assentamento de dezenas de milhares de refugiados e iniciou 
o treinamento de novas forças de segurança, aumentou as 
receitas do governo, parcialmente recuperou a electricidade 
e a água em parte da capital, aumentou substancialmente a 
ingressão das escolas primárias, e começou a reconstruir es-
tradas etentativas tem sido feitas para a reconstrução de outras 
infraestruturas cruciais.

Inserir novo parágrafo após o sexto parágrafo:
Em 2014, o ebola devastou a Libéria, a Serra Leoa e 

outros países da África Ocidental. Matou quase metade das 
pessoas afectadas. O medo dominou os países. Gabinetes 
governamentais, empresas e escolas foram encerradas. As 
ruas ficaram completamente desertas. O desenvolvimento 
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económico ficou paralisado. Todo o sector de saúde entrou 
em colapso, deixando, assim, a população vulnerável.

Emendar o próximo parágrafo:
Tendo em conta esta terrível doença, nós, como Metodis-

tas Unidos, permanecemos firmes com nosso apoio ao esta-
mos incentivados a participar na jornada do  povo Liberiano 
em sua jornada para um novo futuro. Comprometemo-nos a: 

Emendar o subparágrafo 2:
2. apelar aos governos para oferecer assistência económi-

ca para a reconstrução e o desenvolvimento  e o cancelamen-
to da dívida do governo da Libéria e a responsabilização de 
grandes corporações multinacionais e outras grandes empre-
sas a operarem na Libéria, por qualquer violação de leis na-
cionais e internacionais relativas aos Princípios Orientadores 
para Empresas e Direitos Humanos das Nações Unidas; 

Emendar o subparágrafo 5:
5. oferecer assistência humanitária, incluindo serviços 

médicos para oEbola, HIV/SIDA, e outras doenças, alimen-
tos e água; 

Emendar o subparágrafo 9:
9. apoiar os jovens a tornarem-se cidadãos responsáveis 

ao desenvolver suas habilidades de desenvolvimento profis-
sional  a transição dos soldados para o sector civil através de 
recursos de aconselhamento, educação vocacional e educação 
geral; 

Justificação:
Esta emenda actualiza a resolução ao incluir o parágrafo 

sobre a crise do Ebola que  devastou a Libéria em 2014, jun-
tamente com outras nações da África Ocidental. Recomenda 
também a responsabilização das corporações multinacio-
nais e grandes empresas pelos negócios que não seguem os 
princípios de empresas e direitos humanos.

R6127 .

Número da petição: 60327-GM-R6127; Kemper, Thomas 
- Nova Iorque, NY, EUA para a Junta Geral de Ministérios 
Gerais.

Eliminação

Eliminar a Resolução 6127—Justiça, Paz e Integridade 
da Criação.

Justificação:
A resolução é baseada num documento do WCC emitido 

pela primeira vez em 1990. Os materiais de apoio, recursos e 
recomendações contidas na resolução são agora melhor abor-
dados noutras resoluções existentes, sobre o processo de paz, 
justiça e cuidado da criação.

R6134 .

Número de petição: 60479-GM-R6134-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Apoio das Nações Unidas

Eliminar o texto actual e substituir pelo seguinte, incluin-
do um novo título sugerido:

Apoio das Nações UnidasAs Nações Unidas e o multi-
lateralismo

Então, sim, vinde e arrazoemos, diz Yahweh; ainda que 
os vossos pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão 
alvos como a neve; ainda que sejam vermelhos como o car-
mesim, se tornarão brancos como a lã (Isaías 1:18 BKJA).

Ele julgará entre as nações e solverá as contendas de mui-
tos povos; e estes converterão suas espadas em lâminas de 
arado, e as suas lanças, em foices; uma nação não mais levan-
tará sua espada contra outra nação, nem será necessário que 
se preparem para batalhas (Isaías 2:4 BKJA).

Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chama-
dos filhos de Deus (Mateus 5:9 BKJA).

Pensar em conjunto para garantir a paz e a justiça
O mundo é da responsabilidade de cada uma das nossas 

comunidades, onde a garantia da paz e da justiça para um 
indivíduo, uma comunidade e uma nação contribui para a 
garantia da paz e da justiça para todos a nível global Esta é 
uma postura teológica que também se encontra no centro do 
multilateralismo.

“Do SENHOR é a terra e tudo o que nela existe, o mundo 
e os seus habitantes.” (Salmo 24:1 BKJA). O povo de Deus é 
graciosamente abençoado para beneficiarem alegremente dos 
frutos da boa criação de Deus. Trabalhar pela justiça e paz 
para todos é afirmar a promessa de Deus de uma vida abun-
dante e plena para todos na Terra.

Trabalhar pela justiça e paz é reivindicar a nossa humani-
dade comum e cosmos partilhado, cujo destino e sobrevivên-
cia assentam no florescimento de uma verdadeira segurança 
e paz justa, dos direitos humanos baseados na dignidade hu-
mana, do progresso humano e bem-estar construído sobre 
práticas sustentáveis, de saúde humana e saúde do planeta e 
interdependência mútua e diplomacia que regem as relações 
das pessoas e das nações. Isto é o que constitui verdadeira-
mente o multilateralismo: evoluir e viver até alcançar uma co-
munidade internacional verdadeiramente justa, participativa e 
sustentável e o cosmos.

O multilateralismo é a diplomacia que envolve a colabo-
ração e a cooperação. O multilateralismo encontra-se no seu 
melhor nível quando as pessoas e nações pensam em conjunto 
com as palavras e textos acordados resultantes de um diálogo 
respeitador e reconhecimento do bem comum. 

As Nações Unidas (ONU) e as agências internacionais 
relacionadas colaboram multilateralmente em vários assuntos 
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e preocupações. Estas preocupações podem ser permanen-
tes ou emergentes, incluindo transgressões da paz ou surtos 
epidémicos para os quais a ONU tem a enorme capacidade 
e mandato para mobilizar os recursos humanos e materiais.

O mundo fica melhor quando a vontade colectiva é re-
unida e os recursos globais são mobilizados para os abordar. 
A ONU tem uma obrigação imposta por Carta em fazer ex-
actamente isso. Por exemplo, a ONU está a trabalhar ardu-
amente para impedir pandemias ao desenvolver tratamentos 
para o VIH/SIDA, vírus como o Ébola, gripe das aves e suína, 
e doenças perniciosas como a malária e a tuberculose.

A ONU tem um mandato estipulado por Carta para parar 
com as guerras e impedir os conflitos. Aborda este mandato 
com um kit de ferramentas diplomáticas profundas nos secto-
res da transformação e gestão de conflitos. As suas operações 
de manutenção da paz são realizadas em vários locais com 
conflitos e focos de conflitos permanentes. O seu trabalho de 
desarmamento diz respeito à prevenção de proliferação nu-
clear ou desenvolvimento e utilização de armas biológicas ou 
outras armas de destruição em massa. Também diz respeito à 
redução da produção e utilização de pequenas armas.

Em mais de setenta anos de existência, a ONU evolu-
iu para reflectir o nosso entendimento em mudança da paz 
e da segurança, que está no centro do mandato da ONU. Os 
diálogos multilaterais e o reconhecimento do destino comum 
da humanidade e do cosmos resultaram no entendimento da 
segurança que está para além da existência assegurada dos 
estados das nações soberanas. A segurança humana prospera 
com o reconhecimento da dignidade humana e direitos hu-
manos para todos. A segurança humana inclui, por exemplo, 
segurança alimentar e da água ou a segurança que trabalhos 
decentes e salários mínimos permitem. A segurança humana 
promove a igualdade dos sexos, especialmente o poder das 
mulheres e raparigas. A segurança humana reconhece a hu-
manidade dos povos indígenas e a necessidade de garantir os 
seus conhecimentos e recursos indígenas.

A ONU também representa a paz e segurança resultantes 
da eliminação da fome e erradicação da pobreza. O seu enfo-
que no desenvolvimento sustentável, incluindo objectivos e 
metas mensuráveis, é louvável. O essencial para alcançar as 
metas de desenvolvimento sustentáveis é a primazia da digni-
dade humana e direitos humanos e abordar as desigualdades 
históricas, a exploração e a opressão, especialmente os pro-
venientes do colonialismo, escravidão, genocídio, holocausto 
e guerras mundiais. Por esse motivo, há mais de setenta anos 
atrás, os arquitectos do que é agora a ONU foram incitados 
a imaginar e nunca deixar o mundo e o eu povo sofrer isso 
novamente.

A ONU, uma instituição de natureza humana, conti-
nua a ser chamada para estes mandatos e muito mais. Ex-
istem vários défices, mas existem mais progressos positivos 
para a paz global, segurança e desenvolvimento. O antigo 
Secretário-Geral da ONU, Dag Hammarskjold descreveu a 

ONU como uma instituição humana, dizendo, “A ONU não 
foi criada para levar a humanidade (sic) ao céu, mas para sal-
var a humanidade do inferno.”

O multilateralismo deve prosperar através de uma co-
erência política baseada em normas. Se a procura por parte 
da comunidade internacional das Metas de Desenvolvimento 
Sustentável (MDS) resultassem na transformação das vidas 
e comunidades das pessoas, deverá procurar não só a errad-
icação da pobreza, mas também abordar as desigualdades e 
injustiças que os modelos de desenvolvimento até ao momen-
to geraram. Essa procura deverá basear-se na solidariedade, 
justiça, cooperação, responsabilidade mútua e participação 
de todos os intervenientes: organizações governamentais, não 
governamentais e de pessoas. 

A nossa humanidade comum em Cristo
A nossa reivindicação na humanidade comum em Cristo 

e a nossa declaração de que todas as pessoas e nações ven-
eram a boa Terra de Deus e o reconhecimento do valor sagra-
do de todas as pessoas e dignidade inerente definem o nosso 
suporte para as Nações Unidas. Este suporte salienta este in-
stituição humana, cujas metas nobres incluídas na sua Carta 
não são mais do que as imaginações humanas de governação 
das relações das nações e bem-estar das pessoas. Ainda as-
sim, afirmamos nos nossos Princípios sociais, que as Nações 
Unidas e os seus órgãos relacionados são “os melhores instru-
mentos que existem na actualidade para alcançar um mundo 
de justiça e lei” (Princípios sociais de 2012, ¶ 165D).

A fé cristã e a comunidade estão enraizadas num entendi-
mento teológico que é ao mesmo tempo local e global. A base 
para o envolvimento da igreja na procura da paz e justiça em 
todo o lado pode ser encontrada nas seguintes crenças basea-
das na Bíblia:

(1) A soberania transcendente e o amor de Deus por toda 
a criação e a expressão desse amor na Encarnação de Jesus 
Cristo, cuja missão era revelar conhecimentos sobre essa pre-
sença divina, proclamar uma mensagem de amor e salvação e 
trazer a justiça e a paz; (2) a unidade de criação e a igualdade 
de todas as raças e pessoas; (3) a dignidade e valor sagrado 
de todas as pessoas como filhos de Deus; e (4) a igreja, o 
corpo de crentes, cuja missão global e público testemunham 
a criação da paz, procurando a justiça e a reconciliação dos 
testemunhos das comunidades das acções de Deus na história. 

Os pilares da paz para o século XXI
O mundo é da responsabilidade de cada uma das nossas 

comunidades, onde a garantia da paz e da justiça para um in-
divíduo, uma comunidade e uma nação contribui para a garan-
tia da paz e da justiça para todos. Trabalhar pela justiça e paz 
para todos é afirmar a promessa de Deus de uma vida abundan-
te: “Do SENHOR é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e 
os seus habitantes” (Salmo 24:1 BKJA); “Eu vim para que as 
ovelhas tenham vida, e vida em plenitude” (João 10:10b). 

A Igreja Metodista Unida, por conseguinte, reafirma o 
seu apoio das Nações Unidas e incentiva todos os governos 
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a apoiarem totalmente o cumprimento da sua Carta e o seu 
chamamento mais elevado para trabalhar pela paz e justiça 
para todos. Além disso, a Igreja Metodista Unida afirma os 
seguintes princípios como pilares da paz para o século XXI: 

1. Responsabilização política. A paz enraizada na justiça 
exige uma crescente colaboração política e responsabilização 
no âmbito do sistema das Nações Unidas e entre os órgãos 
regionais, governos, autoridades locais, organizações de pes-
soas e estruturas económicas globais para procurarem o bem 
comum e a igualdade para todos. 

2. Responsabilização económica. A paz enraizada na 
justiça existe uma responsabilização moral, ética e legal cres-
cente a todos os níveis, desde os governos, instituições finan-
ceiras, organizações multilaterais, corporações transnacionais 
e todos os outros intervenientes económicos para procurarem 
uma ordem económica justa, participativa e sustentável para 
o bem-estar de todas as pessoas e toda a criação. 

3. Responsabilização legal. A paz enraizada na justiça 
exige um sistema legal internacional abrangente, capaz de 
mudar conforme as condições o exijam, de modo a impedir e 
resolver os conflitos, proteger os direitos, responsabilizar os 
que perturbam a paz e violam a lei internacional e fornecer 
uma revisão justa e efectiva e mecanismos de aplicação.

4. Liberação e poder. A paz enraizada na justiça exige a 
participação de grupos vulneráveis e marginalizados procu-
rando promover a justiça e a paz nos mecanismos capazes 
de corrigir as causas e consequências da injustiça e opressão. 

5. Paz e resolução de conflitos. A paz enraizada na justiça 
exige a criação de uma cultura de paz nas casas, comunidades, 
instituições religiosas, nações e em todo o mundo; utilização 
de meios não violentos de resolver os conflitos; sistemas ap-
ropriados de segurança comum; e a conclusão da produção 
sem restrições, venda e utilização de armas em todo o mundo. 

6. Dignidade e direitos humanos. A paz enraizada na 
justiça exige o respeito pela dignidade inerente de todas as 
pessoas e o reconhecimento, protecção e implementação dos 
princípios da Carta Internacional dos Direitos Humanos, de 
forma a que as comunidades e os indivíduos possam reivin-
dicar e usufruir dos seus direitos universais, indivisíveis e in-
alienáveis. 

7. Preservação do ambiente. A paz enraizada na justiça 
exige um compromisso com a sustentabilidade a longo pra-
zo dos meios de vida e profunda reorientação dos sistemas 
económicos e estilos de vida individuais para suportar a 
justiça ecológica para as comunidades humanas em harmonia 
com toda a criação.

Justiça internacional e comunidade humana inclusiva
“Assim, pois, sigamos as coisas que servem para a paz e 

as que contribuem para a edificação mútua” (Romanos 14:19 
ESV). 

A justiça internacional requer a participação e determi-
nação de todos os povos. Somos chamados a olhar para além 
das “fronteiras limitadas e conflituosas dos estados-nação 
para uma maior e mais abrangente comunidade da humani-
dade” (Apelo para a Paz e o Auto-Desenvolvimento dos Po-
vos do Conselho dos Bispos metodistas unidos).

Tem-se verificado uma cooperação internacional sem 
precedentes nas Nações Unidas e nas suas agências espe-
cializadas, à medida que trabalham para resolver problemas 
globais de saúde, educação e bem-estar das pessoas, especial-
mente das crianças e mães. O Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (UNICEF) tem tido êxito nesta área, especialmente 
em alcançar a educação primária universal e reduzir a mor-
talidade infantil. A defesa da UNICEF em nome dos direitos 
e bem-estar das crianças em situações de conflito armado, 
incluindo a condição das crianças recrutadas e usadas como 
soldados, é altamente louvável.

Conquistas louváveis   foram alcançadas através da cooper-
ação multilateral, especialmente nas áreas de desenvolvimento 
sustentável, direitos humanos universais, liberdade religiosa e 
tolerância, construção da paz e segurança. Mais louváveis são 
os avanços na igualdade de género e o empoderamento das mul-
heres, especialmente a criação da Entidade das Nações Unidas 
para a Igualdade de Género e Empoderamento da Mulher da 
ONU (Mulheres da ONU) e Resolução n.º 3125 do Conselho 
de Segurança das Nações Unidas sobre a função das mulheres 
na construção da paz e segurança.. Noutras áreas, no entanto, 
as considerações políticas têm diminuído o apoio necessário 
para as Nações Unidas alcançarem os seus objectivos. Muitas 
nações, incluindo as mais poderosas, participam em alguns 
programas apenas quando tais acções não interferem com a sua 
vantagem e interesse nacionais.

Numa altura em que as preocupações de segurança nucle-
ar são cada vez mais transnacionais, o trabalho desta agência 
precisa do apoio de todos os governos para que possa, de for-
ma eficiente e eficaz, desempenhar funções relacionadas com 
a segurança nuclear, especialmente na melhoria da coorde-
nação internacional, monitorização, elaboração de relatórios 
e partilha de informações e melhores práticas entre os Estados 
e o sector privado. A missão da Agência Internacional de En-
ergia Atómica é importante e não deve ser politizada.

O aquecimento global e a mudança climática são 
questões urgentes que necessitam de atenção em todos os 
níveis de governação. A ONU está posicionada para liderar a 
abordagem destes assuntos. As respostas à mudança climática 
devem ser enraizadas na solidariedade global e justiça. Es-
sas respostas devem reflectir as exigências das pessoas que se 
concentram numa transformação da energia global, defesa de 
soberania alimentar e reconhecimento dos direitos humanos 
de forma a que qualquer objectivo de temperatura global min-
imize os danos e os impactos nas pessoas. Aos países desen-
volvidos são atribuídas responsabilidades legais e morais para 
fornecerem o financiamento necessário para a adaptação e 
mitigação internacional.
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Acreditamos que as Nações Unidas e as suas agências de-
vem ser apoiadas, reforçadas e melhoradas. Recomendamos 
que os cristãos e as pessoas de boa vontade trabalhem para o 
seguinte nas suas respectivas nações:

Educação e promoção entre os nossos membros. A 
Declaração Universal dos Direitos Humanos é um padrão a 
ser atingido por todos os povos e nações. Devemos defender 
em assembleias legislativas em todo o mundo a ratificação 
universal dos acordos internacionais, entendimentos e con-
venções, incluindo protocolos resultantes destas convenções. 

Tendo em conta a chamada da nossa igreja para actuar 
em arrependimento, devemos incentivar a ratificação global 
da Declaração Universal dos Direitos de Pessoas Indígenas, 
aprovada em 2009 pela Assembleia-Geral das Nações Unidas.

A ordem e paz mundial exige o desenvolvimento de um 
quadro eficaz e aplicável   de direito internacional que prevê a 
resolução pacífica de conflitos entre estados-nação e a pro-
tecção dos direitos humanos e a garantia de justiça para todas 
as pessoas. Enquanto as guerras continuam e muitos confli-
tos permanecem intratáveis  , as Operações de Paz das Nações 
Unidas merecem apoio contínuo. A profissionalização das 
forças de paz, incluindo a adesão à disciplina e aos princípios 
de direitos humanos, faz parte desse apoio. Devemos estar 
prontos para aconselhar as Nações Unidas e as suas forças de 
manutenção da paz quando existe uma violação comprovada 
e clara da sua obrigação ajuramentada em ser uma força da 
paz e boa-vontade.

Com o Tribunal de Justiça Internacional totalmente em 
vigor para adjudicar os conflitos entre os estados, incenti-
vamos todas as nações a acederem e ratificarem o Tribunal 
Criminal Internacional de forma a tornar-se num órgão in-
ternacional efectivo e responsável para adjudicar crimes de 
guerra, crimes contra a humanidade, genocídio e crimes de 
agressão. As nações devem remover quaisquer restrições que 
tenham adoptado que prejudiquem o bom funcionamento de 
ambos os tribunais.

O mundo industrializado não deve dominar as agên-
cias de desenvolvimento. Suportamos esforços para tornar 
os órgãos de controlo dessas agências mais representativos. 
Apoiamos o desenvolvimento e o fortalecimento de organis-
mos internacionais para ajudar as nações ou povos a escapar 
da dominação por outras nações ou empresas transnacionais. 
Neste exemplo, o apoio é crucial para o desenvolvimento sus-
tentável e governança dos países menos desenvolvidos e lito-
rais do mundo. Sem esse apoio, esses países correm o risco de 
pouco progresso em qualquer um dos indicadores-chave para 
alcançar a erradicação da fome e da pobreza no âmbito do ob-
jectivos de desenvolvimento acordados a nível internacional, 
incluindo as Metas de Desenvolvimento Sustentáveis (MDS).

Devemos apoiar uma proteção melhor e mais eficaz e 
justa dos direitos humanos e bem-estar das pessoas em mov-
imento. Conforme declarado pela Churches Witnessing with 
Migrants (CWWM): “A liberdade de movimento é um direito 

humano que permite às pessoas criarem relações humanas e 
encontrarem comunidades sustentáveis. A migração forçada é 
uma mudança climática, uma violação dos direitos humanos. 
As situações violentas, degradação ambiental, militarização, 
guerras, conflitos permanentes e perseguição política nos 
países resultaram no desalojamento interno e movimento 
forçado e externo das pessoas que provocaram requerentes 
de asilo e grandes números de refugiados. Nessas condições, 
as pessoas abandonaram as suas comunidades e procuraram 
refúgio noutro local, incluindo noutros países. Neste tipo de 
situações, as pessoas indígenas, mulheres, crianças e pessoas 
com deficiência que são migrantes ou familiares de migrantes 
apresentam um maior risco e vulnerabilidade. Um diálogo 
significativo sobre a migração deve abordar estes assuntos, 
incluindo os refugiados e requerentes de asilo.” Devemos “in-
centivar os governos a ratificarem e implementarem tratados 
e convenções relevantes das Nações Unidas e Organização 
Internacional do Trabalho (ILO) e alterarem as suas leis na-
cionais para estarem em conformidade com esses tratados 
e convenções, especialmente a Convenção da ONU sobre a 
proteção de todos os direitos de todos os trabalhadores mi-
grantes e membros das famílias e a Convenção 189 da ILO 
relativamente a um trabalho decente para os trabalhadores 
domésticos.

As considerações económicas e políticas afectam gran-
demente as questões de alimentos, energia, matérias-primas 
e outros bens. Apoiamos os esforços nas Nações Unidas para 
alcançar novos níveis de justiça na ordem económica mundial 
e trabalho para a realização de objectivos de desenvolvimen-
to acordados internacionalmente através das Nações Unidas 
e outras organizações multilaterais, como a União Africana, 
especialmente as Metas de Desenvolvimento Sustentáveis 
após 2015 (consulte a Resolução n.º 6025 da Igreja Metodista 
Unida, “Globalização e o seu impacto nos direitos humanos 
e dignidade humana”). Essencial para a realização do desen-
volvimento sustentável é o apoio da Convenção do Quadro 
das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas.

Apoiamos o conceito de acções colectivas contra as 
ameaças à paz. Esta acção colectiva é possível e significa-
tiva quando perseguida dentro de um quadro multilateral. 
A reforma das Nações Unidas, inclusive e especialmente o 
Conselho de Segurança, é crucial a este respeito. Tal reforma 
deve incluir a coerência organizacional e programática que 
visa transformar a ONU numa instituição relevante, útil, re-
sponsável e encarregue de lidar com os desafios globais de 
hoje. Deverá ser uma Organização das Nações Unidas que 
encara com seriedade a participação das pessoas no cumpri-
mento da sua Carta. A reforma deve incluir a transformação 
do Conselho de Segurança num Conselho mais democratica-
mente representativo, transparente e responsável na sua estru-
tura e tomada de decisão.

As guerras travadas na busca de justiça ou por actos de 
terrorismo poderiam muito bem ser evitadas, diminuídas 
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ou terminadas se as nações do mundo trabalhassem vigoro-
samente e em conjunto para procurar mudanças na políti-
ca opressora e sistemas económicos. Esta cooperação deve 
usar os direitos humanos como princípios fundamentais das 
relações nacionais, internacionais e humanas, incluindo a 
promoção da aproximação entre as culturas e religiões. A dis-
tribuição justa, equitativa e sustentável dos recursos do mun-
do abordará grandemente o desespero económico, angústia 
política e cansaço da guerra de muitos povos e comunidades 
do mundo.

Apoiamos um acordo justo, ambicioso e vinculativo 
para abordar a mudança climática com base nas responsabi-
lidades comuns mas distinguidas de cada nação para reduzir 
as emissões e fornecer recursos para adaptação e resiliência.

ADOPTADO 1992
REVISTA E ADOPTADA 2000
REVISTA E ADOPTADA 2008
RESOLUÇÃO N.º 6099, Livro de Resoluções de 2008
RESOLUÇÃO N.º 326, Livro de Resoluções de 2004
RESOLUÇÃO N.º 307, Livro de Resoluções de 2000
Ver Princípios Sociais, ¶ 165A, B, C, D.

Justificação:
Esta versão reescrita incorpora a secção eliminada da 

ONU na Resolução 6129 e essência da Resolução 6133 so-
bre o multilateralismo. Esta versão reescrita eleva a nossa hu-
manidade comum em Cristo; a necessidade de diplomacia, 
colaboração e cooperação; e como a nossa humanidade co-
mum está relacionada com toda a criação de Deus.

R6147 .

Número da petição: 60320-GM-R6147-G; Kemper, Thomas 
- Nova Iorque, NI, EUA pela Junta Geral dos Ministérios 
Globais.

A Abolição da Tortura

Alterar e readoptar a resolução 6147 da seguinte forma (e 
eliminar todas as notas de rodapé e índices):

“Lembrai-vos dos presos, como se estivésseis presos com 
eles, e dos maltratados, como sendo-o vós mesmos também 
no corpo” (Hebreus 13:3 JFARC).

A tortura é um crime e o mandato bíblico é claro de que o 
mal deve cessar e as acções malignas devem pararA tortura é 
um pecado grave que inflige dano moral grave, não só às víti-
mas, às suas famílias e comunidades, mas também a qualquer 
sociedade que permanece em silêncio sempre que ocorrerem 
os malévolos actos de tortura. O mandato bíblico é claro, de 
que o mal deve cessar e as acções malévolas devem parar. 
“Pôr termo a tais[C] essai fazer mal, / aprendei a fazer bem,; 
/ Procuraiprocurai o que é justo:, / ajudai o oprimido, / fazei 
justiça ao órfão, / tratai da causa das viúvas” (Isaías 1:16-17 

JFARC). Os Princípios Sociais lembram aos Metodistas Uni-
dos que o “uso de detenção e prisão para o assédio e elim-
inação de opositores políticos ou outros dissidentes violam 
os direitos humanos fundamentais. Além disso, os maus-tra-
tos ou a tortura e outros tratamentos ou punições aplicados a 
pessoas pelos governos que sejam cruéis, desumanos e de-
gradantes, seja qual for a finalidade, violam a doutrina Cris-
tã e devem ser condenados e/ou rejeitados pelos Cristãos e 
pelas igrejas sempre e onde ocorrerem” (Princípios Sociais  
¶ 164A).

A Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e 
Outros Tratamentos ou Punições Cruéis, Desumanos ou De-
gradantes entrou em vigor a 26 de Junho de 1987. A Con-
venção é um instrumento fundamental no combate à tortu-
ra e outras formas de maus-tratos e protege os direitos dos 
sobreviventes, das mulheres, crianças e homens de todos os 
países. Até 2007Até ao início de 2015, 144157 governos tin-
ham ratificado a Convenção, mas 102 destesem 131 países 
houve casos de tortura e maus-tratos por parte das forças de 
segurança, polícia e outras autoridades do Estado, segundo a 
Amnistia Internacional. (Relatório da Amnistia Internacion-
al de 2014/15: O Estado dos Direitos Humanos no Mundo, 
<https://www.amnesty.org/en/documents/pol10/0001/2015 
/en/>). A tortura é definida como “. . . qualquer acto que inflija 
intencionalmente dor ou sofrimento intenso, físico ou mental, 
a uma pessoa, com a finalidade de obter dessa pessoa, ou de 
uma terceira pessoa, informação ou confissão, punir por um 
acto que essa pessoa, ou uma terceira pessoa, tenha cometido 
ou seja suspeita de ter cometido, ou intimidar ou coagir essa 
pessoa, ou uma terceira pessoa, ou por qualquer motivo base-
ado em discriminação de qualquer natureza, quando essa dor 
ou sofrimento é infligido por ou sob a instigação de, ou com 
o consentimento ou aquiescência de um funcionário ou outra 
pessoa pública agindo a título oficial. Não inclui a dor ou o 
sofrimento resultante unicamente de, inerente ou incidental 
a sanções legais.” (Parte I, artigo 1º da Convenção contra a 
Tortura . . .) e outros Tratamentos ou Punições Cruéis, Desu-
manos ou Degradantes, adoptada e aberta à assinatura, ratifi-
cação e adesão pela resolução da Assembleia Geral 39/46 de 
10 de Dezembro de 1984, entrada em vigor a 26 de Junho de 
1987, em conformidade com o artigo 27 (1)—Gabinete do 
Alto Comissariado para os Direitos Humanos,<http://www.
ohchr.org>).

Eliminar o próximo ¶ que começa com “O mandato 
bíblico é claro  .  .  .”

Em cada ano, o dia 26 de Junho é lembrado como o Dia 
Internacional de Apoio às Vítimas da Tortura. Recorda-nos 
as palavras que o escritor das passagens bíblicas aos Hebreus 
exortou há tanto tempo atrás, de que somos, em primeiro lu-
gar, chamados a oferecer compaixão por todas as vítimas de 
tortura como se fosse a nós próprios. Buscamos sociedades 
baseadas na regra de ouro da não tolerância do uso da tortu-
ra que nunca quereríamos que fosse imposta a nós próprios. 
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Em 26 de Junho de 2014, a Federação Internacional de Acção 
dos Cristãos para a Abolição da Tortura (FIACAT), uniu-se na 
chamada de todos os Estados para assumir três acções-chave :

Prevenir a tortura, assegurando o respeito pelos direitos 
humanos, pelos agentes de formação governamentais, através 
da cooperação com instituições internacionais e regionais, e 
informando as suas populações sobre a tortura e outras formas 
de punições ou tratamentos cruéis, desumanos e degradantes;

Condenar qualquer acto de tortura, criminalizando-o na 
sua legislação, perseguindo sistematicamente os responsáveis   
por actos de tortura e lutando contra a impunidade;

Apoiar as vítimas de tortura e maus-tratos, oferecen-
do-lhes protecção e implementando mecanismos de repa-
ração e compensação.

(Federação Internacional de Acção dos Cristãos para a 
Abolição da Tortura, Declaração sobre o Dia Internacional 
de Apoio às Vítimas da Tortura: FIACAT comemora 30 anos 
da Convenção das Nações Unidas contra a Tortura. Ver www 
.fiacat.org <http://www.fiacat.org>.) 

Nos Estados Unidos, a luta da comunidade religiosa con-
tra a tortura é inter-religiosa. A Campanha Nacional Religiosa 
contra a Tortura (NRCAT) tem membros de mais de 115320 
organizações religiosas, incluindo Cristãs (católicas, evan-
gélicas, protestantes e ortodoxas), Unitárias, bahai, budistas, 
comunidades judaicas, muçulmanas e sikhs. A NRCAT tra-
balha para acabar com a tortura em quatro áreas:

1. Garantir que a tortura patrocinada pelos EUA em deti-
dos nunca mais aconteça.

2. Acabar com o uso da tortura em prisões norte-ameri-
canas e instalações de detenção, em especial a utilização do 
regime de prisão solitária prolongado.

3. Terminar o apoio dos EUA (directo ou indirecto) a 
qualquer país que pratica tortura e trabalhar em políticas dos 
EUA que ajudam outras nações a parar as suas práticas de 
tortura.

4. Terminar a intolerância e ódio que promove a prática 
e a aceitação da tortura contra os grupos religiosos, étnicos e 
outros grupos visados. Desde o Outono de 2010, a NRCAT 
tem trabalhado para erradicar a intolerância antimuçulmana. 

(Campanha Nacional Religiosa contra a Tortura  
(NRCAT) O QUE É A NRCAT? Consulte o website: www.nr 
cat.org<http://www.nrcat.org>. Nota: A Junta dos Ministérios 
Globais e o Conselho de Igreja e Sociedade da Igreja Meto-
dista Unida pertencem à NRCAT.) 

Eliminar o próximo ¶ que começa por “Os seus pedi-
dos para rápida  .  .  .”

Em 26 de Junho de 2007, o Dia Internacional das Nações 
Unidas para recordar as vítimas de tortura, usaram da palavra 
vários líderes religiosos representantes de organizações mem-
bros da NRCAT. A Dr. Ingrid Mattson, presidente da Socie-
dade Islâmica da América do Norte, lembrou: “A tortura é uma 
enorme transgressão dos limites de Deus. O impacto de tal 
transgressão não se verifica apenas na vítima, mas nas almas 

dos que estão envolvidos ou são cúmplices do acto malévolo.” 
O Rabino Gerry Serrota, Presidente do Conselho de Rabinos 
pelos Direitos Humanos da América do Norte, juntou-se a ela, 
“. . . a tortura estilhaça e contamina a imagem de Deus . . . o 
que significa que a tortura viola o ser humano torturado, que 
foi criado à semelhança de Deus, bem como alma humana do 
torturador, que é inevitavelmente conspurcada e prejudicada 
ao desonrar a imagem de Deus na sua vítima.” 

E o Dr. Charles Gutenson, um líder evangélico e Pro-
fessor no Seminário Teológico de Asbury, acrescenta, “Jesus 
não ordenou apenas um determinado modo, mas também 
modelou um modo de vida que recusou pagar o mal com o 
mal. Quando seus inimigos vieram até ele, ele encarna essa 
chamada de amor para com os nossos inimigos. Então, como 
podemos nós, que buscamos imitar esse Jesus, encarar algu-
ma vez a tortura como um instrumento legítimo, manipulado 
para servir os nossos próprios interesses?”

(Comunicado de Imprensa da NRCAT—26 de Junho 
de 2007, Mensagem dos Líderes Religiosos ao Congresso: 
Restaurar o Habeas Corpus, Abolir a Tortura.)

Cada vez mais governos estão a usar o regime de prisão 
solitária prolongado como uma forma de punição. De acordo 
com o Instituto Vera, todos os dias, cerca de 80.000 adultos e 
jovens encarcerados são mantidos em confinamento solitário 
nos Estados Unidos. O relator especial da ONU sobre a Tor-
tura, Juan Mendez, num relatório de 2011 concluiu que “nas 
situações em que as condições físicas e o regime prisional de 
confinamento solitário provoquem dor ou sofrimento físico 
e mental intenso, quando usado como uma punição, durante 
a detenção pré-julgamento, indefinidamente, ou prolongado, 
em jovens ou pessoas com deficiência mental, é comparado 
a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante e até 
mesmo a tortura. Além disso, o uso do confinamento solitário 
aumenta o risco de que os actos de tortura e outros tratamen-
tos ou punições cruéis, desumanos ou degradantes passem 
despercebidos e sem contestação”. (Consultar <http://soli 
taryconfinement.org/uploads/SpecRapTortureAug2011.pdf>)

O Relator Especial das Nações Unidas, as organizações 
internacionais de direitos humanos, e a Campanha Nacio-
nal Religiosa contra a Tortura pedem todos: fim do regime 
de prisão solitária prolongado superior a 15 dias; abolição 
do uso do regime de prisão solitária prolongado para presos 
que aguardem julgamento, indivíduos com doenças mentais, 
jovens menores de 18 anos, mulheres grávidas e imigrantes 
detidos sob a acusação de imigração ilegal.

Eliminar os próximos três parágrafos antes de “As-
sim:”

Assim:
1. A Igreja Metodista Unida deve continuar a condenar 

publicamente e a opor-se à tortura, onde quer que ocorra, at-
ravés dos meios legislativos e outros. O Conselho dos Bispos 
e todas as agências da igreja devem trabalhar em conjunto 
para desenvolver recursos e encontrar formas de manter as 
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informações sobre tortura, os seus perpetradores, as vítimas, 
as suas famílias e as suas comunidades continuamente na 
consciência dos Metodistas Unidos.

2. Os Metodistas Unidos devem dedicar tempo nas suas 
igrejas, nos seus grupos de mulheres, de jovens e de homens 
para estudar, reflectir e rezar sobre como a abolir a tortura e 
viver o mandamento bíblico de “amar o próximo”, mesmo 
no meio de uma “guerra contra o terror.” (Paráfrase da Carta 
das Mulheres Metodistas Unidas sobre a Tortura, 11 de Maio 
de 2005, enviadas por Kyung Za Yim, Presidente da Divisão 
Feminina, Ministérios Globais, Igreja Metodista Unida, Jan 
Love, Secretária-Geral Adjunta, Divisão Feminina.) 

3. Os Metodistas Unidos devem procurar garantir a rati-
ficação e cumprimento dos seus governos com as disposições 
da Convenção contra a Tortura e todas as normas internacio-
nalmente aceites e as normas sobre a prevenção da tortura; 
apoiar plenamente o trabalho do Tribunal Penal Internacional 
(TPI) e honrar as suas obrigações internacionais para proces-
sar judicialmente os alegados autores de tortura.

4. Os Metodistas Unidos devem incentivar iniciativas 
para estabelecerdevem juntar-se às estratégias internacionais 
para abolir todas as formas de torturaaos esforços internacio-
nais para acabar com o uso do regime de prisão solitária.

5. Os Metodistas Unidos devem expressar a sua solidarie-
dade com as igrejas e os povos de todo o mundo na luta co-
mum para a implementação rigorosa das disposições do Pacto 
Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e da Con-
venção contra a Tortura em todos os países. E, os Metodistas 
Unidos devem organizar ou participar de eventos tais como e 
juntar-se em oração no dia 26 de Junho, o Dia Internacional 
das Nações Unidas para recordar as Vítimas da Tortura.

6. Os Metodistas Unidos devem buscar acesso aos locais 
de centros de detenção e interrogatório, para garantir que as 
pessoas detidas não sejam maltratadas. O tratamento de pri-
sioneiros não deve ser contrário à Convenção de Genebra rel-
ativa ao Tratamento dos Prisioneiros de Guerra (1949), em 
especial os artigos 13, 14, 15, 17, 18. (Convenção de Genebra 
relativa ao Tratamento dos Prisioneiros de Guerra, aprovada 
em 12 Agosto de 1949 pela Conferência Diplomática para o 
Estabelecimento das Convenções Internacionais para a Pro-
tecção das Vítimas de Guerra, realizada em Genebra de 21 de 
Abril a 12 Agosto de 1949, entrou em vigor: 21 de Outubro 
de 1950, Gabinete do Alto Comissariado das Nações Uni-
das para os Direitos Humanos: Website: <http://www.ohchr 
.org>.) 

7. Os Metodistas Unidos devem encontrar maneirasde-
vem unir esforços ecuménicos e inter-religiosos para garantir 
o direito inalienável dos sobreviventes de tortura para a reabil-
itação, acesso a reparação adequada, incluindo reabilitação 
médica e psicológica, restituição, indemnização, satisfação e 
garantia de não repetição do(s) acto(s). Recomenda-se que a 
Igreja Metodista Unida trabalhe em parceria com as organi-
zações internacionais, tais como o Centro para as Vítimas de 

Tortura, que ao longo dos vários anos desenvolveu competên-
cias para cuidar de vítimas de tortura. A maioria das organi-
zações tem Centros em todo o mundo, os quais são sensíveis 
à língua e à cultura das vítimas e das suas famílias. 

8. Os Metodistas Unidos devem exortar os governos a 
financiar na totalidade o Fundo Voluntário das Nações Unidas 
para as Vítimas da Tortura, que foi criado em 1981 para a 
ajuda humanitária, jurídica e financeira de pessoas que ten-
ham sido torturadas e dos membros das suas famílias. (Folha 
Informativa n.º 4, Métodos de Combate à Tortura, Gabinete 
do Alto Comissário para os Direitos Humanos.)

ADOPTADA em 2008
RESOLUÇÃO n.º 6119, 2008, Livro de Resoluções
Ver Princípios Sociais, ¶ 165C, D

Justificação:
A tortura é um pecado particularmente terrível que os 

Metodistas Unidos já condenaram há muito tempo e trabalham 
para o seu fim. Esta resolução actualizada para readopção, 
orienta o nosso trabalho comum para proteger as vítimas de 
tortura e abolir globalmente o seu uso; contém actualizações 
significativas em áreas de trabalho; adiciona uma secção que 
aborda especificamente o regime de prisão solitária . . .

R6148 .

Número da petição: 60328-GM-R6148; Kemper, Thomas 
- Nova Iorque, NY, EUA para a Junta Geral de Ministérios 
Gerais.

Eliminação

Eliminar Resolução 6148—Oposição à Tortura.

Justificação:
O conteúdo da resolução encontra-se coberto na nossa 

Petição para readoptar e alterar Resolução actualizada 6147.

R9999 .

Número de Petição: 60013-GM-R9999-G; Paige, Peggy - 
Ingalls, MI, EUA para Defensores Rurais MU.

Igreja Local e Saúde Global

Adoptar uma nova resolução intitulada “Participação da 
Igreja Local no Ministério de Saúde Global” como se segue:

Participação da Igreja Local no Ministério de Saúde 
Global

CONSIDERANDO QUE o Livro da Disciplina  
(¶ 1330.1c (8)) afirma que é responsabilidade do Comité 
Metodista Unido de Alívio “ajudar unidades de conferência 
no tratamento de problemas de saúde globais emergentes e 
contínuos” e 
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CONSIDERANDO QUE o Livro da Disciplina  
(¶ 1330.1c (10)) afirma ainda que o Comité Metodista Unido 
de Alívio tem como uma das suas responsabilidades: “ajudar 
igrejas locais, distritos e conferências anuais a desenvolver 
ministérios de saúde, cura e integridade;” e 

CONSIDERANDO QUE a igreja local e a conferência 
devem ter alguns meios de responsabilidade;

Fica resolvido que para tratar problemas de saúde glob-
al emergentes e contínuos e para desenvolver ministérios de 
saide, cura e integridade, cada igreja local é incentivada a par-
ticipar em, pelo menos, um ministério de saúde global por ano 

Fica resolvido ainda que quanto a responsabilidades, o 
ministério ou ministérios devem ser comunicados à Igreja/
Conferência do Cargo.

R9999 .

Número de Petição: 60014-GM-R9999; Paige, Peggy - 
Ingalls, MI, EUA para Defensores Rurais MU.

Support NETWorX

Adoptar uma nova resolução intitulada “Support of NET-
WorX” como se segue: 

Support of NETWorX—um ministério de transformação 
junto dos pobres

 CONSIDERANDO QUE a pobreza continua a abundar 
nos EUA, especialmente nas áreas rurais onde a taxa nacional 
média é de 18,4%, e nas áreas urbanas onde a taxa é 15,4% 
comparado à média nacional de 14,5% (Serviço de Pesquisa 
Económica USDA);

 CONSIDERANDO QUE a Igreja Metodista Unida teve 
como uma das suas quatro Áreas de Foco de Ministério: Re-
alizar Ministério junto dos Pobres. 

 CONSIDERANDO QUE este foco enfatiza “junto”—
apoiar aqueles que são considerados como “os mais desampara-
dos”, ouvindo-os, compreendendo as suas necessidades e aspi-
rações e trabalhando com eles para atingir os seus objectivos. 

 CONSIDERANDO QUE os Metodistas Unidos acredi-
tam que trabalhar lado a lado com aqueles que se esforçam 
por melhorar a sua situação é mais eficaz a longo prazo do 
que a caridade por parte dos mais abastados.

 CONSIDERANDO QUE o Conselho dos Bispos no en-
contro de Maio de 2015 em Berlim afirmou a intenção de 
construir e estender as Quatro Áreas de Foco adoptadas em 
2008 e para 2017 -2020 iria providenciar uma direção mis-
sional para o próximo quadriénio, o que inclui ter parcerias 
com escolas para ajudar a acabar com a pobreza; 

 CONSIDERANDO QUE durante os últimos oito anos, 
tendo início em 2007, o Rural Faith Development CDC como 
um afiliado da Conferência Anual do Oeste da Carolina do 
Norte tem estado envolvido no ministério transformacional 
junto dos pobres em toda a NC;

CONSIDERANDO QUE a pedido de outras conferências 
e com a liderança em todos os EUA, a RFD criou uma inicia-
tiva informada Wesleyana com um resultado mensurável de 
bem-estar de abundância que é medida em muitas dimensões: 
cognitiva, física, emocional, social, espiritual e financeira;

 CONSIDERANDO QUE a própria NETworX está en-
globada num compromisso mútuo para com os valores cen-
trais de 

 Amor—O valor fundacional para a NETworX é o amor—
amor pelo próximo, 

 Transformação—Uma crença na transformação e a im-
portância da fé definem ainda o poder deste amor; e

 CONSIDERANDO QUE estes valores agem com re-
sponsabilidade, transparência, autenticidade, aceitação e in-
clusão; agora,

 Fica resolvido que os bispos, as nossas conferências 
gerais e anuais e agências aprovam e apoiam os grupos locais 
das congregações IMU que trabalham dentro da sua comuni-
dade e/ou condado para estabelecer as iniciativas NETworX.

R9999 .

Número de petição: 60205-GM-R9999-G; Hall, Russell - 
Tomball, TX, EUA para a Conferência Anual no Texas.

Um caminho para a paz na  
Palestina e em Israel

Acrescentar uma nova resolução:
  CONSIDERANDO QUE, a Igreja Metodista Unida com-

prometeu-se à manutenção da paz, assim como a afirmação de 
“o direito e o dever das pessoas de todas as nações para deter-
minar seu próprio destino,” (Princípios Sociais, ¶ 165B); e

 CONSIDERANDO QUE, apesar do grande apoio de 
muitos para uma solução de dois-estados a envolver Israel e 
Palestina, o conflito entre os dois povos permanece duradou-
ro sem ter sido resolvido por muitos anos e segue a ter um 
impacto negativo nas vidas de todos naquela região de forma 
substancial; e

 CONSIDERANDO QUE, após anos de ocupação e vi-
olência, uma profunda e fundamental falta de confiança existe 
entre muitos Israelitas e Palestinianos, a exigir o trabalho difí-
cil de reconciliação genuína de forma a paz justa e duradoura 
ser mantida; e

 CONSIDERANDO QUE, a Igreja tem sido chamada 
para praticar a justiça reparadora onde quer que seja de forma 
que a cura e a confiança sejam ocasionadas, especialmente 
onde houve pouco houve; e

 CONSIDERANDO QUE, a paz verdadeira deve reve-
lar-se tanto nos aspectos espiritual e temporal da vida e da 
cultura de ambos em Israel e na Palestina, onde ambas as par-
tes possam considerar-se vítima e o outro como o agressor/
transgressor;
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Que seja resolvido, portanto, que esta Conferência Ger-
al da Igreja Metodista Unida confirme estratégias incluindo 
o mercado favorável e acordos de navegações, políticas de 
visto para estudantes e relacionadas ao trabalho, iniciativas 
diplomáticas a engajar tanto os Israelitas como os Palestinos 
em um esforço para a compreensão sobre os medos, as espe-
ranças e as aspirações de cada um. Estas estratégias devem 
buscar activamente uma maneira de promover a paz e a co-
operação justa e duradoura que levará à uma solução de dois 
estados dentro de dois anos, e acabar com a actual ocupação 
e violência, assim como criar um estado Palestino viável a 
conviver em paz ao lado de Israel, e

Que seja também resolvido, que a Conferência Geral 
apoia totalmente os compromissos da Junta Geral de Pensões 
e Benefícios e as fundações Metodistas Unidas para pesqui-
sar e identificar oportunidades de investimento que apoiem a 
economia Palestina, assim como joint ventures entre Israeli-
tas e Palestinos que possam ajudar a construir a confiança e a 
reconciliação, e

Que seja também resolvido, que a Conferência Geral in-
centive todos nossos membros no mundo a desenvolver uma 
compreensão equilibrada sobre as preocupações e perspecti-
vas tanto dos Palestinos como dos Israelitas, tendo o cuidado 
em levantar as vozes das vítimas de violência e injustiça por 
toda a região, e a rejeitar os esforços simplistas de simples-
mente se “culpar” um dos lados, mesmo à medida que incen-
tivamos os Metodistas Unidos a juntarem-se na oração “a paz 
de Jerusalém”(Salmo 122:6) e todos aqueles que a chamam 
de casa.

Justificação:
Sendo que a Igreja é convocada a apoiar a pacificação 

entre os Israelitas e os Palestinos, é importante encontrar 
caminhos positivos para discutir os medos e as aspirações de 
ambas as nações. A prática da justiça restauradora nos convo-
ca a sermos também pró-activos em investir na Palestina e em 
projectos conjuntos entre ambas as partes.

R9999 .

Número de petição: 60206-GM-R9999-G; Beard, Janet 
- Minneapolis, MN, EUA para a Conferência Anual de 
Minnesota.

Acesso e títulos de propriedade na Cisjordânia

Acrescentar uma nova resolução conforme a seguir:
A Conferência Geral da Igreja Metodista Unida convoca 

a nação de Israel para prover o mesmo acesso à água e elec-
tricidade na Cisjordânia da mesma forma que os colonos nos 
assentamentos de Israel na área recebem e a reconhecer os 
títulos de propriedade existentes dentro da Cisjordânia, deti-
dos pelos Palestinos. Pedimos aos EUA que respeitem a lei 

internacional e utilize sua influência sobre Israel para exigir 
acesso à água e electricidade iguais, assim como o reconhec-
imento dos títulos de propriedade. 

Justificação:
Os palestinos deparam-se com a discriminação sistemáti-

ca, com a privação de electricidade, água, escolas, e acesso à 
estradas, enquanto que os colonos judeus vizinhos possuem 
todos estes benefícios oferecidos pelo estado. Israel continua 
a ignorar os títulos de propriedade a tomar a terra que tem 
sido de famílias de Palestinos por gerações. Crescer em Amor 
com Deus e o Vizinho inclui . . .

R9999 .

Número de Petição: 60222-GM-R9999-G; Wolover, 
Amber - Sun Prairie, WI, EUA para a Conferência Anual de 
Wisconsin.

Ajuda à Igreja Cristã Global Perseguida

CONSIDERANDO QUE os Cristãos do Médio Oriente 
estão a ser forçados a fugir das suas casas ancestrais e a ver 
erradicada a sua própria identidade;

ALÉM DISSO, CONSIDERANDO QUE homens, mul-
heres e crianças estão a ser torturados, escravizados e chaci-
nados pelo EI, uma vez que isso funciona para a expansão de 
um Califado Islâmico;

E ALÉM DISSO, CONSIDERANDO QUE os Cristãos 
da Nigéria do Norte estão sob ameaça constante por parte de 
Boko Haram e que as suas vilas são atacadas e queimadas, fa-
zendo deslocar centenas de milhares e cujas igrejas são bom-
bardeadas, homens, mulheres e rapazes chacinados e rapari-
gas são levadas como escravas;

E ALÉM DISSO, CONSIDERANDO QUE os Cristãos 
nas Montanhas Nuba do Sudão e Estado do Nilo Azul—são 
alvo do seu próprio governo—forçados pelos constantes 
bombardeamentos aéreos da República Islâmica do Sudão e 
ataques por parte de milícias a fugirem como refugiados ou 
a esconderem-se em cavernas ou na vegetação, enfrentando a 
fome orquestrada pelo governo; 

Fica resolvido que a Comissão Metodista Unida de Aux-
ílio (UMCOR) toma a liderança em providenciar ajuda e as-
sistência para os nossos irmãos e irmãs em Cristo através de 
ofertas Especiais Avançadas, não obstante a sua afiliação de-
nominacional que estão a ser perseguidos pela sua fé em Jesus 
Cristo em todo o mundo;

Fica ainda resolvido que a informação sobre a igreja 
perseguida a ser provida às igrejas locais dos recursos Meto-
distas Unidos, assim como Voice of the Martyrs, Open Doors 
USA, Release International e outros recursos.
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R9999 .

Número de petição: 60843-GM-R9999-G; Southard, Naomi 
- Berkeley, CA, EUA.

Wadi Foquin

Fica resolvido que a Conferência Geral da Igreja Metodis-
ta Unida deve escrever ao Secretário de Estado John Kerry, ao 
Presidente Barack Obama, aos representantes do Departamen-
to de Estado, ao Consulado dos EUA em Jerusalém e à Autori-
dade Civil Israelita com vista a abordar os seguintes itens: 

A) Informá-los da nossa relação metodista unida com a 
aldeia de Wadi Foquin e as nossas preocupações com a con-
fiscação de terras e a destruição de vida na aldeia. 

B) De acordo com a política oficial dos EUA, a carta 
deverá apelar aos representantes norte-americanos para en-
trarem em contacto com o governo israelita no sentido de 
suspender imediatamente a expansão de colonatos ilegais is-
raelitas e a confiscação de terras palestinianas. 

C) Apelar à responsabilização por parte do governo isra-
elita pela destruição de terras e vida ao interromper a ajuda 
estrangeira enquanto não forem apuradas responsabilidades e 
restituídos os direitos humanos. 

Justificação:
A Igreja Metodista Unida, através da Junta Geral dos 

Ministérios Globais (JGMG), apoia um ponto de desenvolvi-
mento comunitário e projecto de avanço designado na aldeia 
palestiniana de Wadi Foquin. Baseado na Conferência Anual 
da Califórnia-Nevada, o grupo Friends of Wadi Foquin orga-
nizou apoio financeiro para a parceria juntamente com . . .

R9999 .

Número de petição: 60868-GM-R9999-!-G; Hanson, Jaydee 
- Arlington, VA, EUA para a Conferência Anual de Virgínia 
da Junta de Igreja e Sociedade.

Grupo de trabalho em Israel/Palestina

CONSIDERANDO QUE é vontade de Deus que todos 
os povos tenham paz/shalom/salaam, ou seja, paz, segurança, 
prosperidade e relações apropriadas uns com os outros e com 
a terra; e

CONSIDERANDO QUE os salmistas apelam-nos a orar 
pela paz de Jerusalém (Salmo 122:6) e a “procurar a paz e 
segui-la” (Salmo 34:14); e

CONSIDERANDO QUE defendemos o direito de Israel 
de ter fronteiras permanentes, reconhecidas e seguras e os di-
reitos dos palestinos à auto-determinação e formação de um 
estado viável; e

CONSIDERANDO QUE o Livro de Resoluções de 2012 
afirma que “procuramos, para todas as pessoas na região do Mé-
dio Oriente, o fim da ocupação militar, liberdade da violência 

e pleno respeito pelos direitos humanos de todas as pessoas ao 
abrigo da lei internacional” (Resolução n.º 6073, Livro de Res-
oluções de 2008, alterado e readoptado em 2012); e

CONSIDERANDO QUE “a Igreja Metodista Unida se 
opõe à continuação da ocupação militar da Cisjordânia, Gaza 
e Jerusalém Oriental, à confiscação de terras palestinianas 
e dos recursos hídricos, à destruição de casas palestinianas, 
à construção contínua de assentamentos judaicos ilegais e a 
qualquer visão de uma “Grande Israel”, que inclui os territóri-
os ocupados e toda a Jerusalém e seus arredores (Resolução 
6111: “Oposição a assentamentos israelitas em terras pales-
tinianas”.  Livro de Resoluções de 2012); e,

CONSIDERANDO QUE somos chamados a apoiar os 
membros da igreja cristã em todo o mundo, incluindo os cris-
tãos palestinianos que estão a ser forçados a deixar a Terra 
Santa devido à confiscação das suas propriedades por parte 
de Israel e às severas dificuldades de viver sob ocupação; e

CONSIDERANDO QUE a comunidade cristã palestini-
ana, através do documento Kairos Palestina, solicitou o apoio 
da Igreja mais ampla (Kairos Palestina.  “A Moment of Truth: 
A Word of Faith, Hope and Love from the Heart of Pales-
tinian Suffering” <http://www.kairospalestine.ps/content/kai 
ros-document> Web. Dezembro de 2009); e

CONSIDERANDO QUE os líderes cristãos palestinia-
nos solicitaram especificamente o apoio da Igreja Metodista 
Unida (Carta à Igreja Metodista Unida de Rifat Odeh Kas-
sis, Coordenador geral, Kairos Palestina, 28 de Novembro de 
2014 <https://www.kairosresponse.org/Rifat_Kassis.html>. 
Web. Janeiro de 2015); e

CONSIDERANDO QUE a Conferência Geral de 2012 
reiterou o apelo para o fim da ocupação através do boicote de 
bens produzidos nos territórios ocupados (Resolução 6111: 
“Oposição a assentamentos israelitas em terras palestini-
anas”, Livro de Resoluções de 2012); e

CONSIDERANDO QUE todos os missionários da 
IMU em missão na Terra Santa ao longo dos últimos 
vinte e cinco anos apoiam acções concretas da nossa de-
nominação para mostrar o nosso apoio aos direitos dos 
palestinianos (United Methodist Missionaries Support 
Divestment from the Israeli Occupation, https://www 
.kairosresponse.org/UMC_Missionaries_Divestment.
html. Web. Janeiro de 2015 <https://www.kairosresponse.
org/UMC_Missionaries_Divestment.html.%20Web.%20
January%202015>).

Seja, por conseguinte, resolvido que a Junta Geral de Ig-
reja e Sociedade, juntamente com a Junta Geral de Ministérios 
Globais, deve criar um grupo de trabalho heterogéneo e repre-
sentativo para rever e investigar acções que podem ser toma-
das para responder a estes pedidos dos nossos missionários da 
IMU e das nossas irmãs e irmãos palestinianos em Cristo, e 
para formular e publicar recomendações para as conferências 
anuais, igrejas locais e membros, incluindo ajudar a organizar 
Visitas à Terra Santa consistentes com a resolução n.º 6031 
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de 2008 “Visitas à Terra Santa” que apresenta directrizes para 
viajar em Israel/Palestina. 

Fica também assim decidido que a Conferência Geral de 
2016 da Igreja Metodista Unida deve apelar ao Governo dos 
EUA, ao Governo de Israel e aos líderes palestinianos eleitos 
que trabalhem para a determinação de soluções diplomáticas 
e não violentas para resolver os problemas da região, respeit-
ando a igualdade e dignidade dos povos de todas as regiões 
e avançando soluções com base nos princípios da lei interna-
cional e direitos humanos.

R9999 .

Número de petição: 60875-GM-R9999-G; Galvan, Elias - 
EUA para os Metodistas Associados em Representação da 
Causa dos Americanos Hispânicos/Latinos.

Levantar o embargo de Cuba  
instituído pelos EUA

CONSIDERANDO QUE a Igreja Metodista Unida e a 
Igreja Metodista de Cuba partilham uma longa história de 
ministério e serviço conjunto e uma missão comum; e 

CONSIDERANDO QUE nós, os metodistas unidos, nos 
juntamos à comunidade internacional na celebração do proces-
so de diálogo e de negociação entre Cuba e os Estados Unidos 
que resultou no restabelecimento das relações diplomáticas 
entre os dois países e na reabertura da Embaixada de Cuba 
em Washington, DC em Julho de 2015 e na reabertura da Em-
baixada dos EUA em La Habana em Agosto de 2015. E, 

CONSIDERANDO QUE a Igreja Metodista Unida tem 
erguido a sua voz através das Resoluções aprovadas pelas Con-
ferências Gerais de 2004, 2008 e 2012, em que declara que 
“através da sua perspectiva cristã e humanitária, inspirada pelo 
amor de Deus e pelo compromisso metodista histórico para 
com a paz e a justiça social, . . . por este meio solicita ao Pres-
idente e ao Congresso dos Estados Unidos que levante o seu 
embargo económico contra Cuba e quaisquer outras regulam-
entações, práticas ou medidas de aplicação da lei de embargo.” 
(p. 770, Resolução n.º 6059, Livro de Resoluções de 2012) E,

CONSIDERANDO QUE o embargo económico cri-
ou, durante mais de cinquenta e cinco anos, um sofrimento 
desnecessário e muitas dificuldades ao povo de Cuba, imped-
indo igualmente os cidadãos dos EUA de viajar livremente 
para Cuba no exercício dos seus direitos constitucionais e 
reduzindo a capacidade de as igrejas prestarem apoio mis-
sionário livremente aos seus irmãos e irmãs na ilha; e

CONSIDERANDO QUE o embargo de longa du-
ração forneceu ao governo cubano um pronto argumento de 
agressão externa para justificar a falta de respeito pelos dire-
itos humanos e civis de dissidentes em casa; e

CONSIDERANDO QUE a Assembleia Geral das Nações 
Unidas votou quase unanimemente ano após ano para conde-
nar o Embargo económico dos EUA a Cuba; e

CONSIDERANDO QUE muitas organizações religiosas 
e igrejas, como o Conselho de Igrejas Evangélicas Metodistas 
da América Latina e das Caraíbas (CIEMAL), o Conselho de 
Igrejas das Caraíbas, a Igreja Unida de Cristo, a Igreja Presbi-
teriana, as igrejas Baptistas Americanas e, mais recentemente, 
o próprio Papa Francisco, entre outros, também aprovaram 
resoluções e pediram o fim do embargo a Cuba;

Seja, por conseguinte, decidido que a Conferência Geral 
da Igreja Metodista Unida felicite o Presidente Barak Obama 
pelo restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois 
países e pela flexibilização parcial das restrições de viagens. 
E,

Fica assim decidido que a Conferência Geral da Igreja 
Metodista Unida deverá solicitar ao Congresso dos EUA o 
levantamento oficial do embargo económico a Cuba que, con-
forme referido acima, tem sido defendido há muitos anos por 
um grande grupo de organizações religiosas e pelas Nações 
Unidas e, mais recentemente, pelo Presidente dos Estados 
Unidos.

R9999 .

Número de petição: 60910-GM-R9999-G; Wilson, John 
R. - PA, EUA para a Conferência Anual da Pensilvânia 
Ocidental.

Condenação dos actos terroristas do ISIS

Adicionar o seguinte ao Livro de Resoluções:
Título: Condenação dos actos terroristas do ISIS e re-

jeição do estatuto de Estado
A Igreja Metodista Unida condena os actos terroristas 

do Estado Islâmico no Iraque e do grupo militante frequente-
mente designado por ISIS contra minorias com base em dif-
erenças religiosas ou políticas, que violam os princípios da 
Igreja Metodista Unida constantes do Livro de Resoluções . 
Os actos do ISIS são malévolos, pelo que a Igreja Metodista 
Unida apela a todas as nações para se oporem, desmantelarem 
e desarmarem o ISIS. A Igreja Metodista Unida não apoia 
nenhuma tentativa de declarar ou reconhecer o ISIS como um 
Estado, com relações diplomáticas, apoiando em vez disso a 
continuação dos esforços para ajudar as pessoas retidas nessa 
região.

Fica ainda resolvido que a Conferência Geral de 2016 
da Igreja Metodista Unida incentivará os missionários, tanto 
clérigos como leigos, a discernir e seguir o caminho do Es-
pírito Santo em todos os aspectos do poder e graça espirituais 
nessa região em nome de Jesus Cristo e da Igreja Metodista 
Unida.

Fica ainda resolvido que a Conferência Geral de 2016 
da Igreja Metodista Unida incentivará a Comissão Metodista 
Unida de Auxílio a enviar apoio sob a forma de voluntários 
e mercadorias para essa região e a colaborar com as Nações 
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Unidas e outras organizações dedicadas a ajudar as pessoas 
retidas nessa região a fim de restituir uma sociedade viável e 
sustentável.

Justificação:
O Estado Islâmico no Iraque e o grupo militante frequen-

temente designado por ISIS cometeram crimes indescritíveis 
contra a humanidade, entre os quais queimar seres humanos 
vivos, decapitar desumanamente, raptar, fuzilar, violar e 
forçar ao casamento são apenas alguns dos crimes cometidos 
que foram divulgados ao público.
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Trabalhos realizados entre  
2013 e 2016

1. Legislação proposta pelo Comité Permanente e 
Ministérios Globais

Tendo considerado as petições referidas pela CG de 
2012 relacionadas com missões, conferências missionárias, 
conferências anuais provisórias e os seus direitos de voto, 
o Comité Permanente, com o aval dos Ministérios Globais, 
apresentar uma série de petições à CG de 2016 relacionadas 
com esses assuntos. 

2. Conferências Centrais

A . Permitir que as Conferências Centrais cumpram os 
seus fins 

“Uma análise atenta da prática e condições actuais 
revela que as conferências centrais, em muitas partes do 
mundo, não têm capacidade para funcionar de acordo com 
o mandato previsto.” 

(Relatório do Comité Permanente para a Conferên-
cia Geral de 2012). Compreender e abordar as questões 
de capacidade das conferências centrais em África exige 
mais envolvimento entre o Comité Permanente e as con-
ferências centrais africanas. O Comité Permanente espera 
receber comentários e apela ao debate aprofundado do 
seu artigo (em anexo) intitulado “Rumo a critérios que 
permitam que as conferências centrais cumpram o seu 
mandato” . 

O Comité Permanente está ciente de que existem prob-
lemas relacionados com a eleição de bispos da conferência 
central, mas não apoia a petição de 2012 para um processo de 
nomeação e de eleição diferente. 

 B . Petições para a criação de uma nova conferência 
central provisória para o Sudeste Asiático e Mongólia

O Comité Permanente apoia as petições dos Ministérios 
Globais para a criação de uma nova conferência central 

provisória que iria incluir as missões em Laos, Tailândia, 
Vietname e Mongólia. A criação de uma nova conferência 
central provisória exige dois terços dos votos nestas petições.

3. Livro de Disciplina Global ou Geral

A CG de 2012 impôs um novo e importante man-
dato, exigindo, essencialmente, que o Comité Permanente 
desenvolva, em conjunto com a Comissão sobre Fé e Or-
dem, uma versão provisória do Livro de Disciplina Geral 
ou Global. Esta versão provisória pode ser consultada 
no Volume 2, Secção 4 do Advance Daily Christian Ad-
vocate. O Comité Permanente está a propor legislação à 
CG de 2016 contando que a versão provisória actual dos 
capítulos 1-4 e 6 da Parte VI do Livro de Disciplina (LdD) 
seja partilhada com as conferências anuais em 2017 para 
obtenção dos seus comentários através de um processo es-
truturado de debate, orientado por questões específicas. 
Depois, na Conferência Geral de 2020, seria apresentada 
uma versão provisória integral da Parte VI do LdD. O ob-
jectivo é que na Conferência Geral de 2020 tenhamos 
um Livro de Disciplina Geral para toda a igreja .

4. Pedidos de bispos e áreas episcopais adicionais 
nas conferências centrais

O Comité Permanente avaliou petições referidas pela CG 
de 2012 em relação a pedidos para quatro bispos adicionais 
em conferências centrais africanas e uma petição subsequente 
da Conferência Central do Congo para a criação de uma área 
episcopal adicional no Sul do Congo. 

Aplicando os critérios estabelecidos pela CG de 2012  
(¶ 404.1 LdD 2012), e realizando avaliações no local nas áreas 
episcopais no Sul do Congo, Norte de Katanga e Zimbabué, o 
Comité Permanente verifica, entre outras coisas, que: 

• a necessidade de mais bispos em África afecta mais 
regiões e conferências centrais do que a comissão con-
segue avaliar; 

Comitê Permanente sobre Assuntos 
das Conferências Centrais

CONFERÊNCIA GERAL A IGREJA METODISTA UNIDA
Volume 2  Nashville, Tennessee

Relatório Resumo do Comité Permanente
Sobre Assuntos Das Conferências Centrais
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• adicionar apenas uma nova zona episcopal em África é 
insuficiente; 

• o financiamento de novas zonas episcopais deveria ser 
mandatado com um quadriénio de avanço; e,

• a necessidade de mais zonas episcopais deveria ser pro-
jectada para o futuro, em vez de reagir apenas a petições 
de bispos adicionais submetidas à CG a cada quatro 
anos.

Logo, o Comité Permanente recomenda unanime-
mente à CG de 2016 que seja desenvolvido um plano 
exaustivo de cooperação, com representantes de todo o 
continente africano, para determinar o número de zo-
nas episcopais e conferências centrais necessárias em 
África e nos seus limites . Uma parte integral desse plano 
iria aumentar o número de bispos em África de 13 para  
18.

5. Outros tópicos

• Tendo consultado o Conselho Geral de Finanças e Ad-
ministração em relação a várias formas nas quais as 
conferências centrais têm contribuído para o Fundo 
Episcopal, o Comité Permanente apoia a proposta do 
CGFA em criar uma nova fórmula, com base no número 
de membros mais um modificador económico, para as 
conferências anuais nas conferências centrais, para pa-
gar as contribuições que seriam divididas entre o Fundo 

Episcopal e a Administração Geral. (Ver Relatório n.º 8 

do Livro de Compromisso Financeiro.)

• O Comité Permanente recomenda alterações ao LdD de 

2012, ¶ 2201.3 para garantir que todas as áreas episco-

pais nas conferências centrais e o Gabinete de Unidade 

Cristã e Relações Inter-religiosas estejam representa-

dos. 

Mandato para 2017-2020

Devemos continuar a melhorar a nossa conexão mundial 

na missão e ministério dentro da IMU e com igrejas afiliadas 

e com concordata ao:

• reestruturar o número e proveniência dos membros do 

Comité Permanente; 

• aprofundar as nossas relações e diálogo com as con-

ferências centrais, conferências anuais, o Gabinete de 

Unidade Cristã e Relações Inter-religiosas e igrejas afil-

iadas e com concordatas;

• levar a bom termo a versão provisória do “Livro de Dis-

ciplina Geral” à realização; e

• aplicar o espírito e cultura do Convénio de uma Igreja 

Metodista Unida mundial (LdD de 2012, ¶ 125).
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Mandato

A frase de abertura das provisões do Comité Permanente 
sobre Assuntos das Conferências Centrais (LdD de 2012,  
¶ 2201.1) diz: “A Conferência Geral reconhece as diferenças 
nas condições que existem em várias zonas do mundo”. O 
mandato contém ainda: “O Comité Permanente deve agir 
como organismo coordenador para estudar a estrutura e super-
visionar a Igreja Metodista Unida nos seus trabalhos fora dos 
Estados Unidos e territórios, e nas suas relações com outros 
organismos da Igreja”. Logo, todas as resoluções e petições 
relacionadas com as conferências centrais são encaminhadas 
para o Comité Permanente para consideração, e a comissão 
reporta as suas recomendações directamente à Conferência 
Geral. Desde 2008 que o mandato do Comité Permanente 
tem permitido que esta reúna pelo menos duas vezes por 
quadriénio, além da reunião aquando da Conferência Geral. 
As reuniões durante o quadriénio têm-se focado em abordar, 
de forma pró-activa, os principais receios enfrentados pelas 
conferências centrais. O Comité Permanente está grato pelo 
apoio de pessoal prestado pela Junta Geral dos Ministérios 
Globais.

O número e proveniência dos membros do Comité Per-
manente é uma expressão real da presença da Igreja Meto-
dista Unida em todo o mundo, através de membros das con-
ferências centrais e conferências jurisdicionais, bem como 
representantes do conselho de administração da Junta Geral 
dos Ministérios Globais. Estes membros diversificados per-
mitiram fazer uma amostragem da vida na natureza mundial 
da nossa igreja. Este equilíbrio sensato de representação pro-
moveu também uma maior compreensão e cooperação entre 
as muito distintas configurações dos ministérios dentro da  
Igreja Metodista Unida. Através de culto, debate e tomada de 
decisões multilingue, o Comité Permanente tentou incorporar 
o nosso Convénio Metodista Unido de ser uma igreja mundial 
(ver LdD de 2012, ¶ 125).

Além deste mandato básico (LdD de 2012, ¶ 2201), a 
Conferência Geral de 2012 atribuiu ao Comité Permanente 
trabalho relacionado com o que constituiria um Livro de Dis-
ciplina Geral ou Global (LdD de 2012, ¶ 101). Este novo man-
dato coincide com o mandato básico do Comité Permanente, 
mas também adicionou um volume de trabalho significativo 
à sua agenda. Como este relatório demonstra, o Comité Per-
manente sobre Assuntos das Conferências Centrais pôde tam-
bém realizar um primeiro e importante passo neste mandato 
específico e terá de continuar o seu trabalho nesta parte do 
seu mandato ao longo do próximo quadriénio. Apresentamos 

um relatório de progresso à Conferência Geral de 2016 sobre 
o nosso trabalho num Livro de Disciplina Geral ou Global e 
solicitamos comentários sobre o trabalho que realizámos até 
agora.

Durante o quadriénio de 2013-16, o Comité Permanente 
reuniu duas vezes como comissão plena, primeiro de 26 de 
Setembro a 1 de Outubro de 2013, em Gödöllö, Hungria e 
depois de 4 a 9 de Fevereiro de 2015 em Maputo, Moçam-
bique. O Comité Permanente organizou-se em três grupos de 
trabalho: Conferências; Conferências Centrais e Livro de Dis-
ciplina Geral ou Global. Criou também uma Equipa de Aval-
iação das Áreas Episcopal e uma Equipa de Representantes. 
Estes grupos e equipas de trabalho reuniram e trabalharam 
entre as reuniões plenas do Comité Permanente através de 
teleconferências e de outros meios electrónicos, de forma a 
serem bons mordomos dos nossos recursos. No entanto, a 
nossa experiência leva-nos a reconhecer que, como igreja, 
não desenvolvemos ainda uma cultura de participação activa 
nos processos de trabalhos entre as reuniões oficiais presenci-
ais. Isto limita profundamente o que pode ser realizado como 
organismo mundial de líderes na igreja.

Tarefas realizadas

Tópico 1: Conferências

A Conferência Geral de 2012 enviou ao Comité Perma-
nente uma série de petições relacionadas com missões, con-
ferências missionárias, conferências anuais provisórias e os 
seus direitos de voto. Em colaboração com a Junta Geral dos 
Ministérios Globais, o Comité Permanente examinou aten-
tamente as realidades e desafios mundiais que a igreja se  
depara e apresenta, à Conferência Geral de 2016, legislação 
com base nos seguintes princípios orientadores:

• Estabelecimento de um processo significativo para a cer-
tificação de candidatos a ministérios pastorais e missões 
fora dos limites das conferências anuais ou conferências 
centrais;

• Reconhecimento de que, embora o conceito de uma 
conferência missionária possa ser útil no contexto dos 
E.U.A., poderá não ser útil no contexto das conferências 
centrais (a versão provisória de um Livro de Disciplina 
Geral ou Global menciona assim a categoria das con-
ferências missionárias só nos E.U.A.);

• Manutenção dos direitos constitucionais de conferên-
cias missionárias e conferências anuais provisórias para 
o envio de delegados para a Conferência Geral;

Relatório Do Comité Permanente Sobre Assuntos 
da Conferéncia Central
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• Esclarecimento do processo para o estabelecimento de 
um missão pelo Junta Geral dos Ministérios Globais e/
ou por uma conferência central;

• Esclarecimento do número mínimo de presbíteros or-
denados necessários para constituir uma conferência 
anual, conforme constava nas Disciplinas anteriores à 
alteração na terminologia;

• Estabelecimento de um processo para que uma missão 
se torne numa conferência anual provisória em regiões 
fora dos E.U.A., quer dentro quer fora das conferências 
centrais existentes;

• Estabelecimento de um padrão de avaliação de con-
ferências anuais provisórias que não consigam desen-
volver-se para conferências anuais plenas depois de três 
quadriénios.

(Ver petições 60278-60283, ADCA, las páginas 457-459.)

Tópico 2: Conferências Centrais

O parágrafo final do relatório do Comité Permanente à 
Conferência Geral de 2012 mencionou que: “Uma inspecção 
cuidada das práticas e condições actuais demonstra que al-
gumas conferências centrais em várias partes do mundo não 
têm capacidade para funcionar de acordo com o seu mandato. 
O tempo não permitiu um debate aprofundado sobre estru-
turas mais efectivas e eficazes, sobre números e limites de 
conferências centrais e sobre novas formas de estruturar o 
trabalho da Igreja Metodista Unida fora dos Estados Unidos, 
de forma a cumprir a sua missão e ministério de formas que 
sejam as mais eficazes”.

Durante 2012 e 2013, o Comité Permanente pediu opin-
iões às conferências centrais sobre questões específicas  
relacionadas com a questão acima mencionada. Infelizmente, 
só algumas conferências centrais debateram e responderam a 
este pedido de opinião. No processo, tivemos conhecimento 
de que muitas conferências centrais só reúnem para a re-
união quadrienal. À medida que o debate continuou entre os 
membros do Comité Permanente sobre tudo isto, tornou-se 
evidente que as conferências centrais têm um conhecimento 
muito limitado umas sobre as outras e sobra as realidades 
que cada uma enfrenta. Houve algum debate sobre estas 
questões nas reuniões do Colégio dos Bispos das Conferên-
cias Centrais.

As primeiras conferências centrais foram criadas na  
Igreja Metodista Episcopal já na década de 1880. O principal 
objectivo era promover a cooperação entre as conferências 
anuais vizinhas em regiões fora dos E.U.A.. Mais tarde, foram 
acrescentados dois outros importante objectivos e autoridade 
às conferências centrais: (1) o direito de adaptar decisões 
da Conferência Geral “conforme as condições especiais e a 
missão da igreja na zona exigem” (por exemplo, adaptações 

ao Livro de Disciplina, ao Ritual, etc.; ver LdD de 2012,  
¶ 31 e ¶ 543), e (2) o direito a eleger bispos de acordo com o 
número autorizado pela Conferência Geral.

O Comité Permanente está ciente dos problemas rela-
cionados com a eleições de bispos em conferências centrais, 
mas não apoia uma petição para um processo de nomeação e 
eleição diferente referida na Conferência Geral de 2012.

Na sua reunião de Fevereiro de 2015, o Comité Perma-
nente debateu o seu artigo “Em relação aos critérios para per-
mitir que as conferências centrais cumpram o seu objectivo” 
(cópia anexa a este relatório para informação, p. 902). Dev-
ido à complexidade da tarefa e escassez de tempo, o Comité 
Permanente não tomou medidas para aprovar os critérios para 
conferências centrais, mas irá continuar a depender do artigo 
em anexo para informar o debate e trabalho contínuo de forma 
a permitir que as conferências centrais cumpram o seu objec-
tivo, em especial na relação com o plano proposto para África 
(ver tópico 4 abaixo). Os comentários sobre esta questão são 
bem-vindos e podem ser enviados para o presidente do Comité 
Permanente sobre Assuntos das Conferências Centrais.

Após pedido da Junta Geral dos Ministérios Globais, o 
Comité Permanente apoiou que fosse levada uma petição à 
Conferência Geral de 2016 para a criação de uma conferên-
cia central provisória que iria incluir missões em países Laos, 
Mongólia, Tailândia e Vietname [petição n.º 60289, ADCA, p. 
909], juntamente com a petição não-disciplinar que habilita 
legislação que estipula os poderes dessa conferência central 
provisória proposta [petição n.º 60290, ADCA, p. 911]. (A 
Conferência Geral pode conceder a uma conferência central 
provisória quaisquer poderes de uma conferência central ex-
cepto o de eleição de bispos). A criação de uma conferência 
central provisória exige dois terços dos votos da Conferência 
Geral. 

As actualizações dos mapas e estatísticas das conferên-
cias centrais e zonas episcopais estarão disponíveis na se-
guinte hiperligação: www.umc.org/centralconference.

Tópico 3: Livro de Disciplina Global ou Geral

Um novo e específico mandato para o Comité Perma-
nente está relacionado com um Livro de Disciplina Geral ou 
Global conforme descrito no Livro de Disciplina de 2012,  
¶ 101: “O Comité Permanente sobre Assuntos da Conferên-
cia Central, em consulta com a Comissão sobre Fé e Ordem, 
irá apresentar recomendações à Conferência Geral de 2016 
em relação a que partes e parágrafos da Parte VI do Livro 
de Disciplina não estão sujeitos a alteração ou adaptação”. 
Durante este quadriénio, o Comité Permanente concentrou o 

9781501810565_INT_PortVol2Sect2.indd   898 2/26/16   2:43 PM



Comitê Permanente sobre Assuntos das Conferências Centrais 899

seu trabalho nos capítulos da Parte VI do Livro de Disciplina, 
que, na opinião deste, são prioritários para o ministério em 
curso das conferências centrais, nomeadamente: (1) A igreja 
local; (2) O ministério dos Ordenados; (3) A superintendên-
cia; (4) As Conferências; e (6) Propriedade da Igreja. 

As principais questões que o Comité Permanente utilizou 
para orientar o seu trabalho neste Livro de Disciplina Geral 
ou Global foram:

• Que aspectos essenciais unem os metodistas unidos de 
todo o mundo e melhoram a missão de fazer discípulos 
de Jesus Cristo para a transformação do mundo, tudo 
para a glória de Deus (¶ 601)?

• O que é “distintivamente conexional” (¶ 16) e não está 
sujeito a alteração ou adaptação por conferências cen-
trais (¶ 31.5)? 

O Comité Permanente realizou este trabalho essen-
cial em consulta com a Comissão sobre a Fé e Ordem e 
está grata pelo apoio e perspectivas que resultaram deste 
processo de consulta. Pode ser encontrada uma versão 
provisória do trabalho que o Comité Permanente realizou 
para os capítulos disciplinares supra mencionados do Livro 
de Disciplina de 2012 no Volume 2, Secção 4 do Advance 
Daily Christian Advocate. A mesma versão provisória será 
partilhada com as conferências anuais em 2017 para co-
mentários através de um processo estruturado de consulta. 
A versão provisória é designada por Livro de Disciplina 
Geral. Assim, a Conferência Geral, com bispos como su-
perintendentes gerais terão um Livro de Disciplina Geral 
para a igreja mundial.

Nesta Conferência Geral de 2016, o Comité Permanen-
te está a propor uma revisão ao Livro de Disciplina de 2012,  
¶ 101, que iria permitir que o Comité Permanente concluísse o 
seu trabalho na preparação de versões provisórias dos capítu-
los da Parte VI (5) Ordem Administrativa e (7) Administração 
Judicial para um Livro de Disciplina Geral, enquanto está 
também a criar um processo de consultas conexionais a ser 
implementado durante o quadriénio de 2017-2020. Assim, 
toda a presente Parte VI do Livro de Disciplina seria apre-
sentado à Conferência Geral de 2020, tanto como uma nova 
Parte VI (não sujeita a alteração ou adaptação por parte das 
conferências centrais) ou como nova Parte VII (legislada pela 
Conferência Geral e adaptável pelas conferências centrais de 
acordo com ¶ 31.5).

A consulta com as conferências anuais através da con-
exão será essencial para o compromisso do Comité Perma-
nente em criar confiança no estabelecimento de um Livro 
de Disciplina verdadeiramente mundial que iria guiar e ca-

pacitar a missão e ministério da Igreja Metodista Unida em 
todo o mundo. Nas consultas sobre estas partes do Livro 
de Disciplina, que não são adaptáveis pelas conferências 
centrais, as principais questões que o Comité Permanente 
propõe utilizar são:

1. O que é essencial para a conexão mundial da IMU que 
está em falta nesta versão provisória?

2. Onde é que esta versão provisória é demasiado detal-
hada e carece de mais priorização do que é verdadeira-
mente essencial?

3. Quais são as inconsistências ou inexactidões encontra-
das na versão provisória e que carecem de correcção?

A seguinte citação não é originária de uma voz metodista, 
mas destaca os mesmos desafios que nós, metodistas unidos, 
partilhamos com outras denominações no estabelecimento de 
uma política da igreja que sirva verdadeiramente a vida na 
comunidade e a missão da igreja:

“Todas as comunidades cristãs têm determinadas re-
gras. . . . Estas regras destinam-se a servir a vida na co-
munidade. É isso que é suposto fazerem, e é por isso que 
foram introduzidas em primeiro lugar, . . . No entanto, não 
é difícil reunir relatos de como estas regras podem frus-
trar a vida na comunidade em vez de a promover. . . . De 
uma forma semelhante, as igrejas no Sul global podem ser 
prejudicadas por regulações que foram herdadas de ‘igre-
jas-mãe’ no Norte global, mas que simplesmente não se 
enquadram num contexto e cultura diferentes. Ou sucede 
que pessoas tenham uma posição eclesiástica com deter-
minados poderes, entre estes o poder de estar totalmente 
ciente de todas as regulações da ordem da igreja. Sabem 
como aplicar as regras e como aumentar a sua influência. 
. . . No entanto, a falta de regras pode ter também conse-
quências inquietantes. . . .

“E, falando globalmente, uma falta de procedimentos 
poderá levar a “soluções” improvisadas que são, de facto, 
altamente arbitrárias nos efeitos que têm. 

“Por isso, as regras existem para servir a vida na co-
munidade, que é tudo. É o objectivo que deve determinar a 
qualidade das regulações da ordem da igreja; logo, a trans-
parência, em relação ao porquê destas regras específicas 
serem necessárias é essencial”. (Leo J. Koffeman, In Order 
to Serve: An Ecumenical Introduction to Church Polity [De 
forma a servir: Uma introdução ecuménica à Política da 
Igreja,] pp. 1-2. Lit-Verlag 2014)

Na introdução ao rascunho de um Livro de Disciplina 
Geral, o Comité Permanente apresenta as suas reflexões so-
bre “Viver na natureza mundial da Igreja Metodista Unida”. 
Recomendamo-las a para consideração em oração.
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Tópico 4: Áreas episcopais em conferências centrais

Através do trabalho do Comité Permanente, o Livro de 
Disciplina de 2012, ¶  404.1, estabeleceu novas disposições 
para os critérios e avaliação para estabelecimento do número 
de áreas episcopais em conferências centrais. Os critérios não 
abordam apenas o número de membros; consideram, isso sim, 
o que compõe a carga de trabalho de um bispo. A avaliação 
apresenta a análise posterior sobre o contexto e potencial mis-
sionário de uma certa configuração de ministério.

A Conferência Geral de 2012 enviou uma série de pe-
tições ao Comité Permanente solicitando a criação de novas 
zonas episcopais. As petições solicitaram um bispo adicio-
nal para Zimbabué, um bispo adicional para Moçambique e 
dois bispos adicionais para Congo Sul. Nos meses que se se-
guiram à Conferência Geral de 2012, a Conferência Central 
do Congo enviou uma petição ao Comité Permanente para 
criação de uma área episcopal adicional em Congo Sul.

O Comité Permanente considerou estas petições envia-
das pela Conferência Geral de 2012, juntamente com o seu 
estudo permanente dos desafios e oportunidades da igreja 
nas conferências centrais. De acordo com os critérios esta-
belecidos no Livro de Disciplina de 2012, ¶ 404.1, o Comité 
Permanente afirmou a necessidade de realizar uma avaliação 
local das áreas episcopais na Conferência Central do Congo. 
Os critérios destacaram a necessidade de se realizar também 
avaliações nas zonas episcopais de Congo Sul e Katanga 
Norte. O Comité Permanente decidiu acrescentar uma ter-
ceira avaliação, mas na Conferência Central de África. Com 
base nos critérios estabelecidos, o Zimbabué surgiu como 
uma prioridade, conforme comparado com Moçambique, am-
bos na Conferência Central de África.

Logo, o Comité Permanente expandiu a sua Equipa de 
Avaliação das Áreas Episcopais em três sub-equipas. As equi-
pas realizaram avaliações nas zonas episcopais de Congo Sul, 
Katanga Norte (ambas na Conferência Central do Congo) e 
do Zimbabué (Conferência Central de África). Em todas as 
três regiões, as equipas foram surpreendidas pela amplitude 
dos ministérios, crescimento da igreja, recursos limitados e 
pelas medidas tomadas para a solidariedade local e auto-sus-
tentabilidade. A visita e encontros com líderes leigos e cler-
icais foram determinados como sendo mutuamente benéficos. 
As três sub-equipas de avaliação reuniram-se antes e após as 
visitas para preparação, balanço e relatório. Reconheceram 
prontamente que a questão de cargas de trabalho demasiado 
elevadas para os bispos seria provavelmente observada em 
outras zonas episcopais, especialmente, mas não exclusiva-
mente, em África.

Como a missão cresceu em muitas zonas de África, as 
fronteiras das conferências anuais, áreas episcopais e con-
ferências centrais expandiram ao ponto de, por vezes, se 
sobreporem. Devido à migração, foram estabelecidos no-
vos ministérios fora dos limites anteriores, fazendo surgir 
questões de supervisão. As áreas episcopais parecem estar 
mais aptas a construir estruturas colaborativas, mas por vários 
motivos, esta colaboração parece estar em falta ao nível das 
conferências centrais.

A Equipa de Avaliação das Áreas Episcopais ficou con-
vencida que, conforme decidido na Conferência Geral de 
2012, acrescentando apenas que uma zona episcopal nova em 
África era insuficiente, mesmo se limitado às necessidades 
da Conferência Central do Congo. Tornou-se claro para o 
Comité Permanente que a necessidade de bispos adicionais 
em África afectam mais regiões e conferências centrais do 
que as que foram avaliadas. Vimos também que a dimensão 
dos territórios abrangidos pelas conferências centrais con-
tribuiu para que estas se tornassem disfuncionais. Podemos 
também determinar que o financiamento de novas áreas epis-
copais terá de ser claramente mandatado com um quadriénio 
de antecedência de forma a que novas áreas episcopais pos-
sam ser efectivamente estabelecidas.

Depois de pesar as complexidades relacionadas com 
a criação e suporte de áreas episcopais no continente de 
África, depois de intensa e persistente discussão, o Comité 
Permanente concordou em recomendar um plano à Con-
ferência Geral que seria desenvolvido em colaboração com 
representantes de toda a África. O Comité Permanente votou 
unanimemente para recomendar que seja desenvolvido e im-
plementado um plano exaustivo de cooperação para deter-
minar o número de áreas episcopais e conferências centrais 
necessárias em África e nos seus limites. Uma parte integral 
deste plano iria aumentar o número de bispos em África de 
13 para 18. Este acréscimo de bispos ocorreria no quadriénio 
de 2021-24, com o Fundo Episcopal para este quadriénio a 
reflectir este acréscimo de bispos. Este plano exaustivo está 
a ser recomendado por uma votação unânime do Comité Per-
manente para a Conferência Geral de 2016 para adopção.

Como resultado do trabalho com os critérios e análises 
descritos no Livro de Disciplina de 2012, ¶ 404.1, o Comité 
Permanente sobre Assuntos das Conferências Centrais está 
a procurar considerar a necessidade de áreas episcopais adi-
cionais de uma forma mais orientada para o futuro em vez 
de reagir apenas a petições de bispos adicionais enviadas 
à conferência Geral a cada quatro anos. No novo quadrié-
nio, o Comité Permanente espera considerar o contexto do 
ministério na Conferência Central das Filipinas e realizar 
mais análise sobre as necessidades episcopais nesta região do 
mundo.
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Outros tópicos

O Comité Permanente exerceu um papel consultivo com 
o Conselho Geral de Finanças e Administração numa fórmula 
de atribuição de contribuições das conferências anuais em 
conferências centrais. As conferências centrais contribuíram 
para o Fundo Episcopal durante um período alargado de 
tempo. Algumas contribuíram numa fórmula tradicional com 
base nos salários. Outras trabalharam para contribuir 10 por-
cento das suas despesas ou mais. A nova fórmula proposta 
para atribuição de contribuições das conferências anuais em 
conferências centrais iria permitir que fossem realizadas con-
tribuições aos Fundos de Administração Geral e Episcopal, 
passando estes dois fundos de contribuições a serem classi-
ficados como verdadeiramente mundiais. Esta nova fórmula 
teria também como base o factor duplo do número de mem-
bros e um modificador económico (Produto Interno Bruto), 
que teria em consideração a condição económica do país 
da conferência anual. O Comité Permanente defende que a 
legislação relacionada seja enviada ao Conselho Geral de 
Finanças e Administração [Relatório n.º 8, Fórmulas para 
Contribuições].    

O Comité Permanente está também a enviar revisões ao 
número e origem dos membros do Comité Permanente, no 
LdD de 2012, ¶ 2201.3. Estamos a recomendar que cada área 
episcopal das conferências centrais tenha pelo menos um 
membro no Comité Permanente e que o bispo da conferência 
central nomeado para servir no Gabinete de Unidade Cristã e 
Relações Inter-religiosas sirva como membro do Comité Per-
manente em vez do bispo nomeado para servir no Conselho 
Geral de Finanças e Administração. Em nome do conheci-
mento e da continuidade, o Comité Permanente espera que os 
membros elegíveis sejam reeleitos para um segundo mandato

Mandato para o Quadriénio de 2017-2020

O Comité Permanente desenvolveu-se para uma comissão 
efectiva da Conferência Geral. De forma a realizar as tarefas 
dadas pela Conferência Geral, conforme definido nos seus 
mandatos em ¶ 101, ¶ 404.1 e ¶ 2201 do Livro de Disciplina 
de 2012, no próximo quadriénio o Comité Permanente planeia 
reunir uma vez por ano em 2017, 2018 e 2019, bem como no 
local na Conferência Geral de 2020. Irá continuar a trabalhar 
diligentemente para incorporar e implementar o espírito e cul-
tura de uma igreja unida para missão e ministério, conforme 
expresso no Convénio de uma Igreja Metodista Unida Mun-
dial (LdD, ¶ 125).

A nossa esperança é que um Livro de Disciplina Geral 
permita um maior esclarecimento sobre a base do que nos 
torna realmente uma igreja mundial conexional. No quadrié-
nio seguinte, o Comité Permanente sobre Assuntos das 
Conferências Centrais espera ainda abordar outra parte im-
portante, embora frequentemente negligenciada, do seu man-
dato, que é a nossa relação com as igrejas afiliadas e com 
concordatas. O mandato do Comité Permanente em ¶ 2201 
declara: “O Comité Permanente deve agir como organismo 
coordenador para estudar a estrutura e supervisionar a Ig-
reja Metodista Unida nos seus trabalhos fora dos Estados 
Unidos e territórios, e as suas relações com outros organ-
ismos da Igreja”. Estamos empenhados em trabalhar neste 
aspecto do nosso mandato em estreita colaboração com o Ga-
binete de Unidade Cristã e Relações Inter-religiosas.

A Conferência Geral incumbiu tarefas essenciais ao 
Comité Permanente para uma conexão mundial. Ao ouvir o 
outro e ao espírito de Deus entre nós, nós, os membros do 
Comité Permanente, fomos abençoados em fazer parte desta 
viagem. Oramos para que o nosso humilde trabalho possa 
contribuir para a missão da igreja em criar discípulos de Je-
sus Cristo para transformação do mundo, tudo pela glória de 
Deus.
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José Quipungo, África 
Charles Nyamakope, África 
Benedita Penicela Nhambiu, África 
Wilfried Nausner, Europa central e do sul 
Istvan Ambrusz, Europa central e do sul 
David Yemba, Congo 
Kasongo Mutombo Peniel, Congo 
Rosemarie Wenner, Alemanha 
Werner Philipp, Alemanha 
Christine Flick, Germany 
Bruce Ough, Central norte 
Kimberly Reisman, North Central 
Bunny Wolfe, Central norte 
John Schol, Nordeste 
Joan Carter-Rimbach, Nordeste 
Fred Brewington, Nordeste 
Christian Alsted, Norte da Europa 
Sergei Nikolaev, Norte da Europa 

Andreas Elfving, Norte da Europa 
Ciriaco Francisco, Filipinas 
David Cosmiano, Filipinas 
Rodolfo Beltran, Filipinas 
Earl Bledsoe, Central sul 
Rodney Steele, Central sul 
Leah Taylor, Central sul 
Mary Virginia Taylor, Sudeste 
In-Young Lee, Sudeste 
Kelly Roberson, Sudeste 
Benjamin Boni, África Ocidental 
Nelly Wright, África Ocidental 
Solomon Olusiyi, África Ocidental 
Kah-Jin Jeffrey Kuan, Ocidental 
Margaret Novak, Ocidental 
John Yambasu, Ministérios Globais 
Valerie Stultz, Ministérios Globais 
Jay Brown, Ministérios Globais

Comité Permanente sobre Assuntos das Conferências Centrais

Patrick Streiff, Europa central e sul, Presidente 
Minerva Carcaño,Ocidental, Vice-presidente 
Kimba Evariste Kyakutala, Congo, Secretária

ANEXO: 
Artigo do Comité Permanente sobre Assuntos das Conferências Centrais

“Rumo a critérios que permitam que as conferências centrais cumpram os seus fins”

Finalidade: Que as conferências centrais cumpram 
a sua missão e ministério de forma efectiva e eficaz.

1 . Contexto

Historicamente, as conferências centrais têm uma 
longa história no Metodismo Unido. Criaram a Igreja 
Episcopal Metodista na década de 1880. A Igreja Episco-
pal Metodista Sul e a Igreja Evangélica dos Irmãos Unidos 
seguiram um padrão idêntico nos anos seguintes. Todas 
estas igrejas criaram conferências centrais exclusivamente 
para territórios fora dos E.U.A.. Em 1939, com a fusão da 
Igreja Episcopal Metodista, a Igreja Episcopal Metodista 
Sul e a Igreja Protestante Metodista para na Igreja Meto-
dista, o modelo das conferências centrais foi utilizado na 
criação de conferências jurisdicionais para uma sub-di-
visão da igreja nos E.U.A.. Assim, foram criadas cinco 
jurisdições em linhas geográficas e uma jurisdição adicio-
nal em linhas raciais, a jurisdição central para afro-amer-
icanos. Em 1968, na fusão da Igreja Metodista e da Igreja 
Evangélica dos Irmãos Unidos na Igreja Metodista Unida, 
a jurisdição central foi abolida. Para os territórios dentro 

dos E.U.A., as cinco conferências jurisdicionais geográfi-
cas foram mantidas. Para os territórios fora dos E.U.A., as 
conferências centrais foram mantidas. A constituição foi 
complementada com “contanto que na Igreja Metodista 
Unida não haja conferência jurisdicional ou central ba-
seada em qualquer outro motivo que não seja a divisão 
geográfica ou regional” (LdD de 2012, ¶  9).1

Estruturalmente, as conferências centrais apareceram 
numa altura em que não havia uma estrutura de conferên-
cia intermediária entre conferências anuais e a Conferên-
cia Geral. À medida que o Metodismo cresceu na Índia 
e estabeleceu mais do que uma conferência anual única 
no país, estas conferências anuais tiveram apenas ligações 
estruturais aos E.U.A., incluindo a junta de missões nos 
E.U.A., mas não entre elas próprias. Pretendiam uma 
ligação estrutural entre as conferências anuais numa 
região, que lhes iria permitir que criassem programas e 
instituições comuns para benefício de toda a região. Na 

1. As referências históricas em outras partes deste artigo estão relacio-
nadas com a Igreja Metodista Episcopal, a menos que especificado em 
contrário.

9781501810565_INT_PortVol2Sect2.indd   902 2/26/16   2:43 PM



Comitê Permanente sobre Assuntos das Conferências Centrais 903

década de 1880, a Conferência Geral concordou criar uma 
Conferência de Missão Central, que eventualmente se tor-
nou na conferência central e delegou alguns dos seus po-
deres a conferências centrais.

O objectivo primário das conferências centrais era a 
promoção da colaboração entre as conferências anuais em 
regiões específicas fora dos E.U.A.. Esta intenção está ex-
pressa na constituição em “Promover actividades e institu-
ições de evangelização educacionais, missionárias, sociais e 
beneficientes da igreja dentro dos seus limites” (LdD de 2012, 
¶ 31.1) e “Estabelecer e constituir as juntas da conferência 
central que forem necessárias e eleger os seus corpos ger-
entes” (LdD de 2012, ¶ 31.3).

Em relação à eleição dos bispos, as conferências cen-
trais não tiveram, inicialmente, esses direitos. Todos os bis-
pos eram eleitos pela Conferência Geral quer fossem para os 
E.U.A. ou para as conferências centrais e quase todos eram 
cidadãos dos E.U.A. Em determinadas alturas, a Conferên-
cia Geral permitia a eleição de “bispos missionários” para 
territórios fora dos E.U.A., mas não eram iguais aos bis-
pos eleitos pela Conferência Geral como “superintendentes 
gerais”. A Conferência Geral de 1928 não aceitou a proposta 
da Junta de Missões para a criação de uma conferência cen-
tral para todos os E.U.A., mas delegou o poder de eleição 
dos bispos às conferências centrais. Todos os bispos para os 
E.U.A. continuaram a ser eleitos pela Conferência Geral até à 
fusão em 1939, quando as conferências jurisdicionais foram 
criadas para os E.U.A. No entanto, só desde 1968 é que to-
dos os bispos, quer eleitos pelas conferências jurisdicionais 
ou pelas conferências centrais, se tornaram iguais. Em 1968, 
as conferências centrais retiveram o direito de decidir sobre 
o termo da eleição. Normalmente, uma conferência central 
recentemente formada elegia um único bispo. À medida que 
o ministério cresceu, uma conferência central receberia o di-
reito de eleger bispos adicionais, mas sem estabelecer itin-
erância entre eles. O direito de eleição é expresso na constitu-
ição em “Eleger os Bispos para as respectivas Conferências 
Centrais em número que venha a ser determinado de tem-
pos em tempos, numa base estabelecida pela Conferência 
Geral, e cooperar nos planos para o sustento dos Bispos que 
forem determinados pela Conferência Geral” (LdD de 2012, 
¶ 31.2). Os poderes iguais, privilégios e deveres dos bispos 
são expressos em “. . . para que uma superintendência unida 
e episcopado aqui criado e estabelecido por, em e com estes 
que são e serão bispos da Igreja Metodista Unida” (LdD de 
2012, ¶ 45).

O número de membros das conferências centrais nas 
respectivas juntas e agências é, em perspectiva histórica, 
um desenvolvimento mais recente. Durante grande 
parte da história, os conselhos e agências gerais foram 

estritamente limitados ao ministério nos EUA. A Junta Geral 
dos Ministérios Globais teve um mandato único que foi alar-
gado aos territórios fora dos EUA. A Conferência Geral de 
1984 deu por fim autorização a todos estes conselhos e agên-
cias gerais para trabalhar fora dos EUA. Como consequência, 
o número e origem dos membros nos conselhos e agências 
gerais foi alargado aos delegados das conferências centrais. 
As disposições gerais no capítulo da Ordem Administrativa 
incluem o número de membros de conferências centrais em 
agências, bem como um parágrafo sobre configurações inter-
nacionais e ecuménicas que dá à JGMG um mandato para 
“agilizar e coordenar as relações do programa de outras 
agências do programa” (ver LdD de 2012, ¶ 720).

2 . Realidade actual

Na realidade, tem de reconhecer-se honestamente que as 
conferências centrais só conseguiram cumprir a sua missão 
e ministério de formas limitadas. O Estudo de 2012 sobre 
a Natureza Mundial da Igreja Metodista Unida, bem como 
o relatório de 2012 do Comité Permanente sobre Assuntos 
das Conferências Centrais observou estas problemáticas. O 
último encerrou dizendo “os membros destacaram uma série 
de questões sobre a estrutura e trabalho das conferências 
centrais. Uma análise atenta da prática e condições actuais 
revela que algumas conferências centrais, em muitas partes 
do mundo, não têm capacidade para funcionar de acordo 
com o mandado previsto. . . . O Comité Permanente pretende 
observar estes problemas no novo quadriénio, para abrir um 
diálogo com as conferências centrais nas reuniões do Comité 
Permanente durante o quadriénio de 2013-2016 e para apre-
sentar propostas à Conferência Geral de 2016”.

Durante o quadriénio de 2013-2016, só algumas con-
ferências centrais apresentaram comentários sobre as três 
questões enviadas para estudo à Comité Permanente sobre 
Assuntos da Conferência Central.2 Tem sido difícil para os 
membros do Comité Permanente ter uma boa amplitude de 
diversidade, desafios e potenciais das conferências centrais. 
O Colégio de Bispos das Conferências Centrais foi incluído 
do debate e incentivou a pesquisa de uma solução em conver-
sação próxima com as conferências centrais existentes, em 
vez de uma solução de cima para baixo enviada e votada na 
conferência geral.

2. As questões foram: 
(1) Quais são os seus planos e objectivos da missão para o quadriénio? 
(2)  Quais são os principais obstáculos que a conferência central 

enfrenta para alcançar os planos e objectivos da missão para o 
quadriénio?

(3)  O que iria fortalecer os esforços da sua conferência central para 
cumprimento dos seus planos e objectivos da missão? O que é mais 
necessário?
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Foram identificados os seguintes problemas principais:

1. Distâncias internas e custos da conferência central
2. Problema de recursos para reunir pessoas para um tra-

balho eficaz
3. Muitas conferências centrais existem apenas para eleger 

bispos
4. A maioria das conferências centrais estão mais ocupadas 

com eleições episcopais do que com a missão da igreja
5. O termo do episcopado (como nas Filipinas) representa 

uma politização de toda a igreja
6. Um bispo é eleito da zona episcopal onde irá servir, mas 

os delegados de outras zonas episcopais na conferên-
cia central não conhecem os candidatos e não serão 
afectados para escolha que tomarem, porque a pessoa 
eleita nunca irá servir na sua zona. Levanta a questão 
de porque é que os bispos são eleitos pela conferência 
central?

7. É frequentemente mais fácil reunir nos EUA do que na 
conferência central.

3 . Rumo ao esclarecimento do objectivo e critérios no 
estabelecimento de conferências centrais

De forma a cumprir a sua missão e ministério de formas 
efectivas e eficazes, as conferências centrais têm de focar-se 
no seu único objectivo, que nem a conferência geral nem a 
anual conseguem fazer. O principal objectivo é duplo: (1) 
desenvolver a colaboração e trabalho mutuamente benéfico 
entre as conferências anuais ao nível conexional regional, e 
(2) desenvolver a supervisão episcopal a um nível conexional 
regional. De que forma podem as conferências centrais servir 
este objectivo, relativamente ao seu poder e autoridade, os 
seus limites e a sua organização administrativa e financeira?

Logo, o Livro de Disciplina Geral ou Global propõe a 
seguinte declaração: “O objectivo da conferência central é 
ligar regionalmente conferências anuais, conferências an-
uais provisórias e missões, para missão e ministério comum, 
para estabelecer supervisão episcopal como uma expressão 
da Superintendência Geral e para agilizar as conexões 
mundiais”. (Versão provisória de um Livro de Disciplina 
Geral, ¶ 511 .1)

De forma a organizar uma conferência central de forma 
efectiva e eficaz, terão de ser considerados os seguintes 
elementos:

• Poderes e deveres das conferências centrais
• Proximidade e número de conferências anuais

• Ministério e número de bispos (ver critérios para áreas 
episcopais, LdD de 2012, ¶ 404.1)

• Número de países e idiomas
• Solidariedade financeira e auto-sustentabilidade

Cada um destes elementos é desenvolvido em mais de-
talhe e foi apresentada uma análise preliminar das conferên-
cias centrais actuais ao Comité Permanente na sua reunião em 
Maputo, 2015, num documento separado.

Poderes e deveres das conferências centrais  

Os poderes e deveres das conferências centrais são es-
tabelecidos pela constituição (LdD de 2012, ¶ 31) e secção 
relevante no capítulo sobre conferências (ver LdD de 2012, 
¶ 543). LdD de 2012, ¶ 543 dá poderes e autoridade às con-
ferências centrais de uma forma que poucas ou nenhumas 
conseguem implementar totalmente no seu ministério. O 
problema actual das conferências centrais não é uma falta de 
poderes e autoridade, mas uma falta de capacidade para im-
plementação intencional.

Logo, o Comité Permanente sobre Assuntos das Con-
ferências Centrais não propõe alterações de maior em 
relação aos poderes e deveres das conferências centrais . 
O novo Livro de Disciplina Geral ou global propõe apenas 
ligeiras revisões e abreviação do presente parágrafo (ver 
versão provisória de um Livro de Disciplina Geral, ¶ 512) .

Proximidade e número de conferências anuais

Porque um dos objectivos únicos duplos de uma con-
ferência central é desenvolver a colaboração e trabalho mu-
tuamente benéfico entre as conferências anuais numa região, 
e a proximidade e número de conferências centrais têm uma 
função fundamental.

Só uma vez na história é que uma conferência anual única 
se tornou numa conferência central e tal deveu-se a motivos 
políticos (República Democrática Alemã 1970-1992). Em 
todas as outras circunstâncias, as conferências centrais eram 
compostas por um número maior de conferências anuais, in-
cluindo conferências anuais e missões provisórias. Mas al-
gumas conferências centrais contém conferências anuais que 
não partilham quaisquer elos regionais comuns, estão distan-
tes umas das outras ou têm idiomas comuns diferentes. Sem 
elos regionais comuns ou um idioma comum, não existe fun-
damentação em como a missão e ministério possam ser re-
alizados de uma forma eficaz através da colaboração numa 
conferência central.

Logo, as conferências centrais devem ser organiza-
das de uma forma que as conferências anuais partilhem 

9781501810565_INT_PortVol2Sect2.indd   904 2/26/16   2:43 PM



Comitê Permanente sobre Assuntos das Conferências Centrais 905

os elos regionais, ou um idioma comum, para que possa 
desenvolver o ministério colaborativo .

Ministério e número de bispos

No ministério de um bispo, vários elementos têm de 
ser tidos em consideração: o termo e processo de eleição, a 
função como superintendente geral itinerante, a responsabili-
dade e os critérios em relação ao número de bispos. 

Relativamente ao termo de eleição, as conferências cen-
trais desenvolveram uma determinada diversidade de opções. 
Podem ser observadas mais de duas tendências de longo 
prazo. Por um lado, os termos curtos e repetidos de eleição 
(a cada quatro anos) tendem a criar um clima de constantes 
considerações pré-eleições, associado a uma relutância em 
tomar decisões pouco populares necessárias para a missão da 
igreja. Por outro lado, os mandatos muito longos (20 anos ou 
mais), juntamente com a não-itinerância, tendem a criar um 
sobre-domínio do bispo em todos os assuntos da conferência, 
associado a uma redução da diversidade nas abordagens ao 
ministério e nos estilos de personalidades. Cada conferência 
central tem liberdade de decidir os termos de eleição.

Logo, o Comité Permanente sobre Assuntos das Con-
ferências Centrais não propõe quaisquer alterações em 
relação à liberdade de decisão dos termos de eleição .

Em relação ao processo de eleição, as conferências cen-
trais grandes com vários bispos desenvolveram uma prática 
onde (a) os candidatos são propostos apenas de conferências 
anuais onde o bispo futuro irá servir, (b) os delegados de  
outras zonas episcopais dificilmente conhecem os candida-
tos, e (c) os delegados de outras zonas episcopais votam, sem 
qualquer consequência, que a pessoa eleita possa tornar-se 
bispo na sua própria zona episcopal. A ausência de proximi-
dade e elos regionais entre as conferências anuais ameaçam a 
dimensão espiritual de eleição da pessoa que se tornou con-
hecida pelos seus dons e graças entre as pessoas de Deus. O 
problema está relacionado a uma sobreposição de duas dis-
funções: (1) a situação de uma conferência central maior sem 
elos regionais entre as suas conferências centrais, e (2) não 
itinerância de bispos eleitos.

Em relação à função como superintendente geral itiner-
ante, os bispos da conferência central normalmente viveram 
com as limitações de permaneceram dentro da mesma zona 
episcopal. Se a sua zona episcopal for composta por mais do 
que uma conferência anual, a sua função itinerante é, pelo 
menos, alargada à supervisão de várias conferências anuais, e 
a sua função superintendente geral depende dos seus manda-
tos na igreja geral. Desta forma, há uma tendência para que os 
bispos da conferência central possam tornar-se ou ser vistos 

como bispos de diocese, semelhantes à maioria das outras 
denominações, em especial se supervisionarem apenas uma 
conferência anual.

Logo, as conferências centrais com mais do que um 
bispo têm de cumprir os dois critérios de (1) constituir 
uma entidade regional representativa e (2) itinerância dos 
seus bispos .

Em relação à responsabilidade, os bispos da conferência 
central não formam um colégio único de bispos da conferência 
central, mas são responsáveis perante os Colégio de Bispos na 
conferência central respectiva. As estruturas débeis numa con-
ferência central impedem o desenvolvimento de responsabili-
dade e avaliação adequada do ministério de bispos por parte de 
uma comissão eleita de leigos e clérigos (LdD de 2012, ¶ 412). 
Em algumas culturas em todo o mundo, não existe um modelo 
na sociedade ou igrejas sobre a forma como os líderes podem 
ser regular e representativamente avaliados por e responsáveis 
perante ou grupo de pessoas que nem são pares nem hierarqui-
camente superiores. Além disso, o processo judicial estabele-
cido no Livro de Disciplina conta com uma pluralidade de bis-
pos activos (LdD de 2012, ¶¶ 48 e 413). Assim, é impraticável 
numa conferência central com um único bispo activo.

Logo, as conferências centrais têm de construir uma 
liderança adequada de leigos e clérigos para fins comuns 
de uma conferência central, incluindo avaliação e respons-
abilidade dos bispos .

Além disso, o processo judicial dos bispos necessita de 
revisão . O Comité Permanente sobre Assuntos das Con-
ferências Centrais pretende ajudar, num ponto de vista 
consultivo, na revisão do presente processo .

Sobre o número de bispos numa conferência central: ver 
critérios para zonas episcopais, LdD de 2012, ¶  404.1, e o 
relatório completo desenvolvido pelo Comité Permanente so-
bre Assuntos das Conferências Centrais durante o quadrié-
nio de 2009-2012. Em regiões com uma baixa densidade de 
ministérios da IMU (número de igrejas locais e clérigos acti-
vos), uma conferência central pode tornar-se numa grande en-
tidade regional e, no entanto, ser limitada a um bispo activo.

Logo, conferências centrais podem existir com apenas 
um bispo activo, caso a densidade do ministério da IMU 
(número de igrejas locais e clérigos activos) seja baixa, 
mas deverá ter, preferencialmente, vários bispos se a IMU 
estiver bem implantada numa região .

Número de países e idiomas

Em relação ao número de países, as conferências cen-
trais devem ter pelo menos um país, porque as conferências 
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centrais num país partilham uma situação legal civil comum, 
interesses comuns no desenvolvimento da missão no país e 
responsabilidade comum para representar o interesse da ig-
reja em assuntos ecuménicos, inter-religiosos, sociais e políti-
cos. O número máximo de países está relacionado com dois 
factores: (1) O ministério da IMU nestes países deve repre-
sentar uma carga de trabalho que permita, razoavelmente, a 
eleição de pelo menos um bispo; (2) o ministério da IMU 
nestes países não deve alargar-se além do que pode ser orga-
nizado numa entidade regional representativa.

Em relação ao número de idiomas, as conferências cen-
trais devem poder ter um idioma comum para organização 
dos seus trabalhos, no máximo duas. O ministério numa con-
ferência central pode ser realizado em várias línguas e dia-
lectos nas diversas conferências anuais, mas uma conferência 
central deve poder ter as suas sessões e reuniões da comissão 
numa linguagem comum de comunicação. Caso os trabalhos 
tenham de ser alargados a dois idiomas de comunicação, terão 
de ser gerados mais recursos para fins de tradução e os custos 
derivados serão reflectidos no orçamento.

Logo, a definição de limites das necessidades das con-
ferências centrais tem de ser realizada regionalmente, or-
ganizando o trabalho da IMU no equilíbrio dos seguintes 
factores mínimos e máximos: (1) pelo menos um país, e 
no máximo tantos países quanto possam ser organiza-
dos numa entidade regional representativa, e conforme 
necessário para representar uma carga de trabalho ra-
zoável para um bispo; (2) tendo um idioma comum de co-
municação para sessões e reuniões da comissão, no máx-
imo dois .

Solidariedade financeira e auto-sustentabilidade

Em relação à solidariedade financeira, cada conferên-
cia central será composta por sub-regiões com situações 
económicas diferentes e contextos financeiros das suas igre-
jas locais e conferências anuais muito diversos. A conferên-
cia central pode reforçar a solidariedade financeira entre as 
suas sub-regiões, na forma como calcula o apoio em favor à 
própria conferência central, bem como na forma como apoia 
o ministério em sub-regiões menos desenvolvidas da con-
ferência central.

Em relação à auto-sustentabilidade, cada conferência 
central devem ser uma entidade auto-sustentável através das 
contribuições financeiras das suas conferências anuais. Este 
princípio favorece uma utilização adequada e eficaz dos dona-
tivos e tempo dos voluntários devido a capacidade financeira 
limitada. Em muitas regiões, a única estrutura de ministério 
efectiva e devidamente financiada além da conferência anual 
é o gabinete do bispo. Em regiões menos desenvolvidas do 

mundo, a auto-sustentabilidade mantém-se um desafio para 
as estruturas da igreja, pois o ministério da Igreja depende em 
grande escala das verbas de terceiros. Para todos os donativos 
da IMU mundial, seria útil obter um esclarecimento e acordo 
sobre a percentagem que pode ser utilizada para administração 
e para o custo de uma estrutura de conferência conexional.

Logo, há ainda muito trabalho a ser realizado em mui-
tas regiões do mundo para o estabelecimento de solidarie-
dade financeira nas conferências centrais, alcançando a 
auto-sustentabilidade de conferências centrais e constru-
indo estruturas eficazes para as sessões da conferência 
central, suas comissões e actividades . 

Além disso, o Comité Permanente sobre Assuntos das 
Conferências Centrais pretende ajudar, numa função con-
sultiva, no estabelecimento de orientações em donativos para 
o ministério por toda a igreja, que incluem a criação de es-
truturas organizacionais eficazes nas conferências centrais .

4 . Rumo à implementação desses fins e critérios em 
territórios fora dos EUA .

Resumo de resultados na parte 3 que não precisam de 
mais alterações ou revisão:

• Poder, autoridade e deveres das conferências centrais 
não necessitam de alterações de maior. A versão pro-
visória de um Livro de Disciplina Geral ou global 
propõe apenas ligeiras revisões e abreviação do pre-
sente parágrafo.

• Nenhuma alteração é necessária em relação à autoridade 
para decidir sobre os termos de eleição dos bispos.

O resumo dos resultados na parte 3 que carecem de 
mais estudo e na qual o Comité Permanente pretende aju-
dar com papel consultivo:

• O processo judicial dos bispos necessita de revisão. O 
Comité Permanente sobre Assuntos das Conferências 
Centrais pretende ajudar, num ponto de vista consulti-
vo, na revisão das presente disposições. (Ver alterações 
propostas na versão provisória de um Livro de Discipli-
na Geral, ¶ 411.)

• Devem ser elaboradas orientações sobre os donativos de 
toda a igreja para o ministério que incluem a construção 
de estruturas organizacionais em conferências centrais. 
Em parceria com a Mesa Conexional, o Comité Perma-
nente sobre Assuntos das Conferências Centrais está 
disposto a ajudar, em cariz consultivo, no estabeleci-
mento destas disposições.

Resumo das alterações na parte 3 que têm de ser 
implementadas na revisão e melhoria das conferências 
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centrais de forma a que possam cumprir a sua missão e 
ministério de formas efectivas e eficazes . Terão de ser ti-
dos os seguintes factores em consideração:

• Limites das conferências centrais devem ser organiza-
das de uma forma que as conferências anuais partilhem 
os elos regionais, ou um idioma comum, para que possa 
desenvolver o ministério colaborativo.

• As conferências centrais podem existir com apenas um 
bispo activo, caso a densidade do ministério da IMU 
(número de igrejas locais e clero activo) seja baixa, mas 
deverá ter, preferencialmente, vários bispos se a IMU 
estiver bem implantada numa região.

• As conferências centrais com mais do que um bispo têm 
de cumprir os dois critérios de (1) constituir uma enti-
dade regional representativa e (2) itinerância dos seus 
bispos.

• As conferências centrais têm de construir uma liderança 
adequada de leigos e clérigos para fins comuns de uma 
conferência central, incluindo avaliação e responsabili-
dade dos bispos.

• As conferências centrais e conferências centrais pro-
visórias têm de estabelecer os critérios para avaliação 
da eficácia missionária.

• A definição de limites das necessidades das conferências 
centrais tem de ser realizada regionalmente, organizan-
do o trabalho da IMU no equilíbrio dos seguintes facto-
res mínimos e máximos: (1) pelo menos um país, e no 
máximo tantos países quanto possam ser organizados 
para uma entidade regional representativa, e conforme 
necessário para representar uma carga de trabalho ra-
zoável para um bispo; (2) tendo um idioma comum de 
comunicação para sessões e reuniões da comissão, no 
máximo dois.

• As conferências centrais devem estabelecer solidarie-
dade financeira nos seus limites, alcançar a auto-suste-
ntabilidade e criar estruturas eficazes para as sessões de 
conferência central, suas comissões e actividades.

Para implementação, estes factores principais, 
números, limites e organização das conferências centrais 
presentes precisam de revisão . Esta revisão deverá ser 
realizada pelo Comité Permanente sobre Assuntos das 
Conferências Centrais em debate com as conferências 
centrais, comissões executivas e bispos activos, e deverá 
levar à legislação sobre números e limites de conferências 
centrais na Conferência Geral de 2020 .
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¶540 .3a .

Número da petição: 60133-CC-¶540.3a; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Duplicação e Rectificação

3. A Igreja Metodista Unida terá conferências centrais 
com ministérios nos seguintes países:

a) Conferência Central de África: Angola, Botsuana, 
Burúndi, Etiópia, Quénia, Malawi, Moçambique, Namíbia, 
Ruanda, Suazilândia, África do Sul, Sudão do Sul, Uganda, 
Zâmbia, Zimbabué;

Justificação:
Esta alteração rectifica a inclusão inadvertida da Zâmbia 

em duas conferências centrais.

¶541 .1 .

Número de petição: 60901-CC-¶541.1-G; Thaarup, Joergen - 
Strandby, Dinamarca.

Composição das Conferências Centrais

Alterar o ¶ 541.1:
¶ 541. Composição.1. A conferência geral será constituí-

da por membros do clero e por membros leigos em númer-
os iguais, os membros do clero serão eleitos pelos membros 
do clero da conferência anual e os membros leigos pelos 
membros leigos. As suas qualificações e o modo de eleição 
serão determinados pela conferência central, sujeitos ape-
nas aos requisitos constitucionais. Cada conferência anual e 
conferência anual à prova terá o direito a, pelo menos, dois 
membros do clero e dois delegados leigos, e nenhuma outra 
selecção de delegados será autorizada que origine mais do 
que um delegado do clero para cada seis membros do clero 
de uma conferência conferência anual; excepto se uma maio-
ria do número fixado pela conferência central como rácio de 
representação der direito a uma conferência anual a um dele-
gado do clero suplementar e a um delegado leigo suplemen-
tar. Cada conferência missionária que tenha estabelecido o 
direito de estado de membro ministerial pleno (¶ 586.4.a) e 
tenha pelo menos seis membros ministeriais plenos terá di-
reito a pelo menos um delegado do clero e um delegado leigo. 
Cada conferência missionária que não tenha estabelecido o 
direito de estado de membro ministerial pleno (¶ 586.4.c e 
g) e missão está autorizada a eleger e a enviar um dos seus 
membros. . .

Justificação:
Os ¶¶ 13.1, 14 e 15 da Constituição foram alterados em 

1976. Proponho que as consequências destas alterações de 
1976 sejam implementadas na secção ¶ 541.1 da conferência 
central.

¶543 .

Número de petição: 60918-CC-¶543-G; Wilson, John 
R. - PA, EUA para a Conferência Anual da Pensilvânia 
Ocidental.

Processo administrativo jurisdicional

¶ 543.22 Uma conferência central deve estabelecer a 
partir dos seus membros uma Comissão de Revisão Admin-
istrativa composta por pelo menos três pessoas que não per-
tençam à comissão jurisdicional do episcopado. A sua única 
finalidade consistirá em garantir que os procedimentos dis-
ciplinares para qualquer acção involuntária recomendados 
pela comissão jurisdicional do episcopado são devidamente 
acompanhados. Todo o processo administrativo conducente à 
acção de alteração do estatuto do bispo deve ser revisto pela 
comissão de revisão administrativa, que deverá incluir as suas 
conclusões num relatório para a comissão jurisdicional do 
episcopado e a conferência jurisdicional antes de estes órgãos 
tomarem qualquer medida. A comissão de revisão adminis-
trativa deve notificar as partes sobre o processo de revisão. Os 
procedimentos para um processo justo nas audiências admin-
istrativas (¶ 362.2) deverão ser acompanhados pela comissão 
de revisão administrativa. Antes do respectivo relatório, se a 
comissão determinar que ocorreu um erro, poderá recomen-
dar à pessoa ou órgão apropriado que se tomem medidas ime-
diatas para solucionar o erro, decida que o erro é inofensivo 
ou tomem outras medidas.

¶543 .7 .

Número de petição: 60665-CC-¶543.7-G; Griffith, Thomas - 
Temple City, CA, EUA.

Emendar os princípios sociais para cumprir 
condições especiais

Emendar ¶ 543.7 conforme se descreve:
7. Uma conferência central deve ter poderes para fazer es-

tas alterações e adaptações do Livro da Disciplina bem como 
a condições especiais e missão da igreja na área que o exijam, 
especialmente em relação à organização  e administração do 
trabalho na igreja local, distrito e níveis da conferência anual, 

Alterações Propostas ao Livro da Disciplina
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e dos princípios sociais, desde que nenhuma acção deva ser 
tomada . . .

Justificação:
Para permitir que uma conferência central emende os 

princípios sociais para que se enquadre nas suas culturas e 
situações exigentes.

¶543 .8 .

Número de petição: 60195-CC-¶543.8-G; Epler, Neil C. - 
Montgomery, AL, EUA pela Conferência Anual do Alabama 
- Flórida Ocidental.

Organização das Conferências Anuais

Alterar ¶ 543.8
Uma conferência central fixará as limitações das con-

ferências anuais, das conferências anuais interinas, das 
conferências missionárias e das missões dentro das suas de-
limitações, relativas às propostas para alterações que primei-
ramente foram submetidas às conferências anuais, conforme 
indicado na Disciplina. Não será organizada qualquer con-
ferência anual com menos de trinta e cinco setenta e cinco 
clérigos, excepto se for um acto de habilitação para o quadrié-
nio, mas que não reduzirá o número dos membros abaixo de 
vinte e cinco cinquenta. Nem uma conferência anual prosse-
guirá com um número de clérigos abaixo de vinte e cinco 
sessenta, excepto conforme estabelecido por um acto de ha-
bilitação para o quadriénio. 

Justificação:
A alteração da petição permitirá uma representação mais 

justa das respectivas conferências anuais na distribuição dos 
delegados da Conferência Geral, sem requerer uma alteração 
constitucional ao Livro da Disciplina. Com a criação das con-
ferências interinas, existe uma sobre-representação destas 
conferências, que estão garantidas duas Gerais . . .

¶560 .

Número de Petição: 60289-CC-¶560-G; Kemper, Thomas 
- New York, NY, EUA para a Junta Geral dos Ministérios 
Globais. Streiff, Patrick - Zurich, Switzerland para Comité 
Permanente dos Assuntos da Conferência Central.

Conferências Centrais Provisionais

Emendar o Livro da Disciplina como se segue:
Secção IV . Conferências Centrais Provisionais
¶ 560 . Autorização—Conferências anuais, conferências 

anuais provisionais, conferências missionárias e missões fora 
dos Estados Unidos que não estão incluídas nas conferências 

centrais ou no território das igrejas autónomas afiliadas e que, 
devido às considerações geográficas, idiomáticas, políticas ou 
outras, têm interesses comuns que melhor podem ser servi-
dos, podem ser organizados em conferências centrais provi-
sionais como disposto em ¶ 540.1. (Ver Decisão do Conselho 
Judicial 525.)

A Igreja Metodista Unida terá uma conferência central 
provisional com ministérios nos seguintes países: 

a) Sudeste da Ásia e Conferência Central Provisional da 
Mongólia: Laos, Mongólia, Tailândia e Vietname. 

Justificação:
As missões administradas pelos Ministérios Globais 

nestes países não estão incluídas na conferência central 
ou no território de igrejas autónomas afiliadas. Uma con-
ferência central tem de ser criada para permitir que estas 
missões se organizem como conferências anuais ou anuais 
provisionais.

¶586 .

Número de petição: 60902-CC-¶586-G; Thaarup, Joergen - 
Strandby, Dinamarca.

Delegados de conferências missionárias para a 
conferência central

Alterar o ¶ 586.3 e 586.4.d:
¶ 586.3. As conferências missionárias devem eleger dele-

gados do clero e leigos para a conferência geral e jurisdicion-
al da mesma forma que para as conferências anuais conforme 
disposto no ¶¶ 502 e 514. e para a conferência central con-
forme o disposto no ¶ 541.1.

¶ 586.4. d) A relação afiliada dará ao ministro ordenado 
direito à filiação da conferência e a plena participação nas re-
spectivas actividades, incluindo assumir cargos e representar 
a conferência missionária nas conferências gerais, e jurisdi-
cionais e centrais. Um membro afiliado de uma conferência 
missionária não pode votar na respectiva conferência anual 
enquanto mantiver a relação afiliada com uma conferência 
missionária. Essa relação afiliada com uma conferência mis-
sionária terá apenas a duração da nomeação do ministro orde-
nado para a conferência. 

Um membro afiliado eleito para uma conferência geral 
ou jurisdicional ou central a partir de uma conferência mis-
sionária não será elegível para tal cargo a partir da conferên-
cia à qual pertence.

Justificação:
Os ¶¶ 13.1, 14 e 15 da Constituição foram alterados em 

1976. Proponho que as consequências destas alterações de 
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1976 sejam implementadas no ¶ 586.3 e ¶ 586.4 da secção 

sobre conferências missionárias.

¶2201 .

Número de Petição: 60273-CC-¶2201-$-G; Streiff, Patrick - 
Zurich, Switzerland para o Comité Permanente dos Assuntos 
da Conferência Central.

Disposições Gerais

Emendar ¶¶ 2201.3 e 2201.4 do  Livro da Disciplina 

como se segue:

3. Outros parágrafos da Disciplinanão obstante, os mem-

bros podem servir durante três (3) quatro anos e podem servir 

em uma outra agência geral. O Comité Permanente será com-

posto por um bispo de cada jurisdição e de cada conferência 

central nomeada pelo Conselho dos Bispos; um ministro or-

denado e um leigo de cada jurisdição e de cada conferência 

central que são delegados da Conferência Geral e nomeados 

pelo Conselho de Bispos eleitos pelas conferências jurisdicio-

nal e central; as conferencias centrais com mais do que três 

áreas episcopais devem eleger membros adicionais, leigos 

ou clérigos, até ao número total de áreas episcopais na con-

ferência central; um bispo, um ministro ordenado e um lei-

go que são eleitosmembros da Junta Geral dos Ministérios 

Globais e nomeados pelo Conselho de Bispos Junta Geral dos 

Ministérios Globais. O bispo da conferência central nomeado 

para o Conselho Geral de Finanças e Administração Gabi-

nete da Unidade Cristã e Relações Inter-religiosas também 

deverá ser membro deste comité. Será dada especial atenção 

à inclusão de mulheres, leigos, clérigos, juventude e jovens 

adultos. O presidente do comité será um bispo da conferência 

central e também servirá como membro da Mesa Conexion-

al. Os membros do comité irão servir até os seus substitutos 

serem nomeados ou eleitos. (Esta legislação entrará em vigor 

após a conclusão da Conferência Geral de 2012)

4. O Comité Permanente . . . tendo voz mas sem voto até 

à reunião de organização. (Esta legislação entrará em vigor 

após a conclusão da Conferência Geral de 2012)

Justificação:
A revisão adiciona membros para permitir que cada área 

episcopal seja representada por pelo menos uma pessoa, sub-

stitui o bispo da conferência central no Gabinete da Unidade 

Cristã e Relações Inter-religiosas pelo bispo da conferência 

geral no Conselho Geral de Finanças e Administração e con-

fere mais propriedade à jurisdicional . . .

¶2201 .3 .

Número da petição: 60155-CC-¶2201.3; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Estado de membro

Alterar a segunda frase do ¶ 2201.3 da seguinte forma:
O bispo da conferência central atribuído ao Conselho 

Geral de Finanças e Administração, se existente, será também 
um membro deste comité.

Justificação:
Isto devolve conformidade ao parágrafo relativo aos 

membros que constituem o GCFA, que poderá, ou não, incluir 
um bispo da conferência central. 

¶2201 .3 .

Número de petição: 60555-CC-¶2201.3-G; Kilpatrick, Joe 
W. - Tucker, GA, EUA para a Aula de catequese livre - 
Tucker First UMC.

Afiliação à Comissão Permanente

Alterar ¶ 2201.3 ao eliminar todo o texto existente e sub-
stituindo o texto que se segue:

3. A comissão deve ser composta por um bispo de cada 
conferência central e cada conferência jurisdicional mais ca-
torze (14) membros do clero ordenado e leigos que sejam 
membros da Conferência geral com a perspetiva global da 
nossa Igreja e com experiência internacional. Sete membros 
do clero e sete leigos devem ser designados para as jurisdições 
de acordo com a afiliação nas jurisdições. Sete membros do 
clero e sete leigos devem ser designados para as conferências 
centrais de acordo com a afiliação nas conferências centrais. 
O Conselho dos Bispos deve designar os  membros. Os mem-
bros devem eleger os seus oficiais, a sua comissão executiva e 
até três membros ex officio que considerem necessários para 
o seu trabalho. 

Justificação:
A partir de agora, existe um bispo de cada conferência 

central e jurisdicional. Os outros membros são partilhados de 
forma igual, equilibrando os accionistas financeiros e afilia-
dos. Aumenta de forma proporcional a voz de África em oito 
membros, para 42,5% da comissão, melhorando bastante a 
sub-representação significativa actual (22,5%). Nenhuma 
área tem uma maioria. 
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Petição N .º 60274 .

Número de Petição: 60274-CC-NonDis-!-G; Streiff, Patrick 
- Zurich, Switzerland para Comité Permanente nos Assuntos 
de Conferência Central.

Plano Abrangente para África

Plano Abrangente para as conferências centrais e 
áreas episcopais em África

A Conferência Geral de 2012 definiu um conjunto de 
critérios para áreas episcopais em conferências centrais rela-
cionadas com a carga de trabalho de um bispo, e solicitou que 
fossem realizadas avaliações do potencial da missão (LdD 
2012, ¶ 404.1). Após visitas a três diferentes áreas episcopais, 
as equipas de avaliação foram convencidas de que as soluções 
para as imensas necessidades e desafios relacionados com a 
carga de trabalho de bispos e para a imensidão e disfunções 
das conferências centrais têm de ser promovidas num esforço 
concertado com a liderança em África e que tal colaboração 
precisa de ocorrer no início do próximo quadriénio. 

Por isso, a Conferência Geral de 2016 aprova que o 
Comité Permanente dos assuntos da Conferência Central 
deva planear, organizar e implementar um plano abrangente 
colaborativo sobre os números e limites das conferencias cen-
trais e áreas episcopais em África. Como parte integral deste 
plano, o número de áreas episcopais em África vai aumentar 
de 13 para 18 após a Conferência Geral de 2020. Tal aumen-
to vai ser incluído no orçamento do Fundo Episcopal para o 
quadriénio de 2021-2024. O plano abrangente inclui:

Um foco em África e o número e limites das suas con-
ferências centrais e áreas episcopais;

Dois encontros de representantes de África, compostos 
por um delegado de cada conferência anual e conferência an-
ual provisional em África, eleito pela sua conferência central, 
e de todos os bispos Africanos activos;

Uma participação do Comité Permanente, o qual será 
limitado a dez dos seus membros, não de África.

O Comité Permanente vai planear e organizar as con-
sultas e recomendar à Conferência Geral de 2020 os passos 
de implementação para uma revisão do número e limites das 
conferências centrais e as áreas episcopais em cada conferên-
cia central, incluindo permitir acções para organizar as “ses-
sões constituintes” das conferências centrais.

As implicações financeiras para o quadriénio 2017-2020 
estão ligadas aos dois encontros planeados. Os custos totais 
de 320 000 dólares americanos estão a ser solicitados do Fun-
do de Contingência da Administração Geral.

Justificação:
Mesmo se as necessidades urgentes em África possam 

necessitar de acção imediata, apenas um espírito e prática de 
conferência e colaboração entre todos os lideres Metodistas 
unidos em África podem trazer soluções prometedoras e ori-
entadas para o futuro para os vários e complexos desafios. 
Apenas juntos será possível criar estruturas conexionais . . .

Petição N .º 60275 .

Número de Petição: 60275-CC-NonDis-$-G; Streiff, Patrick 
- Zurich, Switzerland para Comité Permanente nos Assuntos 
de Conferência Central.

Ruanda como Conferência Anual Provisional

Ruanda como Conferência Anual Provisional
O Ruanda tem feito parte da Conferência Anual do Les-

te de África. De acordo com as disposições de ¶ 581, a Igreja 
Metodista Unida no Ruanda irá tornar-se uma Conferência An-
ual Provisional, dentro da Área Episcopal do Leste de África.

Justificação:
A Conferência Geral do Leste de África, que inclui vários 

países soberanos num grande território, realizou um pedido 
ao Comité Permanente para que o Ruanda se torne uma Con-
ferência Anual Provisional. A IMU no Ruanda iniciou os seus 
trabalhos em 1995, está oficialmente registada no governo do 
Ruanda e foi-lhe concedida uma Personalidade Jurídica . . .

Petição N .º 60290 .

Número de Petição: 60290-CC-NonDis-G; Kemper, Thomas 
- New York, NY, EUA para a Junta Geral dos Ministérios 
Globais. Streiff, Patrick - Zurich, Switzerland para o Comité 
Permanente dos Assuntos da Conferência Central.

Sudeste da Ásia e Conferência Central Provisional 
da Mongólia - Poderes e Deveres

A Conferência Geral de 2016 aprova a criação da Con-
ferência Central Provisional do Sudeste da Ásia e Mongólia 
com ministérios no Laos, Mongólia, Tailândia e Vietname 
como disposto em ¶ 560.

A Conferência Geral de 2016 concede os seguintes pode-
res e deveres à Conferência Central Provisional do Sudeste da 
Ásia e Mongólia: 

1. Para uma conferência central provisional estará em-
penhada na supervisão e promoção, em harmonia com a 
Disciplina e acordos contratuais inter-denominacionais, os 

Legislação Non-Disciplinare Proposta
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interesses missionários, educacionais, evangelísticos, in-
dustriais, de publicação, médicos e outros conexionais das 
conferências anuais, conferências anuais provisionais, con-
ferências missionárias e missões dentro do seu território e tais 
outros assuntos, como pode ser referido pelos ditos órgãos 
ou por ordem da Conferência Geral; e providenciará organi-
zações adequadas para tal trabalho e eleger os responsáveis 
necessários para o mesmo.

2. O Conselho Geral de Finanças e Administração vai 
determinar os montantes de repartição para as conferências 
anuais das conferências centrais provisionais para o quadrié-
nio posterior, com base na metodologia de cálculo aprovado 
pela Conferência Geral após recomendação pelo Conselho. 
Esta determinação será comunicada por consulta ao Conselho 
dos Bispos.

3. Uma conferência central provisional terá autoridade 
para eleger e suportar os responsáveis gerais em todos os de-
partamentos do trabalho da Igreja dentro dos limites da con-
ferência central provisional mas pode não eleger ou determi-
nar o número de bispos.

4. Uma conferência central provisional irá fixar os limites 
das conferências anuais, conferências anuais provisionais, 
conferências missionárias e missões dentro das suas ligações, 
propostas para alterações, tendo sido primeiro submetidas 
para as conferências anuais, em questão, como indicado na 
Disciplina da Igreja Metodista Unida. Nenhuma conferência 
anual será organizada com menos de trinta e cinco membros 
do clero, excepto como provido por um acto que o permita 
para o quadriénio, que não reduzirá o número abaixo de vinte 
e cinco. Nenhuma conferência anual será organizada com 
menos de vinte e cinco membros do clero, excepto se previsto 
e emanada em lei para o quadriénio.

5. Uma conferência central provisional pode aconselhar 
as suas conferências anuais e conferências anuais provision-
ais para definir padrões de carácter e outras qualificações para 
admissão de membros leigos.

6. Uma conferência central provisional terá o poder de 
fazer mudanças e adaptações no procedimento que pertence 
às conferências anuais, distritais e cargo dentro do seu ter-
ritório e para adicionar o negócio das questões suplementares 
da conferência anual consideradas desejáveis ou necessárias 
para satisfazer as suas necessidades.

7. Uma conferência central provisional terá autoridade 
para examinar e conhecer as actas das conferências anuais, 
conferências anuais provisionais, conferências missionárias e 
missões localizadas dentro dos limites e criarem regras para a 
criação das actas, como pareça ser necessário.

8. Uma conferência central provisional terá a autoridade 
de adoptar regras que regem a investigação e julgamento do 
seu clero, incluindo bispos e membros leigos da Igreja e para 

providenciar os meios necessários e métodos para implemen-
tar as ditas regras; desde que, no entanto, os ministérios or-
denados não sejam privados do direito a julgamento por um 
comité do clero e membros leigos da Igreja do direito de jul- 
gamento por um comité devidamente constituído por mem-
bros leigos; e desde também que os direitos de recurso sejam 
devidamente salvaguardados.

9. Uma conferência central provisional é autorizada a 
preparar e traduzir normas simplificadas ou adaptadas de tais 
partes do ritual, como possa ser necessário, tais mudanças 
para requerer a aprovação de bispo ou bispos da conferência 
central provisional.

10. Uma conferência central provisional terá o poder de 
adaptar as regras, rituais e cerimónias detalhadas para a so-
lenização do casamento para as leis estatutárias do país ou 
países dentro da jurisdição.

11. Sujeito à aprovação dos seus bispos, uma conferên-
cia central provisional terá o poder de prescrever cursos de 
estudo para as conferências anuais e conferências anuais 
provisionais dentro do seu território, incluindo aqueles nos 
vernáculos, para o seu ministério, estrangeiro ou indígena, 
incluindo oradores locais, servos leigos, mulheres da Bíblia, 
diaconisas, professores—homens e mulheres—e todos os 
outros trabalhadores, ordenados ou leigos. Também definirá 
regras e regulamentos para o exame desses cursos.

12. Numa conferência central provisional, usando uma 
língua que não o Inglês, a legislação aprovada pela Con-
ferência Geral não entrará em vigor até doze meses após o 
encerramento daquela Conferência Geral para disponibili-
zar o tempo necessário para fazer adaptações e para publicar 
uma tradução da legislação que foi decretada, a tradução a 
ser aprovada pelos bispos da conferência central provisional. 
Contudo, esta disposição, não excluirá a eleição de delegados 
da Conferência Geral por conferências anuais dentro do ter-
ritório de conferências centrais provisionais.

13. Uma conferência central provisional está autorizada a 
interpretar o Artigo XXIII dos Artigos de Religião (página 69 
de 2012 LdD) para reconhecer os governos do país ou países 
dentro do seu território.

14. Uma conferência central provisional terá o poder de 
autorizar as congregações num determinado estado ou país 
para formar organizações especiais para receber o conheci-
mento do estado ou país de acordo com as leis daquele estado 
ou país. Estas organizações serão capacitadas para represen-
tarem os interesses da Igreja para as autoridades do estado ou 
país de acordo com as regras e princípios da Igreja Metodista 
Unida, e terão de fornecer relatórios regulares das suas activi-
dades para as suas conferências anuais respectivas.
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15. Uma conferência central provisional pode, com o 
consentimento dos bispos nessa conferência, realizar acor-
dos com as igrejas ou missões de outras denominações para 
a divisão de território ou de responsabilidade para o trabalho 
Cristão dentro do território da conferência central provisional.

16. Uma conferência central provisional terá o direito de 
negociar com outros órgãos Protestantes a possibilidade de 
união da igreja; desde que quaisquer propostas para a união 
da igreja sejam submetidas para a Conferência Geral para 
aprovação antes da efectividade.

Justificação:
A recentemente criada conferência central provisional 

receberá poderes e deveres por parte da Conferência Geral 
de acordo com ¶ 562. Os poderes e deveres propostos são 
adaptados de poderes e deveres das conferências centrais de 
acordo com ¶ 543. 

Petição N .º 60334 .

Número da petição: 60334-CC-NonDis-!-G; Matheri, Paul - 
Naivasha, Kenya pela Igreja Metodista Unida no Quénia.

Estabelecer a Conferência Missionária do Quénia 

De acordo com o ¶ 587 Livro de Disciplina 2012, nós 
subscrevemos a petição da Conferência Geral 2016 para a 
criação da Conferência Missionária do Quénia.

A petição tem implicações globais e financeiras, na medi-
da em que visa a cooperação com a Junta Geral de Ministérios 
Globais.

Justificação:
Considerando que a zona Leste Episcopal Africana 

abrangendo seis países está em crise de liderança, acreditamos 
que a criação de um estatuto de Conferência Missionária aju-
dará a preservar e promover as oportunidades missionárias no 
Quénia, onde o UMC está em rápido crescimento. O Quénia 
precisa de colaboração com o GBGM para que os programas 
iniciados sobrevivam . . .

Petição N .º 60335 .

Número de petição: 60335-CC-NonDis-!-G; Khegay, Eduard 
- Moscovo, Rússia pela Conferência Anual Interina da 
Rússia de Leste e da Ásia Central.

Estabelecer a Conferência Anual  
Interina da Ásia Central

Vimos, por este meio, pedir à Conferência Geral e à Con-
ferência Central do Norte da Europa e Euro-Ásia para decidir 
o estabelecimento de uma Conferência Anual Interina da Ásia 
Central. De acordo com os requisitos do Livro de Disciplina 

da Igreja Metodista Unida do Norte da Europa 2012 ¶ 581, 
pode ser estabelecida a Conferência Anual Interina da Ásia 
Central.

Neste momento, o Distrito da Ásia Central possui seis 
presbíteros, um ministro em membro de estágio, quatro pa-
stores locais em Programas de Estudos. Há ainda quinze 
alunos no Centro para Liderança da Igreja na Ásia Central, o 
qual é uma parte do Sistema Educacional Unificado na Igreja 
Metodista Unida da Euro-Ásia juntamente com o Seminário 
Teológico da Igreja Metodista Unida em Moscovo. Espera-
mos que muitos deles se tornem ministros e líderes empenha-
dos das nossas igrejas. 

O Distrito da Ásia Central está gradualmente aa crescer 
em auto-suficiência. Esperamos que seja completamente au-
to-suficiente nos próximos dois quadriénios. 

Justificação:
A Ásia Central está continuamente a crescer.
Os membros e as contribuições da conferência demon- 

straram um aumento razoável durante o quadriénio anterior e 
dá provas de um programa agressivo para o progresso contín-
uo em ambas as áreas. 

Além disso, a Ásia Central possui uma cultura asiática 
comum que é bastante diferente da cultura Russa . . .

Petição N .º 60560 .

Número de petição: 60560-CC-NonDis-!-G; Pitiko, Nuhu 
Haruna - Bambur, Nigeria para a Conferência anual de 
Gwaten Nigeria.

Nova área episcopal na Nigéria

A Conferência geral de 2016 autoriza, desta forma, a 
criação de uma área episcopal adicional na Conferência cen-
tral da África Ocidental para a Nigéria em 2016.

Justificação:
A Igreja na Nigéria tem mais de 450.000 membros numa 

área do tamanho do Arizona, Novo México e Nevada juntos, 
com mais de 175.000.000 pessoas, sendo difícil um único bis-
po liderar a igreja numa área perseguida pelos terroristas de 
Boko Haram.

Petição N .º 60566 .

Número de petição: 60566-CC-NonDis-!-G; Law, Paul 
Clinton - Congo. 1 Petição similar

Bispo adicional na Conferência central do Congo

A Conferência geral de 2016 autoriza a eleição de um 
(1) bispo adicional na Conferência central do Congo, per-
mitindo a divisão da Área episcopal do Sul do Congo actual, 
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aumentando o número de bispos que servem na Conferência 
central de quatro (4) para cinco (5).

Justificação:
As necessidades missionais da Conferência central do 

Congo exigem a designação urgente de um bispo adicional 
para a Conferência central do Congo em 2016, permitindo a 
divisão da Área episcopal do Sul do Congo actual. Esta ne-
cessidade existiu durante 16 anos e não deve ser adiada por 
mais tempo.

A Conferência central do Congo . . .

Petição N .º 60692 .

Número de petição: 60692-CC-NonDis-!-G; Kadama, Agnes 
Birabwa K. - Wairaka, Uganda.

Criar a Conferência Anual de Uganda

Pela presente solicito que Uganda torne-se uma conferên-
cia anual, que seja inclusiva, composta por membros clérigos 
e leigos que conheçam e desempenhem seus papéis, à medida 
que busquem ser testemunhas eficazes no mundo como parte 
do corpo inteiro de Cristo.

Justificação:
De acordo com o Livro de Disciplina, ¶ 4, Artigo IV: A 

inclusão da Igreja—“A Igreja Metodista Unida é uma parte 
da igreja universal, que é um Corpo em Cristo. A Igreja Meto-
dista Unida reconhece que todas as pessoas têm um valor sa-
grado. Todas as pessoas sem distinção . . .

Petição N .º 60696 .

Número de petição: 60696-CC-NonDis-!-G; Angoran, Yed 
E. - Abidjan, Costa do Marfim, para a Conferência Central 
da África Ocidental.

A criação de uma Conferência Anual Adicional  
na Área Episcopal da Costa do Marfim

A Conferência Central da África Ocidental e a Con-
ferência Anual da Costa do Marfim solicitam a criação de 
uma conferência anual adicional na Costa do Marfim. Esta 
conferência anual deve ocorrer dentro da Áreas Episcopal da 
Costa do Marfim sob a liderança do bispo actual.

Justificação:
A Área Episcopal da Costa do Marfim é a maior con-

ferência anual da IMU na Conferência Central da África 
Ocidental com 677.478 membros. A Conferência Central da 
África Ocidental de 2012 passou a seguinte resolução: “Esta-
belecer conferências anuais adicionais na Área Episcopal da 
Costa do Marfim”. 

Petição N .º 60972 .

Número de petição: 60972-CC-NonDis-!-G; ‘Owan, Kasap 
Tshibang - Mulungwishi, República Democrática do Congo.

Apoio financeiro a universidades africanas

Dado que o continente africano necessita de formar mais 
grupos de profissionais, as conferências centrais criaram uni-
versidades para responder às necessidades desses grupos. É o 
caso na República Democrática do Congo com as seguintes 
universidades Metodistas: Universidade Metodista de Katan-
ga, Universidade Metodista de Kamina, Universidade Meto-
dista de Kapanga, Universidade Metodista de Kabongo; Uni-
versidade Metodista de Kindu, Universidade Metodista de de 
Wembo-Nyama; outras universidades das conferências cen-
trais:   Costa do Marfim, Libéria, Serra Leoa, Moçambique e 
Angola, etc.

Estas universidades necessitam do apoio financeiro da 
Conferência Geral de 2016.

Petição N .º 60973 .

Número de petição: 60973-CC-NonDis; ‘Owan, Kasap 
Tshibang - Mulungwishi, República Democrática do Congo.

Estação de televisão da IMU

NA ÁREA CONGO SUL
Uma vez que a República Democrática do Congo é um 

país muito grande, com 70 milhões de habitantes, a cidade de 
Lubumbashi tem aproximadamente 500.000 habitantes.

A [estação de] televisão da Igreja Metodista Unida será 
um meio de evangelização para a cidade e para o Congo, onde 
há tantas televisões privadas e a influência islâmica no país.

O Metodismo e a Disciplina Metodista não são bem 
compreendidas em África, nem no Congo. A televisão da  
Igreja Metodista Unida é uma maneira de ensinar a Bíblia, o 
Metodismo e a Disciplina, etc.

Petição N .º 60975 .

Número de petição: 60975-CC-NonDis-!-G; ‘Owan, 
Kasap Tshibang - Mulungwishi, República Democrática 
do Congo.

Áreas episcopais em África

Agradecemos ao Comité Permanente por ter sugerido 
cinco novas regiões episcopais para a África em 2020.

Solicitamos a introdução gradual [destas áreas], e que a 
Conferência Geral de 2016 nomeie duas novas áreas episco-
pais e outras três em 2020.
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Justificação:
Dado que esta supervisão permite tomar decisões em 

África, o que não é totalmente abrangido devido à sua grande 
dimensão geográfica.

Uma vez que o número de Cristãos em África, no Sul do 
Congo e . . .
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Resumo do Relatório da Comissão Geral  
de Arquivos e História

Comissões Independentes
CONFERÊNCIA GERAL A IGREJA METODISTA UNIDA

Volume 2  Nashville, Tennessee

Ouvi-me, vós que seguis a justiça. . . .
Olhai para a rocha de onde fostes cortados,
para a caverna do poço de onde fostes cavados. 

(Isaías 51:1 A Mensagem)

O Livro de Disciplina (¶ 1703) define o mandato da 
Comissão Geral de Arquivos e História (CGAH) “promover 
e cuidar dos interesses históricos da Igreja Metodista Unida 
[IMU] em todos os níveis”. A comissão combina excepcio-
nalmente funções administrativas e programáticas fundamen-
tais, transversais a todos os níveis da conexão. Muito mais 
do que meros registos de manutenção e de gestão, a CGAH 
preserva e divulga textos, artefactos e imagens fotográficas, 
que são fundamentais para a compreensão, a interpretação e a 
vivência da identidade e ética dos metodistas unidos. 

A nível funcional, a CGAH serve a IMU na recolha, ar-
quivo, cuidado adequado, disposição e acesso à informação 
sobre a história da IMU e os seus antecedentes. A comissão 
arquiva os registos de todas as juntas e agências da Igreja e 
dos gabinetes episcopais, documentos pessoais de figuras 
históricas da Igreja e responde a diversos pedidos de pesquisa. 
O Centro de Arquivo é um depósito seguro, climatizado, que 
pode ser acedido electronicamente a partir de qualquer ponto 
do mundo. O trabalho da comissão é feito de forma profis-
sional e competente, em conformidade com as normas da So-
ciedade Americana de Arquivistas e de outras organizações 
mundiais. Na realização desta tarefa, a CGAH mantém a 
transparência e a responsabilidade esperada das esferas de 
liderança da denominação.

De igual importância é o papel programático da  
comissão. A CGAH tem por tarefa a transmissão e a interpre-
tação, através de todos os meios de comunicação, da história 
da IMU com especial atenção para os testemunhos históri-
cos de mulheres, de pessoas outras raças e de outras etnias  
(¶ 1703.1,4,5). Esta tarefa é realizada de diversas maneiras: os 
recursos do Domingo anual do Património levam a história e 
a tradição denominacionais à vida local; sociedades históricas 
globais de toda a igreja, comissões jurisdicionais e de con-
ferências anuais sobre arquivos e história, e historiadores das 
igrejas locais são apoiados e providos de recursos adequados 

para cumprir as funções Disciplinares; A História Metodista, 
uma revista académica sobre estudos sobre Wesley e meto-
distas, é publicada trimestralmente; um programa extenso de 
prémios incentiva os estudantes e académicos a pesquisar e 
a escrever sobre os estudos metodistas unidos; são regista-
dos locais históricos e acervo patrimonial em todo o mundo 
(¶ 1712). São publicadas narrativas sobre a intersecção da 
história passada, com a experiência presente, e sobre o im-
pacto futuro. Foram melhorados os centros de arquivo emer-
gentes nas Filipinas e em África e foram catalogados vários 
locais históricos na Europa Central. 

Localizada no Centro de Arquivo Metodista Unido, no 
Campus da Universidade de Drew, com ligações à Igreja 
Metodista Unida, em Madison, Nova Jérsia, a comissão é 
lar de 35.000 volumes impressos e em microfilme, 10.000 
panfletos publicados pelas tradições associadas aos meto-
distas, 4.000 livros de cânticos e hinários, 2.000 periódicos 
relacionados com os metodistas, mais de 150 cartas de John 
Wesley e da família Wesley, 9.000 pés cúbicos de armazena-
mento de material de arquivo (por exemplo, os registos do 
Conselho dos Bispos, das juntas gerais e agências da IMU, as 
actas das Conferências Gerais desde 1792 e mais de 250.000 
fotografias). 

Parceria com pessoas que tenham paixão por este tra-
balho é o modo como a agência realiza a sua missão com 
um pequeno orçamento e poucos colaboradores (um total de 
seis pessoas — quatro a tempo inteiro e dois a tempo par-
cial, com um grupo de estudantes trabalhadores). A comissão 
trabalha com grande eficiência e prudência orçamental. As 
reservas são cuidadosamente investidas para gerar receita. O 
Centro de Arquivo é propriedade da Universidade de Drew. 
A comissão paga uma quota-parte dos custos do edifício pela 
sua utilização a uma taxa de $10/pé quadrado, um montante 
abaixo do preço do mercado. A colaboração entre a Univer-
sidade de Drew e a CGAH é eficiente e eficaz, desde o início 
da relação em 1982. 

A atenção da GCAH para as Quatro Áreas de Foco emer-
gentes da Conferência Geral de 2012 tem sido activa e in-
tencional. As áreas de foco Desenvolvimento de Líderes 
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Cristãos com Princípios e Criação de Novos Locais para 
Novas Pessoas dependem do conhecimento e da interpre-
tação da ética dos metodistas unidos. Os líderes lideram 
tendo por base um sentido de origem e de interpretação fortes 
do ADN wesleyano que os formou e que continua a moldá-
los. Igualmente, as pessoas que procuram são atraídas para 
as comunidades de fé, com plena consciência e fiéis à sua 
identidade. Como cuidadora e promotora da ética denomi-
nacional, a CGAH continua a desenvolver recursos que che-
gam ao coração, onde a identidade dos metodistas unidos se 
une à vida do dia-a-dia e à experiência de fé. Anualmente, a 
comissão também atribui uma bolsa de estudo de $10.000 a 
uma pessoa de cor, empenhada no estudo universitário sobre 
arquivologia. 

Relativamente às áreas Ministério com os Pobres e as 
Comunidades Pobres e Saúde Abundante para Todos, 
a comissão utiliza os seus recursos escritos e de pesquisa, 
criando as suas próprias publicações (por exemplo, foram 
destinadas publicações de História Metodista e recursos de 
programa para o Domingo do Património a estas áreas espe-
cíficas de foco). 

Outras realizações no quadriénio passado incluem: ma-
nutenção de uma colecção vital e acessível de arquivologia e 
uma biblioteca ao serviço da igreja; aquisição dos documen-
tos do Bispo Gilbert Haven (1872-1880); resposta a mais de 
3.000 pedidos de pesquisa de conferências, igrejas locais e 
indivíduos; processamento de 1.200 pés cúbicos de documen-
tos; acolhimento de ilustres estudiosos internacionais para 
observar e estudar uma colecção de álbuns de fotografia mis-
sionária; parceria com o Centro para o Património Metodista 
Afro-Americano (African American Heritage Center); apoio 

ao Comité para o estudo da UMC Hispânica/Latina na recolha 
de história oral; apoio ao trabalho do Projecto das Obras de 
Wesley; facilitar o desenvolvimento da arquivologia e do ar-
quivo de registos nas conferências centrais; manter estreita 
ligação com a Igreja Metodista Britânica e sua Comissão de 
Património; disponibilização de bolsas anuais para pesquisa 
da história racial/étnica, das mulheres e das conferências cen-
trais; assistência a mais de 400 pesquisadores académicos, 
incluindo o Relatório Sand Creek do Dr. Gary Roberts.

Analisando o novo quadriénio, a CGAH está focada em: 
disponibilizar regularmente conteúdo nas redes sociais sobre 
o modo como a história da IMU intersecta e afecta o presente; 
efectuar a realização de um evento para formação de arquiv-
istas para as conferências centrais africanas; criação (com 
a Universidade de Boston TS) de um arquivo digital sobre 
a história dos Metodistas Unidos Russos; colaboração com 
outras agências gerais sobre recursos de identidade e ética 
dos metodistas unidos, visando particularmente a juventude, 
jovens adultos e pessoas novas na IMU; fortalecimento da 
solidez financeira da comissão, através de uma campanha de 
desenvolvimento agressiva.

Muito mais do que colectores e protectores passivos de 
antigos registos, o lugar à mesa da comissão faz da “memória” 
algo activo e vivencial, alertando para pontos de contacto en-
tre o passado e o presente, construindo um futuro alicerçado 
na melhor ética wesleyana. 

Os colaboradores e os administradores da CGAH con-
sideram uma alegria e um privilégio dedicarem-se a este 
ministério vital da IMU. 
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Ouvi-me, vós que seguis a justiça. . . .
Olhai para a rocha de onde fostes cortados,
para a caverna do poço de onde fostes cavados. 

(Isaías 51:1 A Mensagem)

O Livro de Disciplina (¶ 1703) define o mandato da 
Comissão Geral de Arquivos e História (CGAH) “pro-
mover e cuidar dos interesses históricos da Igreja Meto-
dista Unida [IMU] em todos os níveis”. A comissão 
combina excepcionalmente funções administrativas e pro-
gramáticas fundamentais, transversais a todos os níveis 
da conexão, desde as igrejas locais até à Conferência 
Geral, chegando a jurisdições e a conferências centrais, 
abrangendo as diversas juntas, conselhos e sociedades 
históricas da denominação. 

Muito mais do que meros registos de manutenção e 
de gestão, a CGAH preserva e divulga textos, artefactos e 
imagens fotográficas, que são fundamentais para a inter-
pretação e a vivência da identidade e ética dos Metodistas 
Unidos. 

A nível funcional, a CGAH serve a IMU na recolha, 
arquivo, cuidado adequado, disposição e acesso à infor-
mação sobre a história da IMU e os seus antecedentes. A 
comissão arquiva os registos de todas as juntas e agências 
da Igreja e dos gabinetes episcopais, documentos pessoais 
de reconhecidos líderes da Igreja, nacionais e interna-
cionais, respondendo a diversos pedidos de pesquisa. O 
Centro de Arquivo possui instalações de última geração, 
seguras e com climatização, que podem ser acedidas 
electronicamente a partir de qualquer ponto do mundo. 
O trabalho da comissão é feito de forma profissional e 
competente, em conformidade com as normas da Socie-
dade Americana de Arquivistas e de outras organizações 
mundiais. Na realização desta tarefa, a CGAH mantém a 
transparência e a responsabilidade esperada das esferas de 
liderança da denominação. São observadas as melhores 
práticas para processamento e arquivo de documentos.

De igual importância é o papel programático da comissão. 
A CGAH tem por tarefa a transmissão e a interpretação, at-
ravés de todos os meios de comunicação, da história da UMC 
e dos seus antecedentes, com especial atenção para os teste-
munhos históricos das mulheres, das pessoas de etnias/raças 
e da UMC espalhada pelo mundo (¶ 1703.1,4,5). 

A CGAH cumpre esta tarefa através –

• disponibilização anual de recursos para o Domingo de 
Património, dando vida à tradição denominacional a 
nível local;

• prestando apoio e equipando as sociedades históricas 
através da Igreja global; 

• dando formação e recursos a comissões jurisdicionais e 
de conferências anuais sobre arquivologia e história no 
cumprimento de funções Disciplinares;

• publicação da Methodist History, uma revista académica 
sobre os estudos de Wesley e metodistas;

• publicação de recursos históricos nas igrejas locais na 
série Guideline;

• a oferta de um programa extenso de prémios destina-
dos a inspirar e a incentivar estudantes e académicos a 
pesquisar e a escrever sobre a história e patrimóno dos 
metodistas unidos

• registo de mais de 500 locais históricos das conferências 
anuais e apoio a 46 marcos de património através de um 
programa activo de bolsas (¶ 1712);

• parceria com as Comunicações Metodistas Unidas para 
descobrir e publicar histórias sobre a intersecção entre 
a história passada e a experiência presente que afecta o 
futuro.

Localizada no Centro de Arquivo Metodista Unido, no 
Campus da Universidade de Drew, com ligações à Igreja 
Metodista Unida, em Madison, Nova Jérsia, a CGAH é lar de 
35.000 volumes impressos e em microfilme, 10.000 panfletos 
publicados pelas tradições associadas aos metodistas, 4.000 
livros de cânticos e hinários, 2.000 periódicos relacionados 
com os Metodistas, mais de 150 cartas de John Wesley e da 
família Wesley, 9.000 pés cúbicos de armazenamento de ma-
terial de arquivo (por exemplo, acomodando os registos do 
Conselho dos Bispos, das juntas gerais e agências da UMC, 
as minutas e outros registos da Conferência Geral desde 1792 
e mais de 250.000 fotografias). 

Outros serviços incluem a assistência de especialistas em 
campos relativos aos estudos wesleyanos e metodistas, apoio 
à Igreja geral, conferências anuais e igrejas locais no desen-
volvimento da arquivologia, gestão de registos e pesquisa 
genealógica. 

Parceria com pessoas que tenham paixão por este tra-
balho é o modo como a agência realiza a sua missão com 
um pequeno orçamento e poucos colaboradores (um total de 
seis pessoas—quatro a tempo inteiro e dois a tempo parcial, 

Relatório da Comissão Geral de Arquivos e História
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com um grupo de estudantes trabalhadores que ganham ex-
periência prática trabalhando num centro de arquivo activo). 
A comissão tem o prazer de apresentar a uma nova geração a 
empolgante história da denominação. A CGAH também tra-
balha em parceria com os colaboradores da Biblioteca Meto-
dista e das Colecções Especiais da Universidade de Drew. 

Existe também relações próximas de colaboração com as 
comissões das conferências anuais para arquivo e história e 
com os respectivos arquivistas, e com a rede das comissões 
jurisdicionais. No quadriénio 2013-2016, a comissão realizou 
eventos de formação para estes grupos. Também prestou as-
sistência no desenvolvimento de centros de arquivo nas Fil-
ipinas e em África e apoiou a Europa Central na publicação 
de um livro com a catalogação dos locais históricos de maior 
importância naquela jurisdição. 

A comissão trabalha com grande eficiência e prudência 
orçamental. Os orçamentos anuais são básicos e os gastos 
são sensatos. As reservas são cuidadosamente investidas para 
gerar receita. O Centro de Arquivo é propriedade da Univer-
sidade de Drew. A comissão paga uma quota-parte dos custos 
do edifício pela sua utilização a uma taxa de $10/pé quadrado. 
Este montante é bastante abaixo do preço do mercado, tendo 
em conta a elevada qualidade do espaço. A universidade su-
porta todas as despesas capitais. A colaboração entre a Uni-
versidade de Drew e a CGAH é eficiente e eficaz, e tem sido 
assim desde o início da relação em 1982. 

A atenção da GCAH para as Quatro Áreas de Foco da Con-
ferência Geral de 2012 tem sido activa e intencional. As áreas de 
foco Desenvolvimento de Líderes Cristãos com Princípios e 
Criação de Novos Locais para Novas Pessoas dependem do 
conhecimento e da interpretação da ética dos Metodistas Uni-
dos. Os líderes lideram tendo por base um sentido das origens e 
de interpretação fortes do ADN wesleyano que os formou e que 
continua a moldá-los. Igualmente, as pessoas que procuram são 
atraídas para as comunidades de fé, com plena consciência e 
fiéis à sua identidade. Como cuidadora e promotora da ética 
denominacional, a CGAH continua a desenvolver recursos, em 
parceria com outras agências, que chegam ao coração, onde a 
identidade dos metodistas unidos se une à vida do dia-a-dia e à 
experiência de fé. Além disso, relativamente às áreas de foco de 
desenvolvimento de liderança, a comissão atribui anualmente 
uma bolsa de estudo de $10.000 a uma pessoa de cor, empen-
hada no estudo universitário sobre arquivologia. 

Relativamente às áreas Ministério com os Pobres e as 
Comunidades Pobres e Saúde Abundante para Todos, a 
comissão utiliza os seus recursos escritos e de pesquisa, cri-
ando as suas próprias publicações (edições da publicação 
Methodist History e recursos de programa para o Domingo 
do Património devotados a estas áreas específicas. Também 
ajuda outras agências a proceder do mesmo modo. A CGAH 
continuará este trabalho no novo quadriénio. 

Outras realizações no quadriénio passado incluem:

•  Manutenção de uma colecção vital e acessível de ar-
quivologia e uma biblioteca ao serviço da igreja

•  Aquisição dos documentos do Bispo Gilbert Haven 
(1872-1880)

•  Resposta a mais de 3.000 pedidos de pesquisa de con-
ferências, igrejas locais e indivíduos

•  Processamento de 1.200 pés cúbicos de documentos
•  Acolhimento de ilustres estudiosos internacionais para 

observar e estudar uma colecção de álbuns de fotografia 
missionária

•  Publicação de 16 números da revista Methodist History, 
mais de 60 resenhas e ensaios

•  Parceria com o Centro para o Património Metodista Af-
ro-Americano (consultar relatório seguinte) 

•  Apoio ao Comité para o estudo da IMU Hispânica/Lati-
na na recolha de história oral

•  Apoio ao trabalho do Projecto das Obras de Wesley
•  Facilitar o desenvolvimento da arquivologia e do arqui-

vo de registos nas conferências centrais
•  Trabalho de recursos e de arquivologia em cada juris-

dição dos EUA e na região da conferência central
•  Estreita ligação com a Igreja Metodista Britânica e a 

sua Comissão de Património
•  Disponibilização de bolsas anuais para pesquisa da 

história racial/étnica, das mulheres e das conferências 
centrais

•  Assistência a mais de 400 pesquisadores académicos, 
incluindo o Dr. Gary Roberts e o seu Relatório Sand 
Creek

•  Envolvimento na procura e contratação de um 
secretário-geral e colaboradores para as comunicações

•  Criação de tributos a Francis Asbury no ano do seu bi-
centenário

Observando o novo quadriénio a CGAH tem interesse em 

• Criar conteúdo para as redes sociais de forma regular, 
sobre a história da UMC que intersecta e afecta o pre-
sente

• Realizar um evento de formação de arquivistas para as 
conferências centrais africanas na Universidade África

• Criar (com a Universidade de Boston TS) um arquivo 
digital para a história dos Metodistas Unidos Russos

• Colaborar com outras agências gerais sobre os recursos 
da identidade e ética dos metodistas unidos, particular-
mente destinados à juventude, jovens adultos e pessoas 
novas na IMU.

• Fortalecer a solidez financeira da comissão, através de 
uma campanha agressiva de desenvolvimento.

O “ministério da memória”, conforme é designado o tra-
balho da GCAH, lembra o passado, dá corpo à identidade do 
presente e inspira a visão do futuro. 
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Um dos elementos essenciais no trabalho de renovação 
da igreja é a recuperação e a apreciação da sua história e pa-
trimónio. As histórias que rodeiam o nascimento, crescimento 
e desenvolvimento da IMU fazem já parte da história. A his-
tória cresce, então, num sistema de pensamento e prática. 
Os sistemas evoluem, então, para o que eles fazem de me-
lhor—preservar o status quo. É a capacidade de virarmo-nos 
e voltarmos para essas histórias primordiais e formativas, que 
estimulam o despertar e a ressurreição. 

Neste paradigma, a CGAH desempenha um papel funda-
mental, colaborando com outras comissões gerais e agências 
da IMU, membros da Mesa Conexional, onde os recursos da 

denominação cumprem o mandato missionário “de formar 
discípulos de Jesus Cristo para transformar o mundo”.

Muito mais do que colectores passivos de dados e pro-
tectores de registos, o lugar da GCAH nessa mesa faz da 
“memória” algo activo e vivencial, alertando para pontos de 
contacto entre o passado e o presente, construindo um futuro 
alicerçado na melhor ética Wesleyana. 

Os colaboradores e os administradores da CGAH consi-
deram uma alegria e um privilégio dedicarem-se a este minis-
tério vital da IMU. 
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Declaração de Missão

O Centro para o Património Metodista Afro-Americano 
(African American Methodist Heritage Center, AAMHC) di-
sponibiliza investigação, conservação de artefactos e outra 
memorabília, e protege e promove as histórias de afro-ameri-
canos no metodismo.

Contexto Histórico

O Centro para o Património Metodista Afro-Americano 
(African American Methodist Heritage Center, AAMHC) 
teve origem na secção nacional dos Metodistas Negros para a 
Renovação da Igreja (Black Methodists for Church Renewal, 
BMCR), em 2001. Desde o seu início, o AAMHC trabalhou 
em estreita colaboração com a Comissão Geral de Arquivos e 
História (CGAH). Em 2008, o AAMHC iniciou uma relação de 
parceria com a CGAH e partilhou o seu gabinete com a CGAH. 
Em 2008, a Conferência Geral aprovou um subsídio anual de 
$100.000,00 para o quadriénio. A Conferência Geral de 2012, 
conjuntamente com a GCAH, atribuiu um subsídio anual de 
$35.000,00 para o quadriénio e para financiamento do AAMHC. 
São disponibilizados anualmente relatórios de prestação de con-
tas e/ou de mordomia ao Conselho Geral de Finanças e Admin-
istração, à Comissão Geral de Arquivos e História e à secção 
Nacional dos Metodistas Negros para a Renovação da Igreja. 

O AAMHC patrocinou seminários para incentivar e 
guiar os líderes das conferências anuais e das igrejas locais 
afro-americanas a desenvolver uma postura mais intencional 
sobre a recuperação e a preservação da história dos afro-amer-
icanos no metodismo. O AAMHC convocou uma consulta aos 
académicos metodistas para o planeamento de uma agenda 
de pesquisa. O AAMHC reeditou o livro Black United Meth-
odists: Retrospect and Prospect (Metodistas Unidos Negros: 
Retrospectivas e Expectativas), por John H. Graham. Esta é 
a história do povo negro ligado ao metodismo, desde 1758.

Realizações, 2013-2016

O ministério ajuda a construir, tendo por base as con-
tribuições dos antepassados afro-americanos, a desenvolver 
e a capacitar a liderança para a Igreja Metodista Unida. Essa 
liderança informada é essencial para o crescimento e a vi-
talidade das congregações locais. A série de vídeos “We’ve 
Come this Far by Faith” (Viemos Até Aqui pela Fé) foi pro-
duzida para narrar a história dos afro-americanos no meto- 
dismo, começando com a Conferência do Natal, onde esteve 
presente Harry Hosier. 

A revista trimestral AAMHC Journal foi lançada em 2014. 
É uma publicação electrónica, principalmente devido às des-
pesas de envio. A AAMHC Journal disponibiliza informação 

e histórias sobre figuras históricas, eventos que se transforma-
ram em marcos históricos e recursos disponíveis para auxiliar 
os membros das igrejas locais a serem mais eficazes no seu 
ministério para recuperar e preservar a sua história.

O AAMHC estabeleceu uma parceria com a Universi-
dade de Claflin, uma universidade negra com tradições, em 
Orangeburg, na Carolina do Sul. Durante o ano de 2014, O 
AAMHC auxiliou Claflin com um pequeno subsídio para o 
estabelecimento no seu Campus de um local para arquivo. 

O AAMHC pesquisa os documentos e diários de líderes 
afro-americanos para aumentar a sua colecção que se encon-
tra nas instalações para arquivo da CGAH. A colecção está 
disponível para pesquisa. O AAMHC iniciou um projecto de 
história oral, para recuperar dos leigos, dos clérigos e dos lí-
deres episcopais afro-americanos as histórias das respectivas 
jornadas dentro da Igreja Metodista Unida e das estruturas 
precedentes. Este é e será um projecto de continuação. 

Durante o quadriénio 2013-2016, o AAMHC estabeleceu 
uma relação com o Centro para o Desenvolvimento da Igreja 
Metodista Unida. O objectivo é obter auxílio para o desen-
volvimento de fontes de financiamento, quer para o funcio-
namento actual do AAMHC, quer para a criação de uma base 
de dotação que permita o ministério continuar futuramente o 
seu trabalho. 

Objectivos para 2017-2020

O AAMHC continuará o seu projecto a longo prazo de 
recolher e partilhar as histórias orais dos leigos, clérigos e 
líderes episcopais afro-americanos. O AAMHC continuará a 
proporcionar oportunidades e recursos de formação para pes-
soas das igrejas locais e das conferências anuais, para mel-
horar as suas competências na recuperação e preservação das 
suas histórias. Serão efectuados mais esforços para aumentar 
a colecção de memorabília e de documentos. Continuar-se-á a 
efectuar esforços para estabelecer parcerias, dentro da Igreja 
Metodista Unida e com as igrejas de tradições afro-america-
nas, que foram separadas da denominação durante o período 
de segregação racial. A sua história é importante para a integ-
ridade do metodismo.

O AAMHC antecipa que haverá suporte financeiro, por 
parte da Igreja geral, durante o quadriénio 2017-2020. Isso é 
exequível com a ajuda dos afro-americanos e com o apoio de 
todas as pessoas da Igreja Metodista Unida. 

Relatório de Resumo do Centro Afro-Americano do  
Património Metodista
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Josué obedeceu à palavra do Senhor para colocar doze 
pedras no Rio Jordão, para que “quando os vossos filhos no 
futuro perguntarem, dizendo: ‘O que vos significam estas pe-
dras?’ então, lhes direis que as águas do Jordão se separaram 

diante da arca do concerto do Senhor” (Josué 4:6-7 JFARC). 
O AAMHC acredita que fomos chamados a colocar as pedras 
para que digamos às futuras gerações como foam as jornadas 
dos afro-americanos no metodismo.
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Declaração de Missão

O Centro para o Património Metodista Afro-Americano 
(African American Methodist Heritage Center, AAMHC) di-
sponibiliza investigação, conservação de artefactos e outra 
memorabília, e protege e promove as histórias de afro-ameri-
canos no metodismo.

Contexto Histórico

O conceito do AAMHC teve origem nos Metodistas 
Negros para a Renovação da Igreja (Black Methodists for 
Church Renewal, BMCR), em 2001. Sob a liderança do Bispo 
Forrest C. Stith e de Barbara Ricks Thompson, um pequeno 
grupo de pessoas transformou o conceito em realidade. Com 
a aprovação dos BMCR, o AAMHC foi constituído com um 
conselho de administração independente e recebeu aprovação 
do IRS como uma organização sem fins lucrativos 501 (c)
(3). Desde o seu início, o AAMHC tem trabalhado em estreita 
colaboração com a Comissão Geral de Arquivos e História 
(CGAH). Em 2008, o AAMHC iniciou uma relação de parce-
ria com a CGAH e partilhou o seu gabinete com a CGAH no 
Campus da Universidade de Drew. Essa parceria permite uma 
relação de apoio entre as duas entidades e evita a duplicação 
e replicação de ministérios. Em 2008, a Conferência Geral 
aprovou um subsídio anual de $100.000,00 para o quadriénio. 

Ao longo dos anos, o AAMHC tem patrocinado 
seminários para incentivar e guiar os líderes das conferências 
anuais e das igrejas locais afro-americanas a desenvolver uma 
postura mais intencional sobre a recuperação e a preservação 
da história dos afro-americanos no metodismo. Também, o 
AAMHC convocou uma consulta aos académicos metodistas 
para o planeamento de uma agenda de pesquisa. O AAMHC 
reeditou o livro Black United Methodists: Retrospect and 
Prospect (Metodistas Unidos Negros: Retrospectivas e Ex-
pectativas), por John H. Graham. É fascinante ler a história 
do povo negro ligado ao metodismo, desde 1758.

Em 2012, A Conferência Geral aprovou um subsídio para 
o AAMHC de $35.000,00 (dos quais, $10.000,00 foram dis-
ponibilizados pela CGAH através dos seus fundos) para cada 
ano do quadriénio 2013-2016. O subsídio foi canalizado at-
ravés da CGAH para o AAMHC.

Realizações, 2013-2016

O AAMHC contactou este ministério sob o ponto de vista 
de como poderia utilizar da forma mais eficaz os seus recursos 
limitados para contar a sua história, para recuperar informação 
e para preparar outros para um envolvimento maior ao abordar 

a missão. É importante reconhecer que o ministério pode aju-
dar a construir, tendo por base as contribuições dos antepassa-
dos afro-americanos, a desenvolver e a capacitar a liderança 
para a Igreja Metodista Unida. Essa liderança é essencial para 
o crescimento e a vitalidade das congregações locais. Recon-
heceu-se que os seminários oferecidos em cada jurisdição nos 
quadriénios anteriores, foram assistidos por um número lim-
itado de pessoas das congregações locais. Foi tomada a de-
cisão de produzir uma série de vídeos personalizados para as 
jurisdições para narrar a história dos afro-americanos no meto-
dismo, começando com a Conferência do Natal, onde esteve 
presente Harry Hosier. A série de vídeos “We’ve Come this Far 
by Faith” (Viemos Até Aqui pela Fé) foi produzida e utilizada 
em seminários. A série também é utilizada pelas congregações 
locais, bem como nos eventos das conferências anuais e juris-
dicionais. A série pode ser adquirida no AAMHC. O AAMHC 
reeditou o livro de J. H. Graham, Black United Methodists (Os 
Metodistas Unidos Negros), cujas edições anteriores estavam 
esgotadas, e foi incluído como um recurso disponível sobre os 
afro-americanos no metodismo desde 1758.

Reconhecendo a necessidade de partilha contínua da 
informação sobre o ministério, a revista trimestral AAMHC 
Journal foi lançada em 2014. Actualmente, é uma publicação 
electrónica, principalmente devido às despesas de envio. 
Também, reconhece que uma das audiências principais, os jo-
vens, está bastante focada nas comunicações online. A revista 
AAMHC Journal disponibiliza informação e histórias sobre 
as figuras históricas, eventos que se transformaram em mar-
cos históricos e recursos disponíveis para auxiliar os mem-
bros das igrejas locais a serem mais eficazes no seu ministério 
para recuperar e preservar a sua história.

O AAMHC regozija-se com o facto de ter estabelecido 
uma parceria com a Universidade de Claflin, uma universi-
dade negra com tradições, em Orangeburg, na Carolina do 
Sul. Durante o ano de 2014, o AAMHC auxiliou Claflin a es-
tabelecer no seu campus um local para arquivo. A Carolina do 
Sul possui uma das maiores populações de afro-americanos 
do metodismo dos E.U.A. e que tem contribuído para a de-
nominação com diversos pastores, leigos e bispos excelentes. 
O local em Claflin exibirá retratos e preservará documentos 
de quatro bispos Afro-Americanos da Conferência Anual da 
Carolina do Sul (e dos seus precursores) e de diversas pes-
soas que têm contribuído grandemente para o crescimento e 
ministério do metodismo.

O AAMHC tem sido diligente em pesquisar os docu-
mentos e diários dos líderes afro-americanos para aumentar a 
sua colecção, localizada nas instalações de arquivo de última 

Centro para o Património Metodista Afro-Americano
Relatório Quadrienal 2013-2016
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geração da Comissão Geral de Arquivos e História, localiza-
das no Campus da Universidade de Drew, em Madison, Nova 
Jérsia. A colecção está disponível para pesquisa. Houve oca-
siões em que os materiais da colecção foram utilizados pelas 
famílias dos contribuidores para reconstruir informação vali-
osa perdida na ocorrência de catástrofes naturais. Há um con-
vite aberto para a realização de contribuições para a colecção.

O AAMHC iniciou um projecto de história oral, para re-
cuperar dos leigos, dos clérigos e dos líderes episcopais af-
ro-americanos as histórias das respectivas jornadas dentro da 
Igreja Metodista Unida e das estruturas precedentes. Este é e 
será um projecto de continuação. A recolha e a partilha das 
histórias ajudar-nos-á, não só, a saber de onde viemos, mas as 
histórias também ajudar-nos-ão a compreender melhor onde 
actualmente estamos. E ainda mais importante, as histórias 
ajudarão a guiar-nos até ministérios ainda não sonhados. 

Durante o quadriénio 2013-2016, o AAMHC estabeleceu 
uma relação com o Centro para o Desenvolvimento da Igreja 
Metodista Unida. O objectivo é obter auxílio para o desen-
volvimento de fontes de financiamento, quer para o funciona-
mento actual do AAMHC, quer para a criação de uma base de 
dotação que permita o ministério continuar futuramente o seu 
trabalho. Estão em marcha esforços para construir e alargar a 
base de doadores, o que permite a participação da igreja total 
neste ministério.

Objectivos para 2017-2020

No próximo quadriénio, o AAMHC continuará o projecto 
de recolha e partilha das histórias orais, disponibilizadas por 
leigos, clérigos e líderes episcopais afro-americanos. Este é 
um projecto a longo prazo. Os afro-americanos com histórias 
para serem recuperadas e preservadas para as gerações futuras 
vivem em toda a extensão dos Estados Unidos. As distâncias 
de percurso e tempo afectam grandemente os custos da real-
ização deste esforço. Este é um aspecto crítico do empreen-
dimento do AAMHC. Estas histórias transcendem o tempo, 
pois as contribuições dos afro-americanos para o metodismo 
não estão limitadas a um dado momento no tempo, nem a um 
único local do universo. 

O AAMHC continuará a proporcionar oportunidades e 
recursos de formação para pessoas das igrejas locais e das 
conferências anuais, para melhorar as suas competências na 
recuperação e preservação das suas histórias. O AAMHC está 
em fase de explorar o uso da tecnologia para alargar as ex-
periências de ensino/aprendizagem. Esforços mais intensivos 
serão levados a cabo para aumentar a colecção de memora-
bília e de documentos, mantidos nas instalações de última 
geração da CGAH.

O AAMHC está ciente do potencial ainda inexplorado de 
parcerias com organizações e entidades que poderão ajudar 
a enriquecer este ministério. Durante o quadriénio, está pla-
neado haver maior intencionalidade em estabelecer parcerias, 
dentro da Igreja Metodista Unida e com as igrejas de tradições 
Afro-Americanas, que emergiram da denominação durante o 
período de segregação racial. A sua história é importante para 
a integridade da igreja.

O AAMHC planeia uma pesquisa mais intensiva sobre as 
histórias perdidas e nunca contadas, que ajudarão a denomi-
nação a ser mais intencional na inclusão dos afro-americanos, 
e das suas dádivas e graças, no crescimento futuro da Igreja 
Metodista Unida. Neste ministério está implícita a seguinte 
questão: Como poderemos fortalecer o quadro de líderes af-
ro-americanos, as pessoas que enriquecerão o ministério en-
tre os afro-americanos e que ajudarão a totalidade da igreja 
a prosperar, porque existe uma maior unidade emergente da 
separação histórica?

O AAMHC antecipa que haverá apoio financeiro da igreja 
geral durante o quadriénio 2017-2020. O maior desafio que o 
AAMHC enfrenta nestes anos vindouros é o desenvolver uma 
base de financiamento que lhe permita estar numa posição 
financeira que sustente o seu ministério no futuro. O AAMHC 
tem imensa fé na sua exequibilidade com a ajuda, não só dos 
afro-americanos, mas com o apoio de todas as pessoas da Ig-
reja Metodista Unida, que acreditam que a compreensão das 
origens e das raízes da história da comunidade constrói pi-
lares sólidos para o presente e para o futuro.

O Centro para o Património Metodista Afro-Americano 
aprecia o apoio recebido da Igreja Metodista Unida. São di-
sponibilizados anualmente relatórios de prestação de contas 
e/ou de mordomia ao Conselho Geral de Finanças e Admin-
istração, à Comissão Geral de Arquivos e História e à secção 
Nacional dos Metodistas Negros para a Renovação da Igreja. 
O AAMHC compromete-se a cultivar a sua relação com a de-
nominação e a cumprir o seu ministério com integridade e 
graça.

Josué obedeceu à palavra do Senhor para colocar doze 
pedras no Rio Jordão, para que “quando os vossos filhos no 
futuro perguntarem, dizendo: ‘O que vos significam estas pe-
dras?’ então, lhes direis que as águas do Jordão se separaram 
diante da arca do concerto do Senhor” (Josué 4:6-7 JFARC). 
O AAMHC acredita que fomos chamados a colocar as pedras 
para que digamos às futuras gerações como foam as jornadas 
dos afro-americanos no metodismo.
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Eu . . . rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação 
que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis 
e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. 
Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito 
pelo vínculo da paz. 

(Efésios 4:1-3)

 
Muito das Escrituras ensina-nos como estar em relação 

com Deus e uns com os outros. De facto, “. . . a visão de 
integralidade da humanidade é uma parte original e essencial 
da revelação bíblica” (Willem A. Visser t’Hooft na Quarta 
Assembleia do Conselho Mundial de Igrejas). Lemos passa-
gens, tal como Efésios 4, de uma forma que une os metodis-
tas unidos com outros cristãos por toda a igreja universal de 
Cristo nos nossos corações e mentes. As Escrituras também 
nos ensinam que partilhamos uma humanidade comum. Por 
isso, procuramos viver em paz e compreensão com todos.

 
O Gabinete de Unidade Cristã e Relações Inter-religiosas 

(GUCRI) do Conselho dos Bispos foi criado pela Conferên-
cia Geral de 2012 para ajudar a Igreja Metodista Unida com o 
chamamento descrito acima em Efésios. A missão do GUCRI 
é ajudar e apoiar o Conselho dos Bispos na sua supervisão 
corporativa dos ministérios ecuménicos da igreja. “Em re-
lações formais com outras igrejas e/ou órgãos eclesiásticos, 
o Conselho dos Bispos será o principal elemento de ligação 
para a Igreja Metodista Unida” (Livro de Disciplina de 2012, 
¶ 431.2). 

O GUCRI é supervisionado pelo Responsável Ecuménico 
do Conselho dos Bispos. A Equipa de Liderança do Conselho 
dos Bispos sobre Relações Ecuménicas e Inter-religiosas pro-
videncia supervisão dos planos e objectivos do GUCRI. O 
Comité Permanente do GUCRI, composto por leigos e clé-
rigos, ajuda e apoia o Conselho dos Bispos neste ministério. 
As políticas ecuménicas e inter-religiosas do Conselho dos 

Bispos são implementadas pelo pessoal profissional do GU-
CRI e apoiado por representantes nomeados por Metodistas 
Unidos em todo o mundo.

A Bispo Mary Ann Swenson, a Responsável Ecuménica 
do Conselho dos Bispos, afirma que “a Cristandade é a es-
perança do mundo; isto significa ser aberta ao mundo . . . 
receber todos. . . .”

 
Durante o primeiro quadriénio do GUCRI, muito foi 

conseguido. O GUCRI conseguiu avanços em ministérios tais 
como:

1. A Formação Metodista Unida Ecuménica e Inter-re-
ligiosa (FMUEI), concebida para incentivar e apoiar 
ministérios ecuménicos e inter-religiosos em conferên-
cias anuais, distritos e congregações locais. A estrutura 
é académica e experimental, satisfazendo uma formação 
necessária não realizada em outros locais e estenden-
do-se por toda a conexão mundial. 

2. Diálogos com outras comunidades de fé, com total 
legislação de comunhão estão a ser submetidos à Con-
ferência Geral de 2016.

3. A representação do trabalho da igreja para a justiça, 
reconciliação e paz, regional e internacional, e

4. O testemunho conjunto tornado mundial pelo Re-
sponsável Ecuménico do Conselho dos Bispos.

O Responsável do Pessoal Ecuménico, Rev. Dr. Stephen 
J. Sidorak, Jr., lembra-nos sobre o Princípio Lund e resume-o 
desta forma: as igrejas devem “agir em conjunto sobre todos 
os aspectos, excepto aqueles em que profundas diferenças de 
convicção as levam a agir separadamente”. O Princípio Lund 
ainda é o conhecimento mais prático disponível para aqueles 
que levam a sério o empenho ecuménico da Igreja Metodista 
Unida, como declarado no Preâmbulo da sua Constituição.

Relatório de Resumo Executivo do Gabinete de Unidade Cristã  
e Relações Inter-religiosas do Conselho dos Bispos  

à Conferência Geral de 2016
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Introdução

Os Metodistas Unidos acreditam que existe um corpo de 
Cristo. A Primeira Reunião do Conselho Mundial de Igrejas 
em 1948 emitiu uma mensagem, “Cristo tornou-nos Seus, e 
não está Dividido. Ao procurá-Lo encontramo-nos uns aos 
outros”. O Gabinete de Unidade Cristã e Relações Inter-reli-
giosas (GUCRI) do Conselho dos Bispos foi criado pela Con-
ferência Geral de 2012 com o objectivo de incorporar, facili-
tar e desenvolver testemunho credível à medida que tentamos 
incarnar a dádiva da unidade no corpo de Cristo. 

A visão do GUCRI é que a Igreja Metodista Unida teste-
munhe activamente a unidade cristã e aprofunde as relações 
inter-religiosas. A sua missão é ajudar a apoiar o Conselho 
dos Bispos na sua supervisão corporativa destes ministérios 
da igreja.

 

Missão Bíblica, Disciplinar  
e Teológica

A Bíblia contém tudo o necessário para a salvação. Exis-
tem muitas passagens na Bíblia que falam sobre a importân-
cia da unidade da igreja de Cristo. Entre estas estão: Salmos 
133, João 17:20-23, Actos 2:1, 1 Coríntios 12:12-31, Efésios 
2:11-22 e Efésios 4:1-6. Estas passagens suportam o ministé-
rio do GUCRI. 

O Livro de Disciplina de 2012 (conforme alterado) torna 
claro que a unidade é uma prioridade para os Metodistas Uni-
dos. A Constituição (¶ 6, Artigo VI) diz, “…A Igreja Meto-
dista Unida acredita que o Senhor da igreja chama os Cris-
tãos para que trabalhem para a união; e deste modo irá orar, 
procurar e trabalhar para a unidade a todos os níveis da vida 
da igreja. . . “.  Enquanto líderes eclesiais, os bispos têm de 
ter uma “paixão pela unidade da igreja” como uma das suas 
disciplinas (¶ 403.1.e). Além disso, “a função dos bispos é se-
rem os pastores de todo o rebanho e deste modo providenciar 
liderança rumo ao objectivo da compreensão, reconciliação 
e unidade dentro da Igreja—A Igreja Metodista Unida e a 
igreja universal”. E, na “Nossa Tarefa Teológica” (¶ 105), to-
dos os Metodistas Unidos são relembrados, a “Unidade Cristã 
é fundada na compreensão teológica de que através da fé em 
Jesus Cristo somos membros em comum do corpo de Cristo. 
A unidade Cristã . . . é uma dádiva a ser recebida e expressa”.

Princípios Organizacionais

O quadriénio de 2013-2016 tem sido um momento inten-
cional de reestruturação de como a Igreja Metodista Unida 
dá voz formal à sua vocação ecuménica. De acordo com a 
Responsável Ecuménico do Conselho dos Bispos, Bispo 
Mary Ann Swenson, “O GUCRI existe para ajudar os bis-
pos para facilitar o testemunho da Igreja Metodista Unida nos 
ministérios ecuménicos e diálogo inter-religioso. A visão do 
gabinete e o Conselho dos Bispos é celebrar o amor incondi-
cional de Deus para todos e a criação ao viver mais total-
mente na unidade Cristã e ao expandir e aprofundar a gama de 
relações inter-religiosas para que o mundo possa experienciar 
vida abundante”.

O Responsável Ecuménico Eleito do Conselho dos Bis-
pos, Bispo B. Michael Watson, concorda. Acrescenta, “Como 
responsáveis ecuménicos na Igreja Metodista Unida, os bispos 
da denominação são responsáveis por providenciar ligação 
e liderança na procura pela unidade cristã em ministérios, 
missão e estrutura e na procura por relações fortalecidas com 
outras comunidades de fé”. 

O GUCRI vive a visão de Deus na unidade da criação 
através de conversações e cooperação prática para a salvação, 
saúde e paz para todas as pessoas. Desde 2012, o GUCRI 
fortaleceu a Igreja Metodista Unida ao promover a unidade 
e diálogo inter-fé nas comunidades em redor do mundo, pro-
movendo colaboração, testemunho e compreensão entre as 
tradições de fé.

O GUCRI acredita profundamente que congregações 
vitais estão ecumenicamente empenhadas e inter-religiosa-
mente envolvidas, e trabalham para ajudar os bispos a avançar 
para essa visão. O GUCRI está ciente das Quatro Áreas de 
Foco e tem-nas em consideração de um ponto de vista de 
relações de inclusão e inter-fé. 

Lideranças, Educação e Formação

Um grande foco do GUCRI é ajudar a formar Metodis-
tas Unidos naquilo que significa oferecer um testemunho 
ecuménico e inter-religioso. A Rev. Dr.ª Jean G. Hawxhurst, 
Responsável de Pessoal Ecuménico, acredita que “O ecu-
menismo é central a quem somos enquanto Cristãos e vital 
para a integridade do nosso testemunho no mundo”. A re-
sponsabilidade do GUCRI, deste modo, é desenvolver líderes 
Cristãos com princípios que têm uma forte base em todas as 

Relatório quadrienal do Gabinete de Unidade Cristã e Relações  
Inter-religiosas do Conselho dos Bispos à Conferência Geral de 2016
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coisas ecuménicas. Uma das formas como isto é realizado é 
através da Formação Ecuménica e Inter-religiosa Metodista 
Unida (FEIMU) localmente, regionalmente e internacional-
mente. O GUCRI também continua a criar e promover cur-
rículos para ajudar as congregações locais e indivíduos a sa-
ber mais sobre o movimento. 

Nos Estados Unidos, a FEIMU é realizada anualmente 
e é agendada em conjunto com o Workshop Nacional sobre 
Unidade Cristã, que providencia uma oportunidade para os 
participantes falarem com indivíduos de outras comunidades 
cristãs. Até à data, foram realizadas duas sessões FEIMU fora 
dos Estados Unidos, uma das Filipinas em 2013 e a segunda 
na Noruega em 2014. Antes da Conferência Geral de 2020, 
o GUCRI irá realizar sessões FEIMU adicionais na Nigéria 
e Rússia. 

Como parte do foco do GUCRI no desenvolvimento de 
jovens ecumenistas, são oferecidas bolsas para participar 
numa variedade de programas, incluindo a FEIMU. Daphne 
Creasman foi uma participante na FEIMU nos Estados Uni-
dos em 2015. Os interesses de Dapsona eram a “defesa da 
comunidade através de ecumenismo e relações inter-fé”. Um 
dos destaques para ela foi “o poder dos Anglicanos, Católi-
cos, Cientistas Cristãos, Evangélicos, Episcopalianos, Lut-
eranos, Metodistas, Presbiterianos” e outros unidos “num 
movimento de unidade e amor cristão”. “Estou ansiosa por 
responder de forma obediente à minha responsabilidade para 
defender, crescer, liderar, aprender, servir e ensinar dentro da  
. . .  comunidade de fé global”, escreveu Daphne depois.

                  
Como disse o Rev. Dr. Stephen J. Sidorak, Jr., Responsável 

Ecuménico, “Para todos os efeitos, além da valiosa formação 
em si e apesar do potencial não cumprido para a criação de re-
des amplas, sempre e onde quer que a FEIMU seja realizada, 
provou ser uma bênção acrescentada para aqueles que par-
ticipam na mesma, porque concedeu aos metodistas unidos a 
oportunidade de reafirmar como una a nossa fé numa igreja 
verdadeiramente ecuménica, num mundo maravilhosamente 
inter-religioso”.

O GUCRI também utiliza um número de formas para 
comunicar conversações e pensamentos sobre assuntos 
ecuménicos e inter-religiosos. Entre aqueles estão os meios 
sociais, materiais electrónicos e impressos. O gabinete tam-
bém promove as publicações tais como Celebrating God’s 
Love: Living into Christian Unity and Interreligious Rela-
tionships (2015), editado pelo Dr. Donald E.  Messer. Esta 
colecção de ensaios foi concebida como um guia de estudo 
para congregações locais. 

Wonder, Love and Praise: Sharing a Vision of the Church 
do Rev. Dr. Charles M. Wood (2016), um produto do Comité 

de Fé e Ordem da Igreja Metodista Unida, está a ser criado 
para ajudar os Metodistas Unidos a obter uma visão mais 
clara e abrangente do que significa ser igreja. Envolve a her-
ança wesleyana com a tradição cristã enraizada em testemu-
nho da escritura e debate ecuménico contemporâneo.

Diálogos Ecuménicos

 Três diálogos bilaterais ocorreram durante este quadrié-
nio sob os auspícios do Conselho dos Bispos. A Conferência 
dos Estados Unidos do Diálogo Igreja Metodista Unida-Bis-
pos Católicos (iniciou em 1967) começou a sua 8ª Ronda em 
Fevereiro de 2015 e irá reflectir sobre meio século de con-
versações. O objectivo é aproveitar os conhecimentos do que 
foi aprendido e aprofundar as relações entre os católicos ro-
manos e metodistas unidos, para que possam ser preparados 
materiais para uso nas comunidades locais que possam ajudar 
membros das nossas duas tradições a trabalhar em paralelo 
em testemunho vital e missão. 

O Diálogo Igreja Metodista Unida-Igreja Episcopal, 
criado sobre estudo doutrinal, teológico, eclesiológico e 
histórico pelos membros do primeiro comité (2002-2015), 
iniciou uma nova fase do seu trabalho em Maio de 2015. Um 
segundo comité, denominado O Diálogo Igreja Metodista 
Unida-Igreja Episcopal em Total Comunhão, está a trabalhar 
para preparar uma forma de avançar para o reconhecimento 
formal de uma relação de comunhão total. O seu foco reside 
no envolvimento prático de testemunho comum e missão em 
comunidades locais nas quais estão presentes metodistas uni-
dos e episcopalianos. 

Uma terceira conversação bilateral é entre a Igreja Mora-
viana (Províncias do Norte e do Sul) e a Igreja Metodista 
Unida. Este grupo reuniu-se durante quatro encontros entre 
2013 e 2014 e concluiu o seu trabalho com uma afirmação 
que recomenda o reconhecimento de uma relação de total co-
munhão entre as nossas igrejas. Legislação de total comun-
hão está a ser submetida à Conferência Geral de 2016 e aos 
sínodos de cada uma das províncias da Igreja Moraviana em 
2018. 

O Dr. Glen Alton Messer, II, Responsável pelo Pessoal 
Ecuménico,  reflectiu, “Os Moravianos e Metodistas Unidos 
descobriram que os pontos mais fortes que tinham em comum 
são a sua abertura a Cristãos de outras tradições (quando re-
cebem outros para partilhar a Eucaristia com eles), a sua tol-
erância de diversidade eclesiológica e doutrinal (não sentir a 
necessidade de mudar ou descrever a outra igreja de formas 
particulares), e ânsia por estar em missão uns com os outros 
para viver o ministério de Cristo de amor nas comunidades do 
mundo. Em termos simples, já nos estamos a aceitar mutua-
mente. Não só está correcto que existam algumas diferenças 
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nas nossas tradições—vê-mo-las também como forças e 
oportunidades”. Uma das experiências mais poderosas destas 
discussões foi o sentido de que estávamos a descobrir uma 
relação de proximidade que já existe.  

“Os nossos diálogos patrocinados pelo Conselho de Bis-
pos estão a fazer um excelente progresso. O nosso ênfase co-
mum é cada vez mais sobre a afirmação de, e apoio a, relações 
e iniciativas locais nas quais damos testemunho do amor e 
graça de Jesus Cristo”, relata o Dr. Glen Messer.

 

Alcance e Relações Inter-religiosas 

Hoje, a essência do “Espírito Católico” de John Wes-
ley pode provavelmente incluir uma dimensão inter-reli-
giosa. Durante o último quadriénio, o GUCRI participou em 
vários eventos que afectaram vários ministérios ecuménicos 
e inter-religiosos da  igreja, incluindo a Iniciativa Nacional 
Muçulmana-Cristã, duas Mesas Redondas Judaicas-Cristãs, 
Religiões para a Paz-E.U.A. e o Parlamento das Religiões do 
Mundo. 

“Hospitalidade inter-religiosa é a nova vertente que tem 
sido inserida na mesa ecuménica”, reflectiu recentemente 
Dr. Sidorak. Isto foi aprovado pela declaração de Março de 
1978 do Conselho dos Bispos, Unidade Cristã: Imperativos 
e Novos Compromissos, que reconhece, “Correr riscos para 
o evangelho e conversar com diferentes culturas e fés, são 
de facto, tarefas ecuménicas sobre o senhorio de Cristo”. Nas 
palavras do Presidente da Equipa de Liderança do Conselho 
dos Bispos em Relações Ecuménicas e Inter-religiosas, Bispo 
Sudarshana Devadhar, “De uma forma crescente, as activi-
dades e relações inter-fé tornaram-se o “novo normal” em 
todo o mundo”.

O GUCRI vai continuar a tentar alcançar e procurar ser 
um catalisador para o diálogo, compreensão e paz, particular-
mente onde os problemas de extremismo religioso ameaçam 
provocar violência e sofrimento continuados. O GUCRI 
vai também prolongar o seu foco nas relações com tradições 
hindu e budistas.

Testemunho Ecuménico Contínuo

O GUCRI continua a   garantir uma representação 
Metodista Unida em múltiplos órgãos conciliares e grupos 
ecuménicos. Um pilar do trabalho do GUCRI em nome da 
Igreja Metodista Unida e Conselho dos Bispos é apoiar os 

seus parceiros através do compromisso financeiro do Fundo 
de Cooperação Inter-denominacional (FCI).

Através do FCI, o GUCRI colabora, reforça, testemun- 
ha e defende problemas de preocupação mútua, enquanto 
respeita as nossas tradições e distinções únicas. Unimos 
em resposta criativa a preocupações tais como propagação 
da pobreza, injustiça económica e racismo. Por exemplo, o 
Conselho Nacional das Igrejas de Cristo nos E.U.A. e Igrejas 
Cristãs Conjuntas, ambas recentemente nomearam a encar-
ceração em massa como uma prioridade para o CNI. Uma 
reunião do CNI desenvolveu uma “caixa de ferramentas” com 
a intenção de informar e envolver indivíduos, pequenos gru-
pos e congregações, enquanto um programa do Conselho de 
Igrejas Mundial, Igrejas que Acompanham em Situações de 
Conflito, ajuda a preparar comunidades em países onde as re-
ligiões têm sido usadas para alimentar conflitos para evitar e 
lidar com tais lutas. A Responsável Ecuménica do Conselho 
dos Bispos, a Bispo Swenson, serve como a Vice-Moderadora 
do Comité Central do  Conselho Mundial de Igrejas, a pri-
meira bispo mulher a ocupar este alto gabinete. 

A Comissão Conjunta Igreja Luterana Evangélica na 
América (ILEA)-Igreja Metodista Unida em Comunhão 
Total encontra-se regularmente para implementar as nossas 
relações vitais de comunhão total. O GUCRI colabora com os 
Ministérios de Discipulado, a Junta Geral da Igreja e Socie-
dade, a Junta Geral dos Ministérios Globais e os gabinetes de 
contraparte na ILEA neste ministério. De igual modo, contin-
uamos o nosso trabalho com os nossos Parceiros de Comun-
hão Total Pan-Metodista através da Comissão Pan-Metodista. 

O GUCRI e a Comissão Geral de Arquivos e História es-
tão a trabalhar em conjunto para trazer à Conferência Geral 
este ano uma celebração do 200º Aniversário da Igreja Epis-
copal Metodista Africana, com a qual a Igreja Metodista 
Unida tem tido uma relação de Comunhão Total desde 2012.

Conclusão: Unidade do Espírito  
no Vínculo da Paz

Este é um momento na vida da nossa denominação, na 
vida de todo o corpo de Cristo e na vida de toda a criação 
de Deus, em que os Metodistas Unidos têm de “fazer todos 
os esforços para manter a unidade do Espírito no vínculo da 
paz”. Em nome dos nossos bispos, o GUCRI está a trabalhar 
para tornar este chamamento cada vez mais um reflexo do 
nossos testemunho visível.
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Bispo Sudarshana Devadhar, Presidente da Equipa de 
Liderança, Jurisdição do Nordeste, Área Episcopal de Boston

Bispo B. Michael Watson, Secretário da Equipa de Lider-
ança, Responsável Eleito Ecuménico do Conselho dos Bispos, 
Jurisdição do Sudeste, Área Episcopal do Norte da Geórgia

Bispo Christian Alsted, Conferência Central do Norte da 
Europa e Eurásia, Área Episcopal Nórdica-Báltica

Bispo Heinrich Bolleter, Reformado–Europa
Bispo Emilio J. M. DeCarvalho, Reformado–África
Bispo Gaspar João Domingos, Área Episcopal de Angola 

Ocidental
Bispo Elias G. Galvan, Reformado–Estados Unidos
Bispo William Boyd Grove, Reformado–Estados Unidos, 

antigo Responsável Ecuménico do Conselho dos Bispos 
Bispo Kainda Katembo, Área Episcopal do Sul do Congo

Bispo Jonathan D. Keaton, Jurisdição Central do Norte, 
Área Episcopal de Illinois

Bispo Rafael Moreno Rivas, Igreja Metodista de Puerto 
Rico, San Juan, Puerto Rico  

Bispo Albert “Fritz” Mutti, Reformado–Estados Unidos
Bispo Alfred Norris, Reformado–Estados Unidos
Bispo William B. Oden, Reformado–Estados Unidos, an-

tigo Responsável Ecuménico do Conselho dos Bispos 
Bispo Ann B. Sherer-Simpson, Reformada–Estados 

Unidos
Bispo Mary Ann Swenson, Responsável Ecuménica, 

Reformada–Estados Unidos
Bispo Melvin G. Talbert, Reformado–Estados Unidos, 

antigo Responsável Ecuménico do Conselho dos Bispos 
Bispo Gabriel Yemba Unda, Área Episcopal do Congo 

Oriental
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Membros da Equipa de Liderança do Conselho dos Bispos sobre Relações Ecuménicas e Inter-religiosas

Membros do Comité Directivo do Gabinete de Unidade Cristã e Relações Inter-Religiosas

Bispo Mary Ann Swenson, Responsável Ecuménica do 
Conselho dos Bispos, Presidente, Reformada–Estados Unidos

Rev. Dr. Clayton Oliphint, Vice-Presidente, Jurisdição 
Central do Sul

Sr.a Sarah McKinney, Secretária, Jurisdição do Sudeste
Dr.ª Jeanette Bouknight, Igreja Episcopal Metodista 

Cristã, Comunhão Total Representante do Parceiro de Co-
munhão Total

Sr. Charles D. Brower, Jurisdição Ocidental 
Bispo Gaspar João Domingos, Área Episcopal de Angola 

Ocidental 
Dr.ª Gladys Mangiduyos, Conferência Central das 

Filipinas  
Sr.a Darlynn McCrae, Jurisdição do Nordeste 
Rev. Dr. Joon-Sik Park, Jurisdição Central do Norte 
Rev. Knut Refsdal, Conferência Central Europeia 
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Relatório Quadrienal da Comissão Pan-Metodista  
à Conferência Geral da 
Igreja Metodista Unida

Em 2015, a Comissão Pan-Metodista celebrou o seu 30o 
ano de existência e renovou o seu compromisso de trabalho; 
cumprir o seu chamamento em aproximar os metodistas e 
de encontrar caminhos para estar envolvida no ministério 
de modo cooperativo. A declaração de missão da Comissão 
Pan-Metodista indica que este grupo irá “trabalhar para 
definir, determinar, planear e em colaboração com agências 
estabelecidas das várias denominações, executar actividades 
que fomentem uma cooperação expressiva entre as denomi-
nações metodistas nas colaborações.  Essa cooperação inclu-
irá, entre outros, o evangelismo, as missões, as publicações, 
as preocupações sociais e a educação superior”.

 
 A família Pan-Metodista uniu-se em solidariedade 

para falar sobre as injustiças, que têm sido presenciadas em 
muitas das nossas cidades americanas. Essa situação foi es-
pecialmente verificada em Charleston, na Carolina do Sul. A 
congregação Igreja Africana Metodista Episcopal de Eman-
uel [Emanuel African Methodist Episcopal (AME) Church] 
foi testemunha do assassinato hediondo do seu pastor e de 
outras oito pessoas, que assistiam à sessão de estudo da Bíblia 
e deram as boas-vindas a um estranho, a 17 de Junho de 2015. 
Este incidente desafia os metodistas a encontrarem caminhos 
para combater o racismo em todas as frentes, para visual-
mente demonstrarem uma presença metodista e para falarem 
a uma só voz metodista. 

 Está a desaparecer lentamente o obstáculo de não se 
conhecer verdadeiramente o próximo, dado que é fomentada 
a camaradagem e as oportunidades do ministério chamam a 
atenção dos metodistas. O trabalho do Pan-Metodismo tem-
nos desafiado a conhecermos os membros da família meto-
dista e a explorar novos métodos de trabalho em conjunto. A 
jornada não tem sido fácil, mas temos aprendido uns com os 
outros e, no processo, confiamos em Deus. Alguns dos des-
taques da jornada 2013-2016 são:

 ➤ Celebrou-se a vida e o legado dos bispos das de-
nominações metodistas que trocaram a vida pela 
eternidade: 

 ➤ AME—Bispa Sarah Davis (9/11/13) e Bispo Vin-
ton R. Anderson, reformado (9/7/14)

 ➤ AMEZ—Bispo James E. McCoy (13/11/12), Bis-
po Roy Anderson Holmes (4/5/13) e Bispo Cecil 
Bishop, reformado (21/9/13)

 ➤ CME—Bispo Sénior Thomas L. Hoyt, Sr. 

(27/10/13) e Bispo Dotcy I. Isom, reformado 

(20/1/14)

 ➤ UMC—Bispa Leontine Kelly (28/6/12), Bis-

po Frederick Wertz (16/10/2013), Bispo Wayne  

K. Clymer (25/11/2013), Bispo Jack Tuell 

(10/1/2014), Bispo Robert Morgan (16/3/2014), 

Bispo Lloyd Knox (13/4/2014), Bispo Roy Clark 

(27/5/2014), Bispo Martin McLee (6/9/2014), 

Bispo Hermann Sticher (19/12/2014) e Bispo 

Rueben Job (3/1/2015)

• Celebrou-se a eleição de novos bispos: 

 ➤ AME—Bispo Reginald Jackson—Director Ecu-

ménico, actual presidente da Comissão Pan-Me-

todista e Bispo Clement Fugh

 ➤ AMEZ—Bispo W. Darin Moore, Bispo Seth O. 

Lartey e Bispo Michael A. Frencher

 ➤ CME—Bispo Bobby Best, Bispo Marvin F. Tho-

mas e Bispo C. James King

 ➤ UAME—Bispo Adolphus Scott, Jr.

 ➤ UMC—Bispa Sandra Steiner Bell, Bispo Mar-

tin McLee, Bispo Mark Webb, Bispo Johnathan 

Holston, Bispo Ken Carter, Bispo Bill McAlilly, 

Bispa Debra Wallace-Padgett, Bispo Young Jin 

Cho, Bispa Cynthia Fierro Harvey, Bispo Gary 

Mueller e Bispo Mike McKee

• Celebrou-se a reforma dos seguintes bispos:

 ➤ AME—Bispo Cornal Garnett Henning e Bispa 

Carolyn Tyler Guidry

 ➤ AMEZ—Bispo George W. C. Walker, Sr.; Bispo 

S. Chuka Ekemam e Bispo Warren M. Brown

 ➤ CME—Bispo Paul A. G. Stewart e Bispo Ronald 

M. Cunningham

 ➤ UAME—Bispo Michael Moulden

 ➤ UMC—Bispa Mary Ann Swenson, Bispa Linda 

Lee; Bispo Ernest S. Lyght; Bispo Peter Weaver; 

Bispo Charles N. Crutchfield; Bispo William W. 

Hutchinson; Bispa Ann Brookshire Sherer-Simp-

son; Bispo D. Max Whitfield; Bispo Alfred Wes-

ley Gwinn, Jr.; Bispa Charlene Kammerer; Bispo 

William H. Willimon e Bispo Richard J. Wills
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• Celebrou-se a vida e as contribuições dos seguintes 

membros da Comissão Pan-Metodista que trocaram a 

vida pela eternidade: Sr.ª Jerry Ruth Williams (UMC), 

Bispo Roy Anderson Holmes (AMEZ) e Sr. Addison 

Young (AME)

• Saudaram-se novos membros da Comissão Pan-Metodista, 

onde se incluem: Bispa Mary Ann Swenson (UMC)—

Directora Ecuménica; Bispa Jane Allen Middleton (UMC); 

Sr. Byrd Bonner (UMC); Rev. Jay Williams (UMC); Bispo 

Robert Hayes (UMC); Bispo Reginald Jackson (AME); 

Sra. Martinique Mix (AME); Bispo Adolphus Scott 

(UAME); Dr. Ralph Lampkins (UAME); Bispo Darryl 

B. Starnes, Sr. (AMEZ); Bispo Warren Brown (AMEZ); 

Dr. Donnell Williams (AMEZ); Bispo Marvin Thomas 

(CME); Dra. Lisa Allen McLaurin (CME); Sr.ª Ada Suarez 

(CME) e Rev. Keenan Winters (CME)

• A liderança da Comissão Pan-Metodista durante o 

quadriénio 2013-2016 passou do Bispo Alfred Lloyd 

Norris (UMC) para o Bispo Linwood Rideout (UAME) 

e, actualmente, é exercida pelo Bispo Reginald Jackson 

(AME)

• Foi nomeado um grupo de trabalho para desenvolver um 

recurso relativo à Comunhão Plena

• Expressou-se apreço e encorajamento em áreas onde 

estão a ser realizados os eventos pan-metodistas, 

tais como o Renascimento Pan-Metodista na área de 

Detroit, o ministério cooperativo em benefício das 

crianças na Geórgia e a Eclosão Pentecostal na área de 

Alabama-Flórida.

• Foi revista a decisão de realizar apenas um encontro 

anualmente e concordou-se em prosseguir e incorporar a 

utilização de videoconferências e actualizações periódicas 

para manter o contacto e concluir os trabalhos

• Continuou-se a gestão com base no orçamento aprovado 

em 2004. No entanto, a doação para a Campanha Crianças 

na Pobreza foi aumentada, em resultado da doação 

intencional das áreas e da doação recebida através dos 

Encontros Metodistas.

• O Comité do Ensino Superior está a trabalhar para aumentar 

a presença pan-metodista nos seminários. O Comité planeia 

obter modelos de actividade pan-metodista nos campus, 

desenvolver e distribuir um pacote de recursos e, por fim, 

envolver os estudantes pan-metodistas nos trabalhos e 

encontros da Comissão Pan-Metodista. O comité, presidido 

pela Sr.ª Harriet McCabe (UMC), continuou o seu trabalho 

de encorajamento do envolvimento intencional, a todos os 

níveis, das instituições de ensino superior pan-metodistas. 

Está também a trabalhar para estabelecer linhas de 

comunicação para trabalhar na Campanha Crianças na 

Pobreza. A doença prejudicou o envolvimento da Sr.ª 

McCabe durante este quadriénio.
• Reconheceu-se a contribuição contínua do Dr. Luther Smith 

(CME) nos trabalhos para as crianças na pobreza. Ele 
lidera um grupo de chamamento das denominações pan-
metodistas para encontrar caminhos de trabalho conjunto 
sobre este problema e para que haja uma voz uníssona em 
benefício das crianças.

 ➤ Os seminários pan-metodistas estão a trabalhar 
na campanha, procurando caminhos únicos para 
ministrar às crianças e às pessoas que trabalham 
com crianças. 

 ➤ Os relatos das congregações, distritos, conferên-
cias, ou áreas englobadas na campanha que dis-
ponibilizam ministérios às crianças incluem:
❍   Ministério da Escola Dominical Sidewalk, no 

Deserto Sudoeste
❍   “Sacos de Sábado” e o “Dia do Bom Vizinho”, 

na Geórgia.
❍   Ministério das crianças abusadas e negligen-

ciadas
❍    Apoio às agências que trabalham com crianças
❍    Disponibilização de malas para crianças 

adoptivas
❍   Organização e disponibilização de acampa-

mentos, mentoria de ministérios, programas 
de ocupação de tempos livres e tutoria de 
ministérios

❍   Impacto positivo nas crianças do Quénia que 
vivem nas ruas

❍    Satisfação das necessidades das crianças que 
têm sido afectadas pela guerra na Serra Leoa

❍    Formação de parcerias com agências que tra-
balham e defendem os direitos das crianças

 ➤ A Igreja Metodista Unida possui, aproximadamen-
te, vinte e uma conferências anuais com ligações e 
empenhadas a produzir um impacto positivo nas vi-
das das crianças das suas comunidades. Para mais 
informação, consultar o website abaixo indicado.

 ➤ Um website da campanha, www.panmethodist 
campaignforchildren.org, continua a disponibili-
zar relatos e informação relacionados com a cam-
panha. O site também disponibiliza um peque-
no livro em formato digital sobre A Campanha 
Pan-Metodista para as Crianças na Pobreza. (Có-
pias em papel são disponibilizadas pela Comissão 
Pan-Metodista.) Visitas frequentes a este website 
são bem-vindas.

• A Comissão mantém o seu compromisso de visitar e 
interagir com as crianças nos locais dos ministérios efi-
cazes e oferecer contribuições financeiras nessas áreas 
durante a realização dos Encontros Metodistas. Isto foi 
realizado com sucesso em 2012, em Fort Lauderdale, na 
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Flórida; em 2014, o mesmo aconteceu em Wilmington, 
em D.C.; e em 2015 com o Movimento Interconfessio-
nal da Geórgia em Prol das Crianças.

• Deu-se continuidade à prática de reunir Metodistas em 
várias cidades com o objectivo de implementar o es-
treitamento de relações e ministérios Pan-Metodistas. 
Em cada Encontro de Metodistas, cantar-se-á o hino 
“Christ the Church You Gave Is Broken” (Cristo, a Igre-
ja que nos deste está desunida), escrito pelo Bispo UMC 
William Boyd Grove. Louvamos as seguintes congre-
gações pelo seu serviço como anfitriões dos Encontros 
Metodistas: 

 ➤ Igreja CME Williams Memorial (Fort Lauderdale, 
Flórida) 2012

 ➤ Igreja MU First Atlanta (Atlanta, Geórgia) 2013
 ➤ Igrejas UAME St. Paul and Mother (Wilmington, 

Delaware) 2014
 ➤ Templo Shaw AMEZ (Smyrna, Geórgia) 2015

•  Agradeceu-se com apreço as fantásticas contribuições 
de todos os membros da Comissão pelo seu comprom-
isso na missão Pan-Metodista. A Igreja Metodista Uni-
da disponibilizou liderança à comissão, com a eleição 
do Sr. Byrd Bonner para tesoureiro. A Dr.ª Pamela 
Lightsey conduziu os trabalhos relativos ao estabe-
lecimento de um plano estratégico para a comissão. 
A Sr.ª Harriet McCabe foi a presidente do Comité do 
Ensino Superior. O bispo Sylvester Williams (CME) 
foi presidente do Comité de Gestão e liderou o plan-
eamento para as Consultas de 2013 e 2015 dos Bipos 
Metodistas. A bispa Teresa Snorton (CME) é actual-
mente a vice-presidente e em 2016 será a presidente da 
comissão. O Dr. Luther Smith (CME) é o coordenador 
para a Campanha Crianças na Pobreza. A Dr.ª Jeanette 
Bouknight (CME) é a presidente do Comité para os 
Problemas Sociais. 

• A comissão disponibiliza uma página no Facebook e um 
website.

• A Comissão Pan-Metodista reuniu-se em Atlanta en-
tre 20 e 21 de Março de 2015 e preparou a 12a Con-
sulta dos Bispos Metodistas, incluindo os seguintes 
destaques:

 ➤ Aprovou as Declarações Pan-Metodistas sobre 
Racismo e Aumento da Pobreza na América

 ➤ Recomendou que a Comissão Pan-Metodista 
apresente uma aula ou um seminário nos seminá-
rios para educar sobre as denominações Metodis-
tas

 ➤ Aprovou uma bolsa trimestral para o Coordenador 
da Campanha Crianças na Pobreza.

 ➤ Ouviu uma apresentação de Pamela Perkins Carn 
(UMC), coordenadora do programa do Movi-
mento Interconfessional da Geórgia em Prol das 
Crianças, relativa à necessidade de apoio para o 

movimento de defesa dos direitos das crianças e a 
actual legislação

 ➤ Escreveu uma carta de apoio ao projecto de lei a 
apresentar no Senado da Geórgia, dirigida à pre-
sidência do Comité de Justiça Juvenil, Rep. Tom 
Weldon e Senadora Renee Unterman

 ➤ Discutiu matérias relativas à participação das 
denominações Metodistas Negras no Conselho 
Mundial de Igrejas

 ➤ Recebeu um memorando de entendimento entre 
as Igrejas AMEZ, AME e CME, com o propósito 
de consolidar a parceria da juventude e dos jovens 
adultos

 ➤ Encorajou vivamente uma maior participação de 
jovens adultos no trabalho do Pan-Metodismo.

• Participou na Décima Primeira (2013) Consulta dos 
Bispos Metodistas utilizando o tema “Fortalecimen-
to do Metodismo num Período Pós-Denominacion-
al”. 

 ➤ Sete bispos Metodistas Unidos activos estiveram 
presentes na 11a Consulta. Estiveram presentes 
os Bispos Warner Brown, Mary Ann Swenson, 
Marcus Matthews, Jonathan Keaton, Sudarshana 
Devadhar, B. Michael Watson, Lewis J. Holston, 
James King, Jane Allen Middleton, e Woodie 
White, e também o Bispo Alfred Lloyd Norris, 
reformado. 

 ➤ O Bispo John Bryant (AME) fez o discurso de aber-
tura centrando-se no tema. 

 ➤ Cada denominação apresentou as actualizações rela-
tivas ao perfil demográfico actual.

 ➤ Os bispos reafirmaram o seu compromisso de 2011 
em designar ligações nas conferências anuais para a 
Campanha Crianças na Pobreza.

 ➤ O Dr. Bob Farr fez uma apresentação sobre “Reno-
var ou Morrer: Dez Caminhos para Focar a Igreja 
na Missão e na Iniciativa Saudável da Igreja”. 

 ➤ As apresentações sobre os caminhos de fortalec-
imento do Metodismo foram efectuadas pelas se-
guintes pessoas:

 ➤ Fortalecimento do Metodismo através do Culto—
Dr. Marvin Frank Thomas (CME)

 ➤ Fortalecimento do Metodismo através do 
Ministério—Dr. William Watley (AME)

 ➤ Fortalecimento do Metodismo através da Edu-
cação Cristã—Dra. Mary Love (AMEZ)

• Participou na Décima Segunda (2015) Consulta dos 
Bispos Metodistas usando o tema “Renovar, Colaborar, 
Dar Prioridade e Reformar:  Unidos para Fortalecer o 
Metodismo”.

 ➤ Dezassete bispos Metodistas Unidos estiveram 
presentes na 12a Consulta. Estiveram presentes os 
Bispos Warner Brown, Mary Ann Swenson, Jona-
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than Keaton, Sudarshana Devadhar, B. Michael 
Watson, Lewis J. Holston, Jane Allen Middleton, 
Alfred Lloyd Norris, Kenneth Carter, Sally Dyck, 
John Hopkins, Paul Leeland, Bruce Ough, Greg- 
ory Palmer, John Schol, James Swanson, e Roy 
Sano. 

 ➤ As acções tomadas durante a Consulta incluíram
❍   Aprovação de uma declaração sobre o Aumen-

to da Pobreza na América 
❍   Apoio à campanha As Vidas Negras Contam 

(Black Lives Matter) e apresentação de dez 
bolsas para jovens em St. Louis, como parte 
da campanha

❍   Referenciação da oportunidade de destaque do 
trabalho Pan-Metodista durante os Dias Ecu-
ménicos durante as Conferências Gerais de 2016

❍   Reafirmação do compromisso para demonstrar 
uma posição unida entre os Metodistas em diver-
sos assuntos

❍   Recepção de um DVD do documentário “Reflec-
tir, Recuperar, Rejubilar: Preservação da Músi-
ca Sacra da Igreja Negra” pela Junta do Disci-
pulado (UMC)

❍   Aprovação de uma Declaração Pan-Metodista 
sobre o Racismo

 ➤ As apresentações foram efectuadas conforme abaixo 
indicado:
❍   Renovar: “O nosso compromisso renovado 

com o que acreditamos e somos como meto-
distas, o cumprimento da nossa missão no sé-
culo 21” pelo Professor Kevin Watson (UMC) 
da Universidade Emory, Escola de Teologia 
Candler 

❍   Colaborar: “Procurar plataformas de enten-
dimento como Metodistas em assuntos que 
exigem clareza de posições e que são poten-
cialmente ameaçadoras de divisão no seio do 
Metodismo” pelo Bispo W. Darin Moore, Dis-
trito Episcopal do Oeste (AMEZ)

❍   Estabelecer Prioridades pelo Bispo John R. 
Bryant, Bispo Sénior, Quarto Distrito Episco-
pal (AME) 

❍   Reformar pelo Bispo Lawrence Reddick, 
Bispo Sénior, do Oitavo Distrito Episcopal 
(CME), acompanhado dos Bispos Richard K. 
Thompson (AMEZ), John R. Bryant, Bispo 
Sénior (AME), Linwood Rideout (UAME) 
e Warner Brown, Presidente—Conselho dos 
Bispos (UMC)

• Estabeleceu um Plano Estratégico com o objectivo de 
afirmar práticas de Comunhão Plena entre as denominações 
participantes, dando visível testemunho à Comunhão 
Plena, ampliando o trabalho da iniciativa ‘crianças na 
pobreza’ e melhorando a utilização das ferramentas 
tecnológicas, para aumentar a comunicação e a imagem 
de marca. Este esforço foi primeiramente presidido pela 
Dr.ª Pamela Lightsey (UMC) e, actualmente, é presidido 
pelo Rev. Dr. Albert Tyson III (AME). De salientar que 
todas as Conferências Gerais deram aprovação à prática da 
Comunhão Plena.

• Partilhou relatórios das Conferências Gerais de 2012 das 
denominações que são membros pan-metodistas e de 
outras reuniões, ou informações assinaláveis

• Encorajou um maior envolvimento de jovens adultos no 
trabalho do pan-metodismo. As denominações que sejam 
membros são convidadas a nomear pelo menos um jovem 
ou adulto jovem para a Comissão. A nomeação da UMC 
para o quadriénio é o Rev. Jay Williams.

• Entabularam-se conversações acerca do envolvimento pan-
metodista com a recém-formada organização das Igrejas 
Cristãs Juntas (Christian Churches Together, CCT) e das 
Igrejas Unidas em Cristo (Churches United in Christ, 
CUIC)

• Com a eleição de novos bispos, damos-lhes as boas-vin-
das e antecipamos a presença dos bispos da Igreja Meto-
dista Unida na Décima Terceira Consulta dos Bispos 
Metodistas, entre os dias 22 a 24 de Março de 2017, 
em Atlanta, Geórgia. 

A Comissão Pan-Metodista valoriza a história, a herança 
e as contribuições de cada ramificação da família metodista e 
anseia estreitar as relações e encontrar caminhos para empen-
har-se no ministério. Glória a Deus!
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A Comissão Pan-Metodista 

Igreja Metodista Episcopal Africana

Bispo Reginald Jackson—Orange, NJ                    Sr.ª Martinique Mix—Atlanta, GA 
 Director Ecuménico   Bispa Carolyn Tyler Guidry—Fairburn, GA
Bispo Cornal Garnett Henning, Sr.—Inglewood, CA  Rev. Albert D. Tyson III—Chicago, IL                                                                  
Sr. Addison Young—Atlanta, GA (Falecido) Dr.ª Letitia Williams-Watford—Montgomery, AL

 

Igreja Metodista Episcopal Africana Sião

Bispo Roy A. Holmes—Chicago, IL (Falecido)  Bispo Kenneth Monroe—Rock Hill, SC
Bispo Darryl B. Starnes, Sr.—Charlotte, NC  Bispo Warren M. Brown—Austell, GA
Rev. Dr. Donnell Williams—Tuscaloosa, AL  Rev.ª Dr.ª Rita Colbert—Mitchellville, MD
Rev. Dr. W. Robert Johnson III—Charlotte, NC  Sr.ª Loretta Goff—Westbury, NY
Sr.ª Lula Howard—Louisville, KY   Sr.ª Elizabeth Reid—Heath Springs, SC
Rev. Maurice Harden—Kannapolis, NC                         Rev. Haven Anderson—Huntersville, NC 
Dr.ª Mary A. Love (Colaboradora)—Charlotte, NC      (Procurador)

Igreja Metodista Protestante da União Africana

Bispo Delbert Jackson—Newark, DE

Igreja Cristã Metodista Episcopal

Bispa Teresa Snorton—Birmingham, AL  Rev. Keenan Winters—Montgomery, AL
    Directora Ecuménica Bispo Sylvester Williams—Cincinnati, OH     
Dr. Luther Smith, Jr.—Atlanta, GA Bispo Marvin Thomas—Cincinnati, OH
Sr.ª Ada Suarez—South Windsor, CT Dr. Leo Pinkett—Atlanta, GA
Rev.ª Dr.ª Lisa Allen McLaurin—Atlanta, GA Dr.ª Jeanette Bouknight—Detroit, MI

 

Igreja Metodista Episcopal da União Americana

Bispo Linwood Rideout III—Wilmington, DE        Bispo Adolphus Scott, Jr.—Woodstown, NJ
Rev. Dr. Ralph T. Lampkins—Wilmington, DE      

Igreja Metodista Unida

Bispa MaryAnn Swenson—Pasadena, CA  Bispo Alfred L. Norris—Jonesboro, GA
 Directora Ecuménica Bispo Robert Hayes—Oklahoma City, OK
Jane Allen Middleton—Woodstock Valley, CT Sr.ª Harriet McCabe—Naperville, IL
Rev.ª Victoria Baldwin—Mt. Olive, MS Rev. Dr.ª Pamela Lightsey—Boston, MA
Sr.ª Dee Hicks—Las Vegas, NV Rev. Jay Williams—Boston, MA
Rev. Dr. Stephen J. Sidorak, Jr. (GUCRI)—NY, NY Dr. Byrd Bonner—San Antonio, TX
Sr. Chad Bumgardner (Colaborador)—Charlotte, NC  
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“A Igreja tem um futuro na medida em que pode chegar a 
mais pessoas, a pessoas mais jovens e a pessoas mais diver-
sas. Não nos podemos focar em apenas um grupo. Temos de 
atingir os três grupos”

—Dr. Lovett Weems

A Comissão Geral sobre Religião e Raça (CGRR) foi 
criada pela Igreja Metodista Unida em 1968  para lidar 
com a agitação turbulenta, ainda que tivessem sido liber-
tadas novas e esperançosas possibilidades, na medida em 
que a segregação e separação racial legalizadas estavam a 
ser desmanteladas na igreja e sociedade. A comissão foi 
o veículo através do qual a denominação convidou cauca-
sianos e pessoas de cor para uma mesa comum para deba-
terem o racismo institucional e envolverem-se em novas 
conversações sobre o que poderia ser uma Igreja global e 
verdadeiramente dessegregada. A tarefa e missão era criar 
um curso para viver o evangelho de Jesus Cristo em for-
mas mais autênticas e libertadoras.

Ainda assim, a quebra de barreiras e representação mais 
racialmente inclusiva na burocracia da Igreja não foi sempre 
traduzida em congregações mais abertas e receptivas. A maior 
parte das congregações dos Estados Unidos são maioritaria-
mente mono-raciais e divididas por classe económica. A Igreja 
dos Estados Unidos é composta por 94 por cento de caucasia-
nos, de acordo com o Conselho Geral de Finanças e Admin-
istração, ainda que a população da nação seja, estimado por 
alguns, apenas 65 por cento de caucasianos. Apesar de a pop-
ulação global ser crescentemente mais jovem, composta por 
mais mulheres, bilingue e pobre, a face da Igreja Metodista 
Unida e os seus responsáveis pelas decisões continuam a ser 
predominantemente caucasianos, homens, que falam inglês 
e com idade superior a 55 anos de idade, com rendimentos 
bastante acima da maioria das pessoas que vivem no mundo.

É neste contexto que a Comissão Geral sobre Religião 
e Raça está a convidar e a liderar a Igreja em novas conver-
sações sobre a nossa relevância à medida que procuramos ser-
vir entre um mundo que é vastamente diferente do que quando 
a agência começou, enquanto ainda reconhece a persistência 
do racismo e xenofobia no nosso seio. 

Como resultado do trabalho da CGRR, a nossa visão é 
que a Igreja a todos os níveis, em todo o mundo, reflicta e 
valorize a dádiva da diversidade de Deus. O nosso trabalho 
e ministério da CGRR é criar a capacidade da Igreja Meto-
dista Unida a todos os níveis ser contextualmente relevante e 
chegar a mais pessoas, mais jovens e mais diversas à medida 

que criamos discípulos de Jesus Cristo para a transformação 
do mundo. A nossa promessa é providenciar recursos práticos 
e apoiar lideres em toda a Igreja para ajudá-los a envolver-se 
e a aceitar a diversidade cultural presente nas congregações e 
comunidades.

O Modelo do Ministério da CGRR reflecte as priori-
dades da agência em termos de visão, missão e promessas 
no Ministério. As três áreas do modelo do ministério—Com-
petência Intercultural, Equidade Institucional e Conversações 
Vitais—são a base para todos os esforços da CGRR. Tudo o 
que a CGRR faz está associado ao nosso empenho para nos 
focarmos nestas áreas ao serviço da missão da agência e da 
Igreja. 

Apesar de ambos os avanços da sociedade no desman-
telamento do racismo e xenofobia em todo o mundo, tem 
havido um aumento claro de actos de violência e ódio mo-
tivados pela raça, género, religião, nacionalidade, etnia, tribo 
e cultura. O racismo e discriminação cultural na Igreja tam-
bém continua ser um problema. O papel da CGRR é preparar 
lideres e sistemas para serem vigilantes face à discriminação 
e opressão, construírem relações e trabalharem para obter 
soluções que defendam a honra, a dignidade, direitos e dádi-
vas de todos. O nosso papel é também garantir que a Igreja 
Metodista Unida está proactivamente a enfrentar a realidade 
de que se não começarmos a envolver com e a relacionar com 
aqueles que não reflectem o perfil demográfico do Metodista 
Unido médio, o impacto dos nossos membros e ministério vai 
continuar a decrescer.

Neste quadriénio, a CGRR estabeleceu um número 
de parcerias com as conferências anuais, igrejas locais 
e seminários/universidades com o objectivo de aprender 
mutuamente e desenvolver soluções inovadoras para as 
barreiras chave que as instituições enfrentam para atingir 
mais pessoas, pessoas mais jovens e pessoas mais diversas. 
A CGRR está a providenciar apoio, recursos e assistência 
técnica a parceiros sobre problemas, tais como nomeações 
trans-raciais/trans-culturais, competência intercultural, 
desenvolvimento de liderança étnica racial, revitalizar e 
reformar as comissões de conferência sobre religião e raça 
e criar círculos de diálogo sobre problemas de racismo 
e tribalismo. Os recursos desenvolvidos e a informação 
reunida destas parcerias são transferíveis e distribuídos 
através da conexão. 

Durante dois quadriénios, o conselho de administração da 
CGRR tem-se focado na criação de um ministério relevante e 

Comissão Geral sobre Religião e Raça
Resumo do Relatório Quadrienal 2012-2016
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uma agência sustentável que cumpre as promessas da agência 
e a missão da Igreja. À medida que olhamos para o futuro, 
já começámos a tomar medidas para aumentar o impulso 
positivo que construímos. A CGRR submeteu legislação às 
Conferências Gerais de 2012 e 2016 para actualizar os man-
datos da agência. Estes mandatos mantêm o espírito do tra-
balho histórico e compromisso da agência ao mesmo tempo 
que clarifica, simplifica e foca o seu trabalho para aumentar 
a competência intercultural, equidade institucional e conver-
sação vital em conferências anuais e igrejas locais. 

A Comissão Geral sobre Religião e Raça procura apoiar 
e preparar a Igreja para um novo dia, um mundo diferente e 
uma Igreja que nunca existiu antes. 

Submetido por:

Erin M. Hawkins  Bispo Minerva G. Carcaño
Secretária-Geral  Conselho de Administração,  

Presidente
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“A Igreja tem um futuro na medida em que pode chegar a 
mais pessoas, a pessoas mais jovens e a pessoas mais diver-
sas. Não nos podemos focar em apenas um grupo. Temos de 
atingir os três”

—Dr. Lovett Weems

Sobre a Comissão Geral sobre  
Religião e Raça

A Comissão Geral sobre Religião e Raça (CGRR) foi cri-
ada pela Igreja Metodista Unida em 1968 para lidar com a ag-
itação turbulenta, ainda que tivessem sido libertadas novas e 
esperançosas possibilidades, na medida em que a segregação 
e separação racial legalizadas estavam a ser desmanteladas na 
igreja e sociedade.

A comissão foi o veículo através do qual a denominação 
convidou caucasianos e pessoas de cor para uma mesa co-
mum para debaterem o racismo institucional e envolverem-se 
em novas conversações sobre o que poderia ser uma Igreja 
global e verdadeiramente dessegregada. A tarefa e missão era 
criar um curso para viver o evangelho de Jesus Cristo em for-
mas mais autênticas e libertadoras.

Ainda assim, a quebra de barreiras e a representação ra-
cialmente mais inclusiva na burocracia da Igreja nem sem-
pre se traduziu em congregações mais abertas e receptivas. A 
maior parte das congregações dos Estados Unidos são maior-
itariamente mono-raciais e divididas por classe económica. 
A Igreja dos Estados Unidos é composta por 94 por cento de 
caucasianos, de acordo com o Conselho Geral de Finanças 
e Administração, ainda que a população da nação seja, esti-
mada por alguns, apenas 65 por cento de caucasianos.

Apesar de a população global ser crescentemente mais 
jovem, composta por mais mulheres, bilingue e pobre, a face 
da Igreja Metodista Unida e dos seus responsáveis pelas de-
cisões continuam a ser predominantemente caucasianos, 
homens, que falam inglês e com idade superior a 55 anos de 
idade, com rendimentos bastante acima da maioria das pes-
soas que vivem no mundo.

É neste contexto que a Comissão Geral sobre Religião 
e Raça está a convidar e a liderar a Igreja em novas conver-
sações sobre a nossa relevância à medida que procuramos ser-
vir num mundo que é vastamente diferente do que quando a 
agência começou, embora reconheça ainda a persistência do 
racismo e da xenofobia no nosso seio. 

Como resultado do trabalho da CGRR, a nossa visão é 
que a Igreja a todos os níveis, em todo o mundo, reflicta e 
valorize a dádiva da diversidade de Deus.

O nosso trabalho e ministério da CGRR é criar a capaci-
dade da Igreja Metodista Unida a todos os níveis ser contex-
tualmente relevante e chegar a mais pessoas, mais jovens e 
mais diversas à medida que criamos discípulos de Jesus Cristo 
para a transformação do mundo.

A nossa promessa é providenciar recursos práticos e 
apoiar lideres em toda a Igreja para ajudá-los a envolver-se 
e a aceitar a diversidade cultural presente nas congregações 
e comunidades.

O Modelo do Ministério da CGRR reflecte as priori-
dades da agência em termos de visão, missão e promessas no 
Ministério. As três áreas do modelo do ministério—Competên-
cia Intercultural, Equidade Institucional e Conversações Vi-
tais—são a base para todos os esforços da CGRR. Tudo o que a 
CGRR faz está associado ao nosso empenho para nos focarmos 
nestas áreas ao serviço da missão da agência e da Igreja. 

Competência Intercultural 

A Competência Intercultural é mostrada quando os in-
divíduos e grupos possuem competências, consciencialização 
e compromisso para criarem relações autênticas ultrapassando 
linhas de diferença. A CGRR trabalha como um catalisador e 
parceiro com outros líderes na Igreja Metodista Unida que 
apoiam o desenvolvimento de líderes interculturalmente com-
petentes envolvidos no ministério que promove a diversidade 
intencional e a equidade.

A CGRR forma, providencia recursos e reúne os lideres 
no sentido de desenvolver competências interculturais, o que 
apoia e prepara os lideres para criarem ministérios relevantes 
que reflectem a diversidade em seu redor.

Equidade Institucional 

A equidade institucional está presente quando as políti-
cas, processos e sistemas da Igreja e mundo funcionam ig-
ualmente bem para todas as pessoas, independentemente da 
raça, género, idade e estatuto socioeconómico. A equidade 
terá sido alcançada quando não existirem grupos sistemati-
camente prejudicados e nenhumas disparidades na vida e 
ministério, bem como resultados que possam ser demonstra-
dos com base na afiliação de grupo. A CGRR está a examinar 
de forma crítica expressões de injustiça racial e cultural nos 
contextos locais: definir objectivos para os ultrapassar, medir 
intencionalmente o progresso e encontrar líderes cultural-
mente competentes (leigos e clérigos) para promover e suste-
ntar a equidade institucional.  Colaboramos com líderes para 

Comissão Geral sobre Religião e Raça
Relatório do Quadriénio 2013-2016
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avaliar programas, missão, pessoal, prioridades orçamentais 
e desenvolvimento de liderança e acesso para garantir que a 
Igreja está a alcançar, a servir e a trazer para a participação 
membros que sejam pessoas mais jovens e mais diversas.

Conversações Vitais

Uma das maiores barreiras face a relações autênticas 
em todas as linhas de diferença na Igreja é a nossa incapaci-
dade de nos envolvermos em acções honestas e abertas que 
geram conversações sobre divisões raciais, tribais e culturais. 
A CGRR está a iniciar e a modelar conversações sagradas 
em toda a Igreja sobre raça, diversidade cultural dentro da 
comunidade global e equidade institucional. A CGRR está a 
facilitar e a incentivar conversações directas, respeitáveis e 
sagradas sobre como a Igreja pode melhor desafiar a parcial-
idade racial, étnica e cultural e a injustiça institucional. Ao 
falar sobre o que nos divide, assim como sobre o que nos une 
enquanto pessoas de fé, somos capazes de aprofundar a nossa 
fé e viver numa comunidade mais amada. 

Contexto para Ministério

Apesar de ambos os avanços da sociedade no desman-
telamento do racismo e xenofobia em todo o mundo, tem 
havido um aumento claro de actos de violência e ódio mo-
tivados pela raça, género, religião, nacionalidade, etnia, tribo 
e cultura. Alguns exemplos incluem:

• Xenofobia na África do Sul: Afectadas por uma alta taxa 
de desemprego, as relações entre locais e estrangeiros 
têm-se deteriorado em violência fatal.

• Crise de migrantes: Entre os primeiros trimestres de 
2014 e 2015, existiu um aumento de 86 por cento na 
quantidade de pessoas que solicitaram asilo na Europa. 
No primeiro trimestre de 2015, 185 000 pessoas solici-
taram asilo na União Europeia (UE), de acordo com os 
dados lançados pelo gabinete de estatística da UE. A 
Organização Internacional para a Migração afirmou que 
mais de 1 900 migrantes e refugiados morreram quando 
tentavam a perigosa viagem de travessia do Mediterrâ-
neo para a Europa durante meados de 2015.

• Chibok, Nigéria: Duzentas e dezanove raparigas foram 
raptadas em 2014. Militantes raptaram as raparigas 
de uma escola particular num movimento que iniciou 
a condenação mundial da brutalidade do grupo, assim 
como a campanha internacional #BringBackOurGirls.

• Mindanao, Filipinas: Esquadrões da morte e mortes 
extrajudiciais na ilha principal meridional de Mindan-
ao resultaram em mortes de centenas, incluindo tra-
balhadores de meios de comunicação e crianças de rua.

• Discriminação racial, “Driving While Black” e #Black-
LivesMatter: Sandra Bland, Eric Gardner, Mike Brown, 

Freddie Gray e muitas outras pessoas de cor foram víti-
mas de violência e assassínio às mãos da polícia.

• Imigração: O Government Accountability Office (Ga-
binete de Prestação de Contas do Governo) dos Esta-
dos Unidos relata que em 2014 a Customs and Border 
Protection (Alfândega e Protecção de Fronteiras) dos 
Estados Unidos repatriou 93 por cento de crianças não 
acompanhadas com idade inferior a 14 anos de idade do 
México e Canadá sem documentar como decidiram que 
as crianças estavam seguras quando regressassem aos 
seus países de origem.

• Mortes em massa e crimes de ódio: Morte motivada 
por racismo de nove negros que estudavam a Bíblia na 
histórica Igreja Episcopal Metodista Africana Emanuel, 
na Carolina do Sul. 

O racismo e discriminação cultural na Igreja também 
continua ser um problema:

• A cada ano, os bispos e superintendentes de distrito re-
latam um número consistente de igrejas que recusam 
aceitar uma pessoa de cor ou uma mulher como pastor.

• Os líderes africanos relatam que as afiliações tribais po-
dem levar à exclusão de alguns em aceder a posições de 
liderança de conferência.

• Os processos de tomada de decisão da Igreja, assim 
como a organização da Igreja a favor da mentalidade 
americana, valores e comportamentos em detrimento 
das conferências centrais. 

• Os membros migrantes de igrejas europeias estão à 
procura de formas de serem incluídos como parceiros 
totais no ministério da Igreja.

• A resistência vocal aos Actos de Arrependimento no que 
diz respeito aos Nativos Americanos.

• Algumas igrejas não têm vontade de servir como es-
tações de hospitalidade e santuário para pessoas sem 
documentos. 

• Decréscimo do apoio para o Fundo de Educação Minis-
terial e Fundo de Universidade Negra.

No âmago destas realidades, muitos perguntam: “Onde 
está a Igreja?” ou “Porque acontecem estas coisas na Igreja?” 
O papel da CGRR é preparar lideres e sistemas para serem 
vigilantes face à discriminação e opressão, construírem re-
lações e trabalharem para obter soluções que defendam a 
honra, a dignidade, direitos e dádivas de todos. O nosso papel 
é também garantir que a Igreja Metodista Unida está proacti-
vamente a enfrentar a realidade de que se não nos começar-
mos a envolver e a relacionar com aqueles que não reflectem 
o perfil demográfico do Metodista Unido médio, o impacto 
dos nossos membros e ministério vai continuar a decrescer.
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Destaques do Ministério este Quadriénio

A agência, que tem estado no processo de reviravolta or-
ganizacional desde 2008, tem estado principalmente preocu-
pada com a revisão e reformulação da sua missão, visão e ca-
pacidade interna de ser um ministério com valor acrescentado 
na vida da Igreja. Isto resultou em grandes alterações no pes-
soal e estruturas da junta, eliminação ou re-desenvolvimento 
de programas históricos e práticas e o discernimento de novos 
ênfases que apoiam eficazmente o ministério ao nível da con-
ferência anual e igreja local. 

A Resolução 6024 solicitou à Comissão Geral sobre 
Religião e Raça e à CGEPM, em consulta com as Mulheres 
Metodistas Unidas, a criação um instrumento de monitor-
ização para avaliar provas de racismo em programas para e 
com mulheres, crianças e juventude.  Em resposta, criámos 
em conjunto uma ferramenta que está disponível ao contactar 
qualquer um dos nossos gabinetes.

Aprendendo e Providenciando Recursos a Parcerias 

Neste quadriénio, a CGRR estabeleceu um número de par-
cerias com as conferências anuais, igrejas locais e seminários/
universidades com o objectivo de aprender mutuamente e 
desenvolver soluções inovadoras para as barreiras chave que 
as instituições enfrentam para atingir mais pessoas, pessoas 
mais jovens e pessoas mais diversas. A CGRR está a provi-
denciar apoio, recursos e assistência técnica a parceiros sobre 
problemas, tais como nomeações trans-raciais/trans-culturais, 
competência intercultural, desenvolvimento de liderança ét-
nica racial, revitalizar e reformar as comissões de conferência 
sobre religião e raça e criar círculos de diálogo sobre prob-
lemas de racismo e tribalismo. Os recursos desenvolvidos e 
a informação reunida destas parcerias são transferíveis e dis-
tribuídos através da conexão. Apesar de a CGRR gastar uma 
quantidade considerável de tempo e recursos em parcerias já 
existentes, continuamos a providenciar apoio a conferências, 
igrejas e entidades Metodistas Unidas como solicitado.

As conferências parceiras incluem:
Arkansas Nova Inglaterra
Noroeste do Texas Virgínia Oeste
Texas Central Illinois do Norte
Grandes Planícies Área de Michigan
Rio Texas Ohio Ocidental
Sudoeste do Deserto Tennessee
Montanhas Rochosas Memphis
Califórnia Pacífico Flórida
Baltimore-Washington Mississippi
Grande Nova Jérsia Carolina do Norte
Pensilvânia Oriental Carolina do Sul

Os seminários/universidades parceiros incluem:
Seminário Teológico Evangélico Garret
Escola de Teologia Claremont
Universidade de África

As igrejas locais parceiras incluem:  
St. John’s Downtown – Houston, Texas
Church for all People – Columbus, Ohio
Epworth UMC – Gaithersburg, Maryland
Whitefish Bay UMC – Whitefish Bay, Wisconsin
City Well UMC – Durham, Carolina do Norte

Fundo de Acção CORR

O Fundo de Acção CORR (financiado pelo Fundo de 
Auto-determinação de Grupos Minoritários) é o fundo para 
bolsas administrado pela CGRR. Este quadriénio, a agência 
atribuiu mais de 2 milhões de dólares a mais de 30 projectos 
representando igrejas locais; distritos; conferencias anuais, 
jurisdicionais e centrais; seminários e outras entidades con-
exionais. Adicionalmente, o Fundo de Acção CORR provi-
denciou vários eventos de aprendizagem para bolseiros para 
apoiar o planeamento de longo alcance, a avaliação eficaz e 
a sustentabilidade financeira. As bolsas foram providencia-
das para apoiar as iniciativas criativas que demonstraram um 
pensamento arrojado e inovador; alcançaram mais pessoas, 
pessoas mais jovens e pessoas mais diversas; e resultaram 
numa mudança a longo termo que pôde ser reproduzida.

Técnica de Balanced Scorecard

Em Fevereiro de 2013, a CGRR começou a trabalhar 
com o Balanced Scorecard Institute para desenvolver uma 
organização mais focada na estratégia e para melhorar o alin-
hamento organizacional, a priorização de projectos, as co-
municações internas e externas e o desempenho no que diz 
respeito a atingir os seus objectivos estratégicos. O resultado 
foi a criação de um Balanced Scorecard, que criou uma sin-
ergia entre as nossas aspirações estratégicas; excelência de 
programa, excelência operacional e liderança de pensamento. 

O Futuro

Durante dois quadriénios, o conselho de administração 
da CGRR tem-se focado na criação de um ministério rele-
vante e uma agência sustentável que satisfaz as premissas da 
agência e a missão da Igreja. À medida que olhamos para o 
futuro, já começámos a tomar medidas para aumentar o im-
pulso positivo que construímos.

• Novos mandatos: A CGRR submeteu legislação às 
Conferências Gerais de 2012 e 2016 para actualizar os 
mandatos da agência. Estes mandatos mantêm o espíri-
to do trabalho histórico e compromisso da agência ao 
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mesmo tempo que clarifica, simplifica e foca o seu tra-
balho para aumentar a competência intercultural, equi-
dade institucional e conversação vital em conferências 
anuais e igrejas locais. 

Plano do Ministério para 2017-2020

A CGRR também começou a definir os seus objectivos 
para o próximo quadriénio, que estão relacionados com duas 
das quatro áreas de foco. Alguns exemplos das áreas de im-
pacto e objectivos incluem:

•  Implementar uma formação e programa de educação 
abrangentes para congregações, juntas do ministério 
ordenado e outros grupos conexionais sobre competên-
cia intercultural, equidade institucional e conversações 
vitais que vão afectar os líderes leigos e do clero. A 
formação e educação oferecidas vão resultar em líderes 
clérigos que estão melhor preparados com capacidades 
para se envolverem no ministério em cenários cultural-
mente diversos, guias leigos que estão preparados e 
habilitados para liderar ministérios que atingem várias 
populações e congregações que são tornadas mais vi-
tais porque possuem as competências de criar pontes no 
seio da diversidade.

•  Oferecer recursos educacionais impressos e na internet 
que podem ser usados por líderes individuais e bem 
como por grupos de ministério para aumentar a sua 
eficácia no ministério. 

•  Fazer crescer o número de pastores e congregações 
que são preparados de forma adequada para e apoiados 
para manterem nomeações trans-raciais/trans-culturais 
saudáveis. Este esforço requer trabalho com pastores, 
congregações e lideres de conferência (isto é, o gabi-
nete e a Junta do Ministério Ordenado) para identificar 

e providenciar formação e suporte para pastores que vão 
para a sua primeira nomeação trans-racial/trans-cultur-
al ou que se vão encontrar em situações desafiadoras. 
Com formação e suporte, esperamos reduzir situações 
e conflitos que debilitam o ministério e prejudicam os 
pastores, as suas famílias e as congregações.  

•  Apoio para o desenvolvimento e manutenção de igrejas 
étnicas específicas, assim como igrejas multiculturais. 

•  Implementação de um programa de pesquisa que provi-
dencia dados valiosos e melhores práticas no ministério 
global, multicultural e inclusivo. A CGRR vai realizar 
uma pesquisa sobre tópicos que incluem, mas não es-
tão limitados a: multiculturalismo na IMU, o estado de 
nomeações trans-raciais/trans-culturais, disparidades 
raciais nas vidas e carreiras dos clérigos, ministério 
multicultural na Europa e diversidade cultural entre a 
liderança da IMU. Os resultados serão partilhados am-
plamente e serão criados recursos para terem um impac-
to prático no ministério da igreja local. 

•  Apoiar a justa resolução de alegações de discriminação. 
A CGRR vai servir como um defensora, formadora e 
consultora do processo justo para pessoas que apresen-
tam queixas de discriminação, liderança de conferência 
e congregações. 

A Comissão Geral sobre Religião e Raça procura apoiar 
e preparar a Igreja para um novo dia, um mundo diferente e 
uma Igreja que nunca existiu antes. 

Submetido por:

 

Erin M. Hawkins  Bispo Minerva G. Carcaño
Secretária-Geral  Conselho de Administração, 

Presidente
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Nas Comunicações Metodistas Unidas, consideramos que 
as comunicações são mais do que informação e tecnologia, 
mais do que relações públicas e marketing, mais do que notí-
cias e produção de vídeo. A Comunicação é um ministério, 
um veículo de partilha do amor de Deus e para produzir um 
impacto positivo na vida das pessoas.

Divulgar a nossa história

Uma boa partilha de histórias está no coração da missão 
das Comunicações Metodistas Unidas—informar, integrar e 
inspirar. Ajudamos a Igreja Metodista Unida a transmitir a 
história do amor de Deus através de pesquisa, tecnologia e co-
municação estratégica. Transmitimos mensagens de recuper-
ação e esperança, convidamos pessoas para uma relação com 
uma comunidade de fé e partilhamos mensagens inspiradoras 
de indivíduos e congregações que vivem a sua fé. 

As Comunicações Metodistas Unidas pretendem au-
mentar o reconhecimento e visibilidade da denominação nas 
comunidades e nações em todo o mundo. Trabalhamos em 
nome de toda a Igreja—igrejas locais, conferências anuais e 
agências gerais—para criarmos uma voz una para a Igreja no 
mundo.

Trabalhar em parceria com igrejas locais

A comunicação eficaz é vital para ajudar as igrejas no 
crescimento através de locais de culto convidativos e inspi-
radores—locais onde as congregações estão totalmente en-
volvidas na missão e no apoio aos desfavorecidos. 

Trabalhamos em parceria com congregações para o desen-
volvimento de líderes e para chegarmos a uma nova geração de 
jovens adultos que procuram uma mudança positiva. Produzi-
mos recursos de forma a permitir que as igrejas locais fomen-
tem o reconhecimento conquistado pela campanha publicitária 
nacional Repensar a Igreja. Continuamos a fornecer bolsas e 
recursos Repensar a Igreja, para a convergência das igrejas e 
para que façam a diferença através do serviço comunitário. 

As oportunidades presenciais e online de formação aju-
dam os líderes da igreja a desenvolverem as capacidades 
necessárias para chegar às pessoas na missão e ministério, en-
quanto a newsletter MyCom partilha regularmente sugestões 
e ferramentas para os ajudar a comunicar com maior eficá-
cia. O directório Find-A-Church (Encontrar uma igreja) dis-
ponibiliza um localizador de ministérios da igreja e permite 
que as igrejas locais destaquem as suas ofertas às pessoas que 
procuram uma igreja perto de casa.

Inspirar pessoas em todo o mundo

Numa igreja com 12,8 milhões de membros, espalhada 
por quatro continentes e que trabalha em missão em 135 
países, a comunicação é um elo essencial que une pessoas e 
ministérios numa conexão mundial. 

As Comunicações Metodistas Unidas são uma agência 
mundial com um objectivo global que se mantém na van-
guarda e no epicentro do nosso planeamento estratégico. 
Pensamos a nível global porque observamos o mundo como o 
nosso local de culto.

Números relevantes

5,7 milhões de consultas anuais ao Website
2 milhões de visualizações anuais de 
 Find-A-Church
1 milhão de recursos e produtos distribuídos 
 anualmente 
18.000 pessoas formadas em cada quadriénio
Mais de 500.000 seguidores nas redes sociais
289.500 subscritores

A ligar pessoas e informação

O Website oficial da denominação, UMC.org, é um canal 
de histórias, recursos e de todos os aspectos ligados à Igreja 
Metodista Unida. A revista Interpreter (Intérprete) partilha 
histórias e informação para desenvolvimento do crescimento 
espiritual e ajuda os membros da igreja na vivência do seu 
discipulado através de formas que vão além do culto semanal. 

O Serviço de Notícias Metodista Unido disponibiliza 
notícias, elementos e comentários sobre o que acontece na 
Igreja. InfoServ esclarece a posição da Igreja sobre temas ac-
tuais e dá resposta aos que procuram assistência, enquanto o 
nosso manual Metodista Unido está repleto de informação ex-
austiva sobre a igreja e como vivemos a nossa missão global. 

Adoptar as tecnologias emergentes

Ao longo da sua história de 75 anos, as Comunicações 
Metodistas Unidas aspiram estar sempre no primeiro plano 
da comunicação em massa, utilizando os meios de imprensa 
diários, desde a escrita, a rádio, a produção cinematográfica, 
a TV, a publicidade e os meios digitais. Estas ferramentas 
moldaram a forma como a igreja transmite a fé e capacita 
as pessoas. Tentamos criar um ambiente de comunicação 
dinâmico e encontrar novas formas para estabelecer pontes 
no que o digital divide. 

Comissão Geral das Comunicações
(Comunicações Metodistas Unidas)
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Usamos canais de redes sociais para alcançar e envolver 
mais pessoas e criar locais para estas, de forma a que possam 
conversar entre elas, bem como para promover oportunidades 
para que as pessoas participem no ministério. Chegamos a 
milhões de pessoas através de vários canais e continuamos a 
observar crescimento no envolvimento boca-a-boca e de ano 
para ano. Os meios digitais levaram à evolução da iniciativa 
Repensar a Igreja na utilização de Websites interactivos e re-
des sociais para comunicarmos com os que procuram, em vez 
de irmos à sua procura. 

Um curso de formação online, Transmitir Fé no século 
XXI, ajuda os líderes da igreja a utilizarem os novos meios de 
comunicação para transmitir histórias de fé, enquanto o nosso 
serviço de alojamento web permite-lhes estabelecer uma pre-
sença online para as suas igrejas.

Noutras zonas mundiais com menor número de serviços, 
estamos a utilizar as novas tecnologias para ultrapassarmos as 
barreiras da comunicação e fortalecimento da rede da Igreja 
Metodista Unida, desde a liderança, passando pelos membros 
das igrejas locais e abrangendo os residentes locais. As tecno-
logias emergentes podem permitir o acesso a informação que 
melhora a qualidade de vida das pessoas. Ajudamos as igrejas 
a integrar novas e inovadoras tecnologias de comunicação nos 
seus ministérios para zonas do mundo que se encontram na 
cauda dos avanços tecnológicos.

Compreender e servir as nossas audiências

Mais do que nunca, somos uma agência orientada para 
a pesquisa, baseando o nosso planeamento estratégico e 

trabalho diário em dados e contributos sólidos. A pesquisa 
disponibiliza análises sobre o que é importante para o nosso 
público-alvo, quer sejam pastores, líderes, membros ou pes-
soas que procuram, e como preferem receber informação. 

Através de questionários, podemos saber mais sobre as 
atitudes e opiniões dos nossos membros, relativas a vários te-
mas que a igreja enfrenta actualmente e avaliar as alterações 
ao longo do tempo, quanto à familiaridade e suporte de inicia-
tivas fundamentais da Igreja. A agência integra dados sobre as 
necessidades, percepções e preferências do seu público-alvo 
nas tomadas de decisões estratégicas e tácticas.  

Construir pontes para o futuro

As Comunicações Metodistas Unidas são uma organi-
zação dinâmica, composta por pessoas que abordam o seu 
trabalho com criatividade, inovação e espírito de cooperação. 

A nossa capacidade em comunicar irá continuar a crescer 
à medida que a tecnologia avança. Ao focarmo-nos no nosso 
futuro e visão como agência, iremos liderar através de novas 
formas de comunicar mensagens que são fundamentais para 
a Igreja mundial. 

À medida que avançamos, tentaremos reconhecer e 
abranger a diversidade da Igreja Metodista Unida. Continu-
aremos a desafiar-nos a nós próprios para alicerçar nos nossos 
sucessos anteriores; e tentaremos lembrar-nos a quem servi-
mos e porquê, para estabelecermos um novo padrão de ex-
celência nas comunicações e chegarmos às pessoas de todo o 
mundo com as boas novas de Jesus Cristo.
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Na família de Cristo não podem existir divisões entre judeus 
e não-judeus, escravos e livres, homem e mulher. Entre nós 
todos são iguais. Isto é, estamos todos em relação comum 
com Jesus Cristo.

(Gálatas 3:28-29 A Mensagem)

A nossa Missão e o nosso Mantra

A Comissão Geral sobre o Estado e Papel da Mulher 
(CGEPM) continua a apoiar as “Quatro Áreas de Foco” da 
Igreja com um ênfase na criação de “Líderes Cristãos com 
Princípios”. Estes líderes comprometem-se com a mensagem 
de Jesus Cristo que reconhece cada pessoa como uma parte 
total e igual da família humana de Deus.

Também reconhecemos que as congregações vitais são 
essenciais para a missão da denominação, “criar discípulos 
de Jesus Cristo para a transformação do mundo”. Uma con-
gregação vital é uma congregação saudável, livre de má con-
duta sexual ou ética por parte doos clérigos, valorizando os 
homens e mulheres de forma igual.

Estas verdades guiam o nosso trabalho.

Educação e Liderança

Em 2013, sob liderança da nova secretária-geral, a 
CGEPM começou este quadriénio realizando uma série de 
sessões de audição na igreja para determinar:  1) o estado da 
inclusão das mulheres na liderança na denominação (leiga e 
do clerical); 2) os desafios (reais e percebidos) que as mul-
heres enfrentam na igreja; e 3) as mudanças de programas/
recursos/sistémicas que são necessárias para obter poder ig-
ual e criação de política a todos os níveis da igreja, sem ter 
em conta o género.

O que concluímos

Apesar de existirem extremos, existem temas comuns na 
igreja. Mais mulheres estão em posições de liderança, apesar 
de o isolamento continuar a ser uma preocupação. A exacer-
bar o problema encontra-se o facto de existirem muito poucos 
colegas homens que apoiem visível e vocalmente o ministério 
e a liderança das mulheres em áreas fortemente populadas por 
denominações que não ordenam mulheres nem apoiam mul-
heres em posições de autoridade.

Ouvimos as histórias de congregações que voltam as cos-
tas às mulheres que pregam. Também ouvimos histórias de 
uma mulher a quem foi negada ordenação mesmo após uma 
recomendação pela sua Junta do Ministério Ordenado e de 

um líder afirmar inequivocamente que as mulheres nunca de-
vem ser eleitas bispos.

Apesar de haver muito trabalho a fazer, as mulheres e 
homens estão a solicitar a nossa ajuda para que a Igreja seja 
intencional na sua inclusão e apoio às mulheres.

Em resposta a preocupações descobertas através de in-
quéritos e sessões de audição, a CGEPM desenvolveu e provi-
denciou formação e recursos para as conferências anuais. Estes 
recursos incluíram o seguinte: a republicação de Words That 
Hurt, Words That Heal; uma série de webinars sobre com-
petências de liderança; o “Clergy Family Summit” para lidar 
com as necessidades das funções em mudança dos cônjuges de 
clérigos e uma página de Internet relacionada com este assunto; 
traduções portuguesa e francesa de Women Called to Ministry 
(Mulheres Chamadas ao Ministério); Deus da Bíblia (um es-
tudo baseado nos nomes usados para Deus na Bíblia); eventos 
de formação em Moçambique, Filipinas e Rússia para lidar 
com as necessidades das mulheres nas conferências centrais.

Mulheres em Números

A CGEPM reuniu informação das conferências anu-
ais, agências de igrejas gerais e seminários Metodistas Uni-
dos para determinar o estado da liderança das mulheres na  
Igreja. Concluímos que 27 por cento doslérigos nos E.U.A. 
são mulheres.

A nossa pesquisa mostrou que, apesar de existirem au-
mentos significativos nos números das mulheres no clero en-
tre 1992 e 2002, a taxa de aumento diminuiu. O crescimento 
nos números das mulheres no clero que são presbíteros em 
plena conexão pode ser melhor descrito como “modesto”.

Ao explorar as possíveis causas do crescimento lento e em 
colaboração com a Junta Geral de Pensões e Benefícios de Saúde 
e a Junta Geral de Educação Superior e Ministério, a CGEPM 
reuniu informação que concluiu que 50 por cento dos estudantes 
do seminário eram mulheres. Apenas 40 por cento dessas es-
tudantes queriam ser ordenadas, 75 por cento escolheram o 
caminho de diácono e 25 por cento o caminho de presbítero.

Não estavam disponíveis estatísticas nas conferências 
centrais. A CGEPM continua os seus esforços para reunir es-
ses dados.

A resolução 6024 solicitou à Comissão Geral sobre Re-
ligião e Raça e à CGEPM, em consultoria com as Mulheres 

Relatório da Comissão Geral sobre o Estado e Papel da Mulher
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Metodistas Unidas que criassem um instrumento de monitor-
ização para avaliar a prova de racismo nos programas para e 
com mulheres, crianças e jovens. Em resposta, criámos con-
juntamente uma ferramenta que está disponível ao contactar 
os nossos escritórios.

Ética Sexual e Defesa

A CGEPM continuou a oferecer apoio e defesa a vitimas 
individuais de má conduta sexual de clérigos e a providenciar 
recursos e formação sobre processos da igreja ao episcopado 
e à liderança das conferências anuais.  A CGEPM trabalhou 
com o Conselho dos Bispos para desenvolver política e for-
mação para a prevenção da conduta indevida e para a rec-
onciliação e cura das congregações e vítimas onde conduta 
indevida ocorreu.

A CGEPM trabalhou colaborativamente com seminários 
Metodistas Unidos na exploração de formação de liderança 
que ensina o respeito por todos (mulheres e homens) e disci-
plina pessoal sobre limites pessoais e o cuidado por si mesmo.  
Estes cursos irão ensinar futuros líderes a conhecer e exercer 
limites saudáveis e os cuidados por si mesmos necessários 
para liderar congregações vitais.

A CGEPM reuniu a Força de Trabalho sobre Ética Sexual 
Inter-Agência e realizou a cimeira “Do No Harm 2015” que 

providenciou formação em toda a igreja para evitar a conduta 
indevida de clérigos. Esta formação também inclui equipas 
que trabalham para desenvolver adaptações culturalmente 
adequadas para utilização em áreas piloto das conferências 
centrais.

Legislação

Em resposta ao pedido da Conferência Geral de 2012, a 
CGEPM trabalhou com as Mulheres Metodistas Unidas e a 
Divisão dos Ministérios de Pessoas Jovens para clarificar a 
nossa legislação solicitada para garantir que nenhum membro 
da Igreja Metodista Unida seja descriminado devido ao seu 
sexo ou idade.  Celebramos o facto de que a igreja tenha pro-
gredido na inclusão das mulheres. No entanto, é muito ténue. 
As mulheres continuam a lutar para manter os passos face à 
total inclusão que a nossa missão procura. Deste modo, es-
tamos a apresentar legislação para corrigir o ¶ 4, Artigo IV 
da Constituição para afirmar e proteger o empenho da Igreja 
Metodista Unida face à igualdade em toda a conexão mundial.

Conclusão

A CGEPM continua a viver a sua missão através da crença 
de que as sementes que nós, a Igreja, plantamos irão crescer 
para aumentar a igualdade de mulheres e homens como parte 
do esforço da igreja para transformar o mundo.

9781501810565_INT_PortVol2Sect2.indd   946 2/26/16   2:43 PM



Comissões Independentes 947

Ética Sexual como Parte Integral da Formação para a Liderança Ministerial
(Relatório sobre a Resolução #2046)

A Comissão Geral sobre o Estado e Papel da Mulher 
(CGEPM) continua o seu empenho e trabalho para melhorar 
e oferecer formação sobre ética profissional e sexual para os 
líderes do ministério metodista unido. 

A Conferência Geral de 2012 da Igreja Metodista Unida 
adoptou uma resolução (2046) proposta pela CGEPM. Esta 
resolução incluiu uma reflexão sobre o trabalho da comissão 
com seminários e programas de Estudo de Curso na formação 
de currículos e cursos para incluir tópicos recomendados no 
curso M.Div. ou o Curso de Estudo de cinco anos. As áreas 
de foco incluem: 

1. Teologia do poder, privilégio e abuso (incluindo tópicos 
como dever fiduciário do ministério, limites saudáveis e 
conflitos de interesses)

2. Sexualidade humana (incluindo tópicos tais como nam-
oro, intimidade, equilíbrio trabalho/vida, pornografia e 
objectificação das pessoas, consentimento e vulnerabil-
idade, aspectos do género e sexualidade)

3. Conduta sexual indevida no ministério (incluindo tópi-
cos tais como violações de limites, processos judicatóri-
os da justiça, utilizações inadequadas de redes sociais e 
outras redes)

4. Cuidado pastoral (incluindo tópicos tais como trabalhar 
com vítimas de violência sexual e abuso, transferência, 
relações duplas, confidencialidade e referências)

5. Boas práticas de ministério (incluindo tópicos tais 
como Santuários Seguros, comunicações saudáveis, au-
tocuidado dos clérigos, ministério junto de criminosos 
sexuais)

Em Abril de 2014, o pessoal da CGEPM foi convidado 
a participar na reunião da Primavera da Associação de Es-
colas Metodistas Unidas (AEMU) para falarem sobre a 
recomendação indicada na Resolução 2046 no Livro de Res-
oluções de 2012. Foi acordado que cada escola iria identificar 
uma pessoa de contacto para reunir informação sobre cursos 
e currículos que lidam com os tópicos identificados como pri-
oridade para a formação ética profissional e sexual. Adiciona-
lmente, a pessoa de contacto teria de providenciar informação 
sobre o conteúdo do curso à secretaria da AEMU para ser 
partilhada com a CGEPM.

O pessoal da Comissão teve a oportunidade de se 
reunir com os professores no Seminário Teológico Wes-
ley, Seminário Teológico Evangélico Garrett e a Escola 
de Teologia Candler para debater as aulas actuais e pla-
neadas relacionadas com a ética profissional e sexual. 
Um tema comum sobre a importância de integrar tópicos 

recomendados em todo o currículo, incluindo seminários 
de formação em campo, foi partilhado entre estas escolas e 
está a ser oferecido em várias escolas teológicas Metodis-
tas Unidas. Adicionalmente, os exemplos de cursos indi-
viduais incluíram: “Problemas Sexuais na Igreja e Socie-
dade” e “Problemas Sexuais no Ministério da Paróquia”. 
Em algumas escolas, 18 cursos em todas as divisões do 
currículo M.Div. incluíram uma unidade, módulo ou ses-
são de formação sobre ética sexual.

Sabemos que uma peça fundamental para um ministério 
saudável é a capacidade do clero ser consciente de si próprio. 
Isto apenas pode acontecer quando uma pessoa se conhece 
a si própria. Realizar ministério ao mais alto nível em ética 
profissional requer que uma pessoa compreenda totalmente e 
viva os componentes da confiança sagrada e dever fiduciário. 
Faz sentido que o currículo de educação formal reflicta uma 
experiência de aprendizagem similar para os estudantes do 
seminário. 

Os recursos adicionais oferecidos por muitas escolas 
incluem: 

•  Mulheres em grupos de apoio aos estudantes do 
ministério

•  Participação obrigatória em sessões de informação so-
bre assédio sexual

•  Inclusão de materiais sobre política e ética sexual para 
alunos

•  Painéis de aconselhamento de professores/pessoal/es-
tudantes sobre assédio sexual

Entre todos havia o desejo de realizar reuniões colabora-
tivas para debater, investigar e planear esta parte da educação 
do seminário. A CGEPM aconselhou fortemente o desen-
volvimento deste recurso. Existe alguma preocupação sobre 
as grandes variações nas experiências de aulas/formação en-
tre os seminários. Poucos cursos focavam-se em assuntos rel-
acionados com a sexualidade. 

A CGEPM trabalhou com a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério (JGESM) para avaliar o conteúdo das 
aulas oferecidas no programa Curso de Estudo. O currículo 
abrangente de cinco anos inclui introdução aos estudos da 
Bíblia e herança teológica, cuidado congregacional, ética sex-
ual e evangelismo. 

A imagem do que os programas de Curso de Estudo es-
tão ou não a fazer demonstra vários pontos. O currículo é 
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oferecido universalmente através das conferências anuais. 
A CGEPM está preocupada sobre a ausência dos tópicos 
recomendados destacados na Resolução 2046.

O terceiro ano reconhece a necessidade de discernimento 
e implementação de limites adequados no ministério. O 
quarto ano oferece um curso sobre ética que introduz as bases 
bíblicas e teológicas para o comportamento cristão e enfatiza 
as competências pastorais necessárias para liderança moral na 
congregação e comunidade. 

Os cursos que se focam em assuntos relacionados com a 
sexualidade estão ausentes. 

A comissão oferece este relatório à Conferência Geral 
de 2016 com uma chamada para trabalho mais intencional e 
coordenado entre os professores do seminário (incluindo pes-
soas de contacto identificadas), JGESM e CGEPM. O objec-
tivo disso é defender e desenvolver recursos que satisfaçam 
esta parte da formação em seminários e em programas de Es-
tudo de Curso. 
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Ele te declarou, Ó homem, o que é bom.
E que é que o Senhorpede de ti?
Senão que pratiques a justiça e ames a beneficiência
e andes humildemente com o teu Deus.

(Miquéias 6:8 NIV)

A resolução 3443 do Livro de Resoluções de 2012 recon-
hece o problema difuso e sistemico do sexismo dentro da  
Igreja Metodista Unida. Num compromisso para erradicá-lo 
em todas as formas, a Igreja mandata a Comissão Geral sobre 
o Estado e Papel da Mulher (CGEPM) a trabalhar para esse 
fim. A legislação, de acordo com os Princípios Sociais Meto-
distas Unidos, incentiva a prevenção através da educação em 
eventos de liderança com conferências anuais e congregações 
e desenvolvimento de política sobre assédio sexual em todos 
os ministérios. 

A CGEPM visualizou os sites de 47 conferências anuais 
e encontrou a seguinte informação relacionada com a política 
disponível sobre conduta sexual indevida dentro da igreja:

Dez sites de conferência não tinham qualquer infor-
mação; 37 disponibilizavam informação, contudo, o local do 
conteúdo da política variava de site para site, indo de “Recur-
sos”, “Clérigos”, “Relatório da Conferência” e o conteúdo era 
muitas vezes difícil de encontrar. Alguns referenciam o Livro 
de Disciplina de 2000 e sugeriam que a informação não era 
actualizada há 15 anos. 

Permanecemos desafiados neste trabalho devido a prob-
lemas e barreiras em todos os ministérios. Por toda a denomi-
nação, as conferências anuais são inconsistentes nos recursos 
disponibilizados às comissões da CGEPM para patrocinar 
eventos de educação e liderança com o objectivo de lidar com 
o sexismo. Sabemos que as mulheres compreendem 58 por 
cento dos membros da denominação, mas apenas um quinto 
ocupa posições de liderança. A CGEPM continua a receber 
chamadas do clero e leigos quando as circunstâncias do assé-
dio sexual resultam em ambientes de trabalho hostis. Quase 
sempre, os leigos não estão cientes de uma política de má 
conduta sexual dentro da comunidade da fé. Os clérigos 

estão preocupados sobre apresentar queixas formais devido 
ao medo de retaliação e de prejudicar as suas carreiras no 
ministério.

As recomendações específicas incluem uma política uni-
forme partilhada por todas as conferências anuais que reflicta 
a clareza na identificação e destaque do problema do sexismo 
e também ofereça um protocolo claro de comunicação. A ci-
meira sobre ética sexual da IMU, “Do No Harm 2015”, re-
alizada pela CGEPM disponibilizou formação intensiva por 
parte do Conselho Jurídico do Conselho Geral de Finanças 
e Administração sobre o desenvolvimento de política e de-
verá continuar a priorizar este tópico em futuras formações. 
Adicionalmente, a informação e formação da política seriam 
disponibilizadas por um SPRC ou designado pela igreja a to-
das a pessoas na comunidade da fé e actualizada a cada dois 
anos. No ministério que não a igreja local, a política seria 
distribuída pelos líderes adequados. A política estaria facil-
mente acessível através da conferência anual e website da 
igreja local/ministério e materiais impressos. Actualmente 
existem diferentes pontos de vista e opiniões relativamente às 
políticas e práticas para priorizar estes recursos. Uma política 
padrão, bem como uma lista de verificação para desenvolver 
e distribuir uma política, estará disponível em www.umsexual 
ethics.org. 

Para evitar prejudicar e ser proactivo no nosso empenho 
para erradicar o sexismo, iremos desenvolver e oferecer um 
currículo designado para ensinar e encorajar os indivíduos a 
relacionarem-se uns com os outros numa posição de integri-
dade, respeito e honra. Podemos fazer a diferença se apren-
dermos a importância de nos relacionarmos assim. A CGEPM 
deseja desenvolver os ditos recursos e disponibilizá-los por 
toda a igreja a nível mundial em todos os ministérios. 

Submetemos este relatório na esperança de que irá guiar 
o diálogo sagrado entre metodistas unidos na importância de 
priorizar recursos para erradicar o sexismo e que a Conferên-
cia Geral apoie os esforços de focar a nossa igreja e os seus 
membros nestas acções necessárias que irão garantir a integ-
ridade de toda a humanidade.

Erradicação do Sexismo na Igreja
(Relatório sobre a Resolução #3443)
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As Mulheres Metodistas Unidas são a organização de 
missão das mulheres da Igreja Metodista Unida, que coloca a 
fé, esperança e amor em acção em nome das mulheres, cri-
anças e jovens nos Estados Unidos e internacionalmente. As 
Mulheres Metodistas Unidas organizam a missão nos Estados 
Unidos e em todo o mundo. As Mulheres Metodistas Unidas 
estão em missão com organizações irmãs em África, com a So-
ciedade de Serviço Cristão das Mulheres nas Filipinas e Coreia, 
com várias estruturas de missão de mulheres na Europa.

Durante o quadriénio de 2017–2020, as Mulheres Meto-
distas Unidas irão comemorar o nosso 150.º ano em missão. 
Convidamos a igreja a unir-se à nossa celebração ao adoptar 
a “Celebração de 150 anos de Mulheres Metodistas Unidas”, 
Resolução N.º 60255, página 1002]. As Mulheres Metodistas 
Unidas realizaram um grande impacto na Igreja Metodista 
Unida e no mundo desde que oito mulheres se reuniram numa 
igreja em Boston a 23 de Março de 1869, e começaram a or-
ganizar a missão com mulheres e crianças. Esta história é uma 
base e uma inspiração para o trabalho vital no futuro.

Plano Estratégico das Mulheres  
Metodistas Unidas

Uma brisa fresca do Espírito Santo está a mover-se nas 
Mulheres Metodistas Unidas à medida que trabalhamos para 
uma visão de transformar a fé, esperança e amor em acção 
em nome das mulheres, crianças e jovens em todo o mundo. 
A Conferência Geral de 2012 votou para estabelecer as Mul-
heres Metodistas Unidas como uma agência dentro da Igreja 
Metodista Unida e aprovou opções de estrutura mais flexíveis 
que propusemos, incluindo estrutura de liderança nacional 
compreendida por líderes Mulheres Metodistas Unidas, rep-
resentantes da comunidade da diaconisa e missionário, os 
nossos missionários regionais e representantes de agências 
seleccionadas da Igreja Metodista Unida e a Federação Mun-
dial de Mulheres Metodistas e de Igreja de União.  

As Mulheres Metodistas Unidas identificaram cinco re-
sultados estratégicos: 

• Proporcionar oportunidades e recursos para crescer es-
piritualmente, estar mais profundamente ligado a Cristo 
e colocar a fé em acção.

• Organizar para o crescimento com estruturas flexíveis, 
levando a um testemunho e acção eficazes.

• Formar mulheres e raparigas em todo o mundo para 
serem líderes em comunidades, agências, governos e 
igrejas.

• Trabalhar para a justiça através de serviço cuidadoso e 
promoção da mudança de políticas e sistemas injustos.

• Providenciar experiências educacionais que levam à 
mudança pessoal de modo a transformar o mundo.

O programa total das Mulheres Metodistas Unidas é a 
missão . A Mission Giving torna a missão das Mulheres Meto-
distas Unidas possível. A Mission Giving representa as segundas 
e terceiras ofertas dos membros das Mulheres Metodistas Unidas 
para além dos seus dízimos e ofertas. A Mission Giving provi-
dencia apoio vital às 97 Instituições de Missão Nacional relacio-
nadas com as Mulheres Metodistas Unidas, outros ministérios 
dos EUA e trabalho internacional com parceiros, incluindo apoio 
anual a mais de 150 programas internacionalmente, realizado 
por até 116 organizações em mais de 110 países. A Mission 
Giving apoia programas de crescimento espiritual, aumento de 
membros e oportunidades para desenvolvimento de liderança, 
educação de missão, serviço e defesa. A Mission Giving apoia a 
actualização da visão das Mulheres Metodistas Unidas de trans-
formar a fé, esperança e amor em acção em nome das mulheres, 
crianças e jovens em todo o mundo.

Crescimento espiritual

Individualmente e colectivamente, as Mulheres Metodistas 
Unidas cuidam do seu crescimento espiritual através de oração, 
estudo, bolsas e acção de missão informada.  As Mulheres 
Metodistas Unidas produzem um conjunto de recursos e pro-
gramas em Inglês, Espanhol e Coreano para promover o cresci-
mento espiritual. De 2012 a 2016, os estudos de crescimento 
espiritual das Mulheres Metodistas Unidas relacionaram-se 
com Immigration and the Bible: A Guide for Radical Welcome 
(Imigração e a Bíblia: Um Guia para Boas-Vindas Radicais); 
The Call: Living Sacramentally, Walking Justly (O Chama-
mento: Viver em Sacramento, Caminhar de Forma Justa); How 
Is It with Your Soul? (Como está a sua Alma?); Created for 
Happiness: Understanding Your Life in God (Criado para Fe-
licidade: Compreender a sua Vida em Deus); e The Bible and 
Human Sexuality: Claiming God’s Good Gift (A Bíblia e a Sex-
ualidade Humana: Reclamar a Boa Dádiva de Deus). 

Educação transformativa

As Mulheres Metodistas Unidas disponibilizam muitas 
oportunidades para o estudo e experiências transformativas. 
Desde 2012, mais de 80 000 pessoas nos Estados Unidos partic-
iparam nos eventos de Missão anual (Mission u) das Mulheres 
Metodistas Unidas focados no crescimento espiritual seleccio-
nado, área geográfica e estudos sobre problemas contemporâ-
neos. O Programa de Seminário sobre Assuntos Nacionais e 
Internacionais oferece aos grupos uma oportunidade de trazer 
uma perspectiva de fé para os problemas sociais complexos 

Mulheres Metodistas Unidas em Missão
Um resumo
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tais como o tráfico humano, justiça restaurativa, pobreza, 
justiça racial, saúde materna e justiça económica. Mais de 6000 
membros e amigos de todo o mundo participaram na Reunião 
quadrienal “Make It Happen” em 2014. O nosso programa Jor-
nada do Ubuntu permitiu aos membros orar, aprender, chorar, 
rezar, partilhar, rejubilar e trabalhar com parceiros de missão 
e irmãs de fé no Camboja, Chile, Costa Rica, Equador, Haiti, 
Japão, Libéria, Lituânia, Irlanda do Norte, Filipinas, Serra 
Leoa, Coreia do Sul, a fronteira Texas-México e Zimbabué.

Serviço e Defesa

Os membros das Mulheres Metodistas Unidas voluntari-
am-se e comunicam localmente, e também apoiam o serviço 
directo em ministérios nacionais e internacionais. Através da 
nova iniciativa de cuidados de saúde materno-infantis com a 
Comissão Metodista Unida de Auxílio, as Mulheres Metodis-
tas Unidas já providenciaram mais de 200 000 dólares amer-
icanos em bolsas para projectos em 15 países para formação 
formal e informal de parteiras, programas de nutrição e edu-
cação de saúde reprodutiva para mulheres, ao mesmo tempo 
que continuam o apoio a hospitais de missão. 

As Mulheres Metodistas Unidas também realizam 
trabalho de defesa que apela a alterações aos sistemas 
que provocam sofrimento a mulheres, crianças, jov-
ens e famílias, incluindo problemas tais como violência 
doméstica, tráfico humano, alteração climática e justiça 
ambiental, justiça racial, direitos de imigrantes e desigual-
dade de rendimentos. 

Também em 2013, as Mulheres Metodistas Unidas reuni-
ram mulheres da República Democrática do Congo, Moçam-
bique, Ruanda e Zimbabué para uma conferência de três dias 
para a criação de paz para mulheres na Universidade de África 
em Mutare, no Zimbabué. O Instituto para a Paz, Liderança 
e Governança na Universidade de África co-patrocinou o 
evento, procurando formar as mulheres para promover a paz 
dentro e entre os seus países. As Mulheres Metodistas Unidas 
na República Democrática do Congo, Moçambique e Ruanda 
aumentaram esta iniciativa de criação de paz. 

As Mulheres Metodistas Unidas são uma parte da Força 
de Trabalho de Imigração Metodista Unida procurando a 
reforma nos Estados Unidos e aprender sobre migração a nível 
global, trabalhando com Metodistas Unidos e outros aliados, 
incluindo Justiça para os Nossos Vizinhos, na campanha para 
terminar a detenção de famílias imigrantes sem documentos. 

Desenvolvimento de Liderança

As Mulheres Metodistas Unidas formam mulheres para 
serem líderes na igreja e na sociedade nos Estados Unidos e 

globalmente. Oferecemos bolsas a estudantes dos EUA e a es-
tudantes internacionais em instituições de educação superior 
em 18 países, em quatro continentes, através da conclusão 
dos seus estudos. Os oito missionários regionais das Mul-
heres Metodistas Unidas trabalham nas suas regiões locais 
sobre o desenvolvimento de liderança para mulheres e jovens 
em 49 países e focam-se na justiça de género; capacitação 
económica, incluindo formação em competências laborais e 
grupos de microcrédito; e trabalho de justiça restaurativa com 
mulheres na prisão. 

 
As Mulheres Metodistas Unidas estão ligadas ao Cen-

tro Wesley em Tóquio, no Japão, e ao Centro Scranton para 
a Liderança das Mulheres em Seul, Coreia do Sul. Estes 
dois centros são expressões actuais da dádiva e serviço das 
organizações predecessoras das Mulheres Metodistas Uni-
das, providenciando oportunidades de desenvolvimento 
educacional e liderança para mulheres jovens de todo o 
mundo. 

As Mulheres Metodistas Unidas também administram 
o Gabinete da Diaconisa e Missionário, um programa 
para mulheres leigas e homens leigos que são chamados 
para ministérios vocacionais de amor, justiça e serviço 
como parte de um acordo comunitário. Esperamos cele-
brar a consagração das diaconisas e missionários durante 
a oração da manhã na Segunda-feira, 16 de Maio, nesta 
Conferência Geral.  

Legislação a Ver

A legislação apoiada por Mulheres Metodistas Unidas a 
ver inclui: “Parentalidade Responsável”, Resolução #2025, 
página 327, que afirma “a família, na suas variadas formas” 
e o direito das famílias a acederem a educação sobre planea-
mento familiar; e Uma Carta para Políticas de Justiça Racial 
na Comunidade Global Interdependente”, Resolução #3371, 
página 362, que destaca o importante trabalho da justiça so-
cial na nossa igreja, nação e mundo. 

Em resposta a uma referência da Conferência Geral de 
2012, as Mulheres Metodistas Unidas apoiam a emenda ao 
Artigo 4 da Constituição da Igreja Metodista Unida a ser sub-
metida à CGSPM [Comissão Geral sobre o Estado e Papel das 
Mulheres] para esta Conferência Geral adicionar o género ao 
mandato da Igreja para a inclusão. 

As Mulheres Metodistas Unidas estão a submeter legis-
lação com base num estudo pelo gabinete das Diaconisas e 
Missionário que iria designar a comunidade com uma ordem 
da Igreja. 
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Conclusão

As Mulheres Metodistas Unidas ao nível local, de dis-
trito, conferência, jurisdicional e nacional esperam avançar na 
missão no próximo quadriénio. De várias formas, as Mulheres 
Metodistas Unidas têm sido e continuam a ser uma fonte de 
força para as mulheres, um local para crescer e aprender e 
reconhecer o poder das suas vozes ordenadas por Deus. O 

mundo mudou desde a “noite tempestuosa” da nossa criação 
em 1869. As necessidades das mulheres, crianças e jovens 
mudaram em algumas formas e permaneceram inalteradas 
em outras. O que não mudou foi a necessidade das Mulheres 
Metodistas Unidas, pois as mulheres do século XXI ainda 
têm de organizar a missão. 
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Visão geral

As Mulheres Metodistas Unidas são a organização de 
missão das mulheres da Igreja Metodista Unida, que coloca 
a fé, esperança e amor em acção em nome das mulheres, cri-
anças e jovens nos Estados Unidos e internacionalmente. Ao 
nível local, de distrito e conferência, as Mulheres Metodistas 
Unidas são uma comunidade criativa, apoiante das mulheres 
sobre o Objetivo, o qual é “conhecer Deus e experienciar a 
liberdade enquanto pessoas integras através de Jesus Cristo” 
e “expandir os conceitos de missão por participação nos 
ministérios globais da igreja”. Ao nível nacional nos Estados 
Unidos, as Mulheres Metodistas Unidas estão “activamente 
empenhadas em cumprir a missão de Cristo e da Igreja”, inter-
pretando o Objectivo da organização e ao “apoiar o ministério 
e defender os oprimidos e pobres com atenção especial às ne-
cessidades das mulheres, crianças e jovens” (Livro da Disci-
plina da Igreja Metodista Unida, 2012, ¶1319). As Mulheres 
Metodistas Unidas organizam a missão nos Estados Unidos e 
em todo o mundo. As Mulheres Metodistas Unidas estão em 
missão com organizações irmãs em África, com a Sociedade 
de Serviço Cristão das Mulheres nas Filipinas e Coreia e com 
várias estruturas de missão de mulheres na Europa.

Durante o quadriénio de 2017–2020, as Mulheres Meto-
distas Unidas irão comemorar o nosso 150º ano em missão. A 
Conferência Geral afirmou o trabalho das Mulheres Metodis-
tas Unidas em 2004 e 2008, e convidamos a igreja a unir-se 
à nossa celebração ao adoptar a “Celebração de 150 anos 
de Mulheres Metodistas Unidas”, Resolução N.º  60255, 
página 1002. As Mulheres Metodistas Unidas realizaram um 
grande impacto na Igreja Metodista Unida e no mundo desde 
que oito mulheres se reuniram numa igreja em Boston a 23 de 
Março de 1869, e começaram a organizar a missão com mul-
heres e crianças. Esta história é uma base e uma inspiração 
para o trabalho vital no futuro.

Ao longo da nossa história, as Mulheres Metodistas Uni-
das e as suas organizações predecessoras aproximaram as 
mulheres em pequenos grupos para crescer em fé, aprender 
sobre as suas próprias necessidades e potencial, aprender so-
bre outros e organizar e obter fundos de modo a que possam 
chegar a vizinhos marginalizados nas suas comunidades lo-
cais e em redor do mundo. Em conjunto, continuamos a ser 
transformados, como o apóstolo Paulo disse, ao renovar as 
nossas mentes (Romanos 12:2). Os nossos olhos estão abertos 
- e quando isso acontece é muito difícil fechá-los novamente.

A nossa fundação espiritual e o conhecimento de que so-
mos discípulos de Cristo é um chão fértil através no qual Deus 
nos chama para acção. Não é surpresa que as escolas, clíni-
cas e centros comunitários façam parte do legado da missão 
das Mulheres Metodistas Unidas e compromisso contínuo. 
Os nossos antepassados organizaram-se para terminar com a 
tradição de enfaixar os pés na China, e organizamo-nos para 
acabar com a violência doméstica e tráfico humano. 

À medida que as Mulheres Metodistas Unidas chegam 
ao seu 150.º aniversário, estamos a crescer com base neste 
legado de missão focado nas necessidades das mulheres, cri-
anças e jovens que foi transmitido pelos nossos antepassados. 
Com uma voz, estamos a reunir a nossa história em eventos 
como a conferência “Vozes Perdidas e Achadas” na Escola 
Teológica Metodista em Ohio, em Maio de 2015. Por outro 
lado, estamos ainda a receber outra geração de mulheres para 
este trabalho importante, à medida que continuamos a servir 
e a discernir o nosso chamamento para esta missão especial-
izada no século XXI. 

Plano Estratégico das Mulheres  
Metodistas Unidas

Uma brisa fresca do Espírito Santo está a mover-se nas 
Mulheres Metodistas Unidas à medida que trabalhamos para 
uma visão de transformar a fé, esperança e amor em acção 
em nome das mulheres, crianças e jovens em todo o mundo. 
A Conferência Geral de 2012 votou para estabelecer as Mul-
heres Metodistas Unidas como uma agência dentro da Igreja 
Metodista Unida e aprovou opções de estrutura mais flexíveis 
que propusemos para permitir que as mulheres locais, do dis-
trito e conferência organizem a missão de formas que melhor 
se adaptem aos seus contextos e comunidades. Nos Estados 
Unidos, a estrutura das Mulheres Metodistas Unidas inclui 
um conselho de directores nacional menor com 25 membros 
e um Grupo de Aconselhamento de Programa de 70 a 80 
membros, composto por líderes de Mulheres Metodistas Uni-
das, representantes de diaconisas e missionários, os nossos 
missionários regionais e representantes de agências seleccio-
nadas da Igreja Metodista Unida e a Federação Mundial de 
Mulheres Metodistas e de Igreja Unida. 

Tendo isto em conta, durante este último quadriénio as 
Mulheres Metodistas Unidas realizaram um processo de pla-
neamento estratégico num esforço de cumprir os objectivos 
chave em conjunto com a Disciplina da Igreja Metodista 
Unida e missão para a organização:

Mulheres Metodistas Unidas
em Missão

Comissões Independentes 953
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• Oferecer oportunidades e recursos para crescer espiri-
tualmente, estar mais profundamente ligados a Cristo e 
colocar a fé em acção.

• Organizar para o crescimento com estruturas flexíveis, 
levando a um testemunho e acção eficazes.

• Formar mulheres e raparigas em todo o mundo para 
serem líderes em comunidades, agências, governos e 
igrejas.

• Trabalhar para a justiça através de serviço cuidadoso e 
promoção da mudança de políticas e sistemas injustos.

• Providenciar experiências educacionais que levam à 
mudança pessoal de modo a transformar o mundo.

No centro do nosso trabalho está a fé que anima os mem-
bros das Mulheres Metodistas Unidas e leva-nos ao serviço 
e defesa da justiça. As necessidades do mundo e a injustiça 
experienciadas pelas mulheres, crianças e jovens levam-nos a 
aprofundar os nossos recursos espirituais. 

O programa total das Mulheres Metodistas Unidas é a 
missão . A Mission Giving torna a missão das Mulheres Meto-
distas Unidas possível. A Mission Giving representa as segundas 
e terceiras ofertas dos membros das Mulheres Metodistas Unidas 
para além dos seus dízimos e ofertas. A Mission Giving provi-
dencia apoio vital às 97 Instituições de Missão Nacional relacio-
nadas com as Mulheres Metodistas Unidas, outros ministérios 
dos EUA e trabalho internacional com parceiros. A Mission 
Giving apoia programas de crescimento espiritual, aumento de 
estado de membro e oportunidades para desenvolvimento de lid-
erança, educação de missão, serviço e defesa. A Mission Giving 
apoia a actualização da visão das Mulheres Metodistas Unidas 
de transformar a fé, esperança e amor em acção em nome das 
mulheres, crianças e jovens em todo o mundo.

Viver esta visão requer crescimento espiritual, educação 
transformacional, serviço, defesa e desenvolvimento de lider-
ança—os componentes centrais do programa de missão das 
Mulheres Metodistas Unidas.

Crescimento espiritual

Individualmente e colectivamente, as Mulheres Metodis-
tas Unidas cuidam do seu crescimento espiritual através de 
oração, estudo, bolsas e acção de missão informada. As Mul-
heres Metodistas Unidas produzem um conjunto de recursos 
e programas em Inglês, Espanhol e Coreano para promover 
o crescimento espiritual. O Calendário de Oração, produz-
ido cooperativamente com o Conselho Geral de Ministérios 
Globais, forma os membros e amigos para oração de inter-
cessão com palestras diárias e listas de Instituições Nacionais 
relacionadas com os Metodistas Unidos e parceiros inter-
nacionais juntamente com os nomes e aniversários de mis-
sionários e pessoal da missão. Os estudos da bíblia e reflexões 

de crescimento espiritual estão presentes mensalmente na re-
vista response da organização, e todos os anos as Mulheres 
Metodistas Unidas publicam um estudo de crescimento es-
piritual para ajudar os membros mais velhos com a sua fé à 
medida que seguem Cristo no serviço. 

As Mulheres Metodistas Unidas disponibilizam estu-
dos de crescimento espiritual não só para os seus membros, 
mas também para toda a igreja para crescimento espiritual 
transformativo que aprofunda a relação dos participantes com 
Deus e os vizinhos. 

De 2013 a 2016, os estudos de crescimento espiritual das 
Mulheres Metodistas Unidas relacionaram-se com: 

• Immigration and the Bible: A Guide for Radical Wel-
come (Imigração e a Bíblia: Um Guia para Boas-Vin-
das Radicais). Muito da Bíblia é a história de migração, 
imigrantes e jornadas de fé. Este estudo de 2012 explora 
as compreensões bíblicas e teológicas da migração, o 
que significa ser um migrante e como viver o mandato 
bíblico de hospitalidade para com “o estranho” e “es-
trangeiros” no nosso seio.

• The Call: Living Sacramentally, Walking Justly (O 
Chamamento: Viver em Sacramento, Caminhar de 
Forma Justa). Este estudo de crescimento espiritual de 
2013 explora a compreensão sacramental do baptismo, 
comunhão e discernimento—e responder—ao chama-
mento de Deus na nossa vida. 

• How Is It with Your Soul? (Como está a sua Alma?) 
Este estudo de 2014 trata esta questão colocada habit-
ualmente nas primeiras aulas Metodistas e tenta ajudar 
os participantes do estudo a explorarem as dimensões 
interiores e exteriores da vida Cristã e serem desafiados 
para se tornarem discípulos mais vibrantes de Cristo.

• Created for Happiness: Understanding Your Life in God  
(Criado para a Felicidade: Compreender a sua Vida em 
Deus). Este estudo de 2015 justapõe o ensinamento de 
John Wesley sobre “As Bem-Aventuranças” com a com-
preensão popular de felicidade e ajuda os participantes a 
reflectirem sobre como viver a vida que Deus nos pede.

• The Bible and Human Sexuality: Claiming God’s Good 
Gift  (A Bíblia e a Sexualidade Humana: Reclamar a Boa 
Dádiva de Deus). Este estudo de 2016 explora a profun-
didade do testemunho bíblico sobre a sexualidade huma-
na e o que isto nos diz como Cristãos hoje em dia. 

Educação Transformativa

A educação da missão aprofunda o crescimento espiri-
tual e compreensão acerca de como Deus está a trabalhar no 
mundo. As Mulheres Metodistas Unidas providenciam mui-
tas oportunidades para os membros e outros se educarem 
para a missão através de eventos, programas e estudo pes-
soal. Desde 2012, mais de 80 000 pessoas nos Estados Unidos 
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participaram nos eventos de Missão anual das Mulheres Meto-
distas Unidas focados no crescimento espiritual seleccionado, 
área geográfica e estudos sobre problemas contemporâneos. 
Os participantes podem obter créditos universitários de ed-
ucação contínua em alguns dos estudos. O Programa de Lei-
tura anual das Mulheres Metodistas Unidas é caracterizado 
por mais de 60 títulos organizados nas categorias de cresci-
mento espiritual, educação para missão, desenvolvimento de 
liderança, fomentar as comunidades e acção social. 

O Programa de Seminário sobre Assuntos Nacionais e In-
ternacionais das Mulheres Metodistas Unidas oferece aos gru-
pos uma oportunidade de estudar problemas sociais complexos 
de uma perspectiva de fé no Centro de Igreja da organização 
para as Nações Unidas em Nova Iorque e nos eventos realiza-
dos pelas Mulheres Metodistas Unidas em outros locais. Desde 
2012, o programa realizou, aproximadamente, 200 seminários 
para a igreja, jovens, estudantes e grupos de Mulheres Metodis-
tas Unidas. Os seminários relacionaram-se com problemas tais 
como o tráfico humano, justiça restaurativa, pobreza, justiça 
racial, saúde materna, justiça económica e mais.

Serviço e Defesa

Os membros das Mulheres Metodistas Unidas voluntari-
am-se e comunicam localmente, e também apoiam o serviço di-
recto em ministérios nacionais e internacionais. Este serviço leva 
as Mulheres Metodistas Unidas a locais onde as pessoas estão a 
sofrer e oferece uma visão mais clara da imagem de Deus nas 
faces dos vizinhos. É por este motivo que as Mulheres Metodis-
tas Unidas também realizam trabalho de defesa que procura al-
terações aos sistemas que provocam sofrimento a mulheres, cri-
anças, jovens, famílias e o planeta que todos temos de partilhar. 
Ao longo do último quadriénio, as Mulheres Metodistas Unidas 
aumentaram a consciencialização sobre a violência doméstica, 
tráfico humano, alteração climática e justiça ambiental, justiça 
racial, direitos de imigrantes e diferenças de rendimentos.

Desenvolvimento de Liderança

As Mulheres Metodistas Unidas formam mulheres para 
serem líderes na igreja e na sociedade nos Estados Unidos 
e globalmente. Os exemplos internacionais incluem bolsas 
de estudo de Mulheres Metodistas Unidas e os nossos mis-
sionários regionais que trabalham com mulheres e jovens nas 
suas áreas (consultar a secção “Ministérios Internacionais”). 
O nosso programa de Dias de Desenvolvimento de Lider-
ança é um exemplo dos nossos esforços nos EUA nesta área. 
Desde 2012, expandimos a formação anual anterior para re-
sponsáveis das Mulheres Metodistas Unidas recém-eleitas em 
três Dias de Desenvolvimento de Liderança regional também 
disponíveis a mulheres do distrito e locais que querem aper-
feiçoar as suas competências de liderança. Além das sessões 
especificamente para responsáveis Mulheres Metodistas 

Unidas, estes eventos de formação ao fim-de-semana incluem 
workshops sobre a teologia da missão, planeamento para in-
clusão, oração e música, praticar o diálogo e resolução de 
conflitos, conhecimentos básicos sobre a internet e comuni-
cações, agir para a justiça e mais. 

As Mulheres Metodistas Unidas também administram o 
Gabinete da Diaconisa e Missionário. As Diaconisas são mul-
heres leigas e os Missionários Locais são homens leigos que são 
chamados pelo Espírito Santo para dedicarem as suas vidas vo-
cacionais ao serviço Cristão numa relação para toda a vida como 
parte de um acordo com a comunidade. A legislação submetida a 
esta Conferência Geral reflecte um estudo sobre a compreensão 
do Gabinete da Diaconisa e Missionário como uma ordem. 

Esperamos celebrar a consagração das diaconisas e mis-
sionários durante a oração da manhã na Segunda-feira, 16 de 
Maio, na próxima Conferência Geral. 

Destaques das Mulheres Metodistas Unidas 
em Acção 2012–2016 

Limitless: Redefining Tomorrow

Em Agosto de 2012, cerca de 200 mulheres e men-
tores de todo o país reuniram-se na Universidade de Duke, 
em Durham, na Carolina do Norte, para o primeiro evento 
de liderança “Limitless: Redefine Tomorrow”, das Mulheres 
Metodistas Unidas concebido para e por adolescentes, jov-
ens mulheres e os seus mentores. O evento incluiu oração, 
workshops, uma Jornada de Serviço do Ubuntu e oportuni-
dade para as jovens mulheres comunicarem e divertirem-se. 
A iniciativa Limitless está a quebrar estereótipos e a ajudar 
a energizar uma nova geração de mulheres para se compro-
meterem a ajudar a liderar as Mulheres Metodistas Unidas 
nos próximos 150 anos de missão. Os participantes levaram o 
que aprenderam para as suas casas e organizaram eventos de 
formação de liderança semelhantes e esforços contínuos nas 
suas respectivas áreas com as Mulheres Metodistas Unidas da 
sua conferência durante todo o quadriénio. 

A participante na Limitless, Katie Lindsey-McCoy, ex-
plicou: “No século XXI, ainda é crucial que as mulheres or-
ganizem a missão pois temos uma responsabilidade para com 
as próximas gerações para abrir portas, tal como as gerações 
anteriores o fizeram. Eu amo a nossa mensagem de “fé, es-
perança e amor em acção”. Jesus não disse que queria que 
espalhássemos as boas novas e “amar o próximo como a nós 
mesmos”; ele mostrou-nos. Estou entusiasmada por fazer 
parte das Mulheres Metodistas Unidas” !

Reunião

Mais de 6000 Mulheres Metodistas Unidas e amigos de 
todo o mundo participaram na Reunião de 2014 no Centro de 
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Convenções Internacional de Kentucky, em Louisville, 15-17 
de Abril de 2014. O tema da Reunião foi “Fá-lo Acontecer”, 
e o evento incluiu oração, performances, workshops, reuniões 
sociais, oradores famosos de nível mundial, um mercado de 
comércio justo e uma marcha para a justiça económica. As 
acções opcionais pré-evento incluíram um Dia de Serviço do 
Ubuntu com oportunidades para inscrição como voluntários 
em organizações comunitárias e uma reunião para jovens mu-
lheres que participam no evento Limitless: Redefine Tomor-
row em 2012. 

Também na Reunião, as Mulheres Metodistas Unidas 
lançaram uma nova iniciativa de saúde materno-infantil em 
cooperação com a Comissão Metodista Unida de Auxílio. 

Seminário Nacional

Mais de 200 mulheres de todo o país prepararam-se para 
uma acção de justiça ousada, com base na fé, no seminário 
quadrienal Nacional de Mulheres Metodistas Unidas: “Inter-
romper a diferença: Jesus, Justiça e Alegria”, em Chicago, 
Illinois, de 29 de Julho a 2 de Agosto de 2015. O evento 
de formação incluiu visitas a locais, acções conjuntas com 
grupos locais e workshops sobre activismo de base espiri-
tual, justiça climática, saúde materno-infantil, desigualdade 
económica, encarceramento em massa e brutalidade policial, 
competências de organização e mais. Os participantes deix-
aram o evento com o conhecimento que lhes permite efectuar 
mudanças nas suas comunidades locais.

Ministérios de Linguagem

As Mulheres Metodistas Unidas continuaram o seu tra-
balho de desenvolvimento de liderança ao comunicar com 
mulheres nos EUA cuja primeira língua não é o Inglês, à 
medida que organizam a missão. As VOZES anuais: Um 
Evento de Liderança Transformativa que reúne presidentes de 
Mulheres Metodistas Unidas e coordenadores de ministérios 
de linguagem de todo o país para um fim-de-semana de for-
mação sobre como dar as boas-vindas, promover e formar 
mulheres de vários grupos de idiomas nas nossas conferên-
cias. Actualmente, os ministérios de linguagem das Mulheres 
Metodistas Unidas chegam a mulheres cuja primeira língua é 
Akan, Crioulo (Francês), Hmong, Coreano, Espanhol, Taga-
log e Tongano.

Cuidados de Saúde

Os cuidados de saúde para mulheres, crianças e jovens 
tem sido uma área de missão fundamental para as Mulheres 
Metodistas Unidas desde que as mulheres começaram a or-
ganizar a missão há quase 150 anos e continua a ser uma pri-
oridade da missão. Através da nova iniciativa de cuidados de 
saúde materno-infantis com a Comissão Metodista Unida de 

Auxílio, as Mulheres Metodistas Unidas já providenciaram 
mais de 200 000 dólares americanos em bolsas para projectos 
em 15 países para formação formal e informal de parteiras, 
programas de nutrição e educação de saúde reprodutiva para 
mulheres. As Mulheres Metodistas Unidas também continu-
aram a suportar hospitais de missão a longo prazo. 

A nível local, os membros das Mulheres Metodistas Uni-
das também trabalharam para as necessidades de cuidados de 
saúde das mulheres, crianças e jovens. As Mulheres Meto-
distas Unidas do Distrito Noroeste da Conferência do Texas 
é um exemplo. O distrito uniu a comunidade num fórum de 
prevenção do suicídio dos jovens na sua reunião de outono em 
2013. Os oradores no evento incluíram autoridades, o director 
de um centro de crise de saúde mental, educadores e clero. 

As Mulheres Metodistas Unidas estão também a incen-
tivar esta Conferência Geral a readoptar “Paternidade Re-
sponsável”, Resolução N.º 2025, página 327, que afirma “a 
família, nas suas variadas formas, constitui o principal foco 
do amor humano, aceitação e educação”, e que a “vida famil-
iar é um aspecto principal da vida abundante (João 10:10) que 
Jesus veio trazer”. A resolução afirma o direito das famílias 
em ter “acesso a educação sobre planeamento familiar”, e de-
nuncia o facto de que “as mulheres em todo o mundo supor-
tam as consequências e também as suas famílias, quando não 
têm acesso a educação sobre o planeamento familiar”. 

Ministérios Internacionais

Desde Mulheres Metodistas Unidas que vivem a sua fé na 
Libéria até raparigas que sonham com uma educação univer-
sitária na China; agricultoras que alimentam as suas famílias 
no Haiti; mulheres e crianças que recebem tratamento para a 
tuberculose no hospital da missão nas Filipinas; intervenção 
de crise para trabalhadoras domésticas migrantes em Hong 
Kong; desbloquear oportunidades financeiras para comuni-
dades rurais em Moçambique; literacia para nepalesas rurais; 
mulheres da África Central que escrevem as suas próprias 
histórias de fé, as Mulheres Metodistas Unidas afectam mais 
vidas do que as que podem ser contadas através dos nossos 
ministérios internacionais.

Entre 2013–2016, os ministérios internacionais das 
Mulheres Metodistas Unidas:

• Apoiaram anualmente cerca de 150 programas interna-
cionalmente, realizados por 116 organizações em mais 
de 110 países. Apoiaram programas que providencia-
ram educação primária, secundária e superior; cuidados 
de saúde não formais e educação para as mulheres; for-
mação de literacia; prevenção e intervenção de tráfico 
de humanos; crescimento espiritual, liderança e desen-
volvimento organizacional; acção de justiça ambiental; 
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trabalho para acabar com a violência contra as mulheres 
e crianças; desenvolvimento económico das mulheres; 
melhorar o papel das mulheres na igreja e sociedade; 
segurança alimentar e lidaram com problemas de mi-
gração em todo o globo. 

• Patrocinaram oito missionários regionais que trabalham 
com as mulheres e jovens nas suas regiões locais nas 
áreas de desenvolvimento de liderança para as mulheres 
e jovens e outras coisas que geram paz. O seu trabalho 
abrange 49 países em África, Ásia/Ilhas do Pacífico, 
América Latina e as Caraíbas e foca-se na justiça de 
género; fortalecimento económico, incluindo formação 
de capacidades de trabalho e grupos de micro-crédito; 
trabalho de justiça restaurativa com mulheres na cadeia 
e desenvolvimento de liderança para mulheres e jovens. 
Os missionários regionais trabalham em parceria com 
os grupos Metodistas e Mulheres Metodistas Unidas no 
desenvolvimento organizacional, educação de missão, 
oportunidades de crescimento espiritual e educação. 

• Apoiaram directamente esforços de resposta de desastre/
emergência de organizações parceiras, com a Comissão 
Metodista Unida de Auxílio e esforços de rede dos gru-
pos de mulheres durante as crises. Isto inclui providen-
ciar bolsas para a resposta das mulheres da África Oci-
dental à crise do ébola e para o apoio após os terramotos 
de 2015 no Nepal. Isto é defesa das mulheres pelas mul-
heres, uma abordagem ao apoio a desastres que inclui as 
necessidades das mulheres.

• Providenciaram bolsas de estudo a mais de 73 estu-
dantes inscritos em instituições de educação superior 
em 18 países na Ásia, África, Europa e América Latina/
Caraíbas. As bolsas de estudo das Mulheres Metodistas 
Unidas são concebidas para apoiar estudantes na con-
clusão do seu curso de estudos.

 
 As Mulheres Metodistas Unidas usaram fundos que 

poderiam ter pago a nossa exposição na Conferência 
geral de 2012 para, em vez disso, atribuir bolsas de 
estudo a duas mulheres para educação num seminário 
nos Camarões. Georgette N. Atsina e Julienne G. Ngo 
Um são essas mulheres. Ambas colaboram agora com 
a igreja e sociedade. A senhora Atsina disse: “Sem a 
bolsa de estudos, não teria conseguido estudar teologia 
porque os cursos são tão caros, e agradeço a Deus por 
me ter concedido este privilégio.” 

• Reforçaram relações com os parceiros de missão no 
Japão através do Centro Wesley em Tóquio e na Coreia 
do Sul através do Centro Scranton para a Liderança 
das Mulheres em Seul. Esses dois centros são actual-

mente expressões da dádiva e serviço das organizações 
predecessoras das Mulheres Metodistas Unidas, uma 
vez que a administração de fundos concedidos ante-
riormente é aplicada às necessidades das mulheres, 
crianças e jovens hoje em dia. Todos os anos, o Centro 
Scranton disponibiliza milhões de dólares em bolsas 
de estudo a mulheres em toda a Ásia e na Universidade 
de África. 

 As Mulheres Metodistas Unidas, o Centro Scranton e 
o Centro Wesley trabalharam em conjunto para desen-
volver outra geração de líderes mulheres sobre assun-
tos como a paz e o ambiente. Os participantes nos 
programas incluíam mulheres com idade entre 18–35, 
dos Estados Unidos, Coreia do Sul, China e Japão. Os 
participantes dos Estados Unidos eram provenientes 
das faculdades apoiadas pelas Mulheres Metodistas 
Unidas, o Conclave Internacional Nativo-americano 
Metodista Unido e os grupos das Mulheres Metodistas 
Unidas.

Jornadas do Ubuntu 

Desde 2006, as Jornadas do Ubuntu ofereceram opor-
tunidades únicas para os membros das Mulheres Metodistas 
Unidas experienciarem a mutualidade da missão enquanto 
visitam os parceiros da missão internacional e veneram, 
aprendem, choram, oram, partilham, regozijam e trabalham 
com as irmãs de fé. 

De 2012 a 2016, cerca de 150 membros das Mulheres 
Metodistas Unidas locais participaram no programa Jornadas 
do Ubuntu no Camboja, Chile, Costa Rica, Equador, Haiti, 
Japão, Libéria, Lituânia, Irlanda do Norte, Filipinas, Serra 
Leoa, Coreia do Sul, a fronteira Texas-México e Zimbabué.

Rita Gaither-Grant da Conferência Anual do Indiana, 
uma antiga directora das Mulheres Metodistas Unidas e par-
ticipante na Jornada do Ubuntu da Serra Leoa, explica o im-
pacto do programa: “As Jornadas do Ubuntu ajudam-nos a 
contar as histórias reais das mulheres, crianças e jovens de 
todo o mundo. . . torna real estarmos todos em missão. . . . 
Apercebemo-nos que as esperanças, sonhos e preocupações 
que temos, eles têm. . . . Somos mais parecidos do que difer-
entes. . . . Esta é a história dos nossos membros . . . a história 
de uma comunidade querida e carinhosa de mulheres que 
vivem para o mesmo objectivo como nós”. 

Defesa para a Justiça 

Justiça do Clima 

A iniciativa “Be Just. Be Green.” criou um programa 
de sustentabilidade de 13 Passos que inclui um website 
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abrangente com guias e inquéritos para ajudar os grupos das 
Mulheres Metodistas Unidas a medir o seu progresso ao serem 
anfitriãs das reuniões e eventos ecológicos e apenas para os 
trabalhadores. A iniciativa “Be Just. Be Green.” também in-
clui o primeiro Fundo de Carbono das Mulheres que apoia 
projectos que diminuem o dióxido de carbono na atmosfera, 
ajuda as mulheres e crianças afectadas pelas mudanças do 
clima e promover os esforços de defesa da justiça do clima.

A Justiça do Clima é o foco dos estudos da missão dos 
problemas dos adultos, jovens e crianças das Mulheres Meto-
distas Unidas de 2016. 

Violência Doméstica

Trabalhando com o Instituto FaithTrust, as Mulheres 
Metodistas Unidas oferecem formação, materiais educacio-
nais e outros recursos a mulheres locais e grupos de distrito e 
conferência. As mulheres, por sua vez, organizaram debates 
educacionais e campanhas de consciencialização sobre vi-
olência doméstica nas suas igrejas e comunidades locais.

As Mulheres Metodistas Unidas continuaram a nossa 
parceria com os Homens Metodistas Unidos sobre a violên-
cia doméstica ao co-patrocinar um programa de Formação de 
Equipa de Igreja sobre Violência Doméstica com o Instituto 
FaithTrust. O programa providenciou formação de conscien-
cialização sobre a violência doméstica para igrejas seleccio-
nadas que estão empenhadas em formar igualmente outras 
igrejas nas suas conferências.

As Mulheres Metodistas Unidas também estabeleceram a 
Iniciativa Inelda Z. González sobre a Violência Doméstica em 
honra da presidente da Divisão das Mulheres de 2009–2012 
para ajudar as conferências a trabalhar neste assunto em todos 
os Estados Unidos. 

Justiça de Género

Durante todo o quadriénio, as Mulheres Metodistas Uni-
das juntaram-se às organizações não-governamentais inter-
nacionais (ONG) que trabalham para a igualdade das mul-
heres através do nosso trabalho no Centro da Igreja para as 
Nações Unidas. As Mulheres Metodistas Unidas defendem 
uma adopção por parte dos Estados Unidos da Convenção das 
Nações Unidas (N.U.) para a Eliminação da Discriminação 
Contra as Mulheres (CEDCM) e patrocinou reuniões para 
as mulheres das ONG nos dias anteriores ao encontro anual 
oficial das N.U. que avalia o impacto da CEDCM. As Mul-
heres Metodistas Unidas também trabalharam com o Centro 
de Liderança das Mulheres Globais numa marcha e numa 
vigília de oração no Dia Internacional das Mulheres e com 
a Acção Global das Pessoas sobre a Migração para defender 
os direitos humanos dos imigrantes em todo o mundo. Todos 
os anos, as Mulheres Metodistas Unidas levam delegações de 

mulheres de todo o mundo a participar na Comissão anual das 
N.U. sobre o Papel das Mulheres, assim como outras reuniões 
das N.U. sobre a paz e justiça. 

A Conferência Geral de 2012 referiu uma emenda ao 
Artigo 4 da Constituição da Igreja Metodista Unida para a 
Comissão sobre o Estado e Papel das Mulheres (CGSPM) e 
Divisão das Mulheres, agora Mulheres Metodistas Unidas, 
para considerar como o género deve ser tratado no mandato 
da igreja para a inclusividade. O resultado deste trabalho par-
tilhado está em petição apoiada pelas Mulheres Metodistas 
Unidas que foi submetida pela CGSPM à Conferência Geral 
de 2016.

Tráfico Humano 

Durante todo o quadriénio, o Gabinete de Washington da 
Política Pública disponibilizou recursos aos membros locais 
das Mulheres Metodistas Unidas em todo o país sobre este 
problema e mobilizou-os para acção através da campanha In-
terceptar o traficante. Este esforço reuniu consciencialização 
sobre o tráfico humano e como os eventos de desporto, como 
o Super Bowl, podem aumentar as oportunidades de os pre-
dadores lucrarem com o crime. Durante a época do Super 
Bowl, os membros das Mulheres Metodistas Unidas colo-
cam folhetos em casas de banho públicas, entregam cartões e 
providenciam folhetos nos boletins de oração ao domingo so-
bre o tráfico humano, qual a situação nas suas comunidades e 
como solicitar ajuda se suspeitarem que encontraram alguém 
que está a ser alvo de tráfico. 

Os membros também organizaram eventos educacionais 
de comunidade sobre o tráfico humano. O Distrito Noroeste 
da Conferência do Norte do Alabama das Mulheres Metodis-
tas Unidas é um exemplo. Cerca de 350 participaram num 
seminário de consciencialização sobre o tráfico humano. 
As mulheres do distrito co-patrocinaram com o superinten-
dente de distrito e igreja anfitriã, a Igreja Metodista Unida em 
Huntsville, no Alabama. 

Ao nível nacional, as Mulheres Metodistas Unidas 
atribuíram bolsas de até 10 000 dólares cada para projectos 
nacionais e internacionais que trabalham para acabar com 
o tráfico humano, trabalho escravo moderno de crianças e 
adultos e exploração sexual. A Susannah Wesley, Centro Co-
munitário Wesley em Honolulu, no Havai, é um exemplo. O 
centro apoiado pelas Mulheres Metodistas Unidas providen-
cia serviços sociais aos sobreviventes de tráfico humano à 
medida que regressam a uma vida “normal”. O centro é um 
membro do Hawaii Coalition Against Human Trafficking. 

O Centro Batis para as Mulheres nas Filipinas é um dos 
vários programas internacionais apoiados pelas Mulheres 
Metodistas Unidas que está a trabalhar para acabar com o 
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tráfico humano à medida que ajuda a curar os sobreviventes. 
O Centro Batis para as Mulheres ajuda as trabalhadoras mi-
grantes filipinas e as suas famílias através de serviços de 
bem-estar, organização, educação, formação e mais. 

Direitos Humanos e Ética de Investimento 

As Mulheres Metodistas Unidas foram participantes 
activas na Força de Trabalho sobre os Direitos Humanos 
e Ética de Investimento, trabalhando com outras agências 
da igreja na identificação de recursos, princípios e proced-
imentos que expressam o nosso compromisso para com os  
direitos humanos. 

A Conferência Geral de 2012 dirigiu os conselhos gerais 
Metodistas Unidos e agências para considerar defender que 
todas as empresas reconheçam formalmente e adoptem para 
os seus códigos de conduta os Princípios de Orientação das 
Nações Unidas em Negócios e Direitos Humanos (também 
conhecidos como os Princípios Ruggie). O portefólio de in-
vestimento das Mulheres Metodistas Unidas está actualmente 
investido de forma socialmente responsável pela Junta Geral 
de Pensões e Benefícios de Saúde. As Mulheres Metodistas 
Unidas são também um membro fundador do Centro Inter-fé 
para a Responsabilidade Corporativa, que trabalha para inte-
grar valores sociais em acções corporativas e de investidores 
e são defensoras dos Princípios Ruggie.

Direitos dos Imigrantes 

A luta face às políticas de imigração justas nos Estados 
Unidos foi um grande foco do trabalho de defesa das Mul- 
heres Metodistas Unidas de 2012 até 2016. A responsável 
chefe das Mulheres Metodistas Unidas, Harriett Jane Olson, 
vários coordenadores de acção social de conferências e dia-
conisas juntaram-se a Metodistas Unidas e outros apoiantes 
numa acção de desobediência civil em Washington, D.C, em 
2013. Durante todo o quadriénio, as Mulheres Metodistas 
Unidas trabalharam de perto com os Metodistas Unidos e ou-
tros aliados, incluindo a Justiça para os Nossos Vizinhos, na 
campanha para terminar a detenção de famílias de imigrantes 
sem documentos que incluiu um esforço nacional de envio de 
cartas para a Casa Branca e o Congresso com o objectivo de 
parar a prática. 

As Mulheres Metodistas Unidas são uma parte da 
Força de Trabalho de Imigração Metodista Unida que 
procura a reforma nos Estado Unidos e aprender sobre a 
imigração globalmente. As Mulheres Metodistas Unidas 
providenciaram bolsas de emergência a Instituições de 
Missão Nacional localizadas ao longo da fronteira EUA-
México no Texas e Califórnia que abriram as suas por-
tas à vaga de mulheres e crianças sozinhas provenientes 
da América Central, as quais passaram para os Estados 

Unidos durante o Verão de 2014. Durante essa crise, os 
membros das Mulheres Metodistas Unidas providencia-
ram ajuda voluntária e sorrisos para as mulheres e crian-
ças migrantes que chegavam às instituições de missão, 
bem como doaram os materiais necessários. 

Criação de paz

No Outono de 2012, as Mulheres Metodistas Unidas re-
sponderam à linguagem de ódio numa campanha anti-Muçul-
manos no metro de Nova Iorque com um anúncio que promo-
via a paz. O nosso anúncio dizia apenas: “O discurso de ódio 
não é civilizado. Apoie a paz na palavra e na acção” em let-
ras brancas sobre um fundo verde claro com o logo da Igreja 
Metodista Unida e a frase, “Mulheres Metodistas Unidas: Fé 
* Esperança * Amor na Acção”, na parte inferior do anúncio. 
O nosso anúncio para a paz foi pendurado ao lado do anúncio 
anti-Muçulmano que procurávamos combater. A responsável 
das Mulheres Metodistas Unidas, Harriett Jane Olson, ex-
plicou: “O trabalho da paz é muito difícil e requer respeito 
mútuo e um diálogo de respeito. O discurso incendiário é um 
impedimento ao diálogo e à paz”. 

Uma parte fundamental da criação de paz das Mulheres 
Metodistas Unidas é dirigir a atenção dos EUA e criadores 
de política internacionais para assuntos assinalados por mul-
heres em todo o mundo. O trabalho do nosso Gabinete de 
Washington sobre Política Pública e Centro da Igreja para as 
Nações Unidas são componentes chave nesta tarefa. 

Em 2013, as Mulheres Metodistas Unidas celebraram o 
50.º aniversário do nosso ministério de hospitalidade, criação 
de paz e defesa no Centro de Igreja para as Nações Unidas, 
localizado em frente às Nações Unidas em Nova Iorque. 

Nesse mesmo ano, após uma visita no Outono de 2012 
de uma delegação ecuménica da República Democrática 
do Congo aos Estados Unidos para chamar a atenção para 
as atrocidades contra os direitos humanos realizadas na 
sua nação enquanto muitos procuram as suas riquezas 
minerais, as Mulheres Metodistas Unidas reuniram mul-
heres da República Democrática do Congo, Moçambique, 
Ruanda e Zimbabué para uma conferência de três dias 
na Universidade de África, em Mutare, Zimbabué. O In-
stituto para a Paz, Liderança e Governança na Universi-
dade de África co-patrocinou o evento, procurando for-
mar as mulheres para promover a paz dentro e entre os 
seus países. As Mulheres Metodistas Unidas na República 
Democrática do Congo, Moçambique e Ruanda aumen-
taram esta iniciativa de criação de paz. 

Mais tarde em 2013, as Mulheres Metodistas Unidas par-
ticiparam na Semana do Congo, uma iniciativa da juventude 
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Congolesa e líderes de fé na qual a terceira semana de Out-
ubro é reservada para a escrita de cartas, fóruns educacionais 
e outras actividades para elevar a consciencialização sobre a 
obtenção internacional de minerais vitais para a tecnologia 
moderna que continua a espoletar guerras e conflito violento 
na República Democrática do Congo. 

Em Julho de 2014, as Mulheres Metodistas Unidas ob-
tiveram um estatuto “consultivo especial” junto das Nações 
Unidas e estatuto de “ministérios especializados” junto do 
Conselho Mundial de Igrejas. Antes de 2012, as Mulheres 
Metodistas Unidas trabalharam com estas organizações como 
divisão da Conselho Geral de Ministérios Globais. O novo 
estatuto das Mulheres Metodistas Unidas junto destas orga-
nizações abre novas oportunidades de missão. Por exemplo, 
enquanto ministério especializado, as Mulheres Metodis-
tas Unidas foram capazes de enviar mulheres da República 
Democrática do Congo e Zimbabué para o evento Conselho 
Mundial de Igrejas sobre criação de paz na sua região. 

Justiça racial

As Mulheres Metodistas Unidas desde o seu início tra-
balharam para criar uma comunidade e ordem social sem 
barreiras raciais. Em 1952, as Mulheres Metodistas Unidas 
redigiram e adoptaram a primeira Carta para Justiça Racial 
e a Igreja Metodista Unida adoptou uma versão da carta em 
1980. As Mulheres Metodistas Unidas desejam que a Con-
ferência Geral volte a adoptar “Uma Carta para Políticas de 
Justiça Racial e uma Comunidade Global Independente”, 
Resolução N.º 3371, página 362 uma vez que o trabalho para 
a justiça racial na nossa igreja, nação e mundo está, infeliz-
mente, longe de estar completo.

A justiça racial permanece o foco da missão das Mul-
heres Metodistas Unidas enquanto membros que trabalham 
para promover a justiça racial nos Estados Unidos e em todo 
o mundo. Muitas vezes, o racismo é compreendido apenas em 
termos pessoais, quando de facto opera em formas mais insid-
iosas e pejorativas através das estruturas sociais e instituições. 
Durante todo o quadriénio, os eventos de formação de lider-
ança, seminários e reuniões das Mulheres Metodistas Unidas 
incluíram workshops sobre racismo institucional, para capac-
itar os membros a reconhecê-lo, a compreender como fun-
ciona, não o perpetuando e ajudando a desmantelá-lo.

Também, como dirigido pela Conferência Geral de 2012, 
as Mulheres Metodistas Unidas trabalharam com a Comissão 
Geral de Religião e Raça e CGSPM para desenvolver um in-
strumento para aceder ao racismo em programas para e com 
mulheres, crianças e jovens. A ferramenta de monitorização 
está disponível ao entrar em contacto com qualquer um dos 
nossos escritórios.

Conclusão

As Mulheres Metodistas Unidas ao nível local, de dis-
trito, conferência, jurisdicional e nacional esperam avançar na 
missão no próximo quadriénio. De várias formas, as Mulheres 
Metodistas Unidas têm sido e continuam a ser uma fonte de 
força para as mulheres, um local para crescer e aprender e 
reconhecer o poder das suas vozes ordenadas por Deus. O 
mundo mudou desde a “noite tempestuosa” da nossa criação 
em 1869. As necessidades das mulheres, crianças e jovens 
mudaram em algumas formas e permaneceram inalteradas 
em outras. O que não mudou foi a necessidade das Mulheres 
Metodistas Unidas, pois as mulheres do século XXI ainda 
têm de organizar a missão. 
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Resumo executivo

O presente relatório partilha as conclusões e 
recomendações da Conferência Geral de 2012 apresentadas 
ao Ofício de Diaconisa e Missionário Local para determinar 
se um grupo de leigos pode ser considerado uma ordem, de 
acordo com a política e o ministério teológico da Igreja Meto-
dista Unida e o Ofício de Diaconisa e Missionário Local se 
enquadra nessa definição. Em resumo, o estudo conduzido 
pelas Mulheres Metodistas Unidas concluiu que sim a ambas 
as questões e propõe a revisão da legislação como resultado 
[petição n.º 60245, página 977]. 

O serviço de diaconisas tem sido uma parte integrante do 
ministério da Igreja Metodista Unida há mais de 127 anos. 
Desde 2004, os missionários locais usufruem do mesmo es-
tatuto. Hoje em dia, existem pelo menos 650 diaconisas da 
Igreja Metodista Unida e missionários locais a nível global, 
que “funcionam em diversas formas de serviço dirigidas ao 
mundo para dar a conhecer Jesus Cristo na plenitude do seu 
ministério e missão” (O Livro de Disciplina da Igreja Meto-
dista Unida, 2012, ¶ 1314).

As diaconisas e os missionários locais representam uma 
expressão diferente do diaconato relativamente aos diáco-
nos ordenados na Igreja Metodista Unida. As diaconisas e os 
missionários locais são uma expressão laica, ao passo que os 
diáconos são uma expressão ordenada, ambas com chamado 
diaconal. Desde 2004 o Ofício de Diaconisa e Missionário 
Local tem estado aberto a homens (missionários locais) além 
de uma relação já longa com mulheres (diaconisas). 

A Conferência Geral de 2012 baseada na legislação 
submetida pela Divisão das Mulheres da Junta Geral dos 
Ministérios Globais (agora Mulheres Metodistas Unidas) 
foi saudada pelo gabinete administrativo do Ofício de Di-
aconisa e Missionário Local, a fim de estudar a adequação 
da utilização do termo “ordem leiga” na Igreja Metodista 
Unida. O gabinete administrativo, sob a orientação da 

Comissão sobre o Serviço pelas Diaconisas e pelos mis-
sionários locais, deu início a um estudo para responder a esta 
questão. Os participantes da auscultação, englobando leigos 
e clérigos, incluíam historiadores e teólogos de seminários e 
universidades, pessoal de agências gerais, seminaristas, di-
aconisas, missionários locais, bem como outras pessoas rel-
evantes, cujas perspectivas foram extremamente úteis para 
as deliberações. 

O processo concluiu que:

• As diaconisas e missionários nacionais são entendidos, e 
bem, como uma ordem leiga, visto que compõem “uma 
comunidade dentro da igreja para mutuamente apoi-
arem, cuidarem e responsabilizarem os seus membros 
pelo amor à vida e à missão da igreja”, que é a definição 
de uma ordem no Livro de Disciplina (¶ 306). A car-
acterística que define ambos, quer agora quer ao longo 
da história das diaconisas e dos missionários locais, é a 
situação de comunidade entre si. 

• As diaconisas e os missionários nacionais sempre fun-
cionaram como uma ordem à medida que procuravam e 
tentavam fazer emergir formas do discipulado cristão. 
Este tipo de compromisso e obediência implica estru-
tura, cultura, relações e comunidade. As diaconisas e os 
missionários nacionais formam uma comunidade car-
acterizada por um chamamento comum fundamentado 
nas Escrituras—um compromisso com a missão da ig-
reja informada pela história, orientada pelo espírito de 
missão, de âmbito ecuménico e de alcance global.1

• O Livro de Disciplina reconhece já uma ordem, inclu-
siva de leigos, na Ordem de São Lucas (¶ 630.4C e 
¶1113.14). 

 
Em apreciação do processo de estudo, legislação revista 

[petição n.º 60245, página 977] está a ser apresentada à Con-
ferência Geral de 2016. 

Objetivo deste relatório

O presente relatório proporciona um resumo das conclu-
sões do processo de estudo, incluindo uma consulta de 2014 
que se realizou no Scarritt Bennett Center em Nashville, 

1. Teologia e Relacionamento, Livro de Políticas Administrativas e Di-
rectrizes para os Ofícios de Diaconisas e Missionários Locais, Outubro 
de 2013, Política 201, 9.
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Tennessee, explorando a existência de uma ordem leiga na 
Igreja Metodista Unida e o papel das diaconisas e dos missio-
nários nacionais à luz dessa ordem. 

Na Conferência Geral de 2012 a Divisão das Mulheres da 
Junta Geral dos Ministérios Globais propôs um suplemento 
ao subparágrafo do ¶ 1314.1 no Livro de Disciplina, como 
segue:

O Ofício de Diaconisa e Missionário Local consiste 
numa ordem de leigos da Igreja Metodista Unida con-
forme ordem é definida no ¶ 306: “uma comunidade de 
aliança dentro da igreja para apoiar, cuidar e responsabili-
zar mutuamente os seus membros em prol da vida e missão 
da igreja”.

A legislação foi depois emendada na subcomissão para: 
“O Ofício de Diaconisa e Missionário Local é uma ordem 
leiga.” A comissão, em discussões posteriores, recomendou 
indicação para estudo pelo gabinete administrativo para o 
Ofício de Diaconisa e Missionário Local. Através da dis-
cussão na comissão, observou-se que os membros procura-
vam uma compreensão mais profunda da ordem em termos de 
laicismo. A Divisão das Mulheres (actualmente as Mulheres 
Metodistas Unidas) saudaram a indicação para o estudo.

Contexto actual e histórico do Ofício de 
Diaconisa e Missionário Local

Contexto actual

As diaconisas e os missionários nacionais são pes-
soas leigas na Igreja Metodista Unida, chamadas por Deus 
a assumirem um compromisso vitalício para ministérios de 
amor, justiça e serviço a tempo inteiro. As diaconisas e os 
missionários locais funcionam através de diversas formas de 
serviço voltado para o mundo de modo a tornar o nome de Je-
sus Cristo conhecido na plenitude do Seu ministério e missão, 
que determinam que os Seus seguidores:

• Aliviem o sofrimento;
• Erradiquem as causas de injustiça e tudo o que privar a 

vida de dignidade e valor;
• Permitam o desenvolvimento total do potencial huma-

no; e
• Partilhem a construção da comunidade global através da 

igreja universal.

O Livro de Disciplina, 2012 descreve o Ofício de Di-
aconisa e Missionário Local: 

O objectivo do Ofício de Diaconisa e Missionário Lo-
cal consistirá em exprimir de forma representativa o amor 

e a preocupação da comunidade pelas necessidades do 
mundo e em permitir, através da educação e do envolvi-
mento, o ministério e missão completos do povo de Deus. 
As diaconisas e os missionários locais funcionam medi-
ante diversas formas de serviço dirigido ao mundo para 
dar a conhecer Jesus Cristo na plenitude do Seu ministério 
e missão, que ordena que os seus seguidores: a) Aliviem 
o sofrimento; b) Erradiquem as causas de injustiça e tudo 
o que privar a vida de dignidade e valor; c) Permitam o 
desenvolvimento total do potencial humano; e d) Partil-
hem a construção da comunidade global através da igreja 
universal. (¶ 1314)

Aquando da sua criação em 1888 na Igreja Metodista 
Episcopal, o ofício de diaconisa estava limitado a uma vo-
cação disponível somente para mulheres. Em 2004, foi acres-
centada a categoria de missionário local, disponibilizando 
esta forma de ministério também a homens. O diácono or-
denado estabelecido como uma ordem clerical plena e igual 
em 1996 é outra expressão do diaconato da Igreja Metodista 
Unida, que é de pessoas ordenadas e não é objectivo deste 
relatório. 

No momento presente, o Ofício de Diaconisa e Mis-
sionário Local é a única via disponível na Igreja Metodista 
Unida que permite aos membros leigos responder formal-
mente a um chamamento a tempo inteiro através da consa-
gração e comissionamento para ministérios vitalícios de 
amor, justiça e culto. Existem, pelo menos, 650 diaconisas/
missionários nacionais no activo em todo o mundo, sendo 450 
delas diaconisas no serviço activo nas Filipinas.  

Na natureza global da Igreja Metodista Unida e no mov-
imento das diaconisas e missionários locais, existem distintas 
tradições, processos específicos para o contexto e expressões 
contextuais distintas do ministério. Em geral, as diaconisas 
e os missionários locais servem de acordo com directrizes e 
com a responsabilização para com a respetiva igreja que tra-
balha em consulta com o bispo na conferência anual para a 
marcação de nomeações.  Nos Estados Unidos, por exemplo, 
é o ofício nacional das Mulheres Metodistas Unidas junta-
mente com a Comissão consultora sobre o Serviço de Di-
aconisas e Missionários Locais. Nas Filipinas, é a Comissão 
da Conferência Anual sobre o Serviço das Diaconisas junta-
mente com a Comissão sobre o Serviço das Diaconisas e a 
Junta do Trabalho das Mulheres. As nomeações de diaconi-
sas e missionários locais nos EUA são realizadas pelo bispo 
na sua conferência anual, enquanto nas Filipinas, onde existe 
maior número de diaconisas, as nomeações são realizadas 
pelo bispo na área que as recebe. 

O reconhecimento de diaconisas e de missionários lo-
cais como ordem não altera de modo nenhum a estrutura 
actual de prestação de contas ou direitos, responsabilidades 
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e privilégios alcançados nos parágrafos de Disciplina exis-
tentes ou nas tradições actuais dos vários contextos nos quais 
diaconisas e missionários locais servem.

 
Contexto histórico

Quando se fundou o ofício de diaconisa em 1888, era si-
multaneamente um desenvolvimento eclesiológico inovador e 
um tradicional, extraindo-o como extraiu do rico discipulado 
wesleyano de aliança encontrado nas Regras Gerais e em out-
ras fontes da doutrina metodista unida.

O ofício das diaconisas foi inovador na medida em que 
a legislação que lhe deu vida resultou, não só dos chamados 
“centros nevrálgicos” do movimento metodista os EUA, mas 
também das suas relações missionárias dinâmicas. Alguns dos 
apelos para iniciar o ofício de diaconisas advieram da Con-
ferência de Rock River, nos Estados Unidos, e da Conferên-
cia de Bengal, na Índia. As mulheres missionárias estavam 
desejosas de descobrir novas maneiras de chegar às mulheres 
indianas e o ofício de diaconisas parecia encaixar-se na per-
feição. No outro lado do mundo, e já em 1864, os metodistas 
na Alemanha reclamavam também uma “Comissão para o 
Estabelecimento de uma Instituição de Diaconisas”. Os luter-
anos na Alemanha tinham fundado um ofício semelhante dé-
cadas mais tarde, e os metodistas afastaram-se desta corrente 
ecuménica para criar um ofício de diaconisas próprio. 

No séc. XX, as mulheres metodistas continuaram a re-
sponder ao chamamento para servir como diaconisas num var-
iedade de postos missionários nos EUA e em todo o mundo. 
Antes de os tiros de canhão começarem a soar na Europa em 
1914, os metodistas tinham fundado mais de 30 escolas e hos-
pitais para formação de diaconisas, a fim de promoverem a 
paz e a reconciliação em Cristo. Estas escolas espalharam-se 
por todo o país e por todo o mundo. Em 1924, mais de 1.800 
mulheres haviam sido consagradas como diaconisas. Nos 
anos vinte, as escolas de formação de diaconisas passaram 
por tempos difíceis e muitas fecharam ou fundiram-se com 
outras instituições, para se tornarem escolas de obras soci-
ais, seminários e hospitais, que tinham também começado a 
formar mulheres para cargos cujas pioneiras haviam sido as 
diaconisas.2 

O Ofício de Diaconisa e Missionário Local é um ofício 
eclesiástico que promove o discipulado de aliança na maneira 
wesleyana. Continuará a inovar em resposta a contextos em 

2. Mary Agnes Dougherty, My Calling to Fulfill: Deaconesses in the 
United Methodist Tradition (New York: Women’s Division of the Ge-
neral Board of Global Ministries, The United Methodist Church, 1997), 
204; Benjamin L. Hartley, “Salvation and Sociology in the Methodist 
Episcopal Deaconess Movement”, História Metodista 40 n.º 3 (abril de 
2002), 195. 

mudança, visto que procura ser fiel à corrente rica do discip-
ulado de aliança do qual resultou há aproximadamente 130 
anos. 

Estudo do Ofício de Diaconisa e  
Missionário Local Referência pela 

Conferência Geral de 2012

Para tratar do encaminhamento pela Conferência Geral 
de 2012, o gabinete administrativo para o Ofício de Diaconisa 
e Missionário Local com as Mulheres Metodistas Unidas so-
licitou trabalhos de indivíduos representando diversas per-
spectivas e áreas de actuação e experiência para informar a 
discussão.  Esses trabalhos foram distribuídos para análise, 
fazendo parte de uma reunião para tratar da questão de identi-
dade como ordem leiga e relacionada a temas teológicos. Re-
alizada no Scarritt Bennett Center em Nashville, Tennessee, 
em Setembro de 2014, dessa reunião participaram membros 
leigos (incluindo diaconisas e missionários locais) e clérigos 
(presbíteros ordenados e diáconos). No anexo está indicada 
uma lista de participantes e autores. 

Os trabalhos para este estudo podem ser organizados em 
três perspectivas: 

1. Experimental/Ecuménica 
2. Histórica
3. Bíblica/Teológica

Claro que alguns trabalhos podem ser categorizados em 
mais do que um grupo. Podem ser lidos no website das Mul-
heres Metodistas Unidas em www.unitedmethodistwomen 
.org/gc2016/dhm. 

Experimental/Ecuménica 

Os trabalhos experimentais/ecuménicos relatam a com-
preensão da força e da identidade das diaconisas e dos mis-
sionários locais em diferentes tradições e contextos como uma 
comunidade de aliança. Um aspecto importante da definição 
de “ordem” em O Livro de Disciplina é uma comunidade de 
aliança no ¶ 306. 

Os três trabalhos que melhor se enquadram nesta cate-
goria são os da autoria de Amelita Grace G. Cajiuat e de Li-
wliwa Tubayan Robledo, que debateram como as diaconisas 
nas Filipinas causaram impacto da vida da Igreja Metodista 
Unida do seu país; Louise Williams, que chama à atenção 
para a experiência das diaconisas luteranas fora da América 
do Norte; e Becky Louter e Myka Kennedy Stephens, que 
analisam as mudanças em O Livro de Disciplina ao longo da 
história do movimento das diaconisas, abordando o Ofício de 
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Diaconisa e Missionário Local nos Estados Unidos, concluí-
dos em novembro de 2011. 

Histórica 

Tal como registado na cronologia da Igreja Metodista 
Unida pela Comissão Geral de Arquivos e História, os pri-
meiros chamamentos para diaconisas como ordem foi na Ig-
reja Metodista Episcopal, segundo a revista Zion’s Herald, 
17 de Março de 1852. Como suportado por vários aspectos e 
conexões ilustradas nos trabalhos que se encaixam nesta per-
spectiva, as diaconisas e os missionários locais funcionaram 
como ordem desde o início. 

Quatro dos trabalhos exploravam a história das diaconi-
sas na tradição metodista, bem como na experiência na igreja 
primitiva. Estes trabalhos são da autoria de Laceye C. Warner, 
que foca antes de mais os rituais de consagração utilizados 
para iniciar as diaconisas no ofício na igreja primitiva assim 
como no Metodismo; Ellen Blue, cujo trabalho se debruça so-
bretudo nas diferentes espécies de ordens da mulheres leigas 
desde a igreja primitiva até ao presente; Glory E. Dharmaraj, 
que escreveu acerca da história das diaconisas metodistas, 
em especial sobre o modo como se envolveram em missão; e 
Priscilla Pope-Levison, que forneceu investigação de pré-pub-
licação do seu livro mais recente intitulado ‘Building the 
Old-Time Religion’ (New York University Press, 2014), con-
tando as histórias das diaconisas e dos centros de formação 
que construíram com vista a oferecerem ensino académico e 
teológico prático rigoroso e acessível para mulheres leigas. 

Bíblica/Teológica 

Os trabalhos que abordaram esta perspectiva mostram am-
plos precedentes da existência e reconhecimento das diaconi-
sas e dos missionários locais como ordem e ofício. O Livro de 
Disciplina reconhece a Ordem de São Lucas como um exem-
plo actual de uma ordem que tem inclusive membros leigos.

Quatro trabalhos analisaram os fundamentos bíblicos 
ou teológicos para o diaconato: Benjamin L. Hartley anali-
sou a investigação bíblica linguística do académico da Igreja 
Católica John N. Collins em Diakonia: Reinterpreting the An-
cient Sources (Oxford University Press, 1990); David Lowes 
Watson e Anne Hillman cada um deles abordou a história 
teológica da liderança leiga na Igreja Metodista Unida nas 
suas funções; e o trabalho de Sarah Heaner Lancaster focava 
diretamente o significado de ordem e ofício na Igreja Meto-
dista Unida. 

Todo o grupo afirmou o entendimento teológico das di-
aconisas e dos missionários locais, como resumido na tra-
balho de Sarah Lancaster, que menciona: Tanto as diaconisas 
como os missionários locais são uma ordem e um ofício, mas 

não da mesma forma que os diáconos e os presbíteros são 
uma ordem e um ofício. Apesar de a sobreposição ser con-
siderável, há também muito que as distinga. As diaconisas e 
os missionários locais têm uma posição autorizada na vasta 
estrutura da igreja para executarem o ministério, e existem 
numa comunidade de aliança que apoia o ministério do ofício, 
mas o lugar que ocupam na estrutura da igreja não cai no âm-
bito da ordem ministerial à qual apenas diáconos e presbíteros 
pertencem. Os membros leigos podem ter a sua própria autor-
ização para o ministério. Nem todos os membros leigos terão 
o chamamento para serem autorizados desta forma, assim 
como nem todos são chamados para a ordenação, e nem todos 
os ordenados têm chamamento para a função de episcopado.

A obra das comunidade de diaconisas e dos missionários 
locais espalha-se não só pelos Estados Unidos como por todo 
o mundo. Nos Estados Unidos, as nomeações são tão diver-
sas quanto a situação demográfica daqueles que exercem o 
serviço e podem incluir um bombeiro, um organizador co-
munitário, um médico, um coordenador de assistência em 
catástrofes, administradores sem fins lucrativos, professores 
do ensino público, assistentes sociais, defensores dos sem-
abrigo, pessoal de enfermagem, engenheiros ambientais, 
ministérios de alcance da igreja local, terapeutas/consultores, 
missionários, pessoal da agência geral e da conferência anual. 
Na Igreja Metodista Unida na Conferência Central das Filipi-
nas, as diaconisas são nomeadas pelo bispo para uma igreja 
local/agência/programa e servem nesses ministérios em ac-
tividades como: Educação cristã, grupos de acompanhamento 
de crianças e jovens, jardins de infância, música, ministérios 
de mulheres e elaboração curricular, além de ministérios 
ecuménicos e de justiça, entre outras actividades. 

Conclusões partilhadas 

Como consequência do estudo e do trabalho de consulta, 
assumiu-se que o abaixo descrito é verdadeiro: 

• Existem amplos precedentes para designar membros 
leigos da Igreja Metodista Unida, especificamente di-
aconisas e missionários locais, como membros de uma 
ordem assim como membros de um ofício. Descrever as 
diaconisas e os missionários locais como membros de 
uma ordem não é algo de eclesiasticamente inovador, 
visto que representa reconhecimento de uma realidade 
há muito existente. 

• As diaconisas e os missionários locais têm exemplifica-
do a definição de “ordem” ao longo da história. O Livro 
de Disciplina define “ordem” no ¶ 306 como “uma co-
munidade de aliança dentro da igreja para apoiar, cuidar 
e responsabilizar mutuamente os seus membros em prol 
da vida e missão da igreja”. 
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• A linguagem de “ordem” para descrever o compromisso 
vitalício e mútuo entre diaconisas e missionários locais 
em aliança entre si e a igreja de Deus é exacta e útil 
para descrever a forma que reforça, simultaneamente, a 
prestação de contas para com a igreja e une à rica her-
ança de ordens de pessoas chamadas para missão ao 
longo da história do movimento cristão. 

• As diaconisas e os missionários locais levam muito 
a sério a importância da prestação de contas na sua 
vida juntos na igreja, mesmo quando essas estrutu-
ras eclesiásticas inibiram mais do que incentivaram o 
ministério das mulheres e os ministérios das diaconisas 
em particular.

Legislação

Em apreciação do processo de estudo, legislação revista 
[petição n.º 60245, página 977] está a ser apresentada à Con-
ferência Geral de 2016.

Apêndice

Participantes na Consulta de Setembro de 2014 realizada 
no Scarritt Bennett Center em Nashville, Tennessee. Os par-
ticipantes participaram na conferência ou pessoalmente, vir-
tualmente ou enviando um trabalho escrito.

Autores de trabalhos escritos

Ellen J. Blue, Ph.D., presbítera, Mouzon Biggs, Jr., pro-
fessora de história da Cristandade e estudos Metodistas Uni-
dos, director da Formação Denominacional (Igreja Metodista 
Unida), Phillips Theological Seminary, autores de “Orders of 
Laywomen in Ministry: A Historical Consideration.”

Amelita Grace G. Cajiuat, presbítera, co-autora da obra 
“The Impact of Deaconesses in the Life of The United Meth-
odist Church in the Philippines.”

Glory E. Dharmaraj, Ph.D., ex-directora da formação es-
piritual para as Mulheres Metodistas Unidas e autora da obra, 
entre outras, “Give Her of the Fruit of Her Hands: An An-
cient Order and Abiding House for the Deaconesses” e “A 
Theology of Mutuality: A Paradigm for Mission in the 21st 
Century”. 

Benjamin L. Hartley, diácono, professor associado da 
Missão Cristã e director dos Estudos Metodistas Unidos, 
Palmer Theological Seminary, Seminary of Eastern Univer-
sity, autor de “What’s in a Word? Diakonia and Deacons in 
the Bible and Today”.

Anne Hillman, diaconisa, doutoranda, Boston Univer-
sity School of Theology, autora de “Supporting the Body of 
Christ: A Theological Exploration of Lay Diaconal Ministry 
in The United Methodist Church”.

Sarah Heaner Lancaster, presbítera, professora na Werner 
Chair of Theology, Methodist Theological School em Ohio, 
autora de “Deaconess: Order and Office”.

Priscilla Pope-Levison, presbítera, professora de teolo-
gia, Seattle Pacific University, autora de “Pioneers in Wom-
en’s Theological Education: Deaconess Training Schools”.

Becky Louter, diaconisa, secretária executiva, Ofício de 
Diaconisa e Missionário Local, Mulheres Metodistas Unidas, 
co-autora de “Living the Vision: How United Methodist Dea-
conesses and Home Missioners Understand and Embody the 
Lay Diaconate”.

Liwliwa Tubayan Robledo, diaconisa, co-autora de “The 
Impact of Deaconesses in the Life of The United Methodist 
Church in the Philippines”.

Myka Kennedy Stephens, diaconisa, bibliotecária, pro-
fessora assistente de bibliografia teológica, Lancaster Theo-
logical Seminary, co-autora “Living the Vision: How United 
Methodist Deaconesses and Home Missioners Understand 
and Embody the Lay Diaconate”.

Laceye C. Warner, presbítera, professora associada de 
prática de evangelismo e estudos metodistas, Duke University 
Divinity School, autora de “Consecrating Methodist Deacon-
esses: History and Influences”.

David Lowes Watson, presbítero, autor de “Sharing Pasto-
ral Power: Wesleyan Foundations for Lay Leadership”. http://
www.ministrymatters.com/all/author/david_lowes_watson

E. Louise Williams, diaconisa, autora de “Ordering Di-
aconal Ministry—Lutheran Perspectives” e ex-presidente da 
Diakonia World Federation.

Participantes gerais

Jocelynn Briddell, directora executiva, Scarritt Bennett 
Center.

Garlinda Burton, diaconisa, fundadora da MotherWit e 
ex-secretária geral da Comissão Geral sobre o Estado e Papel 
da Mulher.

Jodi Cataldo, directora de laicado na liderança, Junta 
Geral de Discipulado.

Margaret Ann Crain, diaconisa, professora emérita de Ed-
ucação cristã do Garrett-Evangelical Theological Seminary.

Dee Dee Heffner, missionária nacional, National Associa-
tion of Deaconesses, Home Missioners, e Home Missionaries.

Jeanne Hoeft, reitora e professora associada de teologia 
pastoral e cuidados pastorais, Saint Paul School of Theology.

Sandy Zeigler Jackson, membro do pessoal da Junta Geral 
de Discipulado e co-autora do curso básico de ministérios de 
servidores leigos 2013-2016.

9781501810565_INT_PortVol2Sect2.indd   965 2/26/16   2:43 PM



966  DCA Edição Avançada

Audrey Krumbach, directora de género na justiça e edu-
cação, Comissão Geral sobre o Estatuto e Papel das Mulheres.

David Martinez, presbítero, director do Programa Espe-
cializado de Ensino Teológico, Divisão do Ministério Orde-
nado, Junta Geral de Educação Superior e Ministério. 

Patty Meyers, diácona, professora de Educação Cristã, 
Pfeiffer University.

Mary Elizabeth Moore, diácona, Reitora, Escola de Teo-
logia da Universidade de Boston.

Matt Morgan, missionária nacional, directora executiva 
da Journey Home, Inc., e ex-membro da Junta Geral dos 
Ministérios Globais servindo no The Advance.  

Kevin Nelson, missionário local e ex-membro da Junta 
Geral dos Ministérios Globais.

Victoria Rebeck, diácona, diretora da Deacon Minis-
try Development & Provisional Membership, Divisão do 

Ministério Ordenado, Junta Geral de Educação Superior e 
Ministério.

Elizabeth Tapia, presbítera, secretária executiva, Teologia 
de Missão, Junta Geral dos Ministérios Globais.

Julie Taylor, secretária executiva, Crescimento Espiritual, 
Mulheres Metodistas Unidas.

Ed Trimmer, presbítero, director executivo do Cal Turner 
Jr. Center for Church Leadership, Martin Methodist College

Sally Vonner, secretária geral assistente, Desenvolvi-
mento de Associação e Liderança, Mulheres Metodistas 
Unidas.

Cheryl Walker, directora, Ministérios Afro-Americanos, 
Junta Geral de Discipulado.

Seminaristas da Vanderbilt School of Theology partici-
param nos debates e serviram como redactores dos pequenos 
grupos.
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O que tem de saber sobre a CGHMU

Somos uma agência de programa da IMU, localizada 
em Nashville num edifício do qual somos proprietários. 
Temos sete funcionários a tempo inteiro e três a tempo 
parcial no Indiana, Louisiana e Florida. Obtemos 75 por 
cento do nosso orçamento através da igreja local e con-
tribuições de indivíduos. O ministério também recebe 25 
por cento dos seus gastos operacionais do Serviço Mun-
dial. A maior parte do nosso trabalho é realizado nos EUA, 
mas tivemos um impacto significativo nas conferências 
centrais nos últimos quatro anos. O pessoal é orientado 
por um conselho de directores diverso de 20 membros 
composto por líderes jurisdicionais de Homens Metodis-
tas Unidos, representantes de três conferências centrais, 
bispos e homens e mulheres adicionais com conhecimento 
específico no ministério junto de homens e agências cívi-
cas de jovens. Os HMU são o maior ministério denomina-
cional mais organizado nos EUA. 

A comissão é responsável por duas áreas de ministério: 

1. Ministério dos Homens: A agência providencia recur-
sos, workshops, seminários e conferências para ajudar 
os homens a desenvolver uma relação contínua com 
Jesus Cristo. A base da escritura para este ministério 
é da Carta de Tiago; “Apliquem a palavra, não sejam 
apenas ouvintes”. Os nossos programas são conce-
bidos para ajudar as igrejas locais a desenvolver um 
ministério sustentável a homens nos seus bancos de 
igreja e nas suas comunidades. O pessoal, voluntári-
os e organizações afiliadas providenciam formação de 
liderança, recursos para pequenos grupos, projectos de 
missão de forma local e em todo o mundo, ministérios 
de prisão, defesa do ministério da oração e ministérios 
de ajuda alimentar e parcerias para terminar com a vi-
olência doméstica. 

2. Ministério de Escutismo: O pessoal da comissão e os 
voluntários permitem que as igrejas locais expandam os 
seus ministérios a jovens ao estabelecer programas que 
servem os mesmos, tais como Boy Scouts, Girl Scouts, 
Big Brothers Big Sisters, Camp Fire e Programas de 
Actividades Religiosas com Jovens (PARJ). A base da 
escritura para este ministério provém dos Provérbios; 
“Formem crianças na forma que devem seguir; quan-
do forem mais velhas, não serão diferentes”. A agência 
recruta capelães para eventos de escutismo nacionais e 
internacionais, providencia formação e recursos para 

voluntários e promove o escutismo como forma de en-
riquecer as vidas dos jovens da igreja e uma forma de 
chegar aos jovens que não vão à igreja nas suas comu-
nidades. 

Como mudámos nos últimos quatro anos? 

A comissão aumentou drasticamente a sua presença elec-
trónica. Durante os últimos quatro anos, a agência passou a 
usar webinars e reuniões electrónicas de forma regular. Con-
tinua a realizar reuniões presenciais para algumas formações 
e para as reuniões anuais do conselho, mas a maior parte das 
publicações são electrónicas, incluindo uma versão elec-
trónica da revista UM Men. 

Após cada sessão de formação, quer seja presencial ou um 
evento electrónico, o pessoal e os voluntários descobrem for-
mas através das quais as vidas e as práticas dos participantes 
foram transformadas pelo evento. O website foi actualizado 
e está mais compatível com dispositivos móveis. Grupos de 
Homens Metodistas Unidos estão envolvidos em reuniões se-
manais com base no modelo de Reunião de Aula Wesleyana. 
Os Homens Metodistas Unidos continuam a expandir as suas 
parcerias com as Mulheres Metodistas Unidas e outras enti-
dades no esforço para terminar com a violência doméstica. O 
pessoal ajudou a Junta Geral de Ministérios Globais a recrutar 
um líder dinâmico que agora trabalha na Costa do Marfim 
para desenvolver um programa nacional de escutismo, lider-
ado por nativos. O conselho avaliou 20 organizações afiliadas/
apoiadas que ajudam na provisão de ministérios a homens e 
jovens. Usando o livro Lead like Jesus, a formação de lideres 
afectou as igrejas locais e distritos nos EUA e nas Filipinas. A 
agência teve uma presença espiritual e missional significativa 
no Acampamento Nacional BSA. 

Qual o futuro do Ministério dos  
Homens e Ministério do Escutismo nos 

próximos quatro anos?

Apesar de a agência estar agradecida pelo financiamento 
que é obtido através do processo de repartição, o ministério 
necessita de aumentar o nível de apoio ao Serviço Mundial 
que não foi aumentado desde meados de 1990. A agência irá 
continuar a expandir os seus rendimentos para cumprir as ne-
cessidades e solicitações da igreja local. Há mais de quatro 
anos que está aberta uma vaga de director e tem de ser agora 
preenchida. A agência é capaz de responder a uma fracção das 
solicitações do ministério recebidas de fora dos EUA. 

A Comissão Geral sobre Homens Metodistas Unidos
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As nossas parcerias são fortes o nível nacional, mas ex-
iste uma necessidade crítica de fortalecer parcerias em toda a 
conexão. O pessoal e voluntários irão continuar os esforços 
para expandir os ministérios de prisão através dos Ministérios 
de Comunicação de Bíblia de Díscipulos e esforços para aca-
bar com a violência doméstica. As parcerias incluem organi-
zações que estão dentro e fora da estrutura da Igreja Meto-
dista Unida.

Ao notar o declínio acentuado nos números de jovens 
e geração do milénio envolvidos em igrejas, a comissão irá 
continuar a apoiar agências que servem jovens como forma de 
atrair jovens. Amachi, um programa de Big Brothers Big Sis-
ters, convida pessoas a tornarem-se mentores de crianças de 
pais presos. Os participantes no programa podem dizer como 
ser mentor de uma criança em risco pode mudar a perspectiva 
da mesma. 

Dados recentes suportam as afirmações de que a agência 
está a ajudar igrejas locais a desenvolver lideres que estão a 
estabelecer pequenos grupos que criam discípulos de Jesus 
Cristo que criam mais discípulos de Jesus Cristo que mudam 
o nosso mundo. Contudo, existem milhares de igrejas que têm 
necessidades não atendidas nestas áreas cruciais. A comissão 
irá usar recursos, tecnologia inteligente e trabalho intencio-
nais para reparar a conexão. 

Apesar de o número de organizações ter aumentado em 
algumas conferências anuais, existem outras que não prestam 
muita atenção à necessidade crucial de enriquecer as vidas de 
homens e jovens.

A comissão certificou 40 homens que agora servem 
como especialistas do ministério de homens, e o gabinete 
do ministério de escutismo certificou 300 especialistas do 

ministério de escutismo. Estes voluntários estão localizados 
em cidades em todos os EUA. Estão disponíveis para ajudar 
a sua igreja a expandir o seu ministério a homens e jovens.

A comissão irá continuar a apoiar a Força para o Serviço, 
uma corporação não-denominacional formada em 2015 para 
providenciar cópias grátis de Força para o Serviço a Deus e 
País aos militares. O livro histórico de devoções diárias já foi 
entregue a mais de 500 000 membros das forças armadas. A 
corporação irá também promover e distribuir cópias de Força 
para o Serviço a Deus e Comunidade, um livro similar desen-
volvido pela comissão de devoções diárias para polícias, 
bombeiros e pessoal de emergência. 

A Comissão Geral dos Homens Metodistas Unidos irá 
continuar os esforços para fazerem a diferença em congre-
gações locais em todo o mundo. Se a sua igreja ou distrito não 
estiver a obter ajuda por parte desta agência, é apenas porque 
ainda não a solicitou. Ajude-nos a ajudá-lo com este entusias-
mante e vital ministério.

Para mais informação, visite www.gcumm.org ou ligue 
866-297-4312. O Código QR em baixo irá encaminhá-lo 
para o site. Estamos aqui para o ajudar e aos outros membros 
da sua igreja local, por isso fale connosco. 
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Missão

A missão do Centro para a Mediação e Transformação de 
Conflitos JUSTPEACE é “encarar o conflito de forma cons-
trutiva de formas que procurem justiça, reconciliação, pre-
servação de recursos e restauração da comunidade na Igreja 
Metodista Unida e na Igreja universal para o mundo no qual 
vivemos” (¶ 2401, Livro da Disciplina, 2012).

Uma Entidade Independente

A JUSTPEACE foi afirmada de forma profunda pela 
Conferência Geral de 2004, um sinal de necessidade entre os 
Metodistas Unidos por uma melhor forma de reagir face ao 
conflito. Originalmente estabelecida no ano 2000 pelo Con-
selho Geral de Finanças e Administração (CGFA) em con-
sultoria com o Conselho dos Bispos, emergiu no seio de con-
flitos destrutivos na Igreja Metodista Unida. A JUSTPEACE 
tem um conselho de administração independente e o seu tra-
balho é realizado em parceria com toda a Igreja Metodista 
Unida. Os seus escritórios estão localizados em Washington, 
D.C., nos EUA.

Visão e Ministérios 

O trabalho é orientado pela visão de estimulação de 
uma cultura de JUSTPEACE. Quando uma cultura de JUST-
PEACE é adoptada e as comunidades ou pessoas estão liga-
das com recursos contextuais eficazes, estão melhor prepa-
radas para gerir bem os conflitos, quebrar ciclos de danos/
retribuição/violência e prosperar nos aspetos importantes de 
viver em comunidade como discípulos de Jesus Cristo e a 
transformação do mundo.  

Educar Líderes na Transformação de Conflitos (Educar 
líderes, formar pessoas para serem uma presença mediadora 
em várias situações para ajudar na correcta gestão de conflitos 
e evitar que os mesmos se tornem destrutivos). 

A JUSTPEACE repensou e reviu os seus principais recur-
sos educacionais no evento de formação de 2013 “JustPeace 
101: Faith Based Conflict Transformation”, seguido por uma 
série de webinários.  Tendo como base os princípios bíblicos 
e teológicos da Justpeace, a formação foca-se nas seguintes 
abordagens: Transformação de Conflitos, Cura de Traumas, 
Justiça Restaurativa, Criação de Paz, Investigação Apreciativa 
e Teoria de Sistemas Emocionais. 

A JUSTPEACE continua a envolver os líderes e estu-
dantes Metodistas Unidos em toda a Igreja em teologia, teoria 
e prática. É providenciada liderança através de consultoria, 
ensinamento, palestras, sermões, estudos bíblicos, workshops 
e reflexões numa variedade de locais incluindo, mas não limit-
ado a, gabinetes, escolas de pastores, sessões de conferências 
anuais, encontros (p. ex., líderes leigos, Mulheres Metodistas 
Unidas, Homens Metodistas Unidos, jovem clero), aulas de 
seminário e escola de direito, grupos de diálogo inter-fé de 
estudantes, redes de ministério interinas intencionais, redes 
de bolsistas, programas internos de finalistas e graduados, 
capelães e outros líderes de fé.

Criar e Conectar Praticantes para Intervir e Formar 
Outros (Expandir os recursos humanos disponíveis para a  
Igreja, ajudando a definir as equipas de transformação de 
conflitos em conferências anuais e ajudar voluntários e prat-
icantes na provisão de recursos entre si). A JUSTPEACE 
desenvolveu uma rede de pessoas em toda a conexão Meto-
dista Unida que estão envolvidas na transformação de confli-
tos enquanto facilitadores, mediadores e consultores. 

Cultivar Redes de Recursos Sustentáveis em Com-
petência de Conflito e Cultural é uma iniciativa JUST-
PEACE suportada, em parte, por uma bolsa do Fundo de 
Acção CRR administrada pela Comissão Geral sobre Religião 
e Raça (CGRR). Trabalhando com a liderança da conferência/
área, a JUSTPEACE está a ajudar a estabelecer redes de líde-
res com base na fé e recursos com experiência e capacidades 
na transformação de conflitos e competência intercultural. 
Actualmente, estamos a trabalhar com três áreas nos EUA e 
uma conferência em África com a expectativa de que mais se 
seguirão. Além da identificação de activos básicos, as redes 
destinam-se a serem dinâmicas e sustentáveis—para envolver 
experiências de aprendizagem de pares, desenvolvimento de 
recursos e ministérios colaborativos eficazes em cada con-
ferência ou área. 

Intervir em Conflitos (Resolver queixas e outras disputas 
dispendiosas através de conversações mediadas ou facilita-
das ou outros métodos de resolução de disputa alternativa). A 
JUSTPEACE tem estado envolvida na facilitação de assuntos 
relacionados com conflitos de igreja, conflitos de conferên-
cia, queixas Disciplinares e conflitos organizacionais. Alguns 
assuntos envolvem intervenção directa e outros envolvem 
consultoria. Continuamos a formar outros em processos de 
facilitação e a referir os assuntos para praticantes eficazes 

Relatório Resumo do Centro para a Mediação 
e Transformação de Conflitos JustPeace
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em toda a denominação. Estes ministérios ajudaram comuni-
dades desestruturadas a encontrar o seu caminho para a saúde 
e plenitude e contribuíram para a restauração e cura dos in-
divíduos. Através deste trabalho, a JUSTPEACE continua a 
ajudar a preservar recursos humanos e outros para a missão 
vital e ministérios da igreja.

Desenvolvimento de Recursos (Reunindo a teoria, prática 
e teologia). Os recursos de impressão chave continuam a ser 
utilizados: The Journey: Forgiveness, Restorative Justice and 
Reconciliation de Stephanie Hixon e Thomas Porter, The 
Spirit and Art of Conflict Transformation de Thomas Porter, e 
Transforming Historical Harms de David Anderson Hooker e 
Amy Potter Czjakowski.

Iniciativa Soul Care—Avançando para a cura do trauma, 
a JUSTPEACE lançou um programa para formar líderes de fé 

e congregações no cuidado da resiliência espiritual de vet-
eranos militares e as suas famílias. Um recurso chave nesta 
iniciativa é o “Soul Care Congregational Tool Kit” (www 
.soulcareinitiatve.org/soul-care-toolkit/). Apesar de o foco 
deste esforço começar com o pessoal militar e famílias nos 
EUA, os recursos serão expandidos para incluir combatentes 
em vários contextos.

A JUSTPEACE continua a desenvolver recursos de me-
dia digitais e web disponíveis através do seu site, www.just 
peaceumc.org e meios sociais. Continuando para clarificar 
a teologia, teoria e prática da JUSTPEACE, um ministério 
de reconciliação que restabeleça a centralidade deste chama-
mento para o ministério da igreja é um aspeto importante de 
desenvolvimento de recursos.
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Missão

A missão do Centro para a Mediação e Transformação 
de Conflitos JUSTPEACE é “encarar o conflito de forma 
construtiva de formas que procurem a justiça, reconciliação, 
preservação de recursos e restauração da comunidade na Ig-
reja Metodista Unida e na Igreja universal para o mundo no 
qual vivemos” (¶ 2401, Livro da Disciplina, 2012).

Antecedentes e Origens

Originalmente criada pelo Conselho Geral de Finanças e 
Administração (CGFA), em consultoria com o Conselho dos 
Bispos em 2000, a JUSTPEACE foi criada durante o conflito 
destrutivo na Igreja Metodista Unida marcado por processos 
judiciais, tribunais da igreja, pessoas feridas, rupturas de co-
munhão, custos financeiros, ruptura de recursos e perda de 
foco no ministério e missão a todos os níveis da Igreja. O 
Conselho Geral de Finanças e Administração (CGFA) provi-
denciou a visão e meios para o financiamento inicial da JUST-
PEACE a partir de uma parte do rendimento do investimento 
do pagamento de valores das Pacific Homes.

A JUSTPEACE foi afirmada de forma profunda pela 
Conferência Geral de 2004, um sinal de necessidade entre 
os Metodistas Unidos por uma melhor forma de reagir face 
ao conflito. A JUSTPEACE é responsável pela sua própria 
sustentabilidade e financiamento e está grata àquelas pes-
soas, entidades e fundações que investiram generosamente 
no ministério durante os últimos anos. O conselho de ad-
ministração da JUSTPEACE reconhece as relações de apoio 
com o CGFA, providenciando serviços financeiros e com a 
Junta Geral de Igreja e Sociedade (JGIS), contribuindo com 
serviços de construção. Os escritórios da JUSTPEACE estão 
localizados em Washington, D.C., nos EUA.

Uma Entidade Independente

A JUSTPEACE tem um conselho de administração in-
dependente com o objectivo de posicionar a JUSTPEACE 
como entidade imparcial na vida da Igreja. O seu trabalho 
é realizado em parceria com toda a Igreja Metodista Unida. 
incluindo conferências anuais, agências e líderes. Os rep-
resentantes dos ministérios gerais, o Conselho dos Bispos, 
bem como indivíduos com conhecimento das conferências 
e organizações parceiras estão incluídos na governança cor-
porativa da JUSTPEACE. Possui um conselho consultivo de 
peritos.

Visão e Ministérios 

Muito do trabalho da JUSTPEACE focou-se na ed-
ucação, desenvolvimento de recursos, intervenções e 
criação de uma rede de líderes de transformação de con-
flitos em toda a conexão. O nosso trabalho continua nestas 
quatro áreas basilares e é orientado pela visão de fomen-
tar uma cultura de JUSTPEACE. Quando uma cultura de 
JUSTPEACE está profundamente ligada às congregações e 
organizações e as pessoas estão ligadas a recursos eficazes 
para o seu contexto, estarão melhor preparadas para gerir 
bem o conflito, para quebrar ciclos de danos, retribuição e 
violência e para prosperar na vida comunitária—aspectos 
importantes de viver como discípulos de Jesus Cristo e a 
transformação do mundo. 

Educar Líderes na Transformação de Conflitos (Educar 
líderes, formar pessoas para serem uma presença mediadora 
em várias situações para ajudar na correta gestão de conflitos 
e evitar que os mesmos se tornem destrutivos). 

A experiência com líderes de fé, além das conclusões 
chave de inquérito relacionadas com ministérios de trans-
formação de conflitos de conferência, demonstrou a neces-
sidade de maior profundidade e abrangência de recursos que 
incluem ferramentas contextuais relacionadas com comuni-
dades saudáveis, avaliar situações de conflito e o impacto 
da saúde mental, vícios, violência e trauma. A JUSTPEACE 
repensou e reviu os seus principais recursos educacionais 
no evento de formação de 2013 “JustPeace 101: Faith 
Based Conflict Transformation”, seguido por uma série 
de webinários. Tendo como base os princípios bíblicos e 
teológicos da JustPeace, estas práticas e abordagens foram 
incluídas na formação: 

• Transformação de Conflitos—Processos através dos 
quais os conflitos são geridos como oportunidades de 
mudança construtiva e de transformação;

• Justiça Restaurativa—Uma forma alternativa de 
gestão que procura curar e reparar, ao mesmo tempo 
que transforma e restaura relações individuais, de grupo 
e comunitárias;

• Criação de paz—Práticas e processos que são conce-
bidos para evitar o início de um conflito de violência 
ao criar uma paz sustentável com base em relações 
justas;

Relatório do Centro para a Mediação  
e Transformação de Conflitos JustPeace
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• Curar traumas—Uma abordagem holística que procu-
ra transformar a mente, corpo, alma e espírito de in-
divíduos, grupos e sociedade afectados pelas feridas do 
trauma e/ou violência;

• Investigação Apreciativa—Uma abordagem colabora-
tiva, com base na força, ao desenvolvimento pessoal e 
organizacional que se foca nos pontos fortes em vez dos 
problemas;

• Teoria dos Sistemas Emocionais—Uma forma de 
ver as congregações e comunidades como não lin-
eares, orgânicas e dinâmicas, em que tudo existe em 
relação.

O tema do webinário incluiu Questões Homiléticas: 
Pregar sobre Tópicos Difíceis; Narrativa, Transformação de 
Trauma e Comunidades de Fé; Investigação Apreciativa e 
Comunidades de Fé e Sistemas Emocionais, Transformação 
de Conflito e Comunidades de Fé.

Os webinários, eventos contextuais e eventos educacio-
nais específicos baseados no conteúdo substituíram os “En-
contros Anuais” tradicionais realizados por vários Metodistas 
Unidos antes de 2012.

Líderes e Estudantes Metodistas Unidos: A JUST-
PEACE continua a comunicar com líderes e estudantes 
Metodistas Unidos sobre teologia, teoria e prática relacio-
nadas com estas abordagens ou pontos de vista. A JUST-
PEACE providenciou liderança através de consultoria, 
ensinamento, palestras, sermões, estudos bíblicos, work-
shops e reflexões numa variedade de locais incluindo, mas 
não limitado a, gabinetes, reuniões de líderes leigos, esco-
las de pastores, sessões de conferência anual, reuniões das 
Mulheres Metodistas Unidas, reuniões de Homens Meto-
distas Unidos, grupos de diálogo inter-fé de estudantes, 
aulas de seminários, aulas de direito, reuniões do clero 
jovem (por exemplo, RevItUp, Oasis), redes de ministério 
interino intencional, redes de académicos, programas de 
estágio para licenciados e graduados, capelães e outros 
líderes de fé em toda a conexão.

Criar e Conectar Praticantes para Intervir e Formar 
Outros (Expandir os recursos humanos disponíveis para a  
Igreja, ajudando a definir as equipas de transformação de 
conflitos em conferências anuais e ajudar voluntários e prati-
cantes na provisão de recursos entre si). 

Redes de Praticantes: Desde o seu início, a JUSTPEACE 
desenvolveu uma rede de pessoas em toda a conexão Meto-
dista Unida que estão envolvidas na transformação de confli-
tos enquanto facilitadores, mediadores e consultores. Vamos 
continuar a cultivar e sustentar ciclos de mediadores, consul-
tores e advogados profissionais, assim como aqueles que são 

voluntários e praticantes que trabalham nos ministérios de 
transformação de conflitos nas conferências anuais.

Cultivar Redes de Recursos Sustentáveis em Com-
petência de Conflito e Cultural é uma iniciativa JUST-
PEACE suportada, em parte, por uma bolsa do Fundo 
de Acção CRR administrada pela Comissão Geral sobre 
Religião e Raça (CGRR). Trabalhando com a liderança 
da conferência/área, a JUSTPEACE está a ajudar a esta-
belecer redes de líderes com base na fé e recursos com 
experiência e capacidades na transformação de confli-
tos e competência intercultural. Actualmente, estamos a 
trabalhar com três áreas nos EUA e uma conferência em 
África com a expectativa de que mais se seguirão. Além 
da identificação de activos básicos, as redes destinam-se a 
serem dinâmicas e sustentáveis—para envolver experiên-
cias de aprendizagem de pares, desenvolvimento de recur-
sos e ministérios colaborativos eficazes em cada conferên-
cia ou área. 

Uma vez que a Igreja Metodista Unida está envolvida 
na criação de discípulos de Jesus Cristo para transformar o 
mundo, a ligação de pessoas chamadas pelos Metodistas Uni-
dos também está a ser transformada. Enquanto muitas comu-
nidades de fé, particularmente nos EUA, estão a envelhecer 
e muitas vezes são segregadas devido à raça, etnia e cultura, 
a chamada do discipulado envolve-se num mundo cada vez 
mais jovem e diverso. É inevitável experienciar o conflito 
juntamente com a mudança nas muitas comunidades de fé. 
Procurando ser relevante, vital e adaptativa para esta reali-
dade actual em vários contextos, a visão deste tipo de network 
weaving® e cultivação é que as redes de lideres fiéis, marca-
das pela competência cultural e de conflitos, ficam apenas a 
um contacto pessoal ou ou dois de distância (pessoalmente, 
via telefone, via meios sociais).

Intervir em Conflitos (Resolver queixas e outras disputas 
dispendiosas através de conversações mediadas ou facilitadas 
ou outros métodos de resolução de disputa alternativa.) 

A JUSTPEACE tem estado envolvida na facilitação de 
assuntos relacionados com conflitos de igreja, conflitos de 
conferência, queixas Disciplinares e conflitos organizacio-
nais, assim como queixas disciplinares em toda a conexão. 
Alguns assuntos envolvem intervenção directa e outros en-
volvem consultoria. Continuamos a formar outros em pro-
cessos de facilitação e a referir os assuntos para praticantes 
eficazes em toda a denominação.

Estes ministérios ajudaram comunidades desestruturadas 
a encontrar o seu caminho para a saúde e plenitude e con-
tribuíram para a restauração e cura dos indivíduos. Através 
deste trabalho, a JUSTPEACE continua a ajudar a preservar 
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recursos humanos e outros para a missão vital e ministérios 
da igreja.

Relativamente aos procedimentos de queixa complemen-
tares, a JUSTPEACE contribuiu para o Manual de Procedi-
mentos Judiciais e Administrativos (consultar www.gcfa.org). 
Os Princípios de Justiça Restaurativa e Resolução Justa no 
Procedimento de Queixa da Igreja Metodista Unida oferece 
orientação no que diz respeito às queixas Disciplinares.

Desenvolvimento de Recursos (Reunindo a teoria, prática 
e teologia).

Continuando para clarificar a teologia, teoria e prática da 
JUSTPEACE, um ministério de reconciliação que restabeleça 
a centralidade deste chamamento para o ministério da igreja é 
um aspecto importante de desenvolvimento de recursos.

Iniciativa Soul Care: Avançando para a cura do trauma, 
a JUSTPEACE lançou um programa para formar líderes de 
fé e congregações no cuidado da resiliência espiritual de vet-
eranos militares e as suas famílias. Um recurso chave nesta 
iniciativa é o “Soul Care Congregational Resource” (www 
.soulcareinitiatve.org/soul-care-toolkit/). Apesar de o foco 
deste esforço começar com o pessoal militar e famílias nos 
EUA, os recursos serão expandidos para incluir soldados em 
vários contextos.

Além dos recursos principais descritos abaixo, a JUST-
PEACE continua a desenvolver recursos de media digitais e 
web disponíveis através do seu site, www.justpeaceumc.org, e 
meios sociais. Temos uma política de fonte aberta e muito do 
nosso trabalho continua a ser melhorado pela sabedoria das 
nossas irmãs e irmãos na Igreja.

Recursos principais da JUSTPEACE:

Lidar Correctamente com Conflitos: Os cartões são trans-
portados nos bolsos de muitos Metodistas Unidos e um guia 
extenso Lidar Correctamente com Conflitos explora os temas 
com mais pormenor.

The Spirit and Art of Conflict Transformation: Creating a 
Culture of JustPeace de Thomas W. Porter, Jr. (Nashville: The 
Upper Room, 2010). 

The Journey: Forgiveness, Restorative Justice and Recon-
ciliation de Stephanie Hixon e Thomas Porter (Nova Iorque: 
Divisão das Mulheres, GBGM, 2011) é um pequeno grupo de 
crescimento espiritual/estudos da Bíblia. 

Transforming Historical Harms de David Anderson 
Hooker e Amy Potter Czjakowski (Copyright Eastern Men-
nonite University) é um manual com uma estrutura para lidar 
com danos históricos em geral, assim como aqueles com base 
na prática da escravatura nos Estados Unidos.

Conflict and Communion: Reconciliation and Restor-
ative Justice at Christ’s Table editado por Thomas Porter. 
(Nashville: The Upper Room, 2006)

Futuro 

Num mundo onde os conflitos, discórdias, danos e pro-
fundas divergências são o local onde muitos de nós se encon-
tram, parece haver um desejo de um caminho para lidar bem 
com e focar naquilo que dá vida—pois tanto que experiencia-
mos pode ser empobrecedor relativamente à vida. No seio do 
nosso chamamento enquanto JUSTPEACE está a colocação 
do ministério de reconciliação como fulcral para o nosso dis-
cipulado Cristão e crítico para os ministérios prósperos. 

Pessoal:
Adam B. Bray
Kendra Dunbar
W. Craig Gilliam 
Stephanie Anna Hixon
David Anderson Hooker
David E. Smith
Thomas W. Porter, Jr. (Emeritus)

Conselho de Administração: 
Shalom Agtarap
Thomas Albin
Neal Christie, Consultoria 
Kimberly Day-Lewis
Haniel Garibray
Susie Johnson
Bispo Hee-Soo Jung 
Shandirai Mawokomatanda
Ingrid McIntyre
Steven Lambert, Consultoria
Ellen Ott Marshall
W. Zachary Riddle
Stan Siemens
Jerre Stead
Bispo Hope Morgan Ward
Janet Wolf

Conselho Consultivo:
Michelle Armster 
Richard Blackburn
David Brubaker
Richard Deats
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Alice Frazer Evans 
Robert A. Evans
Richard Fincher
Eric Galton
Steven Gonzales 
Patrick Keifert 
Kimberlee Kovach 
Speed B. Leas
John Paul Lederach 
Daniel Lee
Mary K. Logan
Marcia McFee

Bispo Donald A. Ott 

Kay Pranis

Ellen Raider

Gilbert R. Rendle 

Cynthia Sampson 

John Savage

Carolyn Schrock-Shenk

Peter Storey

John Winn

Bispo Joseph Yeakel 

Howard Zehr
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¶00 .

Número de petição: 60659-IC-¶00-C-G; Napier, Carol - 
Atlanta, GA, EUA.

Justiça de Género 

Adicionar novo parágrafo entre ¶¶ 5 e 6 actual:
Conforme revelado na Sagrada Escritura, tanto os 

homens como as mulheres são feitos à imagem de Deus e, 
desta forma, os homens e mulheres são iguais aos olhos de 
Deus. A Igreja Metodista Unida reconhece que é contrária 
à Escritura e à lógica de se dizer que Deus é masculino ou 
feminino, uma vez que a masculinidade ou feminilidade são 
características dos corpos humanos e das culturas, e não 
características do divino. A Igreja Metodista Unida recon-
hece a longa história de discriminação contra mulheres e 
raparigas. A Igreja Metodista Unida deve confrontar e tentar 
eliminar a discriminação contra mulheres e raparigas, quer 
em organizações quer individuais, em todas as facetas da 
sua vida e sociedade geral. A Igreja Metodista Unida deve 
trabalhar em colaboração com outros que abordam questões 
que ameaçam a causa da igualdade das mulheres e raparigas, 
que é dada pela graça de Deus, em indivíduos e em todos 
os aspectos da sociedade, em todas as alturas e em todos os 
locais.

Justificação:
A constituição contém um parágrafo sobre justiça racial 

mas nenhum sobre a justiça do género. Como o Prémio No-
bel da Paz Jimmy Carter escreveu no seu livro mais recente 
A Call to Action, “Fiquei convencido de que o desafio mais 
grave e não abordado em todo o mundo é a privação e o abu-
so de mulheres e . . .

¶609 .

Número de Petição: 60958-IC-¶609-G; Furr, Steve - 
Jackson, AL, EUA para a Associação da Conferência Anual 
de Líderes Leigos.

Permissividade na Estrutura AC -  
Director de Comunicações

Com o objectivo de capacitar as conferências anuais 
para determinar a sua própria ordem de trabalhos e estrutura, 
emendar ¶ 609 como se segue:

¶ 609. HaveráPoderá haver em cada conferência anual ou 
área episcopal um director de comunicações ou pessoa no-
meada para focar e orientar o ministério das comunicações 

da Igreja Metodista Unida na conferência anual ou área epis-
copal.

¶632 .

Número de Petição: 60963-IC-¶632-G; Furr, Steve - 
Jackson, AL, EUA para a Associação da Conferência Anual 
de Líderes Leigos.

Permissividade na Estrutura AC - CCELCC

Com o objectivo de capacitar as conferências anuais 
para determinar a sua própria ordem de trabalhos e estrutura, 
emendar ¶ 632 como se segue:

¶ 632. Comité da Conferência sobre as Preocupações 
Étnicas da Igreja Local— 1. HaveráPoderá haver em cada 
conferência anual um Comité sobre as Preocupações Étnicas 
da Igreja Local da conferência ou outra estrutura de modo a 
providenciar essas funções básicas e para manter uma relação 
conexional.

¶641 .1 .

Número de Petição: 60966-IC-¶641.1-G; Furr, Steve - 
Jackson, AL, EUA para a Associação de Líderes Leigos da 
Conferência anual.

Permissividade na Estrutura AC - CCAH

Com o objectivo de capacitar as conferências anuais 
para determinar a sua própria ordem de trabalhos e estrutura, 
emendar ¶ 641 como se segue:

¶ 641.1. Em cada conferência anual haverá poderá haver 
uma comissão de conferência sobre os arquivos e história.

¶643 .

Número de petição: 60113-IC-¶643-G; Hawkins, Erin M. - 
Washington, DC, EUA pela Comissão Geral de Religião e 
Raça.

AC Comissões Gerais de Religião e Raça

Alterar o parágrafo ¶ 643 da seguinte forma: 
1. Deverá haver em cada conferência anual incluindo 

aquelas em conferências centrais . . .
2. Os membros de base das comissões da conferência an-

ual serão nomeados e eleitos pelo procedimento estabelecido 
das respectivas conferências anuais. Cada conferência anual 
e central determinará o número e composição total do estado 
de membros. Devem ser tomadas precauções para assegurar 

Alterações Propostas ao Livro da Disciplina
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que o estado de membro é seleccionado principalmente com 
base na paixão e nos conhecimentos que possui nas áreas da 
formação, desenvolvimento de recursos, avaliação, consulta-
doria e planeamento estratégico, dentro das áreas da diversi-
dade, da competência intercultural, da justiça racial e ética, 
da reconciliação e da equidade e da comunicação/promoção 
para a mudança . . .

3. As Comissões de Conferência Anual incluindo aquelas 
das conferências centrais deverão assumir responsabilidades 
para tais assuntos como:

a) Interpretação . . .
b) Apoio e disponibilização de programas de educação em 

áreas de competência interculturais, igualdade institucional e 
conversas fundamentais em todos os níveis da conferência.

c) Realização de parcerias com conselhos de conferên-
cias centrais e anuais, na medida em que tentam desenvolver 
conversas fundamentais, programas e políticas de equidade 
racial/institucional e competência intercultural.

d) Revisão e efectuar recomendações apropriadas para a 
inclusão total e para a equidade dentro do pessoal da con-
ferência e em todas os conselhos de conferências, agências, 
comissões e comités. Os relatórios devem ser feitos anual-
mente à conferência anual. 

e) Disponibilizar recursos e formação que permita o tra-
balho da área de ministério da igreja local da religião e raça, 
conforme especificado em ¶ 252.2b, com ênfase particular 
nos pastores e nas congregações envolvidos no ministério 
inter-racial e intercultural. No caso das conferências anuais 
dentro das conferências centrais, o ministério inter-racial e in-
tercultural pode incluir tribos, comunidades étnicas e grupos 
culturais/de linguagem.

 f) Consultoria com o Conselho do Ministério Ordenado e 
com o gabinete para garantir a inclusão racial/étnica e a equi-
dade no recrutamento, credenciamento e nos processos de 
itinerância da conferência. O comité executivo do Conselho 
do Ministério Ordenado e o gabinete reunir-se-ão pelo menos 
uma vez por ano em sessões conjuntas com a Comissão da 
Conferência de Religião e Raça, para criar e avaliar planos a 
longo prazo, para a identificação e desenvolvimento de lid-
erança clerical, que irá servir a crescente população racial e 
étnica dentro da Igreja. 

g) Consultoria com as igrejas locais que estejam a expe-
rienciar mudanças demográficas nas vizinhanças da sua lo-
calização, as quais podem ser diferentes do da constituição 
racial/étnica da igreja, e que possam desejar fazer parte do 
ministério com a comunidade. 

h) Coordenação da liderança da conferência para apoio 
de movimentos de justiça racial e social, com impacto nas 
comunidades locais, em consulta e parceria com outras enti-
dades dentro e fora dos limites da conferência. 

i) Efectuar parcerias com os órgãos confessionais compe-
tentes, para auxiliar na resolução de queixas de discriminação 
racial/étnica efectuada por clérigos ou leigos.

4. As Comissões da Conferência Anual de Religião e 
Raça devem desenvolver orçamentos adequados para o seu 
funcionamento como comissão, a serem incluídos no orça-
mento da conferência anual.

5. As Comissões de Conferência Anuais . . .

Justificação:
As Comissões de Conferência sobre Religião e Raça 

podem ser parceiras vitais, com estruturas de conferência e  
igrejas locais. Esta resolução refina a linguagem das 
Comissões de Conferência Anuais para reflectir a natureza 
em expansão do trabalho e relevância da GCORR em parceria 
com as conferências centrais. 

¶643 .1 .

Número de Petição: 60968-IC-¶643.1-G; Furr, Steve - 
Jackson, AL, EUA para a Associação de Líderes Leigos da 
Conferência anual.

Permissividade na Estrutura AC - CCORR

Com o objectivo de capacitar as conferências 
anuais para determinar a sua própria ordem de 
trabalhos e estrutura, emendar ¶ 643 como se 

segue:

¶ 643. 1. HaveráPoderá haver em cada conferência an-
ual, incluindo as conferências centrais, uma comissão sobre 
a religião e raça ou outra estrutura para providenciar estas 
funções e manter as relações conexionais.

¶644 .

Número de Petição: 60969-IC-¶644-G; Furr, Steve - 
Jackson, AL, EUA para a Associação da Conferência Anual 
de Líderes Leigos.

Permissividade na Estrutura AC - CCOSROW

Com o objectivo de capacitar as conferências anuais 
para determinar a sua própria ordem de trabalhos e estrutura, 
emendar ¶ 644 como se segue:

¶ 644. HaveráPoderá haver em cada conferência anual, 
incluindo as conferências centrais, uma comissão sobre o es-
tado e papel das mulheres da conferência ou outra estrutura 
para providenciar estas funções e manter as relações conex-
ionais.

¶645 .

Número de Petição: 60970-IC-¶645-G; Furr, Steve - 
Jackson, AL, EUA para a Associação da Conferência Anual 
de Líderes Leigos.
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Permissividade na Estrutura AC - CCSMC

Com o objectivo de capacitar as conferências anuais 
para determinar a sua própria ordem de trabalhos e estrutura, 
emendar ¶ 645 como se segue:

¶ 645. IráPoderá haver em cada conferência anual uma 
comissão de conferência sobre as igrejas com poucos mem-
bros, ou as responsabilidades da comissão das igrejas com 
poucos membros podem ser atribuídas a uma agência multi-
funcional já existente ou recentemente criada do órgão prin-
cipal de programação da conferência anual do conselho ou 
outra estrutura que se preocupa com as funções de suporte, 
promoção e crescimento das igrejas com poucos membros e 
a sua relação com a conferência, distritos e outras igrejas lo-
cais. Onde essas responsabilidades são atribuídas a novas ou 
existentes agências dentro da conferência, o(s) indivíduo(s) 
responsável(eis) pelo funcionamento da comissão será(ão) 
nomeado(s) pela conferência anual e incluído(s) na listagem 
dos responsáveis da conferência.

1. A responsabilidade desta comissão estará em harmonia 
com a responsabilidade da comissão geral, com os objectivos 
seguintes estabelecidos como directrizes para adaptação para 
as necessidades da conferência anual respectiva.

¶1300 .

Número de Petição: 60245-IC-¶1300-G; Olson, Harriett Jane 
- New York, NY, EUA para as Mulheres Metodistas Unidas.

Ordem dos Leigos

Adicionar novo parágrafo após ¶ 1314, como se segue:
Ordem das Diaconisas e Missionário—Os indivíduos 

consagrados e comissionados para o Gabinete de Diaconi-
sas e Missionário na Igreja Metodista Unida formam uma 
comunidade enquanto leigos em serviço como uma ordem. 
Como as outras ordens na igreja, respondem ao chamamento 
de Deus. Na sua tradição distinta, comprometem-se a uma 
vocação vitalícia em ministérios de amor, justiça e serviço a 
tempo inteiro. Em acordo entre si vão sustentar e cuidar uns 
dos outros nos seus chamamentos de ministério individual e 
em comunidade. Partilham um estudo comum e são prepara-
dos com base nos seus dons únicos.

Justificação:
O Relatório do Gabinete da Ordem Leiga das D/M à Con-

ferência Geral conclui que a doutrina MU e política suportam 
a formação ordens de leigos e que D/M funciona como uma 
ordem. Um aspecto chave da definição da ordem (2012 Disci-
plina ¶ 306) é uma comunidade comprometida a qual carac-
terizou esta comunidade em toda a sua história. 

¶1300 .

Número de Petição: 60272-IC-¶1300-G; Olson, Harriett Jane 
- New York, NY, EUA para as Mulheres Metodistas Unidas.

Apoio Eclesiástico

Adicionar novo ¶ após o ¶ 1317 existente 
Apoio Eclesiástico
O Apoio eclesiástico é uma afirmação providenciada pela 

Igreja Metodista Unida aos empregadores e organizações de 
certificação profissional de que uma diaconisa/missionário 
que tem uma boa reputação e tem uma formação e prepa-
ração profissional adequadas para o ministério em contextos 
especializados. O apoio eclesiástico reconhece um acordo de 
compromisso, responsável e apoio mútuos entre a Igreja Meto-
dista Unida, através das Mulheres Metodistas Unidas, e a di-
aconisa/missionário. As diaconisas e os missionários, que são 
chamados e formados profissionalmente para serem capelães 
ou ministério de aconselhamento são elegíveis para apoio 
eclesiástico para serviço aos ministérios, não lhes sendo ex-
igido que administrem os sacramentos. As políticas, directriz-
es e processo de aprovação do apoio eclesiástico para aquelas 
diaconisas e missionários comissionados/consagrados são ad-
ministrados pelo gabinete administrativo para o Gabinete de 
Diaconisas e Missionário com as Mulheres Metodistas Unidas. 

Justificação:
Esta petição foi concebida para criar um caminho que 

permite às diaconisas e missionários consagrados/comissio-
nados que servem a igreja em capelania ou ministérios de 
aconselhamento para receber apoio eclesiástico, como solic-
itado para certificação profissional.

¶1320 .

Número de petição: 60729-IC-¶1320-G; Case, Riley B. - 
Kokomo, IN, EUA.

As responsabilidades das UMW

Adicionar um novo #1 ¶ 1320 e renumerar os parágrafos 
subsequentes.

 1. Incentivar as Mulheres Metodistas Unidas nos es-
forços para trazer as boas novas de Jesus Cristo para suas co-
munidades locais.

Justificação:
Isto fortaleceria a imagem das Mulheres Metodistas Uni-

das se pudesse ser declarado francamente.

¶1327 .

Número de Petição: 60243-IC-¶1327-G; Olson, Harriett Jane 
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- New York, NY, EUA para as Mulheres Metodistas  
Unidas.

Relação com a JGMG

Emendar ¶ 1327:
¶ 1327 . Relação com a Junta Geral dos Ministérios 

Globais—O conselho de administração das Mulheres Meto-
distas Unidas irá eleger cincotrês membros para servirem 
como directores da Junta Geral dos Ministérios Globais com 
voz e sem voto. Os directores eleitos das Mulheres Meto-
distas Unidas irão servir nos comités do programa Também 
serão eleitos membros para unidades e comités da Junta Geral 
dos Ministérios Globais como definido nos regulamentos da 
Junta Geral dos Ministérios Globais, incluindo, pelo menos, 
um para servir no seu comité executivo.

Justificação:
Dada a dimensão da junta das Mulheres Metodistas Uni-

das e as suas relações programáticas partilhadas mutuamente 
com a Junta Geral dos Ministérios Globais, a diminuição no 
número de directores de cinco para três e representação no 
programa em vez de governança ou comités fiduciários é con-
siderado adequada.

¶1328 .

Número de Petição: 60244-IC-¶1328-G; Olson, Harriett Jane 
- New York, NY, EUA para as Mulheres Metodistas Unidas.

Grupo Consultivo do Programa MMU

Emendar ¶ 1328:
¶ 1328 . Grupo Consultivo do Programa das Mulheres 

Metodistas Unidas—As Mulheres Metodistas Unidas irão or-
ganizar um Grupo Consultivo do Programa para providenciar 
informação em intervalos regulares ao conselho de admin-
istração sobre o programa e planeamento da organização. O 
Grupo Consultivo do Programa terá entre 70 e 80 80-90 mem-
bros, incluindo . . . sete a dez directores de outras agências da 
Igreja Metodista Unida incluindo cincotrês membros eleitos 
pela Junta Geral dos Ministérios Globais . . . As Mulheres da 
Igreja Unida e um representante da sua Região da América do 
Norte serão membros ex officio, com voz enãosem voto. O 
presidente nacional . . .

Justificação:
O número de representantes que servem no Grupo Con-

sultivo do Programa e junta da Junta Geral dos Ministérios 
Globais deve ser consistente.

¶1701 .

Número de Petição: 60948-IC-¶1701-G; Oliphint, Clayton - 
Richardson, TX, EUA.

Plano IMU Revisto - CGAH na CGFA

Para descontinuar a CGAH e atribuir os seus deveres à 
CGFA, executar a seguinte acção:

Eliminar ¶¶ 1701-1712 na totalidade.
Emendar ¶ 264, como se segue:
¶ 264.1. Domingo de Herança—O Domingo de Her-

ança será cumprido no Dia Aldersgate (24 de Maio), ou 
no Domingo que antecede essa data (consultar Declaração 
Histórica, página 10). O dia providencia uma oportunidade 
de reflexão sobre a herança, celebração de onde a Igreja es-
teve, como se vê enquanto nos molda hoje em dia e o sig-
nificado da conferência Cristã. O Domingo de Herança so-
licita à Igreja que relembre o passado ao comprometer-se 
com o contínuo chamamento de Deus. O cumprimento do 
Domingo de Herança estará sob supervisão do Conselho 
Geral de Finanças e Administração da Comissão Geral de 
Arquivos e História. Qualquer agência da igreja que deseje 
recomendar um tema para um dado ano para este Domingo 
pode fazê-lo no ano anterior ao cumprimento para o qual a 
recomendação é efectuada. Esta recomendação é realizada 
ao Conselho Geral de Finanças e Administração à Comissão 
Geral sobre Arquivos e História, e a decisão do tema anual 
deste Domingo será tomada por membros votantes do Con-
selho Geral de Finanças e Administração da Comissão Geral 
sobre Arquivos e História.

Emendar ¶ 510, como se segue:
¶ 510.1. Correcções ao Daily Christian Advocate. O 

editor irá então apresentar ao Conselho Geral de Finanças 
e Administração à Comissão sobre Arquivos e História 
duas cópias do Daily Christian Advocate e correcções 
como registo oficial da Conferência Geral. As cópias tam-
bém estarão disponíveis através da United Methodist Pub-
lishing House.

. . .
4. Todos os documentos originais de uma Conferência 

Geral serão enviados ao Conselho Geral de Finanças e Ad-
ministração à Comissão Geral de Arquivos e História.

Emendar ¶ 532, como se segue:
¶ 532. Arquivos e História—1. Haverá uma comissão 

jurisdicional sobre arquivos e história,auxiliar à comissão  
geral,  … 

Emendar ¶ 545, como se segue:
¶ 545. Registos e Arquivos—1. A acta dos procedimen-

tos de uma conferência central, devidamente assinada pelo 
presidente e secretário, será enviada para exame à Conferên-
cia Geral através do seu secretário. Duas cópias em papel de 
todas as traduções serão enviadas sem custo para a Comissão 
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Geral de Arquivos e História para o Conselho Geral de Fi-
nanças e Administração, . . .

3. O secretário de cada conferência geral irá submeter 
uma cópia de cada tradução e adaptação da Disciplina geral 
ou porção da mesma em utilização nessa conferência central 
à Comissão Geral de Arquivos e História e ao Conselho Geral 
de Finanças e Administração.

Emendar ¶ 606, como se segue:
¶ 606.2. Cada conferência anual irá enviar, sem custo, 

duas cópias impressas da sua acta anual ao Conselho Ger-
al de Finanças e Administração, a Junta Geral de Pensão 
e Benefícios de Saúde, a Comissão Geral de Arquivos e 
História, a Conferência Central ou Comissão Jurisdicio-
nal de Arquivos e História, e a Comissão de Conferência 
Anual de Arquivos e História. Adicionalmente, a con-
ferência anual irá enviar uma cópia impressa da sua acta 
anual à Mesa Conexional e uma cópia impressa às Comu-
nicações Metodistas Unidas. Se disponível, uma cópia de 
uma versão digital da acta será enviada ao Conselho de Fi-
nanças e Administraçãoà Comissão de Arquivos e História 
e uma cópia às Comunicações Metodistas Unidas.

3.h) As memórias como ordenado pela conferência 
anual seguindo as orientações do Conselho Geral de Fi-
nanças e Administração da Comissão Geral de Arquivos 
e História,

Emendar ¶ 641, como se segue:
¶ 641.1. Em cada conferência anual haverá uma 

comissão de conferência sobre os arquivos e história. 
O número de membros da comissão e os seus mandatos 
serão como a conferência determinar e podem inclu-
ir um representante ex officio de cada local de herança 
Metodista Unida na sua área. Será dever da comissão 
recolher, preservar e tornar acessíveis os registos signif-
icativos históricos da conferência anual e suas agências, 
incluindo dados relativos à origem e história da conferên-
cia e seus antecedentes; a encorajar e ajudar as igrejas 
locais na preservação dos seus registos, compilando as 
suas histórias e celebrando a sua herança; a providenciar 
a guarda permanente dos registos históricos de todas as 
igrejas abandonadas ou descontinuadas na área da con-
ferência anual e seus antecedentes (consultar ¶ 2549.3); 
a manter os locais de armazenamento históricos e de ar-
quivos protegidos contra incêndios e a garantir que todos 
os itens que obviamente terão valor para a história futura 
sejam preservados; a providenciar a detenção de proprie-
dade real e a receber doações e legados; a nomear para 
o Conselho Geral de Finanças e Administração para a 
Comissão Geral de Arquivos e História edifícios, locais 
ou estruturas na conferência anual para designação como 

locais históricos ou de herança; a manter contacto com 
locais históricos e de herança oficialmente designados na 
sua área; a ajudar o bispo ou o comité de conferência ad-
equada no planeamento da hora histórica e outros itens 
históricos nas sessões da conferência anual; a estabelecer 
horários de retenção e disposição para registos da con-
ferência anual e da igreja local sob padrões ou orientações 
desenvolvidas pelo Conselho Geral de Finanças e Admin-
istração pela Comissão Geral de Arquivos e História; a co-
operar com e comunicar, quando solicitado, às comissões 
gerais e jurisdicionais de arquivos e história; e a comuni-
car com outras denominações Wesleyanas, Metodistas ou 
de Irmãos Unidos Evangélicos na manutenção da nossa 
herança conjunta.

Emendar ¶ 702, como se segue:
¶ 702.3. Entre sessões da Conferência Geral, as seguintes 

agências gerais são responsáveis perante a Mesa Conexion-
al por aquelas funções que são definidas em 900 ¶¶: a Junta 
Geral da Igreja e Sociedade, a Junta Geral de Discipulado, a 
Junta Geral de Ministérios Globais e a Junta Geral de Edu-
cação Superior e Ministério, a Comissão Geral de Religião e 
Raça, a Comissão Geral sobre o Estado e Papel das Mulheres, 
a Comissão Geral de Arquivos e História, a Comissão Geral 
de Homens Metodistas Unidos e a Comissão Geral de Comu-
nicação em assuntos relacionados com as suas responsabili-
dades do programa.

Emendar ¶ 703, como se segue:
¶ 703.6. Agências Gerais Administrativas—As juntas 

gerais e comissões agências que tenham funções principal-
mente administrativas e de serviço serão designadas como 
agências gerais administrativas. Estas agências são a Junta 
Geral de Pensão e Benefícios de Saúde, e a United Methodist 
Publishing House e a Comissão Geral de Arquivos e História 
e a Comissão Geral de Comunicação, as últimas duas também 
têm responsabilidades relacionadas com o programa, pelo 
que são responsáveis perante a Mesa Conexional.

Emendar ¶ 805, como se segue:
¶ 805.4.b) Comité sobre Políticas e Práticas de Pes-

soal—O conselho irá organizar um comité que consiste de 
três representantes do Conselho Geral de Finanças e Admin-
istração, um dos quais servirá como presidente, e um repre-
sentante de cada uma das seguintes agências; a Junta Geral 
de Igreja e Sociedade, a Junta Geral de Discipulado, a Junta 
Geral de Ministérios Globais e a Junta Geral de Educação Su-
perior e Ministério, a Comissão Geral de Arquivos e História, 
a Comissão Geral de Comunicação, a Comissão Geral de Re-
ligião e Raça, a Comissão Geral sobre o Estado e Papel das 
Mulheres e a Comissão Geral de Homens Metodistas Uni-
dos. Cada um dos representantes acima mencionados será 
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seleccionado pelo conselho ou junta ou comissão representa-
da pelos seus membros. O comité terá os deveres e respons-
abilidades como definido em ¶ 807.13b.

Criar uma nova subsecção ¶ 805.4. como se segue:
¶ 805.4.f) Comité de Arquivos e História—Existirá um 

Comité de Arquivos e História que servirá como a agência 
histórica oficial da Igreja Metodista Unida. Pode ser incorpo-
rada separadamente, como determinado pelo conselho, e será 
o sucessor na prática e na lei da Comissão Geral de Arquivos e 
História da Igreja Metodista Unida. Na medida do praticável, 
as alterações necessárias pela descontinuação da Comissão 
Geral de Arquivos e História (CGAH) e a criação do Comi-
té de Arquivos e História nesta secção, serão realizadas até 
30 de Junho de 2017, sob orientação da Mesa Conexional e 
o Conselho Geral de Finanças e Administração. Os fundos 
orçamentados no quadriénio 2017 até 2020 para realizar as 
operações e programas da CGAH irão seguir a função.

(1) Objectivos—(a) O objectivo do comité será pro-
mover e cuidar dos interesses históricos da Igreja Metodis-
ta Unida a todos os níveis. Irá reunir, preservar e manter 
a propriedade dos materiais de biblioteca e arquivos, e irá 
disseminar os materiais interpretativos sobre a histórica da 
Igreja Metodista Unida e os seus antecedentes. Irá cooper-
ar com outros órgãos, especialmente a Sociedade Histórica 
da Igreja Metodista Unida, a Sociedade Histórica Metodis-
ta Mundial e o Conselho Metodista Mundial em áreas de 
preocupação mútuas. Irá manter arquivos e bibliotecas nas 
quais irá preservar os registos e materiais de todos os tipos 
relacionados com a Igreja Metodista Unida e irá trabalhar 
para que tais itens estejam disponíveis para utilização públi-
ca e escolar responsável. Irá providenciar orientação para 
a criação, manutenção e disposição adequada de material 
documentário a todos os níveis da Igreja Metodista Unida 
(consultar §(8)(a)ii)). Irá providenciar apoio, orientação e 
incentivo para o trabalho das conferências anuais e agências 
históricas jurisdicionais e organizações ao desenvolver e 
tornando materiais históricos, interpretativos e de formação 
disponíveis. Irá desenvolver políticas e recursos para os 
Locais Históricos Metodistas Unidos e Locais de Herança 
Metodistas Unidos. Irá providenciar supervisão geral para o 
cumprimento do Domingo de Herança (consultar ¶ 264.1). 
Irá comunicar com outras denominações Wesleyanas, Meto-
distas ou de Irmãos Unidos Evangélicos na preservação da 
nossa herança conjunta.

(b) O comité terá a responsabilidade por e supervisão dos 
seus arquivos e bibliotecas históricas e outros locais de arma-
zenamento de carácter similar, se alguns, estabelecidos pela 
Igreja Metodista Unida.

(c) O comité irá promover a recolha e disseminação de 

informação e materiais relativamente ao testemunho histórico 
realizado individual e colectivamente por mulheres, povos de 
minorias étnicas e raciais e outras constituências não abrangi-
das extensivamente na documentação histórica tradicional da 
vida mundial da Igreja Metodista Unida e seus antecedentes.

(d) O comité irá desenvolver e disponibilizar os ma-
teriais interpretativos tais como manuais, serviços de 
adoração e celebrações de eventos históricos, filmes de 
formação e outros suportes úteis para conferências anuais 
e igrejas locais.

(e) Uma vez a cada quadriénio, o comité pode realizar 
uma convocação histórica, à qual podem ser enviados 
membros de agências e organizações históricas de con-
ferências anuais e jurisdicionais; o corpo docente e estu-
dantes em instituições de educação superior relacionados 
com a Igreja Metodista Unida; os membros da Sociedade 
Histórica da Igreja Metodista Unida; membros de organi-
zações históricas Wesleyanas, Metodistas e Irmãos Uni-
dos Evangélicos; e tais outras pessoas, grupos ou organi-
zações se interessados.

(2) Membros—(a) O comité será constituído 
quadrienalmente, e os seus membros e todos os re-
sponsáveis eleitos pelo mesmo terão mandatos até os seus 
sucessores terem sido escolhidos. As vagas interinas du-
rante um quadriénio que não eram de outro modo prov-
idenciadas pela Disciplina podem ser preenchidas pelo 
conselho como possa ser determinado.

(b) O comité será composto por dez membros escolhidos 
pelo conselho, cinco dos quais serão membros do conselho. 
É recomendado que seja dada consideração cuidadosa ao se-
leccionar os outros cinco membros como sendo pessoas de 
interesses especiais e competências na história do Metodismo 
Unido.

(3) Reuniões—O comité irá reunir-se anualmente em 
tal momento e local como seja determinado, sujeito às dis-
posições do acto da incorporação, se o comité escolher ser 
incorporado.

(4) Responsáveis—O comité irá eleger dos seus membros 
um presidente e tais outros responsáveis como necessário.

(5) Pessoal—O conselho irá escolher um director-geral 
do comité, que será um secretário geral associado do Con-
selho Geral de Finanças e Administração, e tal outro pessoal 
como necessário. O director-geral será o responsável executi-
vo e administrativo e irá realizar o trabalho do comité, manter 
os registos e actas, servirá como editor das publicações ofi-
ciais do comité, supervisionará os locais de armazenamento, 
fará um relatório anual ao conselho e fornecerá tais relatórios 
como necessário. O director-geral irá participar em reuniões 
do comité e terá o privilégio de falar sem direito a voto. 
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Os responsáveis pelos arquivos, curadores e bibliotecários 
contratados pelo comité responderão ao director-geral. Par-
ticiparão nas reuniões do comité quando for considerado 
necessário pelo director-geral. Quando participarem, terão o 
privilégio de falar, mas não votar.

(6) Finanças—O comité será financiado por apropriações 
da Conferência Geral; a venda de literatura e materiais históri-
cos; subscrições das publicações oficiais do comité; quotas 
dos membros associados; e doações, bolsas e legados de in-
divíduos e organizações interessadas.

(7) Sociedade Histórica da Igreja Metodista Unida—(a) 
O comité irá patrocinar e incentivar a Sociedade Histórica da 
Igreja Metodista Unida e incentivar os membros com o efeito 
de promover o interesse do estudo, preservação e dissemi-
nação da história e herança da Igreja Metodista Unida e seus 
antecedentes. A Sociedade Histórica será incentivada a solici- 
tar o apoio e cooperação do comité de arquivos e história (ou 
equivalente) na conferência anual, conferências jurisdicionais 
e Igreja geral, bem como a outras agências e organizações 
interessadas na promoção dos interesses históricos da igreja. 
A sociedade será auto-financiada através de quotas e outras 
fontes, excepto por tais serviços como possa ser providencia-
do pela Comité de Conferência Geral de Arquivos e História. 

(b) Os membros da Sociedade Histórica serão estabeleci-
dos como a sociedade possa determinar. O estado de membro 
implica o pagamento de tais quotas que a sociedade possa 
indicar, por outro lado, os membros receberão publicações e 
outros benefícios como considerado adequado.

(8) (a) Definições de Arquivo—i) Os arquivos, distintos 
de bibliotecas, detêm não só livros, mas material de registo 
documental.

ii) O material de registo documental significará que todos 
os documentos, minutas, actas, diários, relatórios, panfletos, 
cartas, trabalhos, manuscritos, mapas, fotografias, livros, au-
diovisuais, registos de som, cassetes magnéticas ou outras, 
registo de processamento de dados electrónicos, artefactos 
ou quaisquer outros materiais documentais, não obstante a 
forma física ou características, realizados ou recebidos de 
acordo com qualquer disposição da Disciplina relativamente 
à transacção do negócio da Igreja por qualquer agência geral 
da Igreja Metodista Unida ou de qualquer um dos seus consti-
tuintes predecessores.

iii) A agência geral da Igreja Metodista Unida ou dos 
seus predecessores constituintes irão, por sua vez, significar 
e incluir todos os cargos da Igreja, responsável da Igreja, ou 
responsável (eleito ou nomeado)—incluindo bispos, institu-
ição, junta, comité, gabinete, conselho ou conferência—ao 
nível nacional.

(b) Guarda dos Registos—O responsável da igreja re-
sponsável por um gabinete com material documental será o 
guardião do mesmo, excepto de outro modo indicado.

(c) Procedimentos—i) O comité irá estabelecer arquivos 
centrais da Igreja Metodista Unida e arquivos regionais e cen-
tros de registo como necessário.

ii) Os bispos, responsáveis da Conferência Geral, Con-
selho Judicial, juntas gerais, comités e agências da Igreja 
Metodista Unida irão depositar, quadrienalmente, as minu-
tas ou actas, ou cópias das mesmas, nos arquivos e transfer-
irão a correspondência, registos, trabalhos e outros materiais 
de arquivo descritos acima dos seus gabinetes quando já não 
forem úteis. Nenhuns registos serão destruídos até ter sido 
acordado um calendário de eliminação pelo comité e agên-
cia. Quando o guardião de qualquer material documental 
oficial de uma agência geral certificar ao comité que tais 
registos já não têm utilização ou valor para efeitos oficiais 
e administrativos e quando o comité certificar que tais reg-
istos parecem já não ser úteis ou de valor para investigação 
ou referência, então tais registos podem ser destruídos ou 
de outro modo eliminados pela agência ou responsável com 
a guarda dos mesmos. Um registo de tal certificação e au-
torização será criado nas minutas ou registos do comité e 
agência. O comité está deste modo autorizado e capacitado 
a criar tais disposições como necessário e adequado para 
colocar em prática este parágrafo.

iii) O comité terá o direito de examinar a condição do 
registo documental e irá, de acordo com a disponibilidade 
do pessoal e fundos, dar aconselhamento e assistência a 
responsáveis e agências da Igreja relativamente à preser-
vação e eliminação de material de registo documental à 
sua guarda. Os responsáveis das agências gerais ajudam 
o comité na preparação de um inventário de registos à 
sua guarda. A este inventário será anexado um calendário, 
aprovado pelo responsável da agência com a custódia 
dos registos e comité, estabelecendo um período de tem-
po para retenção e eliminação de cada série de registos. 
Desde que o dito calendário aprovado se mantenha em 
vigor, a destruição ou eliminação do material de registo 
documental de acordo com as suas disposições será con-
siderado como tendo cumprido os requisitos de ¶ 805.4.f)
(8)(c)(ii).

iv) O comité está autorizado e deverá realizar um pro-
grama de criação de inventário, reparação e criação de mi-
cro-filmes entre todas as agências gerais da Igreja Metodista 
Unida para efeitos de segurança do material documental, que 
o comité determine ter valor permanente e a providenciar ar-
mazenamento seguro para as cópias dos micro-filmes de tal 
material. Sujeito à disponibilidade de fundos, tal programa 
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pode ser alargado a material de valor permanente de todas as 
agências da Igreja Metodista Unida.

v) As juntas gerais, comités e agências da Igreja Metodis-
ta Unida irão apresentar duas cópias, quando forem emitidas, 
de todas as suas publicações, de qualquer tipo, nos arquivos, 
ou em vez disso irão entregar uma declaração junto do arquiv-
ista afirmando que estão a preservar cópias de todos os itens 
nas suas bibliotecas ou locais de armazenamento.

 vi) Os documentos oficiais, ou cópias dos mesmos, tais 
como estatutos, constituições, regulamentos e outros docu-
mentos oficiais das juntas e agências da Igreja Metodista Uni-
da, serão depositados nos arquivos.

vii) Quem tiver a custódia de quaisquer registos de 
agência geral, no final do mandato, entrega ao seu sucessor, 
guardião ou, caso não existam, ao Comité, todos os registos, 
livros, textos, cartas e documentos mantidos ou recebidos no 
dia-a-dia da agência geral. Isto também se aplicará aos doc-
umentos de comités de Igreja gerais especiais e temporários. 

viii) Os bispos, responsáveis da Igreja Geral e juntas 
gerais, comités e agências da Igreja Metodista Unida, deverão 
aconselhar-se com o arquivista central relativamente à preser-
vação de todos os materiais.

ix) Os secretários jurisdicionais, centrais e de conferência 
anual depositarão, quadrienalmente ou anualmente, sem cus-
to, duas cópias em papel das suas actas de conferência, como 
seja o caso, junto do Comité e nos arquivos da conferência 
central, jurisdicional e anual como adequado. Uma cópia de 
uma versão digital da acta será enviada para o comité.

x) Os secretários das juntas, comités e agências da con-
ferência anual e jurisdicional irão depositar anualmente, ou 
quando se reúnam, cópias das suas minutas (distinto dos 
relatórios que são impressos separadamente ou nas actas da 
conferência anual e jurisdicional) nos arquivos centrais ou 
nos arquivos regionais adequados.

xi) Os bispos, responsáveis da Conferência Geral, pessoal 
da agência geral, missionários e aqueles ministros ordenados 
e leigos em posições de liderança e influência a qualquer nível 
da Igreja devem depositar ou legar os seus documentos pes-
soais aos arquivos do comité.

xii) As organizações e indivíduos podem negociar re-
strições adequadas sobre a utilização dos materiais que colo-
cam nos arquivos.

xiii) O comité pode autorizar a transferência de materiais 
para uma organização, agência ou família. 

xiv) Todos os materiais nos arquivos estarão disponíveis 
para investigação e exibição, sujeitos a tais restrições coloca-
das sobre os mesmos.

(9) Locais Históricos e Herança—(a) i) Locais Históri-
cos—Os locais históricos são edifícios, locais ou estruturas 

que estão especialmente relacionadas com um evento sig-
nificativo, desenvolvimento ou personalidade na história de 
uma conferência anual, central ou jurisdicional (ou seus an-
tecedentes). Os locais históricos são designados por acção 
formal da conferência anual, central ou jurisdicional dentro 
das regiões onde o local se encontra. Tal designação será con-
siderada e avaliada em primeiro lugar pelo respectivo comité 
de arquivos e história (ou equivalente). Após acção por parte 
da conferência anual, central ou jurisdicional de designar um 
edifício, estrutura ou local como local histórico, o presidente 
ou responsável do comité de arquivos e história (ou equiva-
lente) irá aconselhar o comité da acção tomada e providenciar 
tal documentação como necessário. O comité, por sua vez, 
irá providenciar um marcador de local histórico, manter um 
registo de todos os locais históricos e manter um ficheiro de 
informação pertinente.

ii) Locais de Herança— Os locais de herança da Igreja 
Metodista Unida são edifícios, locais ou estruturas que estão 
especialmente relacionadas com eventos, desenvolvimento ou 
personalidades significativas na história geral da Igreja Meto-
dista Unida ou seus antecedentes. Têm de ter um interesse e 
valor histórico distintos para a denominação como um todo, 
em contraste com o significado histórico regional ou local. 
Habitualmente, os edifícios, locais ou estruturas que adquiri-
ram significado histórico nos últimos cinquenta anos não 
serão considerados para designação como local de herança.

iii) Designação de Locais de Herança—Todas as de-
nominações para a designação de edifícios, locais e estrutu-
ras como locais de herança Metodista Unida serão efectua-
das pelo comité de arquivos e história da conferência anual, 
central ou jurisdicional (ou equivalente) nas regiões onde se 
encontram. Tais nomeações serão referidas para consideração 
ao comité, de acordo com as orientações estabelecidas pelo 
comité. Através do seu Comité de Locais de Herança, o comi-
té irá considerar os méritos de cada nomeação e irá efectu-
ar tal recomendação que considere adequado à Conferência 
Geral para sua acção e determinação.

O comité irá recomendar apenas um edifício, local ou es-
trutura para designação como local de herança que tenha sido 
registado como local histórico pela conferência anual, central 
ou jurisdicional e tenha cumprido os requisitos estabelecidos 
pelo comité. O comité irá manter um registo de todos os lo-
cais de herança devidamente designados e manter um ficheiro 
de informação pertinente.

iv) Avaliação Quadrienal—O comité será responsável 
por realizar uma avaliação quadrienal dos locais de herança 
devidamente designados, de acordo com os critérios que irá 
preparar e os quais serão compatíveis com o Livro da Disci-
plina. O comité irá ainda ser responsável por recomendar à 
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Conferência Geral a renomeação ou reclassificação dos locais 
de herança indicados, como tal acção seja adequada no cum-
primento de tais critérios.

(b) Locais de Herança Actuais—Os locais de herança ac-
tuais da Igreja Metodista Unida (e do ano da sua designação 
por parte da Conferência Geral) são: Acuff’s Chapel, entre 
Blountville e Kingsport, TN (1968); Albright Memorial Chap-
el, Kleinfeltersville, PA (1968); Asbury Manual Labor School 
and Mission, Ft. Mitchell, AL (1984); Barratt’s Chapel, perto 
de Frederica, DE (1968); Bethune-Cookman College, Dayto-
na Beach, FL (1984); Bispo John Seybert/Flat Rock Cluster, 
Flat Rock e Bellevue, OH (1992); Boehm’s Chapel, Willow 
Street, PA (1984); College of West Africa, Monrovia, Libe-
ria (2012); Cokesbury College, Abingdon, MD (1984); Cox 
Memorial United Methodist Church, Hallowell, ME (1992); 
Deadwood Cluster, Deadwood, SD (1984); Edward Cox 
House, perto de Bluff City, TN (1968); First Evangelical As-
sociation Church Building and Publishing House, New Ber-
lin, PA (1988); First United Methodist Church, Johnstown, 
PA (1996); Green Hill House, Louisburg, NC (1968); Han-
by House, Westerville, OH (1988); John Street Church, New 
York City (1968); John Wesley’s American Parish, Savannah, 
GA (1976); Keywood Marker, Glade Spring, VA (1988); Isaac 
Long’s Barn, Landis Valley, Lititz, PA (2008); Lovely Lane 
Chapel, Baltimore, MD (1972); Mary Johnston Hospital, 
Manila, Filipinas (2012); McMahan’s Chapel, Bronson, TX 
(1972); Methodist Hospital, Brooklyn, NY (1972); Newtown 
Indian United Methodist Church, Okmulgee, OK (2012); Old 
McKendree Chapel, Jackson, MO (1968); Old Mutare Mis-
sion, Zimbabwe (2012); Old Otterbein Church, Baltimore, 
MD (1968); Old Stone Church Cemetery and Site, Lees-
burg, VA (1968); Organization of The Methodist Episcopal 
Church, South, Louisville, KY (1984); Peter Cartwright Unit-
ed Methodist Church, Pleasant Plains, IL (1976); Rehoboth 
Church, perto de Union, WV (1968); Robert Strawbridge’s 
Log House, perto de New Windsor, MD (1968); Rutersville 
Cluster, Rutersville, TX (1988); St. George’s Church, Phila-
delphia, PA (1968); St. Simon’s Island, GA (1968); Simpson 
House, Philadelphia, PA (2012); Wesley Foundation, Univer-
sity of Illinois, Champaign, IL (1996); Town of Oxford, GA 
(1972); United Brethren Founding Sites Cluster, Frederick, 
Keedysville, and Beaver Creek, MD (2000); Wesleyan Col-
lege Cluster, Macon, GA (1992); Whitaker’s Chapel, perto 
de Enfield, Halifax County, NC (1972); Willamette Mission, 
perto de Salem, OR (1992); local de criação da Woman’s For-
eign Missionary Society, Boston, MA (2004) Wyandot Indian 
Mission, Upper Sandusky, OH (1968); e Zoar United Meth-
odist Church, Philadelphia, PA (1984).

Esta legislação, ou qualquer parte da mesma aprovada 
pela Conferência Geral, irá entrar em vigor no final da Con-
ferência Geral de 2016.

Justificação:
O Plano IMU, adoptado pela CG12 com uma margem 

favorável de 59,6%, recebeu uma significativa aprovação dos 
seus conceitos. O Conselho Judicial decidiu ser inconstitucio-
nal e apesar da declaração do Conselho de que era irrecu-
perável, as suas regras eram estritamente baseadas em dois 
pontos. Ambos foram corrigidos nesta revisão.

¶1704 .2 .

Número de Petição: 60265-IC-¶1704.2-G; Day, Alfred T. III 
- Madison, NJ, EUA para a Comissão Geral dos Arquivos e 
História.

Estado de membro da Conferência Central 
GCAH

Emendar ¶ 1704.2
¶ 1704.2. A comissão será composta por vinte e quatro 

membros da seguinte maneira: dez membros eleitos pela Con-
ferência Geral em nomeação do Conselho dos Bispos, de cujo 
número dois serão das conferências centrais; dois bispos (um 
dos quais virá das conferências centrais); cinco presidentes 
das comissões jurisdicionais dos arquivos e história, ou onde 
não exista comissão ou surja qualquer conflito disciplinar, 
uma pessoa nomeada pelo Colégio dos Bispos jurisdicional; 
e, outros parágrafo da Disciplina não obstante, sete membros 
adicionais eleitos pela comissão geral, pelo menos um dos 
quais pode ser de uma conferência central, assegurando que 
tudo . . .

¶1711 .3 .

Número da petição: 60154-IC-¶1711.3; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Conservação e destruição de documentos

Alterar ¶ 1711.3b e eliminar ¶1711.3e rescrever o restan-
te texto, como segue: 

3. Procedimentos-a). A comissão geral . . .
b) Os bispos, dirigentes da Conferência Geral, o Con-

selho Judicial, juntas gerais, comissões, comités  e organis-
mos da Igreja Metodista Unida depositarão nos arquivos, 
quadrienalmente, minutas ou revistas, ou cópias das mesmas, 
e devem transferir a correspondência, registros, papéis e out-
ros materiais de arquivo acima descritos a partir de seus ga-
binetes quando já não tiverem utilidade operacional. Nenhum 
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registo será destruído até que seja acordado um cronograma 
de eliminação pelo Comité e pela agência. Quando o de-
positário de qualquer material de registo documentário oficial 
de uma agência geral certifica à Comissão Geral de Arquivos 
e História que tais registos não têm mais utilidade ou valor 
para fins oficiais e administrativos e, quando o Comité atesta 
que tais registos não parecem ter qualquer uso ou valor para a 
investigação ou referência, nessa altura os registos podem ser 
destruídos ou utilizados de outra forma pela agência ou pelo 
depositário que tem a sua custódia. Um registo dessa certifi-
cação e autorização deve ser exarado em acta ou nos registos, 
quer da comissão quer da agência. A Comissão Geral de Ar-
quivos e História fica assim autorizado e habilitado a tomar as 
disposições que sejam necessárias e apropriadas para colocar 
em vigor este parágrafo.

c) A comissão . . .
e) As juntas gerais, comissões, comités e organismos da 

Igreja Metodista Unida deverão colocar duas cópias nos ar-
quivos, de todas as suas publicações, independentemente do 
seu tipo, após o seu lançamento, ou em seu lugar, deverá apre-
sentar uma declaração do arquivista, afirmando que estão a 
ser preservadas cópias de todos esses itens nas suas próprias 
bibliotecas ou depósitos.

f) Documentos oficiais . . .

Justificação:
Estas alterações tornam claro que a responsabilidade 

de efectuar a retenção de registos e destruição de docu-
mentos cabe às agências gerais (tal como exigido pelo 
¶702.2) e evita riscos legais desnecessários, que podem 
resultar no arquivo desnecessário de alguns documentos 
em vários locais.

¶1712 .2 .

Número de Petição: 60266-IC-¶1712.2; Day, Alfred T. III - 
Madison, NJ, EUA para a Comissão Geral dos Arquivos e 
História.

Marcos de Património

Emendar ¶ 1712.2
2. Marcos Patrimoniais Presentes—Os marcos patrimo-

niais presentes . . . Green Hill House, Louisburg, NC, (1968); 
Gulfside Assembly, Waveland MS (2016); Hanby House, 
Westerville, OH (1988) . . . Organização da Igreja Episcopal 
Metodista, Sul, Louisville, KY (1984); Igreja Metodista Uni-
da Pearl River, Madison County, MS (2016); Igreja Metodista 
Unida Peter Cartwright . . . Missão Índia Wyandot, Edifício 
Metodista Unido em Capitol Hill, Washington, DC (2016); 

Upper Sandusky, OH (1968); e Igreja Metodista Unida Zoar, 
Filadélfia, PA (1984). 

¶1801 .

Número de Petição: 60949-IC-¶1801-G; Oliphint, Clayton - 
Richardson, TX, EUA.

Plano IMU Revisto - Comunicações MU

Alterar o nome da UMCom de Comissão Geral sobre Co-
municações para Comunicações Metodistas Unidas, realizar 
a seguinte acção:

Emendar ¶ 263, como se segue:
¶ 263. Seis Domingos especiais na igreja com ofertas que 

serão celebrados em cada Igreja Metodista Unida.
Objectivo—A Conferência Geral irá determinar o ob-

jectivo das ofertas em toda a igreja após recomendação do 
Conselho Geral de Finanças e Administração, após con-
sultoria com o Conselho dos Bispos e a Mesa Conexion-
al. O objectivo destas ofertas permanecerá constante para 
o quadriénio, e as receitas líquidas serão distribuídas no 
rácio às agências administrativas pelo tesoureiro do Con-
selho Geral de Finanças e Administração (ver ¶ 824.7 e 
¶ 805.6). A Comissão Geral sobre ComunicaçõesComu-
nicações Metodistas Unidas promoverão estas ofertas em 
cooperação com as agências responsáveis pela adminis-
tração destes fundos. (Ver ¶ 1806.12.) Cada oferta será 
remetida por inteiro pelo tesoureiro da igreja local para 
o tesoureiro da conferência anual, que irá transmitir os 
fundos por inteiro, excepto onde indicado em baixo de 
outra forma, para o Conselho Geral de Finanças e Admin-
istração no prazo de trinta dias após recepção no gabinete 
do tesoureiro da conferência anual.

1. Dia das Relações Humanas—Historicamente, o Dia 
das Relações Humanas tem sido celebrado com uma oferta 
no Domingo antes do aniversário de Martin Luther King Jr. 
As congregações devem cumprir um Dia das Relações Hu-
manas nesta data ou em qualquer outra data adequada para a 
igreja local. Este Domingo ocorre durante a Epifania, a época 
de manifestar a luz de Deus ao Mundo. O Dia das Relações 
Humanas pede à Igreja que reconheça o direito de todas as 
crianças de Deus ao realizar o seu potencial como seres hu-
manos em relação uns com outros. O objectivo do dia é desen-
volver a melhoria das relações humanas.

Relativamente ao Dia das Relações Humanas, a Comissão 
Geral sobre Comunicação  Comunicações Metodistas Unidas 
irá realizar um apelo a toda a igreja. As receitas líquidas, após 
pagamento das despesas promocionais, serão remetidas pelo 
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Tesoureiro do Conselho Geral de Finanças e Administração, 
às agências que administram: 

a) Programa de Promotores da Comunidade: 57 por cen-
to (Junta Geral de Ministérios Globais); 

b) Programa de Serviços Voluntários Metodistas Unidos: 
33 por cento (Junta Geral de Ministérios Globais) e;

c) Programa de Reabilitação de Jovens: 10 por cento 
(Relatório da Junta Geral da Igreja e Sociedade).

2. Uma Hora Óptima de Partilha—Historicamente, Uma 
Hora Óptima de Partilha foi celebrada com uma oferta no 
Quarto Domingo na Quaresma. As congregações devem cum-
prir uma Hora Óptima de Partilha nesta data ou em qualquer 
outra data adequada para a igreja local. A Quaresma é a época 
do arrependimento, auto-exame e consciencialização das má-
goas das pessoas do mundo. Uma Óptima Hora de Partilha 
solicita à Igreja que partilhe a bondade da vida com aqueles 
que sentem mágoa. Relativamente à Óptima Hora de Partilha, 
a Comissão Geral sobre Comunicação Comunicações Meto-
distas Unidas irá realizar um apelo a toda a igreja. O cumpri-
mento estará sob supervisão geral do Comité do Alívio Meto-
dista Unido, Junta Geral dos Ministérios Globais. Na medida 
do possível, o planeamento e promoção da Uma Óptima Hora 
de Partilha será efectuada de forma cooperativa com outras 
denominações através do Conselho Nacional das Igrejas de 
Cristo nos EUA. No entanto, as receitas serão administradas 
pela Igreja Metodista Unida. As receitas líquidas, após pag-
amento das despesas promocionais, serão remetidas pelo Te-
soureiro do Conselho Geral de Finanças e Administração, à 
Junta Geral de Ministérios Globais.

3. Domingo de Comunhão Mundial—Historicamente, 
o Domingo de Comunhão Mundial tem sido celebrado com 
uma oferta no primeiro Domingo de Outubro. As congre-
gações devem cumprir um Domingo de Comunhão Mundial 
nesta data ou em qualquer outra data adequada para a igreja 
local. O Domingo de Comunhão Mundial solicita à igreja que 
seja a igreja católica inclusiva. Relativamente ao Domingo de 
Comunhão Mundial, a Comissão Geral sobre Comunicação 
Comunicações Metodistas Unidas irá realizar um apelo a toda 
a igreja. O cumprimento estará sob supervisão da Junta Geral 
de Ministérios Globais e a Junta Geral de Educação Superior 
e Ministério. Cada igreja local terá de enviar como dispos-
to no ¶ 823.8 todas as oferendas da comunhão recebidas no 
Domingo da Comunhão Mundial e tal porção das mesmas 
recebidas em outros sacramentos da Ceia do Senhor, como a 
igreja local possa designar.

As receitas líquidas, após pagamento das despesas pro-
mocionais, serão divididas em rácio pelo Tesoureiro do Con-
selho Geral de Finanças e Administração, às agências que 
administram:

a) Bolsas de Estudo da Comunhão Mundial: 50 por cento 
(Junta Geral de Ministérios Globais), com pelo menos metade 
da quantia anual para ministérios fora dos Estados Unidos;

b) Programa de Bolsas de Estudo Étnicas: 35 por cento 
(Junta Geral de Educação Superior e Ministério); e

c) Programa Étnico de Formação Prática: 15 por cento 
(Junta Geral de Educação Superior e Ministério).

4. Dia do Estudante Metodista Unido—Historicamente, 
o Dia do Estudante Metodista Unido tem sido celebrado com 
uma oferenda no último Domingo de Novembro. As congre-
gações devem cumprir o Dia do Estudante Metodista Unido 
nesta data ou em qualquer outra data adequada para a igreja 
local. O Dia do Estudante Metodista Unido solicita à Igreja 
que apoie os estudantes à medida que se preparam para a vida 
ao unir a fé com o conhecimento. A oferenda apoia as bol-
sas de estudo Metodistas Unidas e o Fundo de Empréstimos 
para Estudantes Metodistas Unidos. Relativamente ao Dia 
do Estudante Metodista Unido, a Comissão Geral sobre Co-
municação Comunicações Metodistas Unidas irá realizar um 
apelo a toda a igreja. O cumprimento estará sob supervisão da 
Junta Geral de Educação Superior e Ministério. As receitas 
líquidas, após pagamento das despesas promocionais, serão 
remetidas pelo Tesoureiro do Conselho Geral de Finanças e 
Administração, à agência administradora.

5. Domingo Paz com Justiça—Historicamente, o Do-
mingo Paz com Justiça tem sido celebrado com uma ofer-
enda no Primeiro Domingo Após Pentecostes. As congre-
gações devem cumprir um Domingo Paz com Justiça nesta 
data ou em qualquer outra data adequada para a igreja lo-
cal. O pentecostes celebra o chamamento do Espírito Santo 
para o “shalom” de Deus. A Paz com Justiça testemunha a 
solicitação de Deus para um mundo de fé, justo, desarma-
do e seguro. Relativamente ao Domingo Paz com Justiça, a 
Comissão Geral sobre Comunicação Comunicações Meto-
distas Unidas irá realizar um apelo a toda a igreja. O cumpri-
mento estará sob supervisão geral da Junta Geral da Igreja 
e Sociedade.

a) O tesoureiro da conferência anual irá reter 50 por cento 
das receitas para os ministérios Paz com Justiça na conferên-
cia anual, a serem administradas pela junta da igreja e socie-
dade da conferência anual ou uma estrutura equivalente.

b) O tesoureiro da conferência anual irá remeter os 
restantes 50 por cento das receitas ao Conselho Geral de Fi-
nanças e Administração. As receitas líquidas, após pagamento 
das despesas promocionais, serão remetidas pelo Tesoureiro 
do Conselho Geral de Finanças e Administração, à agência 
administradora para os ministérios de Paz com Justiça.

6. Domingo Ministérios Nativo Americanos—Historica-
mente, o Domingo Ministérios Nativo Americanos tem sido 
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celebrado com uma oferenda no Terceiro Domingo da Pás-
coa. As congregações devem cumprir o Domingo Ministérios 
Nativo Americanos nesta data ou em qualquer outra data ade-
quada para a igreja local. Este Domingo serve para relembrar 
a Igreja das doações e contribuições efectuadas por Nativos 
Americanos na nossa sociedade. Relativamente ao Domingo 
Ministérios Nativo Americanos, a Comissão Geral sobre Co-
municação Comunicações Metodistas Unidas irá realizar um 
apelo a toda a igreja. O cumprimento estará sob supervisão 
da Junta Geral de Ministérios Globais e a Junta Geral de Ed-
ucação Superior e Ministério.

Emendar ¶ 807, como se segue:
¶ 807.10. Supervisionar a utilização da insígnia Metodis-

ta Unida e preservar a integridade do seu design, em coop-
eração com a Comissão Geral sobre ComunicaçãoComuni-
cações Metodistas Unidas.

Adicionar um novo ¶ 810.3 como se segue:
¶ 810.3 As Comunicações Metodistas Unidas irão pro-

mover todos os fundos gerais da Igreja em cooperação com 
outros órgãos da Igreja afectados por cada fundo.

Emendar ¶ 812.4, como se segue:
¶ 812.4. A Comissão Geral sobre ComunicaçãoComuni-

cações Metodistas Unidas irá promover o Fundo de Serviço 
Mundial.

Emendar ¶ 813.5, como se segue:
¶ 813.5. A Comissão Geral sobre ComunicaçãoComuni-

cações Metodistas Unidas irá promover o Fundo de Admin-
istração Geral.

Emendar ¶ 814.7 como se segue:
¶ 814.7. A Comissão Geral sobre ComunicaçãoComuni-

cações Metodistas Unidas irá promover o Fundo de Cooper-
ação Inter-denominacional.

Emendar ¶ 815.3 como se segue:
¶ 815.3. A promoção do Fundo de Faculdade Negra de-

verá ser realizada pela Divisão de Educação Superior e em 
consultoria com o Conselho de Presidentes das Faculdades 
Negras, em cooperação e com a ajuda da Comissão Geral so-
bre ComunicaçãoComunicações Metodistas Unidas, o custo 
sendo cobrado face às receitas do Fundo de Faculdade Negra 
e dentro de um orçamento aprovado pela Divisão de Educação 
Superior e o Conselho Geral de Finanças e Administração.

Emendar ¶ 816.4, como se segue:
¶ 816.4. A Comissão Geral sobre ComunicaçãoComuni-

cações Metodistas Unidas irão promover o Fundo de Edu-
cação Ministerial.

Emendar ¶ 818, como se segue:
¶ 818. Objectivo—1. O Fundo Episcopal, angariado de 

acordo com ¶ 818.3, irá providenciar o salário e despesas dos 
bispos desde a data da sua consagração e para o apoio de bis-
pos reformados e cônjuges sobreviventes e filhos menores de 
bispos falecidos. Sujeito à aprovação do Conselho Geral de 
Finanças e Administração, o tesoureiro terá a autoridade de 

realizar empréstimos para o benefício do Fundo Episcopal no 
valor das quantias que possam ser necessárias para a devida 
execução das ordens da Conferência Geral. A Comissão Ger-
al sobre ComunicaçãoComunicações Metodistas Unidas irá 
promover o Fundo Episcopal.

Emendar ¶ 820.7 como se segue:
¶ 820.7. A promoção geral deste programa, para efeitos 

de identificação de nome e visibilidade, será da responsabili-
dade da Comissão Geral de Comunicação das Comunicações 
Metodistas Unidas.

Emendar ¶ 821, como se segue:
¶ 821.3. As despesas promocionais para os Especiais de 

Serviço Mundial serão suportadas pelas respectivas agências 
de participação em proporção à quantia recebida por cada 
Especial de Serviço Mundial. As causas dos Especiais de 
Serviço Mundial serão coordenadas com outros apelos finan-
ceiros e serão promovidas pela Comissão Geral sobre Comu-
nicação pelas Comunicações Metodistas Unidas.

4. Os apelos para os Especiais de Serviço Mundial serão 
canalizados através dos bispos, superintendentes de distrito 
e pastores. Os pormenores do procedimento serão determi-
nados pela Comissão Geral de Comunicação pelas Comuni-
cações Metodistas Unidas em consultoria com os represen-
tantes das agências ou entidades receptoras.

5. Em cada conferência anual, os Especiais de Serviço 
Mundial e Uma Hora Óptima de Partilha serão promovidos 
pela agência de conferência adequada com a agência geral ad-
equada e a Comissão Geral de ComunicaçõesComunicações 
Metodistas Unidas.

Emendar ¶ 823, como se segue:
¶ 823.3 As despesas promocionais para Especiais Avança-

dos serão suportadas pelas respectivas unidades participantes 
em proporção à quantia recebida por cada uma nos Especiais 
Avançados. As causas dos Especiais Avançados serão coorde-
nadas com outros apelos financeiros e serão promovidas pela 
Comissão Geral sobre Comunicação pelas Comunicações 
Metodistas Unidas.

4. O apelo de Especiais Avançados será canalizado at-
ravés dos bispos, superintendentes de distrito, pastores e 
outros indivíduos. Os pormenores do procedimento serão de-
terminados pela Comissão Geral da Comunicação pelas Co-
municações Metodistas Unidas em consultoria com a unidade 
designada da Junta Geral de Ministérios Globais e o Comité 
Avançado.

Emendar ¶ 824, como se segue:
¶ 824.1. . . . Relativamente ao Dia das Relações Humanas, 

a Comissão Geral sobre Comunicação Comunicações Meto-
distas Unidas irá realizar um apelo a toda a igreja. 
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2. b) . . . Relativamente a Uma Óptima Hora de Partilha, 
a Comissão Geral sobre Comunicação Comunicações Meto-
distas Unidas irá realizar um apelo a toda a igreja. 

3. . . . Relativamente ao Dia do Estudante Metodista Uni-
do, a Comissão Geral sobre Comunicação Comunicações 
Metodistas Unidas irá realizar um apelo a toda a igreja. 

4. . . . Relativamente ao Domingo Comunhão Mundial, a 
Comissão Geral sobre Comunicação Comunicações Metodis-
tas Unidas irá realizar um apelo a toda a igreja.

5. . . . Relativamente ao Domingo Paz com Justiça, a 
Comissão Geral sobre Comunicação Comunicações Metodis-
tas Unidas irá realizar um apelo a toda a igreja. . . . 

6. . . . Relativamente ao Domingo Ministérios Nativo 
Americanos, a Comissão Geral sobre Comunicação Comu-
nicações Metodistas Unidas irá realizar um apelo a toda a 
igreja. . . .

7. A Comissão Geral sobre Comunicação Comunicações 
Metodistas Unidas promoverá todos os Domingos especiais 
autorizados com oferendas em consultoria com as agências 
participantes. As despesas promocionais para cada oferenda 
devem ser uma reivindicação anterior face às receitas da ofer-
enda promovida. Em cada caso, tais despesas estarão inseridas 
num orçamento aprovado pelo Conselho Geral de Finanças 
e Administração após recomendação da Comissão Geral em 
Comunicação das Comunicações Metodistas Unidas após 
consultoria com agências participantes. Na promoção destas 
ofertas, as implicações espirituais de orientação Cristã devem 
ser enfatizadas.

Emendar ¶ 1120.4, como se segue:
¶ 1120.4. Membros—O comité será composto por 

um membro da junta e um membro do pessoal de cada 
uma das seguintes agências: a Junta Geral de Discipula-
do, a Junta Geral de Ministérios Globais, a Junta Geral 
de Igreja e Sociedade, a Junta Geral de Educação Supe-
rior e Ministério e a Junta Geral de Pensão e Benefícios 
de Saúde; um membro (junta ou pessoa) de cada um dos 
seguintes: a Comissão sobre o Estado e Função das Mul-
heres, A Comissão sobre Religião e Raça, a Comissão 
Geral sobre os Homens Metodistas Unidos, a The United 
Methodist Publishing House, a Comissão Geral sobre Co-
municaçãoComunicações Metodistas Unidas, Mulheres 
Metodistas Unidas; um bispo no activo ou reformado que 
represente o Conselho dos Bispos e um representante da 
conferência central; cinco adultos, um a ser seleccionado 
por cada Colégio de Bispos jurisdicional; e não mais de 
três membros a serem selecionados pelo comité devido à 
experiência e/ou qualificações profissionais, e não mais de 
três membros adicionais a serem selecionados pelo comité 
para inclusividade (racial/étnico, invalidez, idade, género, 

leigos, clero ou distribuição geográfica). O pessoal e/ou 
membros da junta irão providenciar ligação adequada e 
relatórios às suas agências respectivas. Os membros da 
junta e conferência central e representantes da jurisdição 
devem servir até dois mandatos consecutivos (um man-
dato equivale a quatro anos). Cada junta e agência serão 
responsáveis pelas despesas de viagens, alojamento e out-
ras incorridas pelos representantes que participam nas re-
uniões do Comité sobre Ministérios Adultos.

Emendar ¶ 1330, como se segue:
¶ 1330.1.c)(5) trabalhar cooperativamente com A 

Comissão Geral sobre Comunicação Comunicações Meto-
distas Unidas na promoção da oferta Uma Óptima Hora de 
Partilha;

Emendar ¶ 1405.21, como se segue:
¶ 1405.21. Promover em cooperação com a Comissão 

Geral sobre Comunicação Comunicações Metodistas Uni-
das, Domingos especiais em toda a igreja e fundos: Fundo 
Universitário Africano, Fundo de Colégio Negro, Fundo de 
Educação Ministerial, Domingo Ministérios Nativo America-
nos, Dia do Estudante Metodista Unido, Domingo Comunhão 
Mundial e outros fundos e dias especiais ordenados pela Con-
ferência Geral.

Emendar ¶ 1637, como se segue:
¶ 1637. Serviço de Toda a Igreja Metodista Unida—Ex-

istirá um sistema completo, coordenado, de literatura publica-
da pela junta para toda a Igreja Metodista Unida. A literatura 
será do tipo e variedade para satisfazer as necessidades de 
todos os grupos das nossas pessoas. O presidente e editor da 
junta irão consultar com as agências de programa gerais, a 
Comissão Geral sobre Comunicação Comunicações Meto-
distas Unidas, e a Mesa Conexional relativamente às suas 
necessidades de publicação, de modo a evitar duplicação 
desnecessária.

Emendar ¶¶ 1801-1808, como se segue:
¶ 1801. Como Metodistas Unidos, a nossa compreensão 

teológica obriga-nos, enquanto membros do corpo de Cristo, 
a comunicar a nossa fé ao falar e ouvir as pessoas dentro e 
fora da Igreja em todo o mundo, e a utilizar todos os meios de 
comunicação adequados.

A responsabilidade de comunicar é de todos os membros 
da igreja, todos os pastores, todas as congregações, todas as 
conferências anuais, todas as instituições e todas as agên-
cias da Igreja. Nesta responsabilidade total, existem certas 
funções que a Conferência Geral atribuiu à Comissão Geral 
sobre Comunicação às Comunicações Metodistas Unidas, a 
serem realizadas em nome de todos através dos talentos e re-
cursos à sua disposição.
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¶ 1802. Nome—Existirá uma organizaçãouma Comissão 
Geral sobre Comunicação da Igreja Metodista Unida, que 
para efeitos de comunicação e relações públicas pode ser 
designada como Comunicações Metodistas Unidas (Com-
MU).

¶ 1803. Incorporação—As Comunicações Metodistas 
Unidas é a sucessora da Comissão Geral sobre Comunicação, 
é sucessora doComité Conjunto sobre Comunicações, incor-
porado no Estado de Ohio, e terá a autorização para realizar 
negócio como Comunicações Metodistas Unidas (ComMU). 
Está autorizada a criar tais outras subestruturas corporativas 
como a comissão considerar a ComMU considerar adequado 
para realizar as suas funções.

¶ 1804. Responsabilidade— A Comissão Geral sobre 
ComunicaçãoComUM será responsável face à Conferência 
Geral. Como agência geral administrativa que detém signif-
icativas funções de programa, além dos seus vários serviços 
e responsabilidades de apoio, a comissãoComUM reportará e 
será avaliada pela Mesa Conexional em assuntos relacionados 
com o programa e reportará ao Conselho Geral de Finanças e 
Administração em assuntos financeiros.

¶ 1805. Objectivo— A Comissão Geral sobre Co-
municação ComUM irá liderar a Igreja na comunicação. 
Irá satisfazer as necessidades de comunicação, relações 
públicas e marketing de toda a Igreja, reflectindo a diver-
sidade cultural e racial dentro da Igreja Metodista Uni-
da. Irá providenciar recursos e serviços de comunicação a  
igrejas locais e conferências anuais. Terá uma relação de 
consultoria com todas as agências gerais da Igreja e com 
quaisquer estruturas para comunicação e relações públicas 
ao nível da área jurisdicional, episcopal, conferência anu-
al, distrito ou igreja local.

¶ 1806. Responsabilidades—A comunicação é uma 
função estratégica necessária para o sucesso da missão da  
Igreja Metodista Unida. As responsabilidades e funções espe-
cíficas da Comissão Geral sobre Comunicação da ComUM e 
do seu pessoal são da seguinte forma:

. . .
3. Dará especial atenção à televisão, incluindo televisão 

aberta, por cabo, cassetes, CDs e satélite. Irá providenciar 
aconselhamento e recursos às conferências anuais—e através 
de conferências, a distritos e igrejas locais—a desenvolver 
e fortalecer os seus ministérios de televisão. As responsabi-
lidades da comissão da ComUM incluirão a produção e di-
fusão de um programa e relações com emissores comerciais 
ao nível nacional nos Estados Unidos.

. . . 
12. Os seguintes fundos da Igreja serão usados para o 

marketing da agência central em toda a igreja: Fundo de 

Serviço Mundial (¶ 812.1), Fundo Universitário Africano  
(¶ 806.2), Fundo de Colégio Negro (¶ 815), Fundo Episco-
pal (¶ 818.1), Fundo de Administração Global (¶ 813), Fun-
do de Cooperação Inter-denominacional (¶ 819), Fundo de 
Educação Ministerial (¶ 816), Dia das Relações Humanas  
(¶¶ 824.1 e 263.1), Uma Óptima Hora de Partilha (¶¶ 821, 
824.2 e 263.2), Domingo Ministérios Nativos Americanos 
(¶¶ 824.6 e 263.6), Domingo Paz com Justiça (¶¶ 824.5 e 
263.5), Domingo Comunhão Mundial (¶¶ 824.4 e 263.3), Dia 
do Estudante Metodista Unido (¶¶ 824.3 e 263.4), o Avanço 
de Cristo e a sua Igreja (¶¶ 822 e 823), Doações Especiais 
de Serviço Mundial (¶ 820), Domingo Educação Cristã  
(¶ 265.1), Domingo Cruz Dourada (¶ 265.2), Domingo Vida 
Rural (¶ 265.3), Domingo Consciencialização da Invalidez 
(¶ 265.4), Fundo de Serviço da Juventude (¶ 1208) e todos 
os outros fundos da Igreja geral aprovados pela Conferência 
Geral, bem como quaisquer apelos autorizados pelo Consel-
ho Geral de Finanças e Administração e o Conselho Geral 
de Finanças e Administração (¶ 819). No marketing destas 
causas, esta agência irá consultar com e é encorajada a usar o 
material providenciado pela agência do programa responsável 
pela área e com a agência responsável pela administração dos 
fundos. Os orçamentos para os fundos acima serão desen-
volvidos em cooperação com o Conselho Geral de Finanças 
e Administração. Nos casos onde a Conferência Geral atribui 
uma porção da responsabilidade de marketing a uma outra 
agência, tal trabalho de marketing será sujeito à coordenação 
por parte da Comissão Geral da Comunicação ComUM. O 
custo de marketing dos fundos, como definido no orçamento 
de marketing aprovado, será um custo face às receitas, excep-
to que o custo de marketing de Especial de Avanço geral serão 
cobrados face às agências destinatárias em proporção à quan-
tia dos fundos de Avanço Especial gerais recebidos por cada 
(¶ 823.3), e o custo do marketing das Doações Especiais de 
Serviço Mundial a serem suportados pelas agências adminis-
trativas (¶ 820.6). A administração do dinheiro, deste modo 
colocado de parte para o marketing, será responsabilidade da 
Comissão Geral sobre Comunicação da ComUM.

. . .
14. Os recursos para doação que são realizados a Meto-

distas Unidos serão consistentes com os objectivos da orien-
tação Cristã. A Comissão Geral sobre Comunicação ComUM 
e a Junta Geral de Discipulado irão cooperar de modo a que os 
programas e materiais de recursos das duas agências possam 
estar em harmonia na sua apresentação de orientação Cristã.

. . .
21. A Comissão Geral sobre Comunicação ComUM terá 

a função de planear e implementar a presença Metodista Uni-
da na e utilização da Internet ou outros serviços informáticos 

9781501810565_INT_PortVol2Sect2.indd   988 2/26/16   2:43 PM



Comissões Independentes 989

que podem ligar as conferências, agências e igrejas locais 
Metodistas Unidas entre si e com o mundo.

¶ 1807. Organização—1. Estado de membro—O estado 
de membro da Comissão Geral sobre a Comunicação deve ser 
composto por vinte e oito membros como se segue:

a) Três bispos, incluindo pelo menos um das conferências 
centrais nomeado pelo Conselho dos Bispos.

b) Dezasseis membros eleitos por conferências juris-
dicionais com base na seguinte fórmula: Central Norte—3, 
Nordeste—3, Central Sul—4, Sudeste—4 e Oeste—2. É 
recomendado que, pelo menos, uma das pessoas eleitas pelas 
conferências jurisdicionais seja uma pessoa de raça ou etnia 
diferente.

c) Dois membros das conferências centrais nomeados 
pelo Conselho dos Bispos.

d) Sete membros adicionais eleitos pela comissão para 
garantir o estado de membro de pessoas com conhecimento 
em comunicação.

e) Os membros adicionais serão nomeados por um comi-
té composto por um membro da comissão designado de cada 
jurisdição e um dos bispos membros.

f) De modo a garantir a inclusividade, a composição da 
comissão reflectirá as grandes categorias reconhecidas dos 
membros da Igreja (ver ¶ 705.3c).

2. Reuniões— A comissão ComUM irá realizar, pelo 
menos, uma reunião por ano. Quinze membros constituirão 
um quórum.

3. Responsáveis— A comissão ComUM elegerá um pres-
idente, pelo menos, um vice-presidente, um secretário de reg-
isto e outros responsáveis que determine.

Poderá existir um comité executivo compreendido por 
não mais de um terço do total dos membros da comissão da 
ComUM e eleitos pela comissão pela ComUM. O estado de 
membro do comité executivo será representativo da com-
posição da comissão da ComUM.

4. Organização Interna— A Comissão Geral sobre Co-
municação ComUM tem o poder de criar estruturas internas, 
como considerar adequado, para funcionamento eficaz.

5. Pessoal— A comissão ComUM elegerá anualmente 
um secretário-geral após nomeação por um comité executivo 
ou um comité de nomeação e elegerá tais secretários adjun-
tos como necessário, e providenciará eleição ou nomeação 
de outro pessoal. O secretário-geral irá cooperar com a Mesa 
Conexional para programar serviços e com o secretário geral 
do Conselho Geral de Finanças e Administração para serviços 
financeiros.

¶ 1808. Finanças—A Conferência Geral irá provi-
denciar as necessidades financeirasda Comissão Geral 
sobre Comunicação da ComUM após recomendação pelo 

Conselho Geral de Finanças e Administração. A comissão-

ComUM irá consultar a Mesa Conexional na área do pro-

grama em desenvolvimento de um orçamento anual, que 

será comunicado ao Conselho Geral de Finanças e Admin-

istração para aprovação.

Esta legislação, ou qualquer parte da mesma aprovada 

pela Conferência Geral, irá entrar em vigor no final da Con-

ferência Geral de 2016.

Justificação:
O Plano IMU, adoptado pela CG12 com uma margem 

favorável de 59,6%, recebeu uma significativa aprovação dos 
seus conceitos. O Conselho Judicial decidiu ser inconstitucio-
nal e apesar da declaração do Conselho de que era irrecu-
perável, as suas regras eram estritamente baseadas em dois 
pontos. Ambos foram corrigidos nesta revisão.

¶1806 .

Número de Petição: 60063-IC-¶1806-G; Krause, Daniel - 
Nashville, TN, EUA para Comunicações MU.

Gerir a Marca IMU

Emendar ¶ 1806 ao acrescentar o seguinte novo sub-
parágrafo:

¶ 1806.22 A Comissão Geral sobre a Comunicação 
deve ser responsável por definir as directrizes de marca 
oficiais da Igreja Metodista Unida. Tais directrizes de 
marca serão consistentes com as normas estabelecidas 
pelo Conselho Geral de Finanças e Administração para 
preservar a integridade da propriedade intelectual da de-
nominação (ver ¶¶ 807.10-.11, 2502). A comissão irá tra-
balhar com o Conselho Geral de Finanças e Administração 
para assegurar o uso do logotipo da cruz e chama em todos 
os níveis da igreja. (Ver ¶ 807.10)

Justificação:
A Igreja Metodista Unida pode melhor apresentar uma 

imagem unificada e mensagem às comunidades que serve at-
ravés da gestão eficaz da marca. Diferentes práticas em toda a 
igreja resultaram na fragmentação da marca. A United Meth-
odist Communications está a trabalhar a todos os níveis da 
igreja para reforçar a marca e consciencialização ao . . .

¶1806 .12 .

Número de Petição: 60297-IC-¶1806.12-G; Kemper, 
Thomas - New York, NY, EUA para a Junta Geral dos 
Ministérios Globais.
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Domingo UMCOR

Emendar linha 7 de ¶ 1806.12 como se segue: 
. . . ¶ 263.1), Uma Óptima Hora de Partilha Domingo 

UMCOR (¶ 821, ¶ 824.2 e ¶ 263.2), Nativo . . .

Justificação:
Uma Óptima Hora de Partilha tem funcionado como 

o principal veículo de angariação de fundos para os custos 
operacionais da UMCOR. Alterar o nome para Domingo  
UMCOR providencia clareza, precisão e maior eficácia. Ver 
petições com alterações correspondentes a ¶¶ 262, 263, 821 
e 824.

¶1807 .

Número de Petição: 60064-IC-¶1807-G; Krause, Daniel - 
Nashville, TN, EUA para Comunicações MU.

Comissão Geral sobre o Estado de  
Membro da Comunicação

Emendar ¶ 1807, como se segue:
¶ 1807. Organização—1. Estado de membro—O estado 

de membro da Comissão Geral sobre a Comunicação deve 
ser composto por vinte e oito vinte e sete membros como se 
segue:

a) Três Dois bispos, incluindo pelo menos um proveni-
ente dos Estados Unidos e um das conferências centrais no-
meado pelo Conselho dos Bispos.

b) Dezasseis Onze membros eleitos por conferências ju-
risdicionais com base na seguinte fórmula: Central Norte—3 
2, Nordeste—3 2, Central Sul—4 3, Sudeste—4  3, e Oes-
te—2 1. É recomendado que, pelo menos, uma das pessoas 
eleitas pelas conferências jurisdicionais seja uma pessoa de 
raça ou etnia diferente.

c) Dois Um total de sete membros das conferências cen-
trais, mais um bispo acima mencionado, nomeado pelo Con-
selho dos Bispos.

d) Sete membros adicionais eleitos pela comissão . . .

Justificação:
A Comissão Geral sobre a Comunicação adicionará cin-

co delegados de conferência central para aumentar a repre-
sentação da conferência central. A nova composição da junta 
será de 27.

¶2001 .

Número de Petição: 60953-IC-¶2001-G; Oliphint, Clayton - 
Richardson, TX, EUA.

Plano IMU Revisto - CGRR & CGEPM

Para o efeito de unir a Comissão Geral sobre Religião e 
Raça e a Comissão Geral sobre o Estado e Papel da Mulher, 
e criar um comité da Mesa Conexional, a seguinte acção é 
tomada:

Eliminar ¶¶ 2001-2008 e 2101-2109 totalmente.
Emendar ¶ 643, como se segue: 
¶ 643.1. Existirá em cada conferência anual, incluindo 

conferências centrais, uma comissão de conferência sobre re-
ligião e raça ou outra estrutura para providenciar estas funções 
e manter as relações conexionais. Seguirá as seguintes orien-
tações gerais e estrutura da Comissão Geral sobre Religião 
e Raça como definido no ¶¶ 2002 e 2008, onde aplicável do 
Comité Metodista Unido sobre Inclusividade.

2. . . . Membros da Comissão Geral sobre Religião e Raça 
do Comité Metodista Unido sobre Inclusividade que residam 
na conferência anual serão membros ex officio da comissão 
da conferência anual sobre religião e raça com voto.

Emendar ¶ 644, como se segue:
Uma pessoa ou pessoas que sirvam como membro(s) 

da Comissão Geral sobre o Estado e Papel das Mulheres do 
Comité Metodista Unido sobre Inclusividade dessa conferên-
cia anual irá(irão), por virtude do seu cargo, ser(serem) mem-
bro(s) da comissão da conferência sobre o estado e função das 
mulheres (consultar ¶¶ 609.6 e 710.56).

Emendar ¶ 807.12.c)  como se segue:
¶ 807.12.c) O Comité sobre Auditoria e Avaliação irá 

(1) receber das agências e instituições que recebem fundos 
da Igreja geral (consultar ¶ 810.2) declarações relativamente 
ao seu cumprimento das políticas indicadas ou referenciadas 
em ¶¶ 807.12a e 811.1; e (2) receber de todas as agências 
gerais a informação necessária para avaliar a igualdade de 
pagamento. Com base nestas declarações, e em consultoria 
com e após o conselho da Comissão Geral sobre Religião e 
Raça e a Comissão Geral sobre o Estado e Papel das Mulheres 
do Comité Metodista Unido sobre Inclusividade, o comité 
irá preparar os relatórios do Conselho Geral de Finanças e 
Administração e recomendações consideradas adequadas 
pelo comité, de acordo com os procedimentos definidos em 
¶ 806.12.

Emendar ¶811.1, como se segue:
¶ 811.1 O Conselho Geral de Finanças e Administração 

está autorizado a não aprovar uma porção ou a totalidade 
do orçamento de qualquer agência ou instituição relaciona-
da com a Igreja que recebe fundos da Igreja geral (consultar  
¶ 810.2) até tal agência ou instituição relacionada com a  
Igreja submeter ao conselho por escrito as suas políticas de: 
(a) recrutamento, utilização, recompensa e promoção dos 
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profissionais e outro pessoal não obstante raça, etnia, idade 
ou género; (b) cumprir os seus deveres e responsabilidades 
de uma forma que não envolva a segregação ou discriminação 
com base na raça, etnia, idade ou género; e (c) na medida 
do possível, comprar artigos e serviços de fornecedores que 
cumpram tais políticas como descrito nas secções (a) e (b) 
deste parágrafo. No cumprimento desta directiva, o conselho 
irá tomar as seguintes medidas: (1) colaborar com a Comissão 
Geral sobre Religião e Raça e a Comissão Geral sobre o Es-
tado e Papel das Mulheres com o Comité Metodista Unido 
sobre Inclusividade no desenvolvimento de um formulário 
de certificação a ser submetido ao conselho pelas agências e 
instituições que recebem fundos da igreja; (2) avaliar cópias 
de tais certificações com o Comité Metodista Unido sobre 
Inclusividade as duas comissões; (3) em consultoria com o 
Comité Metodista Unido sobre Inclusividade duas comissões 
determinar as recomendações adequadas relativamente à 
possível não conformidade com estas políticas por agências 
e instituições que recebem fundos da Igreja geral; e (4) em 
colaboração com a Comissão Geral sobre Religião e Raça e a 
Comissão Geral sobre o Estado e Papel das Mulheres o Comi-
té Metodista Unido sobre Inclusividade, o Conselho Geral de 
Finanças e Administração irá determinar recomendações jus-
tas para reter fundos das agências e instituições relacionadas 
com a igreja que não cumpram.

Emendar ¶ 1004, como se segue:
¶ 1004. . . . A junta irá manter um relacionamento próxi-

mo com a Comissão Geral sobre Religião e Raça, a Comissão 
Geral sobre o Estado e Papel das Mulheres, o Comité Meto-
dista Unido sobre Inclusividade e o Comité de Desenvolvi-
mento Apalache na medida que procuram . . .

Adicionar novos parágrafos ¶¶ 908-910 como se segue:
¶ 908. De modo a cumprir as funções de monitorização 

anteriormente realizadas pela Comissão Geral sobre Re-
ligião e Raça e a Comissão Geral sobre o Estado e Papel 
das Mulheres, existirá uma Comissão Metodista Unida so-
bre Inclusividade, que reporta à Mesa Conexional. A MC 
irá estabelecer estruturas eficazes e processos com sufici-
ente independência para garantir monitorização precisa na 
igreja. Na realização de tais funções de monitorização, estas 
estruturas terão uma relação de comunicação directa à Mesa 
Conexional e à Conferência Geral. As estruturas e processos 
de monitorização serão concebidos para monitorizar toda a 
igreja, com especial atenção à Conferência Geral, o Con-
selho dos Bispos, todas as agências da Igreja (incluindo a 
Mesa Conexional), conferências anuais e outras estruturas 
conexionais.

¶ 909.1. Será responsabilidade do comité formar as agên-
cias gerais, instituições e estruturas conexionais da Igreja 

Metodista Unida em participação total e igual da sua consti-
tuência racial e étnica em vida e missão total da Igreja através 
de formação, defesa e avaliação e monitorização das práticas 
de toda a Igreja, de modo a garantir a inclusividade racial à 
medida que criamos discípulos de Jesus Cristo para a trans-
formação do mundo.

2. Adicionalmente, será responsabilidade do comité 
desafiar a Igreja Metodista Unida, incluindo as suas agên-
cias gerais, instituições e estruturas conexionais, para um 
compromisso contínuo para com a responsabilidade e par-
ticipação total e igual de mulheres na vida e missão da  
Igreja, partilhando totalmente o poder e a criação de políti-
ca a todos os níveis da vida da Igreja. Tal compromisso irá 
confirmar um novo reconhecimento do facto que a Igreja 
Metodista Unida faz parte da igreja universal, com base 
na mensagem libertadora de Jesus Cristo, que reconhece 
cada pessoa, mulher ou homem, com parte total e igual da 
família humana.

O comité funcionará como defensor com e em nome das 
mulheres, individual e colectivamente, na Igreja Metodista 
Unida; como um catalisador para o início de métodos cria-
tivos para rever as desigualdades do passado e evitar novas 
desigualdades contra as mulheres na Igreja Metodista Uni-
da; e como monitorizador para garantir igualdade no funcio-
namento programático e administrativo da Igreja Metodista 
Unida.

3. Relativamente às alterações práticas necessárias para 
a descontinuação da Comissão Geral de Religião e Raça 
(CGRR) e da Comissão Geral sobre o Estado e Papel das 
Mulheres (CGEPM) e a realocação da função de monitor-
ização dessas agências para o Comité sobre Inclusividade 
nesta secção, serão realizadas até 30 de Junho de 2017, sob 
orientação da Mesa Conexional e do Conselho Geral de Fi-
nanças e Administração. Os fundos orçamentados no quadrié-
nio de 2017 a 2020, para realizar operações e programas da 
CGRR e CGEPM, seguirão as funções.

¶ 910. O Comité Metodista Unido sobre Inclusividade 
terá pessoal como determinado pela Mesa Conexional e es-
tará localizado em gabinetes como indicado pela Mesa Con-
exional.

Esta legislação, ou qualquer parte da mesma aprovada 
pela Conferência Geral, irá entrar em vigor no final da Con-
ferência Geral de 2016.

Justificação: .
O Plano IMU, adoptado pela CG12 com uma margem 

favorável de 59,6%, recebeu uma significativa aprovação dos 
seus conceitos. O Conselho Judicial decidiu ser inconstitucio-
nal e apesar da declaração do Conselho de que era irrecu-
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perável, as suas regras eram estritamente baseadas em dois 
pontos. Ambos foram corrigidos nesta revisão.

¶2002 .

Número da petição: 60115-IC-¶2002-G; Hawkins, Erin M. 
- Washington, DC, EUA, pela Comissão Geral de Religião e 
Raça.

Objectivos e Responsabilidades da CGSRR

Retirar os parágrafos actuais ¶¶ 2002 e 2008 e substituir 
o seguinte:

¶ 2002. Objectivo—O objectivo da Comissão Geral sobre 
Religião e Raça será lançar o desafio, liderar e equipar as pes-
soas da Igreja Metodista Unida para serem interculturalmente 
competentes, para assegurar igualdade institucional e para fa-
cilitar conversações vitais sobre religião, raça e cultura. 

¶ 2008. Responsabilidades—A Comissão Geral deve eq-
uipar, ser responsável e formar parcerias com o Conselho dos 
Bispos, jurisdições, conferências centrais, conferências anu-
ais, igrejas locais, agências gerais e outras estruturas conexi-
ais da Igreja Metodista Unida e devem assumir as responsab-
ilidades no que respeita as seguintes matérias: 

1. Autorizar a liderança visível e profética a todos os 
níveis da Igreja Global tendo em consideração a raça, etnia 
e cultura. 

2. Disponibilizar formação, recursos e consultas a todos 
os níveis da Igreja Global para:

a. Aumento de líderes interculturalmente competentes, 
que podem participar em ministérios que promovem diversi-
dade intencional a todos os níveis da Igreja. 

b. Expandir o ministério da igreja local em contextos rel-
evantes com o intuito de chegar a mais pessoas, a mais jovens 
e pessoas mais variadas. 

c. Promover um esforço anti-racismo e desafiar as 
questões de privilégios. 

d. Trabalhar com gabinetes, igrejas locais e a Junta do 
Ministério Ordenado para desenvolver e apoiar ministérios 
inter-raciais/interculturais e multiculturais. 

e. Promover conversações vitais sobre as realidades da 
raça e cultura em contextos locais e globais através de con-
sultorias, pesquisa, relatórios e formação nas conferências 
anuais. 

3. Identificar e responder ao racismo global, ao etnocen-
trismo e tribalismo de modo que a Igreja prossiga eficazmente 
a sua missão numa sociedade diversa e global.

4. Administrar o Fundo de Acção da GCORR (Comissão 
sobre Religião e Raça). O Fundo de Acção da CRR é estabe-
lecido pela Conferência Geral da Igreja Metodista Unida para 

o trabalho, dentro e fora da Igreja, na capacitação da diversi-
dade, da inclusão e da justiça racial. O Fundo: 

a. está disponível através de garantias para as congre-
gações, estruturas relacionadas e outros grupos. 

b. será gerido pela Comissão Geral de Religião e Raça em 
nome da Igreja Metodista Unida. A Comissão Geral deve ser 
responsável pelo desenvolvimento de directrizes e políticas 
relativamente às subvenções e para a avaliação dos projectos 
que receberão apoio. 

5. Fornecer recursos e consultoria para políticas e proces-
sos justos e de igualdade a todos os níveis da Igreja Global.

Justificação: .
Através da clareza do propósito e do ministério, a CGRR 

irá mais para além, de ser simplesmente uma “agência de 
monitorização”, que fornece globalmente recursos às con-
gregações sobre a relevância e a vitalidade em diversas co-
munidades, apoiando líderes e estruturas confessionais para 
o desenvolvimento e a utilização de competência cultural e 
de equidade nos processos, nas políticas e nas tomadas de 
decisão. 

¶2003 .

Número de petição: 60117-IC-¶2003-G; Hawkins, Erin M. 
- Washington, DC, EUA, pela Comissão Geral de Religião e 
Raça.

Estado de Membro do Conselho

Alterar o ¶ 2003 da seguinte forma: 
 ¶ 2003. Estado de membro—o estado de membro total 

. . .
1. Três Dois bispos, incluindo um das conferências cen-

trais, nomeadas pelo Conselho dos Bispos, em conformidade 
com o ¶ 705.4d.

2. Cada jurisdição . . .
3. Dois Três membros da conferência central que espe-

lhem as áreas da conferência central, nomeados para o con-
selho pelo Conselho dos Bispos de acordo com o disposto 
no ¶ 705.4c.

4. Não obstante outros parágrafos da  Disciplina, os 
membros do conselho elegerão seis membros adiciona-
is, com base nos conhecimentos necessários para realizar 
a obra geradora, fiduciária e estratégica do conselho. 
Recomenda-se que dos membros adicionais, seja eleito pelo 
menos um membro dos seguintes grupos raciais e étnicos 
(asiáticos, negros, hispânicos/latinos, nativos americanos, 
das ilhas do Pacífico, e brancos). Devem ser pessoas jovens 
com idade inferior a 35 anos. Deve-se considerar para a real-
ização jurisdicional um equilíbrio entre leigos/clero, género, 
racial/étnico e de idades.
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Justificação:
Em resposta à expansão global da igreja e o desejo de 

adquirir experiência e paixão entre os membros do conselho 
da Comissão Geral sobre Religião e Raça, esta legislação pro-
porciona flexibilidade no processo de selecção dos membros 
do conselho e aumenta a oportunidade para a participação e 
liderança na conferência central.

¶2104 .1 .

Número de petição: 60162-IC-¶2104.1-G; Hare, Dawn 
Wiggins - Chicago, IL, EUA pela Comissão Geral sobre o 
Estado e Papel das Mulheres.

Estado de membro

Alterar ¶2104.1 b, c, h
¶2104.1 b) Alterar a primeira frase: Haverá sete nove out-

ros membros eleitos pela comissão geral, de acordo com as 
disposições do ¶ 705.3a. 

¶ 2104.1 c) Apagar a frase: Existirão duas mulheres no-
meadas pelas Mulheres Metodistas Unidas para servir como 
membros ex-officio com voto.

¶ 2104.1 h) A junta poderá nomear outras pessoas como 
representantes de ligação, para proporcionarem uma rede e 
aconselhamento nas áreas de preocupação mútua. De igual 
modo, as Mulheres Metodistas Unidas podem nomear uma ou 
duas dessas representantes de ligação, que podem servir du-
rante um quadriénio completo. Quando convidadas presentes 
nas reuniões da junta, elas as representantes de ligação terão 
voz mas não direito a voto.

Justificação:
Isto altera a representação das Mulheres Metodistas Uni-

das na junta da Comissão Geral sobre o Estatuto e Papel das 
Mulheres de forma a evitar potenciais conflitos de interesse 
(em conformidade com o ¶ 710.5 e o Código de Ética para as 
agências gerais), mantendo, no entanto, o histórico relaciona-
mento de trabalho entre GCSRW e UMW.

¶2301 .

Número de Petição: 60954-IC-¶2301-G; Oliphint, Clayton - 
Richardson, TX, EUA.

Plano IMU Revisto - Homens MU

Para o objectivo de estabelecer os Homens Metodistas 
Unidos como uma agência independente da Igreja que não é 
uma comissão geral, é tomada a seguinte acção:

Emendar ¶ 256.6 como se segue:
¶ 256.6. Homens Metodistas Unidos—Cada igre-

ja ou cargo terá uma unidade organizada dos Homens 

Metodistas Unidos constituída e renovada anualmente através 
da Comissão Geral através dos Homens Metodistas Unidos. 
Outros grupos de ministério de homens organizados numa 
Igreja Metodista Unida irão reportar anualmente à conferên-
cia do cargo e serão obtidos através da Comissão Geral at-
ravés dos Homens Metodistas Unidos. Todas as organizações 
de homens da igreja local irão providenciar um ministério 
dedicado para criar homens a nível espiritual e envolvendo 
homens no ministério total da Igreja (¶ 2302).

a) O material de recurso da igreja local para apoiar os 
ministérios de homens em vigor será providenciado pelo dis-
trito, conferência e organizações jurisdicionais dos Homens 
Metodistas Unidos e a Comissão Geral sobre os Homens 
Metodistas Unidos (¶ 2302).

Emendar ¶ 537, como se segue:
¶ 537. Comité sobre os Homens Metodistas Unidos—Em 

cada jurisdição, irá haver um comité jurisdicional sobre os 
Homens Metodistas Unidos, auxiliar à Comissão Geral sobre 
os Homens Metodistas Unidos (¶ 2301).

Os membros do comité jurisdicional sobre os Homens 
Metodistas Unidos serão compostos por responsáveis eleitos, 
presidentes do comité e coordenadores do ministério como 
definido pelos regulamentos das organizações, assim como o 
presidente da conferência dos Homens Metodistas Unidos de 
cada organização da conferência anual na zona da jurisdição.

Cada comité jurisdicional sobre os Homens Metodistas 
Unidos terá a autoridade para promover o seu trabalho de 
acordo com as políticas e programas da Comissão Geral sobre 
os Homens Metodistas Unidos.

O comité jurisdicional sobre os Homens Metodistas 
Unidos irá eleger o presidente jurisdicional durante o últi-
mo ano do quadriénio. O presidente jurisdicional irá servir 
na Comissão Geral sobre os Homens Metodistas Unidos  
(¶ 2303.1.b) . . .

Emendar ¶ 648, como se segue:
¶ 648. Homens Metodistas Unidos—Constituição 

dos Homens Metodistas Unidos na Conferência—Artigo  
1. Nome—Em cada conferência anual irá haver uma orga-
nização de conferência denominada Homens Metodistas 
Unidos, auxiliar ao comité jurisdicional sobre os Homens 
Metodistas Unidos e para a Comissão Geral para os Homens 
Metodistas Unidos (¶ 2301).

Artigo 2. Função—A função da organização da con-
ferência dos Homens Metodistas Unidos será criar e apoiar 
as organizações distritais dos Homens Metodistas Unidos no 
desenvolvimento de recursos para satisfazer as necessidades 
e interesses de homens e as responsabilidades do discipula-
do; capacitar o testemunho pessoal e evangelismo; permitir 
a proximidade da missão e ministério individual e grupo; 
incentivar e apoiar o crescimento espiritual e desenvolvi-
mento de fé; e promover os objectivos e responsabilidades 
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da Comissão Geral dos Homens Metodistas Unidos. Na aus-
ência da organização distrital, a organização de conferência, 
em consultoria com o superintendente distrital, irá cumprir as 
responsabilidades distritais (¶ 671).

Artigo 3. Autoridade—Cada organização de conferência 
dos Homens Metodistas Unidos terá autoridade para promov-
er o seu trabalho de acordo com os planos, responsabilidades 
e políticas da Comissão Geral dos Homens Metodistas Uni-
dos.

Artigo 4. Membros—A organização de conferência dos 
Homens Metodistas Unidos será composta por todos os 
homens das igrejas locais ou cargos (constituídos ou não con-
stituídos) ma zona da conferência e todo o clero.

Artigo 5. Responsáveis e Comités—a) A organização 
de conferência irá eleger um presidente, pelo menos um 
vice-presidente, um secretário e um tesoureiro.

b) O bispo residente irá servir como o presidente hon-
orário e ser um membro da organização de conferência e o 
seu comité executivo.

c) O guia leigo da conferência (ou representante designa-
do) será um membro da organização de conferência e o seu 
comité executivo.

d) Responsáveis adicionais (incluindo agências/coorde-
nador de escutismo cívico dos jovens) e comités serão eleitos 
ou nomeados de acordo com as directrizes da Comissão Ger-
al dos Homens Metodistas Unidos e/ou os regulamentos da 
organização de conferência dos Homens Metodistas Unidos.

Artigo 6. Encontros e Eleições—a) Irá haver um encontro 
anual da organização de conferência dos Homens Metodis-
tas Unidos, em cujo momento será apresentado um relatório 
anual e um plano de programa designado para satisfazer as 
necessidades dos homens da conferência. Os responsáveis e 
comités serão eleitos de acordo com os requisitos dos regula-
mentos da organização.

b) O órgão de votação do encontro anual da conferência 
será determinado pelos regulamentos da organização mas irá 
incluir responsáveis de conferência e distritais e presidentes 
de comité como determinado, membros da Comissão Geral 
dos Homens Metodistas Unidos e membros do comité juris-
dicional sobre os Homens Metodistas Unidos que residem 
dentro das fronteiras da conferência.

Artigo 7. Relações—a) O presidente da organização de 
conferência dos Homens Metodistas Unidos é um membro da 
conferência anual, como definido em ¶ 32.

b) O presidente da organização de conferência dos 
Homens Metodistas Unidos irá representar a organização de 
conferência sobre o comité jurisdicional sobre os Homens 
Metodistas Unidos. Na ausência do presidente, um vice-pres-
idente nomeado pode representar a organização de conferên-
cia.

c) Responsáveis ou membros nomeados irão represen-
tar a organização de conferência nas várias agências, con-
selhos, comissões e comités da conferência anual como 
as constituições, regulamentos e regras de tais agências 
providenciam.

d) A organização de conferência irá incentivar os homens 
a participar na vida total e trabalho da Igreja e irá incentivá-los 
a assumir cargos de responsabilidade e liderança como parte 
do seu discipulado.

Artigo 8. Finanças—Os Homens Metodistas Unidos da 
conferência irão assegurar fundos para o cumprimento do seu 
objectivo. Todos os fundos independentemente da fonte obti-
da pelos Homens Metodistas Unidos da conferência perten-
cem à organização e serão desembolsados apenas de acordo 
com a sua constituição e/ou regulamentos e pela sua ordem. 

a) Os Homens Metodistas Unidos de conferência podem 
ter as suas próprias contas bancárias.

b) É recomendado que seja efectuada uma auditoria fi-
nanceira anual.

Artigo 9. Emendas—As emendas propostas para esta 
constituição podem ser enviadas para o secretário de registo 
da Comissão Geral dos Homens Metodistas Unidos antes do 
último encontro anual da comissão dos Homens Metodistas 
Unidos no terceiro ano do quadriénio.

Artigo 10. Comunicação e Responsabilidade Conexion-
ais—a) Todos os Homens Metodistas Unidos da conferência 
anual terão em ficheiro uma cópia actual da sua constituição 
e regulamentos junto da Comissão Geral os Homens Meto-
distas Unidos.

b) Cada conferência anual irá submeter um relatório an-
ual à Comissão Geral para os Homens Metodistas Unidos. 
Este relatório será apresentado pelo presidente da conferência 
no encontro da Primavera da Associação Nacional dos Pres-
identes da Conferência e irá incluir mas não será restrito a:

1. Objectivos anuais e progresso para os mesmos nos úl-
timos 12 meses.

2. Uma revisão do trabalho no evangelismo, missão e 
crescimento espiritual dentro ou além da conferência anual.

3. Uma listagem de eventos de formação realizados numa 
conferência, nível de igreja distrital e local para expandir o 
ministério dos homens em todos os níveis da igreja.

4. Uma análise da Comissão Geral sobre os Homens 
Metodistas Unidos para incluir a aprovação dos HMU da 
conferência anual dos objectivos da comissão dos objectivos 
dos Homens Metodistas Unidos e o progresso da comissão-
progresso dos Homens Metodistas Unidospara aqueles objec-
tivos nos últimos 12 meses.

5. Um relatório das alterações significativas ao ministério 
dos homens e os sucessos significativos do ministério dos 
homens a ser partilhado com outras organizações de con-
ferência dos HMU.

Esses relatórios tornar-se-ão parte do processo de revisão 
interna da Comissão Geral sobre os Homens Metodistas 
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Unidos e cada relatório de conferência será partilhado com a 
liderança da conferência anual pelo Presidente da Conferên-
cia.

Emendar ¶ 671, como se segue:
¶ 671. Homens Metodistas Unidos—Constituição dos 

Homens Metodistas Unidos no Distrito—Artigo 1. Nome—
Em cada distrito existirá uma organização distrital denomi-
nada Homens Metodistas Unidos, auxiliar à organização de 
conferência dos Homens Metodistas Unidos e a comissão 
geral sobre os Homens Metodistas Unidos (¶ 2301).

Artigo 2. Responsabilidades—As responsabilidades da 
organização distrital dos Homens Metodistas Unidos será cri-
ar e apoiar as organizações distritais dos Homens Metodistas 
Unidos no desenvolvimento de recursos para satisfazer as ne-
cessidades e interesses de homens e as responsabilidades do 
discipulado; capacitar o testemunho pessoal e evangelismo; 
permitir a proximidade da missão e ministério individual e 
grupo; incentivar e apoiar o crescimento espiritual e desen-
volvimento de fé; e promover os objectivos e responsabili-
dades da Comissão Geral dos Homens Metodistas Unidos. A 
organização distrital também incentivará e promoverá a con-
stituição e recertificação anual das unidades locais através da 
comissão geral sobre os Homens Metodistas Unidos (¶¶ 2302 
e 256.6).

Artigo 3. Autoridade—Cada organização de distrito dos 
Homens Metodistas Unidos terá autoridade para promover o 
seu trabalho de acordo com os planos, responsabilidades e 
políticas da organização de conferência e da Comissão Geral 
dos Homens Metodistas Unidos.

Artigo 4. Membros—Todos os homens e clero das igrejas 
locais ou cargos (constituídos e não constituídos) do distrito 
serão considerados membros da organização distrital.

Artigo 5. Responsáveis e Comités—a) A organização de 
distrito irá eleger um presidente, pelo menos um vice-presi-
dente, um secretário e um tesoureiro.

b) Os responsáveis adicionais (incluindo agências/
coordenador de escutismo cívico de jovens) e comités 
serão eleitos ou nomeados de acordo com as directrizes 
da Comissão Geral dos Homens Metodistas Unidos e/ou 
os regulamentos da organização de distrito dos Homens 
Metodistas Unidos.

c) O superintendente de distrito será um membro da orga-
nização de distrito e do seu comité executivo.

d) O guia leigo da conferência (ou representante desig-
nado) será um membro da organização de distrito e do seu 
comité executivo.

Artigo 6. Encontros e Eleições—Irá haver um encontro 
anual da organização de distrito dos Homens Metodistas Uni-
dos, em cujo momento será apresentado um relatório anual 
e um plano de programa designado para cumprir as neces-
sidades dos homens do distrito. Os responsáveis e comités 

serão eleitos de acordo com os requisitos dos regulamentos 
da organização.

Artigo 7. Relações—a) Os responsáveis ou membros des-
ignados irão representar a organização de distrito dos Homens 
Metodistas Unidos nas várias juntas, conselhos, comissões e 
comités do distrito como as constituições, regulamentos e re-
gras de tais agências providenciam.

b) O presidente distrital será um membro do comité exec-
utivo de conferência.

c) A organização de distrito irá incentivar os homens a 
participar na vida total e trabalho da Igreja e irá incentivá-los 
a assumir cargos de liderança como parte do seu discipulado.

Artigo 8. Finanças—Os Homens Metodistas Unidos do 
distrito irão assegurar fundos para o cumprimento do seu ob-
jectivo. Todos os fundos, independentemente da fonte obtida 
pelos Homens Metodistas Unidos do distrito, pertencem à or-
ganização e serão desembolsados apenas de acordo com a sua 
constituição e/ou regulamentos e pela sua ordem. 

a) Os Homens Metodistas Unidos do distrito podem ter 
as suas próprias contas bancárias.

b) É recomendado que seja efectuada uma auditoria fi-
nanceira anual.

Artigo 9. Emendas—As emendas propostas para esta 
constituição podem ser enviadas para o secretário de registo 
da Comissão Geral dos Homens Metodistas Unidos antes do 
último encontro anual da comissão dos Homens Metodistas 
Unidos no terceiro ano do quadriénio.

Artigo 10. Relatório Conexional—a) Cada distrito irá 
apresentar uma cópia actual da sua constituição junto da or-
ganização de conferência dos Homens Metodistas Unidos.

b) Cada distrito irá submeter um relatório anual à orga-
nização de conferência dos Homens Metodistas Unidos antes 
do seu encontro anual.

Emendar ¶ 705.3.e) como se segue:
¶ 705.3.e) Os membros da Comissão Geral dos Homens 

Metodistas Unidos serão eleitos de acordo com ¶ 537 e  
¶ 2303.3. Outros parágrafos da Disciplina não obstante, os 
membros da Comissão dos Homens Metodistas Unidos, man-
tendo o estado de membro por virtude do cargo, podem servir 
um máximo de três mandatos consecutivos.

Emendar ¶¶ 2301-2303 como se segue:
¶ 2301. Existirá uma Comissão Geral sobre os Homens 

Metodistas Unidos na Igreja Metodista Unida, e será uma 
agência geral da Igreja.

A comissão geral dos Homens Metodistas Unidos irá re-
portar à Conferência Geral da Igreja Metodista Unida. En-
tre sessões da Conferência Geral, a comissão geral será re-
sponsável face à Mesa Conexional por reportar e interpretar 
actividades como seu propósito (¶ 702.3).
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¶ 2302. Objectivo—A Comissão Geral sobre os Homens 
Metodistas Unidos terá responsabilidade pela principal super-
visão responsabilidade principal pela coordenação e recursos 
do ministério dos homens dentro da Igreja Metodista Unida.

1. Os Homens Metodistas Unidos existem para declarar 
a centralidade de Cristo em cada vida de um homem. O 
ministério dos homens leva a um crescimento espiritual dos 
homens e discipulado eficaz. Este objectivo é servido uma 
vez que os homens são chamados para servir como modelo 
da liderança dos servos de Jesus Cristo. 

2. As estratégias individuais e de grupo formam a 
fundação do ministério dos HMU:

a) aumentar o Evangelismo, Missão e Vida Espiritual 
(EMV), uma vez que os homens se tornam líderes servos.

b) defender programas que formam homens dentro das 
igrejas locais para promover ministérios específicos, inclu-
indo oração, missões, administração e ministérios cívicos/
juventude.

c) criar parcerias pastorais por homens empenhados para 
o apoio efectivo e serviço do clero e congregações locais.

d) melhorar a força organizacional por liderança eficaz, 
recursos, crescimento do número de membros e responsabil-
idade financeira.

e) ajudar os homens nas suas relações em constante mu-
tação, cargos e responsabilidades no contexto da sua família, 
local de trabalho e sociedade.

f) cultivar liderança entre os homens para uma política de 
não tolerância de assédio sexual na família, igreja, local de 
trabalho e sociedade

g) compreender a organização, doutrinas e crenças da  
Igreja Metodista Unida.

h) cumprir os votos dos membros através de comprom-
isso para com a oração, presença, ofertas e serviço na vida 
congregacional.

i) cumprimento da Grande Comissão com e através da 
Igreja Metodista Unida como uma parte do corpo de Cristo.

3. Para providenciar serviços de apoio para promover o 
ministério e crescimento dos Homens Metodistas Unidos:

a) providenciar modelos específicos e opcionais para 
homens na igreja local, distrito, conferência anual e jurisdição;

b) manter comunicações eficazes e cooperação com a 
Associação Nacional dos Presidentes da Conferência dos 
Homens Metodistas Unidos e outras organizações naciona-
is que representam as conferências centrais e outras ligações 
Metodistas globais;

c) promover a certificação anual do ministério dos homens 
da igreja local e a constituição/renovação anual das unidades 
dos homens da igreja local (¶ 256.6) com  a Comissão Geral 
sobreos Homens Metodistas Unidos.

. . .
5. A Comissão Geraldos Homens Metodistas Unidos irá 

providenciar recurso e apoio para o gabinete das Agências 
Cívicas que Servem Jovens/Ministérios de Escutismo:

. . .
¶ 2303. Membros—1. A comissão dos Homens Metodis-

tas Unidos irá consistir de vinte etrês (203 ) membros com 
direito a voto, como definido em ¶ 705.3.f nas Disposições 
Gerais e ¶ 537. Outros parágrafos da Disciplina não obstante, 
os membros da Comissão dos Homens Metodistas Unidos, 
mantendo o estado de membro por virtude do cargo ou orga-
nização, podem servir um máximo de três mandatos consecu-
tivos. Os membros serão compostos por:

a) três bispos, incluindo pelo menos um proveniente dos 
Estados Unidos e um das conferências centrais nomeado pelo 
Conselho dos Bispos;

b) os cinco (5) presidentes jurisdicionais dos Homens 
Metodistas Unidos e o presidente nacional;

c) Dois membros das conferências centrais, que não são 
bispos, nomeados pelo Conselho dos Bispos;

d) seis membros eleitos pelos Homens Metodistas Uni-
dos para inclusão, experiência e equilíbrio, que devem incluir 
um jovem com idade inferior a 30 anos de idade, o presiden-
te nacional dos Homens Metodistas Unidos, o presidente da 
Fundação dos Homens Metodistas Unidos, e pelo menos dois 
membros da organização nacional do quadriénio anterior;

e) oito (8) membros eleitos pela Comissão para in-
clusão, experiência e equilíbrio, que devem incluir um jo-
vem com idade inferior a 30 anos de idade e pelo menos 
dois membros da Comissão do quadriénio anterior Cada 
comité jurisdicional sobre os Homens Metodistas Unidos 
(¶ 537) elegerá, de entre os Homens Metodistas Unidos da 
jurisdição, membros, incluindo os presidentes jurisdicionais 
como especificado nos sub-parágrafos b) acima, de acordo 
com a seguinte fórmula:

Central Norte—2; Nordeste—2; Central Sul—3; Sud- 
oeste—4; Oeste—1.

f) A Comissão pode incluir um representante do ministério 
dos homens de uma Igreja Pan-Metodista.

2. Vagas—As vagas nos membros da comissão geral 
serão preenchidas por procedimentos definidos no ¶ 712 das 
Disposições Gerais. As vagas nos membro serão preenchidas 
com Homens Metodistas Unidos de um modo que preserve 
os requisitos representativos das disposições dos membros 
aqui especificadas, por um processo para ser definido pelos 
Homens Metodistas Unidos, outras disposições do Livro da 
Disciplina não obstante.

3. Responsáveis—A Comissão Geral sobre os Homens 
Metodistas Unidos irá eleger como seus responsáveis um 
presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro e outros 
responsáveis, se considerado necessário. Adicionalmente, o 
presidente da Associação Nacional dos Presidentes da Con-
ferência dos Homens Metodistas Unidos irá também ser con-
siderado um responsável.

4. Pessoal—A Comissão Geral sobre os Homens Metodis-
tas Unidos irá eleger, anualmente por votação, o seu secretário 
geral, que irá providenciar liderança executiva, administrativa 
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e programática (¶ 713). A Comissão dos Homens Metodistas 
Unidos irá eleger tais outros membros do pessoal uma vez 
que as necessidades requerem que os mandatos da Conferên-
cia Geral e autoridade atribuída à Comissão nos Homens 
Metodistas Unidos a desenvolver políticas e programas direc-
cionados para a realização deste objectivo.

5. Encontros—A Comissão Geral dos Homens Metodis-
tas Unidos irá reunir-se anualmente, com tais encontros adi-
cionais, se necessário.

6. Financiamento—O Conselho Geral de Finanças 
e Administração irá fazer uma provisão para o apoio 
necessário do trabalho da comissão dos Homens Metodis-
tas Unidos ao providenciar os Fundos do Serviço Mundi-
al para complementar as receitas directas e contribuições 
dos Homens Metodistas Unidos. Isto irá incluir um en-
contro e despesas relacionadas para os representantes da 
conferência central.

7. Comissão Consultiva— A Comissão dos Homens 
Metodistas Unidos pode criar uma comissão consultiva de 
representantes das organizações afiliadas.

Para efeitos de promoção da cooperação na promoção 
e atribuição dos programas de bolsas de estudo do ensino 
superior entre as agências da Igreja, é tomada a seguinte 
acção:

Esta legislação, ou qualquer parte da mesma aprovada 
pela Conferência Geral, irá entrar em vigor no final da Con-
ferência Geral de 2016.

Justificação:
O Plano IMU, adoptado pela CG12 com uma margem 

favorável de 59,6%, recebeu uma significativa aprovação dos 
seus conceitos. O Conselho Judicial decidiu ser inconstitucio-
nal e apesar da declaração do Conselho de que era irrecu-
perável, as suas regras eram estritamente baseadas em dois 
pontos. Ambos foram corrigidos nesta revisão.

¶2302 .5 .

Número de petição: 60156-IC-¶2302.5; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Ministério de Escutismo

Alterar o parágrafo ¶ 2302.5b da seguinte forma:
para oferecer advocacia, cooperação e relação de parceria 

com a Associação Nacional (USA) dos Escuteiros Metodistas 
Unidos, a Junta Geral de Discipulado, o Conselho dos Bispos 
e as agências civis dos jovens servos (Escuteiros da Améri-
ca, Escuteiras dos Estados Unidos, Acampamento USA, 
4-H, Irmãos e Irmãs Mais Velhos, e todas as organizações 
adequadas com a Conferência Central) para a promoção dos 
ministérios dos jovens servos/escuteiros dentro de todos os 

níveis daIgreja Metodista Unida;

Justificação: .
NAUMS não é associado do GCUMM desde 16 de 

Dezembro de 2013 e esta revisão do texto reflecte a prática 
corrente.

¶2302 .5b .

Número de Petição: 60268-IC-¶2302.5b-G; Hanke, Gilbert 
C. - Nashville, TN, EUA para a Comissão Geral dos 
Homens Metodistas Unidos.

Agências que Servem a Juventude

Emendar ¶ 2302.5 b) do Livro da Disciplina como se seg-
ue:

¶ 2302.5b) providenciar defesa, cooperação e relação em 
parceria com a Associação Nacional (EUA) dos Escuteiros 
Metodistas Unidos, a Junta Geral do Discipulado, o Consel-
ho dos Bispos e as agências que servem a juventude cívica 
(Boy Scouts of America, Girl Scouts of the USA, Camp Fire 
USA, 4-H, Big Brothers, Big Sisters e outras organizações 
adequadas dentro das conferências centrais para a promoção 
depara promover e aconselhar as organizações que servem a 
juventude seleccionadas à discrição da comissão./ministérios 
de escutismo dentro da Igreja Metodista Unida;

Justificação:
1. A comissão selecciona agências da juventude e trabalha 

de perto com as mesmas para garantir que as suas práticas e 
objectivos estão em harmonia com os objectivos e práticas da 
Igreja Metodista Unida. 

2. As organizações podem mudar para que não haja nen-
hum motivo para serem listadas.

3. Listas actuais de organizações aprovadas . . .

¶2303 .1 .

Número de Petição: 60271-IC-¶2303.1; Hanke, Gilbert C. 
- Nashville, TN, EUA para a Comissão Geral dos Homens 
Metodistas Unidos.

Clarificar o Estado de Membro

Emendar ¶ 2303.1 do Livro da Disciplina como se segue:
¶ 2303.1b) os cinco (5) presidentes jurisdicionais dos 

Homens Metodistas Unidose o presidente nacional;
Adicionar uma nova alínea
c) o presidente da Associação Nacional dos Presidentes 

da Conferência dos Homens Metodistas Unidos
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Reordenar alfabeticamente os seguintes parágrafos
c) torna-se d); 
e) torna-se f);
f) torna-se g)

Justificação:
A linguagem actual é algo confusa—alguns pensam que 

o presidente nacional está incluído nos cinco. 

¶2400

Número de petição: 60880-IC-¶2400-!-G; Weber, Donn Ann 
- Atlanta, GA, EUA para a Conferência Anual da Geórgia do 
Norte.

Criação de uma Comissão Geral  
para eliminação da violência

Alterar o Capítulo Cinco, Pedido administrativo através 
da inserção de uma nova secção XVIII, e ¶ 2402:

Secção XVIII, ¶ 2402 – Comissão Geral para elimi-
nação da violência

A Igreja Metodista Unida deverá desenvolver, esta-
belecer e implementar uma Comissão Geral para eliminação 
da violência, em colaboração e em consultoria com as juntas, 
agências e igrejas locais apropriadas, que incluem, mas não se 
limitam ao seguinte: Junta Geral de Igreja e Sociedade; Jun-
ta Geral de Discipulado; Junta Geral de Ministérios Globais; 
Junta Geral de Ensino Superior e Ministério; Comissão Ger-
al para a Religião e Raça; Comissão Geral para o Estatuto 
e Papel das Mulheres; Comunicações Metodistas Unidas e a 
Mexa Conexional. Esta comissão será estabelecida como uma 
Prioridade missionária.

A Missão desta Comissão será: 
• implementar, executar e monitorizar as recomendações 

acima mencionadas a partir das resoluções indicadas relacio-
nadas com violência e todas as outras resoluções e declarações 
da Igreja Metodista Unida relativas a violência; 

• desenvolver recursos, currículos e defender estratégias 
que procurem disponibilizar vias criativas para a eliminação 
de conflitos e violência em todas as nossas comunidades; 

• apelar à Igreja que afirme a sua fé através de esforços 
vigorosos para conter e eliminar todas as formas de violência;

• incentivar e apoiar a denominação no que diz respeito à 
utilização de meios legislativos e não legislativos, aos níveis 
federal e estatal, para reduzir a violência na nossa sociedade, 
especialmente entre os mais jovens, e ensinar estratégias de 
resolução de conflitos à nossa juventude, em alternativa à vi-
olência; 

• identificar causas de injustiça e tensão entre grupos, 
defender a paz e a justiça, proporcionar formação para a res-
olução de conflitos e tornar-se um instrumento de paz;

• procurar e avaliar as causas da instabilidade interna, da 
violência e abuso entre pessoas, do conflito civil, dos confron-
tos étnicos e raciais—tudo aquilo que nos impede de alcançar 
a paz de Deus;

• apelar às juntas e agências que incorporem iniciativas 
de eliminação da violência nos seus programas e orçamentos 
regulares;

• desenvolver, publicar e distribuir material de educação 
cristã com base na violência e justiça reparadora da bíblia, e 
formas através das quais as crianças, os jovens e os adultos 
podem tornar-se pacificadores e exigir justiça; e publicar ma-
terial de devoção para pacificadores e para aqueles que são 
vítimas de e responderam à violência;

• agir como defensora de políticas públicas para a con-
cretização de acções que promovem a paz e se opõem à guer-
ra, para a disponibilização de recursos de pacificação e apoio 
à violência às conferências anuais e congregações locais e 
para a disponibilização de formação anti-violência que aplica 
o ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha;

• trabalhar com os seminários metodistas unidos e com 
a Universidade de África para apoiar a investigação, ensino 
e publicações acerca da teologia de paz, métodos de pacifi-
cação e criação de paz com justiça.

• ensinar a teologia de paz a estudantes, membros do cle-
ro e leigos e disponibilizar formação acerca da pacificação e 
respostas a actividades violentas;

A Igreja Metodista Unida deverá criar uma comissão em-
penhada, apaixonada, pró-activa e responsável para trabalhar 
para a eliminação da violência nas nossas comunidades. 

 Os membros da comissão devem inclui representantes 
dos seguintes grupos, sem requisitos de apoio orçamental: a 
Mesa Conexional; Comunidades de Shalom; Comissões de 
Ministérios de Justiça Reparadora; Homens Metoditas Uni-
dos; Mulheres Metodistas Unidas; Conselho dos Bispos; 
membro(s) representante(s) de cada uma das convenções 
partidárias étnicas raciais, conforme eleito(s) pela Mesa Con-
exional mediante nomeação de: Metodistas Negros para a 
Renovação da Igreja;  Metodistas Associados para Represen-
tação dos Hispano-americanos; Caucus Internacional de Na-
tivos Americanos; Federação Nacional de Metodistas Unidos 
Ásio-Americanos; Metodistas Unidos do Caucus Nacional 
das Ilhas do Pacífico. 

APÊNDICE
Montantes financeiros previstos para uma Comissão 

para eliminação da violência
Os montantes financeiros previstos (ou seja, um orça-

mento proposto) para a criação da Comissão para eliminação 
da violência exigirão um financiamento de recursos de 0,025 
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por cento do Orçamento do Serviço Mundial para cada uma 
das juntas gerais e agências do programa na matriz abaixo. 
Este orçamento baseia-se no pressuposto de que as resoluções 
citadas nesta Petição (n.º 3421, n.º 3422, n.º 3423, n.º 3424, 

n.º 3425, n.º 3426) deram autorização inicial para cada uma 
destas juntas e agências disponibilizarem recursos e executa-
rem as tarefas de cada resolução. 

Juntas gerais/agências Orçamento para 2016 Financiamento orçamental da  
petição a 0,025%

Junta Geral de Igreja e Sociedade $2.794.678,00 $69.866,95 

Junta Geral de Discipulado $8.874.347,00 $221.858,68 

Junta Geral de Ministérios Globais $28.025.146,00 $700.628,65 

Junta Geral de Ensino Superior e 
Ministério

$6.878.177,00 $171.954,43 

Comissão Geral sobre Religião e 
Raça

$1.750.000,00 $43.750,00 

Comissão Geral sobre o Estado e 
Papel da Mulher

$996.152,00 $24.903,80 

Comunicações Metodistas Unidas $18.035.373,00 $450.884,33 

Reserva de Contingência $116.000,00 $2.900,00 

$67 .469 .873,00 $1 .686 .746,83

Justificação:
Historicamente, a Igreja Metodista Unida tem promul-

gado declarações poderosas e muito bem intencionadas para 
abordar a violência no mundo de Deus. Esta petição apela à 

Conferência Geral de 2016 da Igreja Metodista Unida que 
crie uma comissão para executar, implementar, gerir e moni-
torizar pró-activamente iniciativas contra a violência na Igreja 
e mundo de Deus. 

Comissão para eliminação da violência
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R2045 .

Número de petição: 60166-IC-R2045-G; Hare, Dawn 
Wiggins - Chicago, IL, EUA pela Comissão Geral sobre o 
Estado e Papel das Mulheres.

Erradicar o Assédio Sexual na IMU  
e na Sociedade

Alterar o parágrafo n.º 5 da rubrica “A Visão da Comuni-
dade Hospitaleira de Deus” do seguinte modo:

5. A Comissão Geral sobre o Estatuto e Papel das Mul-
heres continua a acompanhar e avaliar o progresso da Igreja 
na erradicação do assédio sexual e e irá procurar formas de 
relatar os seus achados à Igrejairá relatar à Conferência Geral 
de 2012nas áreas específicas para serem reforçadas na vida 
da Igreja incluindo a política de desenvolvimento, prevenção, 
educação e formação;

R3062 .

Número de Petição: 60034-IC-R3062; Travis, Carol L. - 
Madison, NJ, EUA para o Centro de Legado Metodista 
Afro-Americano.

Centro de Legado Metodista Afro-Americano

Eliminar a resolução 3062 actual e substituir pela se-
guinte:

3062. CENTRO DE LEGADO METODISTA AF-
RO-AMERICANO (CLMAA)

A história, legado e esperanças dos Metodistas Unidos 
dos descendentes Afro-Americanos estão inextricavelmente 
interligados com a história, legado e esperanças do Metodis-
mo de John Wesley desde o seu início na América do Norte. 
Ainda assim, toda a igreja foi lenta em celebrar aquela ligação, 
talvez devido a uma falta de conhecimento e compreensão da 
história dos julgamentos e triunfos.

Não é amplamente conhecido que:
- Em 1760, a primeira pessoa do legado Africano a ser 

convertida ao Metodismo foi Peter Denis;
- Em 1765, quando Robert Strawbridge pregou em Bal-

timore, um dos oradores era um homem de legado Africano, 
Caleb Hyland, que mais tarde se tornou um membro da Igreja 
Metodista Sharp Street, uma das Igrejas Americanas Africa-
nas mais antigas do Metodismo;

- O primeiro encontro de classe Metodista na Cidade de 
Nova Iorque incluiu uma mulher Negra chamada Betty, uma 
serva de Barbara Heck;

- O próprio John Wesley censurou um grupo em Fells 
Point, em Baltimore, por não incluir um grupo de Negros 
como participantes totais; e

- Black Harry Hosier foi um grande pregador e colega de 
Francis Asbury e, juntamente com Richard Allen, estava entre 
os participantes na Conferência de Natal de 1784 quando a 
Igreja Metodista na América do Norte foi organizada.

Toda a rica história dos Afro-Americanos no Meto-
dismo está ainda por desvendar. É a visão do Centro de 
Legado Metodista Afro-Americano para facilitar a reve-
lação daquela história para que informe o presente e crie 
esperança para o futuro.  Através do Centro de Legado, os 
Metodistas Unidos Afro-Americanos procuram recuperar 
e preservar as histórias e os artefactos das celebrações e 
as calamidades, os feitos e as adversidades, a ligação e 
separação, e todo um leque de experiências encontradas 
durante quase os trezentos anos da jornada da igreja na 
América. O metodismo, assim como a sociedade Amer-
icana no geral, lutou contra o pecado do racismo e seg-
regação. Os Metodistas Afro-Americanos, assim como os 
Metodistas não Afro-Americanos, ousaram ser proactivos 
na longa procura pela justiça e igualdade e total personal-
idade aos olhos de Deus.

O não lembrar de toda a história das profundezas de 
quando começou a jornada vai condenar aqueles que não se 
lembram ao destino de não reconhecerem que a história ha-
bitualmente se repete. Mesmo no século XXI, os vestígios do 
fanatismo racial obscurecem as queixas de algumas pessoas 
de que o racismo está no passado e não afecta o sonho de que 
podemos ser “um povo aos olhos de Deus”.

O Poeta Americano, Langston Hughes, colocou a questão 
no seu poema “Harlem,” “. . . O que acontece quando um son-
ho é adiado? Seca como uma passa ao sol? . . . ou explode?” 
A questão é muito relevante para o ministério do Centro de 
Legado Metodista Afro-Americano caso não seja adequado o 
apoio da total denominação para implementar o sonho e para 
manter o Centro de Legado.

Sabemos que Deus “Encontra um caminho onde parece 
não existir caminho”, e a realidade dos sonhos. Um Cen-
tro de Legado Metodista Afro-Americano que é afirmado, 
apoiado e sustentado por TODO o Metodismo Unido, é um 
testemunho vivo de como aqueles que foram vitimizados e 
aqueles que provocaram a sua vitimização foram capazes, 
com a ajuda de Deus, fazer de julgamentos e tribulações 
triunfo eterno! O Centro de Legado conta a história atrib-
ulada do Metodismo e é também uma expressão de como 
um povo que acreditava e confiava quando não havia motivo 

Resoluções Propostas
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para acreditar e a confiança fê-los persistir e tornou visível 
a “Graça” de Deus.

Como um povo com uma memória e como povo de esper-
ança, a Conferência Geral da Igreja Metodista Unida afirma a 
necessidade de lembrar o passado e viver através do presente 
num futuro que é mais rico e mais forte devido à jornada em 
conjunto. Por isso:

CONSIDERANDO QUE os Metodistas Negros para a 
Renovação da Igreja (MBRI) e outros Metodistas Unidos in-
teressados tinham a visão que existe um Centro de Legado 
Metodista Afro-Americano para recuperar, preservar e partil-
har a rica história e contribuições inestimáveis de Afro-Amer-
icanos na Igreja Metodista Unida e as suas denominações 
precedentes; e

CONSIDERANDO QUE a iniciativa ocorreu para criar 
uma Junta de Fiduciários que estabeleceram o Centro do Lega-
do Metodista Afro-Americano, que é devidamente organizado 
e incorporado como uma organização não lucrativa ao abrigo 
da lei do estado de Nova Jersey e aprovado como uma organi-
zação isenta de imposto pela Receita Federal 501( c) (3); e

CONSIDERANDO QUE a Conferência Geral de 2004 
da Igreja Metodista Unida aprovou uma resolução, “Centro 
do Legado Metodista Afro-Americano” [#nº. 71, O Livro de 
Resoluções, 2004], que afirmou o conceito do Centro do Le-
gado e autorizou a Junta de Fiduciários a procurar financia-
mento através do Fundo de Desenvolvimento Metodista Uni-
do (agora O Centro de Desenvolvimento Metodista Unido); e

CONSIDERANDO QUE a Comissão Geral dos Arquivos 
e História é parceira da junta de fiduciários no desenvolvimento 
e ministério do Centro do Legado Metodista Afro-Americano 
ao aceitar oficialmente que o Centro do Legado seja alojado no 
Edifício dos Arquivos onde a colecção é protegida por siste-
mas cientificamente controlados adequados para a preservação, 
catalogação e manutenção por parte do pessoal para permitir 
a pesquisa na história dos Afro-Americanos no Metodismo; e

CONSIDERANDO QUE o Centro de Legado imple-
mentou muitos aspectos do seu Plano Estratégico para o 
Ministério, que inclui providenciar workshops e alguns re-
cursos; e 

CONSIDERANDO QUE a Igreja Metodista Unida na 
sua integridade, deseja um cumprimento mais eficaz por parte 
do ministério do Centro de Legado; e

CONSIDERANDO QUE os esforços para angariar fun-
dos até à data resultaram em recursos limitados para tratar 
de forma adequada as necessidades de recurso e informação 
expressas pela constituência; 

Fica resolvido que a permissão é contínua para an-
gariação de fundos por parte do Centro do Legado Metodista 
Afro-Americano e para o desenvolvimento contínuo de uma 
doação através da Fundação da Igreja Metodista Unida; e

Fica resolvido ainda que a Conferência Geral 

reconhece que os Ministérios de Discipulado, Ensino Supe-
rior e Ministério, Ministérios Globais, a Comissão Geral dos 
Arquivos e História e a Comissão Geral sobre Religião e Raça 
cooperaram nos esforços do ministério do Centro de Legado 
e incentivaram todas as agências gerais a determinar vias e 
meios em que também estas possam apoiar este ministério; e 

Fica resolvido ainda que o Centro de Legado irá alca-
nçar intencionalmente o estado de membro da Comissão 
pan-Metodista para incentivar a identificação, preservação e 
partilha de artefactos e recordações do nosso legado Meto-
dista comum que vai beneficiar as sete denominações indi-
viduais e Metodismo como um todo, a contar toda a história 
do Metodismo relativamente à experiência Afro-Americana 
(A Igreja Episcopal Metodista Africana, A Igreja Sionista 
Episcopal Metodista Americana, A Igreja Episcopal Meto-
dista Cristã, A Igreja Episcopal Metodista Americana Unida, 
A Igreja Protestante Metodista Unida Americana, A Igreja 
Metodista Livre).

Fica resolvido ainda que todo o trabalho, estudo, apoio 
e oração dos Metodistas Unidos para a recuperação, preser-
vação e partilha da história única dos Afro-Americanos no 
Metodismo, reconhecendo que fazê-lo é aceitar e lembrar 
TODA a história do Metodismo.

R3374 .

Número da petição: 60124-IC-R3374; Hawkins, Erin M. - 
Washington, DC, EUA, para a Comissão Geral de Religião e 
Raça. 1 Petição similar

Responsabilidade para Erradicação  
do Racismo nos EUA .

Alteração da Resolução 3374, da seguinte forma: 
Considerando que as conferências, distritos e congre-

gações locais . . .
Portanto, fica resolvido, que todas as conferências anu-

ais, distritais e da igrejas locais anuais dentro os EUA têm 
uma estratégia e um programa que educa e apoia mudanças 
sistémicas e pessoais para acabar com o racismo e trabalham 
multiculturalmente, e dentro dos Estados Unidos desen-
volvem e implementam uma estratégia e um programa para 
educar e apoiar mudanças sistémicas e pessoais para acabar 
com o racismo e trabalham multi-cultural, e

Fica também decidido, que um programa educacional . . .
Fica também decidido, que entre 2008 e 2012 a Divisão 

da Junta Geral de Ministérios Globais da Mulheras Mulheres 
Metodistas Unidas e a Comissão Geral sobre Religião e Raça 
continuam a colocar à disposição das conferências anuais, 
distritos e congregações igrejas recursos que são locais, tais 
como a Carta para Justiça e Políticas Raciais e de Planeamen-
to de Recursos e Reflexão e Acção para ajudá-los nos seus 
esforços, e
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Fica também decidido, que a Comissão Geral sobre Re-
ligião e Raça incluirá como parte do seu processo de avaliação 
a adesão de conferências anuais, distritos e congregações lo-
cais em equipar e apoiar a liderança para erradicar o racismo e 
trabalhar de multi-culturalmente, e que como as conferências 
anuais como . . .

Justificação
Esta resolução revista centra-se nos recursos das Mul-

heres Metodistas Unidas e na Comissão Geral sobre Religião 
e Raça e no apoio às conferências anuais, distritais e igrejas 
locais dentro dos Estados Unidos no desenvolvimento e im-
plementação de uma estratégia para educar e apoiar as mu-
danças sistémicas e pessoais para acabar com o racismo. 

R3441 .

Número de Petição: 60255-IC-R3441-G; Olson, Harriett 
Jane - New York, NY, EUA para as Mulheres Metodistas 
Unidas.

Celebração dos 150 Anos das Mulheres 
Metodistas Unidas

Emendar e Readoptar a Resolução 3441
3441 . Celebração dos 150 Anos da Afirmação para as 

Mulheres Metodistas Unidas
CONSIDERANDO QUE a organização nacional das 

Mulheres Metodistas Unidas é responsável pelo Livro da 
Disciplina da Igreja Metodista Unida, 2012 para “apoiar o 
ministério com e defender os oprimidos e desapropriados com 
atenção especial para as necessidades das mulheres, crianças 
e juventude; trabalharão para criar uma comunidade de apoio 
entre as mulheres; e irão envolver-se em actividades que pro-
movem o crescimento na fé Cristã, educação da missão e en-
volvimento social Cristão em toda a organização” (¶ 1319); e

CONSIDERANDO QUE a organização nacional das 
Mulheres Metodistas Unidas continua os seus ministérios ed-
ucacionais ministérios da educação, a sua comunicação em 
nome de Cristo, o seu trabalho para a justiça, paz, comuni-
dade humana e o seu serviço de compaixão para com as mul-
heres, crianças, e juventude; e

CONSIDERANDO QUE a comunicação e serviço dos 
membros das Mulheres Metodistas Unidas nas suas comu-
nidades locais, distritos e conferências são um componente 
vital do testemunho público da igreja para o amor de Deus a 
todos; e

CONSIDERANDO QUE durante 145135 anos, a orga-
nização nacional das Mulheres Metodistas UnidasMulheres 
Metodistas Unidas e os seus predecessores seguiram de for-
ma persistente os mandatos da sua visão e missão em servir 
mulheres, juventude e crianças e os seus predecessores nunca 
abandonaram o seu total compromisso para com o evangelho 
dos mandatos de Jesus Cristo e servindo mulheres, juventude 
e crianças educação da missão, oportunidades para o cresci-
mento espiritual, oportunidades para o envolvimento social 

Cristão,e apoio financeiro para a missão em casa e em todo 
o mundo; e

CONSIDERANDO QUE as Mulheres Metodistas Uni-
dasa organização nacional das Mulheres Metodistas Unidas 
continua a permanecer em solidariedade com as mulheres, 
juventude e crianças ao tratar problemas como a violência, 
violação, incesto, terrorismo, exploração e todos os níveis de 
discriminação e trabalho com outros grupos Cristãos para tra-
tar e eliminar a pobreza e fome como o evangelho de Jesus 
Cristo exige; e

CONSIDERANDO QUE o Metodista Unidoas Mul-
heres vão celebrar o seu 150º aniversário em 2019 e a orga-
nização nacional das Mulheres Metodistas Unidas continua 
a ser o centro do movimento missionário da denominaçãodo 
movimento missionário da denominação ao trabalhar com 
Mulheres da Bíblia, regionais, missionárias, diaconisas/mis-
sionárias e igrejas locaisMulheres da Bíblia, missionárias e 
diaconisas;

CONSIDERANDO QUE as Mulheres Metodistas Uni-
das estão a criar o seu legado de riqueza de dedicação com 
compaixão para os próximos 150 anos de serviço na missão 
de Deus, em nome das mulheres, crianças e juventude em co-
munidades locais e globais:

Fica resolvido que a Conferência Geral afirma o testemun- 
ho poderoso da organização nacional das Mulheres Metodis-
tas Unidas na nossa igreja e no nosso mundo; 135 anos de 
serviço fiel a Cristo e à igrejadas Mulheres Unidas Metodistas 
da nossa igreja e do nosso mundo; e celebra o futuro 150º 
aniversário e o compromisso da organização para o serviço 
fiel continuado a Cristo e à igreja., o seu actual compromisso 
para com a missão;

Fica ainda resolvido que a Conferência Geral afirma o 
testemunho poderoso da organização nacional das Mulheres 
Metodistas Unidas na nossa igreja e no nosso mundo;

Fica ainda resolvido que a Conferência Geral mantém a 
actual estrutura da organização nacional das Mulheres Meto-
distas Unidas.

ADOPTADA 2004
READOPTADA 2008
RESOLUÇÃO n.º 3441, 2008 Livro de Resoluções 
RESOLUÇÃO n.º 19, 2004 Livro de Resoluções 
Ver Princípios Sociais, ¶ 161 <https://www.umofficial 

resources.com/reader/9781426766213/>.

R3442 .

Número de petição: 60168-IC-R3442-G; Hare, Dawn 
Wiggins - Chicago, IL, EUA pela Comissão Geral sobre o 
Estado e Papel das Mulheres.

Derrubar todas as barreiras

Alterar as seguintes frases:
• um em quatrovinte e sete por cento dos pastores Meto-

distas Unidos nas igrejas locais, hoje em dia, são mulheres, 
quando comparado com menos do que um em 100 em 1972;
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• dos 6366bispos Metodistas Unidos activos em todo o 
mundo, 1613são mulheres; 11 nos EU e 2 nas Conferências 
Centrais. Nos EUA, das mulheres bispo, nove são de raça 
branca e duas são Latinas. Não existe representação de outro  
grupo étnico-racial nos EUA entre as mulheres bispo. Em 
2012, foi eleita a primeira mulher bispo para servir em África;

• A Igreja Metodista Unida deu ao mundo o primeiro Af-
ro-Americano (Leontine T.C. Kelly, 1984) e a primeira mul-
her bispo Latina (Minerva Carcaño, 2004) na linha principal 
da Cristandade. Desde 2012 que, nos EUA, não há uma mul-
her negra entre os bispos Metodistas Unidos activos;

• Segundo a pesquisa do Seminário Teológico de Wes-
ley, as mulheres com idade inferior a 35 anos correspondem a 
menos de 2 por cento dos presbíteros na nossa denominação 
De acordo com o mais recente relatório do Centro Lewis 
“Tendências sobre a Idade do Clero na Igreja Metodista Uni-
da de 2014”, o número de mulheres presbíteras abaixo dos 35 
anos aumentou de 38 por cento em 2013 para 39 por cento 
em 2014;

• as mulheres representam 57 54por cento da totalidade 
dos membros da nossa denominação; no entanto, representam 
menos de 20 30por cento dos ministros ordenados, e apenas 
22 27por cento dos gabinetes mais bem pagos nos EUA das 
conferências anuais;

• dos 30 20 bispos activos, que supervisionam o trabalho 
da igreja na Europa, África, e nas Filipinas, apenas um édois 
são mulheres.

Apagar a frase final em Resolução n.º 3442: A comissão re-
portará as suas descobertas à Conferência Geral de 2012, juntam-
ente com as recomendações para aperfeiçoar cada vez mais.

R8016 .

Número de petição: 60110-IC-R8016-G; Krause, Daniel - 
Nashville, TN, EUA para as Comunicações MU.

Readoptar a Resolução

Readoptar a Resolução 8016—Uso Adequado das Tecno-
logias de Informação e Comunicação—sem alterações.

Justificação:
As Tecnologias de Informação e Comunicação estão a 

transformar as comunicações por todo o mundo, principal-
mente dentro das comunidades subdesenvolvidas, que têm 
estado muito afastadas das vantagens tecnológicas. Estas tec-
nologias são usadas para encorajar os líderes a proclamar e 
ensinar sobre o impacto dos meios de comunicação e defend-
er as tecnologias que promovem a paz.

R8019 .

Número de Petição: 60267-IC-R8019; Hanke, Gilbert C. 

- Nashville, TN, EUA para a Comissão Geral dos Homens 
Metodistas Unidos.

Adicionar Encontros de Classe

Emendar por adição:
8019 Expandir a Comunicação a Homens e Juventude
CONSIDERANDO QUE o estado de membro . . .
Fica resolvido que as igrejas . . .
Fica ainda resolvido que as igrejas locais . . .
Fica ainda resolvido que o um dos meios mais eficazes 

de criar discípulos ocorre quando os homens se encontram em 
grupos semanais, usando o modelo “Encontro de Classe” de 
Wesley, como descrito no livro pelo Dr. Kevin Watson com o 
mesmo título. Esses encontros podem ser presenciais ou ter 
um formato de “e-meeting”. Aqui, os homens não falam sobre 
uma relação “histórica” com Jesus mas respondem a questões 
transformacionais relativamente a como se encontraram com 
Cristo na semana passada.  

Justificação:
Esta adição reflecte um maior objectivo actual da 

Comissão Geral dos Homens Metodistas Unidos.

R9999 .

Número de petição: 60165-IC-R9999-G; Hare, Dawn 
Wiggins - Chicago, IL, EUA pela Comissão Geral sobre o 
Estado e Papel das Mulheres.

Funções do AC COSROW

Acrescentar uma nova resolução
Funções de uma Conferência Anual COSROW ou 

Comité Relacionado
Ao focar numa chamada geral para transformar todas 

as pessoas em discípulos, as conferências anuais preenchem 
as responsabilidades do Livro de Disciplina ¶ 644 através 
de várias estruturas criativas e formas de apoio institucional 
Quando se trata de defender em absoluto a total participação 
das mulheres na vida da Igreja, algumas conferências anuais 
mantêm uma Comissão de Conferência independente sobre o 
Estatuto e Papel das Mulheres, enquanto outras incluem este 
trabalho dentro de outras estruturas estabelecidas para abor-
dagem de preocupações interligadas. Um modelo adaptável e 
flexível proporciona uma oportunidade para identificar como 
cada conferência anual participará no trabalho de assegu-
rar que a criação de discípulos a todos os níveis da Igreja é 
sensível ao género e é inclusivo, incentivando a cooperação 
entre todas as pessoas com respeito pelos dons exclusivos de 
cada pessoa.

As conferências com ministérios existentes, activos e 
eficazes deveriam continuar estes programas e comunicar 
regularmente à Comissão Geral sobre o Estatuto e Papel 
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das Mulheres em torno do seu trabalho e o estatuto das mul-
heres na conferência anual. As acções recomendadas abaixo 
não tencionam substituir os programas já existentes ou os 
ministérios eficazes, mas antes orientar e planear, indepen-
dentemente da estrutura particular da conferência. 

(1) Acolher encontros anuais para o apoio das mul-
heres e educação sobre assuntos pertinentes incluindo, en-
tre outros, o equilíbrio entre o trabalho e vida doméstica, a 
violência doméstica, a igualdade salarial, o desenvolvimento 
de liderança, a liderança cooperativa, a licença de materni-
dade e paternidade, a educação e outras matérias importantes.

(2) Debater e incentivar a atenção para assuntos de 
ética sexual. Descobrir se a conferência anual possui políti-
cas e procedimentos implementados para enfrentar a má con-
duta sexual, incluindo práticas para cuidar das vítimas e das 
comunidades afectadas. (por ex., através do uso de equipas 
de intervenção). A utilização da Comissão Geral sobre o Es-
tatuto e Papel das Mulheres e da umsexualethics.org <http://
umsexualethics.org> como recursos, patrocínio de eventos de 
educação e formação e trabalho para estabelecer e fortalecer 
políticas que têm como objectivo um processo justo, de cica-
trização e reconciliador.

(3) Marcar reuniões com a liderança da conferência, 
por ex., com líderes leigos da conferência, a junta da laici-
dade, o comité de nomeados, a junta do ministério ordenado, 
o gabinete e o bispo. O intuito destes encontros devem inclu-
ir recomendações e estratégias, programas ou recursos para 
o esforço continuado para melhorar a total participação das 
mulheres na vida da Igreja com plena consciência dos dons 
exclusivos e das dificuldades trazidas pela raça, etnia, idade, 
competências e estatuto.

(4) Enviar, pelo menos, dois participantes a eventos 
de desenvolvimento de liderança promovidos pela Comissão 
Geral sobre o Estatuto e Papel das Mulheres, incluindo à 

cimeira sobre ética sexual “Do No Harm” (Não Causes 
Dano). As conferências anuais são aconselhadas a disponibi-
lizar o máximo de auxílio possível com os custos de deslo-
cação e registo.

(5) Recrutar e identificar mulheres que possam ser 
recomendadas para a junta de laicidade da conferência anual, 
comissão de nomeações e outras lideranças. Isso pode acon-
tecer, pedindo recomendações aos líderes leigos de todas as 
igrejas locais, aos líderes leigos distritais, às Mulheres Meto-
distas Unidas e aos gabinetes distritais dos Homens Metodis-
tas Unidos e outras pessoas da liderança local.

(6) Proporcionar pelo menos um acompanhamento, 
uma investigação ou outro relatório sobre o estatuto das 
mulheres para a conferência anual. Destacar as áreas de 
progresso e de preocupação, para orientação de um plano 
estratégico para o desenvolvimento futuro do ministério. Os 
métodos e o objectivo de tais relatórios deveriam ser estabe-
lecidos em consulta com a liderança da conferência, com as 
colaboradoras da Comissão Geral sobre o Estatuto e Papel 
da das Mulheres, com as mulheres leigas e líderes do clero 
dentro da conferência.

(7) Utilização da Comissão Geral sobre o Estatuto e 
Papel das Mulheres aos como recurso regular .

A Comissão Geral sobre o Estatuto e Papel das Mulheres 
irá disponibilizar recursos e recomendações para formação de 
eventos que abranjam as conferências. Orientações e ferra-
mentas para encontros com a liderança da conferência, fichas 
de informação sobre matérias relativas às mulheres, a mais 
recente pesquisa e informação sobre a convocatória de lid-
erança da Comissão Geral sobre o Estatuto e Papel das Mul-
heres será posta à disposição em gcsrw.org.
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¶55 .

Número de petição: 60212-JA-¶55-C-G; Ryder, Jack E. 
- LaGrange Park, IL, EUA para a Conferência Anual de 
Illinois do Norte. Wolover, Amber - Sun Prairie, WI, EUA 
para a Conferência Anual de Wisconsin.

Estrutura Global da Igreja - Judiciário

Emendar o parágrafo 55 como se segue:
¶ 55. Artigo I.—Haverá um Conselho Jurídico. A Con-

ferência GeralA Conferência Global Conexional determinará 
o número e as qualificações de seus membros, os prazos de 
ofícios, e o método de eleição e o preenchimento de vagas.

E
Emendar o parágrafo 56 como se segue:
¶ 56. Artigo II.—O Conselho Judiciário deverá ter a au-

toridade:
1. Para determinar a constitucionalidade de qualquer 

acto da Conferência Geralda Conferência Global Conexion-
al perante um recurso da maioria do Conselho de Bispos ou 
um quinto dos membros da  Conferência Geral Conferência 
Global Conexional e para determinar a constitucionalidade ou 
legalidade sob o Livro de Disciplina Global de qualquer acto 
de uma conferência jurisdicional ou central de uma conferên-
cia conexional ou regional perante um recurso da maioria dos 
bispos daquela conferência jurisdicional ou centraldaquela 
conferência conexional ou regional ou perante o recurso de 
um quinto dos membros daquela conferência jurisdicional ou 
centraldaquela conferência conexional ou regional.

2. Ouvir e determinar qualquer recurso a partir de uma 
decisão do bispo sobre a questão da lei global feita na con-
ferência anual quando tal recurso tenha sido feito por um 
quinto dos presentes e a votarem naquela conferência.

3. Aprovar as decisões de lei feitas pelos bispos durante 
as conferências anuais.

3. Ouvir e determinar a legalidade de qualquer acção 
tomada nisso por qualquer conselho da Conferência Geral-
por qualquer conselho da Conferência Global Conexional, 
ou conselho ou órgão da conferência jurisdicional ou central 
perante um recurso por um terço dos membros, ou perante a 
solicitação do Conselho de Bispos ou a maioria dos bispos 
conferência jurisdicional ou centralde uma conferência con-
exional ou regional.

4. Revisar, por iniciativa própria e sob seu próprio 
critério, qualquer decisão pelo comité judicial conexional se 
se considerar que tal decisão possui uma importância global 
para que seja necessária, incluindo quando um caso tem im-
plicações não reconhecidas para a lei constitucional ou global 
da igreja.

 4.5. Possuir outros deveres e poderes conforme atribuí-
dos pela Conferência Geralpela Conferência Global Conex-
ional.

 5. 6. Prover seus próprios métodos organizacionais e 
procedimentos.

Inserir novo parágrafo entre ¶¶ 56 e 57 como se segue:
¶ 57. Artigo III.—Haverá comités judiciais conexion-

ais em cada conferência conexional. Os Comités Judiciais 
Conexionais serão constituídos por cinco membros a serem 
eleitos pelas respectivas conferências conexionais. As respec-
tivas conferências conexionais determinarão as qualificações 
de seus respectivos membros do comité judicial conexional, 
os prazos dos ofícios e o método de eleição pela conferência 
conexional e o preenchimento de vagas.

Os Comités Judiciais Conexionais terão a autoridade 
para revisar os assuntos das leis da igreja conexional como 
a seguir:

1. Determinar a legalidade de qualquer acto em suas 
respectivas conferências conexionais perante um recurso 
da maioria do Colégio de Bispos conexional ou um quin-
to dos membros da Conferência Conexional de acordo com 
a lei disciplinar conexional, e determinar a legalidade de 
qualquer acto de uma de suas conferências regionais per-
ante um recurso da maioria dos bispos daquela conferência 
regional ou perante um recurso de um quinto dos membros 
daquela conferência regional de acordo com a lei disciplinar 
conexional.

2. Ouvir e determinar qualquer recurso de uma decisão 
de um bispo sobre uma questão da lei disciplina conexional 
elaborada na conferência anual quando tal recurso tenha sido 
elaborado por um quinto presente e a vota naquela conferên-
cia.

3. Aprovar as decisões da lei disciplinar conexional elab-
orada por bispos nas conferências anuais.

4. Ouvir e determinar a legalidade sob a lei conexional de 
qualquer acção tomada por qualquer conselho da conferência 

Alterações Propostas ao Livro da Disciplina

Administrção Judicial
CONFERÊNCIA GERAL A IGREJA METODISTA UNIDA

Volume 2  Nashville, Tennessee
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conexional ou conselho ou órgão regional, perante recurso de 
um terço dos membros presentes, ou perante solicitação do 
colégio conexional de bispos ou uma maioria de bispos de um 
colégio regional de bispos.

5. Possuir outros deveres e poderes conforme atribuído 
sobre a sua respectiva conferência conexional.

6. Prover seus próprios métodos organizacionais e pro-
cedimentos.

E
Inserir novo parágrafo antes de ¶ 57 como se segue:
¶ 58 Artigo IV.—Os Comités Judiciais Conexionais não 

terão autoridade para revisar os assuntos da lei constitucio-
nal e/ou lei global da igreja. As perguntas que incluem tais 
pontos, incluindo quando os pontos da lei conexional e con-
stitucional e/ou lei global da igreja são incluídos, devem ser 
encaminhados ao Conselho Judicial.

E
Emendar o parágrafo 57 como a seguir:
¶ 59 Artigo V.—Todas as decisões do Conselho Judicial 

serão finais. Quando o Conselho Judicial declarar qualquer 
acto inconstitucional da Conferência Geralda Conferência 
Global Conexional então, em sessão, aquela decisão deverá 
ser imediatamente reportada de volta para aquela Conferência 
Geralpara aquela Conferência Global Conexional. 

E
Emendar o parágrafo 58 como se segue:
¶ 60. Artigo VI.—A Conferência GeralA Conferência 

Global Conexional deverá estabelecer um sistema judicial 
para a Igreja que garanta ao nosso clero o direito a um comité 
de julgamento e um recurso, e aos nossos membros o direito 
de um julgamento perante a Igreja, ou por um comité, e um 
recurso. Este direito deverá ser respeitado também pelas con-
ferências conexionais.

Implicações orçamentais: estimadas entre US$ 300 000 
e US$1 000. 000.

Haverá possivelmente custos extraordinários relaciona-
dos com as conferências conexionais, comités, etc., mas esses 
custos podem ser compensados por uma possível redução nos 
custos referentes à assembleia da Conexão Global. Se a activ-
idade da conexão da América do Norte for retirada da agenda 
da Conferência Conexial Global, a duração dessa assembleia 
será inferior à da actual Conferência Geral, talvez em três ou 
quatro dias, transformando-se numa redução de custos para 
essa assembleia.    

O aumento de custos mais significativo envolverá 
provavelmente as assembleias das conferências conexion-
ais. Esta proposta implicará que as conferências conexionais 
se reúnam quadrienalmente, antes da Conferência Conexial 
Global. Consoante quando e onde se reúnam as conferên-
cias conexionais, o aumento de custos dessas assembleias 
estima-se entre US$300 000 e US$ 1 000 000. O CGFA  

será solicitado a apresentar projecções de custos mais exactas.      

Qualquer aumento de custos necessitará também de ser 

analisado à luz do orçamento geral para a Conferência Geral 

de 2016 de mais de US$10 milhões.

*As implicações orçamentais extraordinárias serão for-

necidas pelo Grupo de Trabalho da Estrutura NEJ.

Justificação:
Esta resolução oferece alterações possíveis ao Livro da 

Disciplina para o propósito maior que cria uma Estrutura 
Global equitativa. 

A nova estrutura consistirá na Conexão Global, que se 
reunirá na Conferência Global Conexional quadrienalmente 
para tratar de questões globais relativas à Igreja Metodista 
Unida. Novo . . .

¶55 .

Número de Petição: 60988-JA-¶55-C-!-G; Merrick, Tracy 
R. - Wexford, PA, EUA para Grupo de Trabalho de Estrutura 
Global NEJ.

Conferência Conexional Global - Judiciário

Emendar o parágrafo 55 como se segue:
¶ 55 . Artigo I .—Existirá um Conselho Judicial. A Con-

ferência GeralA Conferência Conexional Global determinará 
o número e qualificações dos seus membros, os seus manda-
tos e o método de eleição e preenchimento de vagas.

Emendar o parágrafo 56 como se segue:
¶ 56 . Artigo II .—O Conselho Judicial terá a autoridade:
1. Para determinar a constitucionalidade de qualquer 

acto da Conferência Geral da Conferência Conexional Global 
após um apelo de uma maioria do Conselho dos Bispos ou 
um quinto dos seus membros da Conferência Geral da Con-
ferência Conexional Global e para determinar a constitucio-
nalidade ou legalidade de acordo com o Livro da Disciplina 
global de qualquer acto de uma conferência jurisdicional ou 
central conferência conexional ou regional após apelo de uma 
maioria dos bispos dessa conferência jurisdicional ou central 
dessa conferência regional ou conexional ou após o apelo de 
um quinto dos membros dessa conferência central ou jurisdi-
cional dessa conferência regional ou conexional.

2. Para ouvir e determinar qualquer apelo da decisão de 
um bispo sobre uma questão de lei global efectuado pela con-
ferência anual quando o dito apelo tiver sido efectuado por 
um quinto da conferência presente e votante.

3. Para aprovar decisões de lei tomadas por bispos em 
conferências anuais.
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4. 3. Para ouvir e determinar a legalidade de quais-
quer acções aí tomadas por qualquer Conferência Geral por 
qualquer conselho de Conferência Conexional Global ou con-
selho ou órgão de conferência jurisdicional ou central, após 
apelo por um terço dos membros do mesmo, ou após solici-
tação do Conselho dos Bispos ou uma maioria dos bisposcon-
ferência central ou jurisdicional de uma conferência regional 
ou conexional.

4. Para rever, por si mesmo e à sua discrição, quaisquer 
regras por um comité judicial conexional caso seja indicado 
que a dita decisão tenha significado global para tornar isto 
necessário, incluindo quando um caso tiver implicações não 
reconhecidas para a lei da igreja global ou constitucional.

5. Para ter outros deveres e poderes como possa ser con-
ferido pela Conferência Geral pela Conferência Conexional 
Global.

6. Providenciar os seus próprios métodos de organização 
e procedimento.

Introduzir um novo parágrafo entre ¶¶ 56 e 57 como 
se segue:

¶ 57 . Artigo III.—Existirão comités judiciais conexion-
ais em cada conferência conexional. Os comités judiciais con-
exionais terão cinco membros que serão eleitos pelas respec-
tivas conferências conexionais. As conferências conexionais 
respectivas irão determinar as qualificações dos respectivos 
membros do comité judicial, os seus mandatos e o método 
de eleição por conferência conexional e o preenchimento de 
vagas.

Os comités judiciais conexionais terão a autoridade 
para rever assuntos de direito canónico conexional como 
se segue:

1. Determinar a legalidade de qualquer acto das suas 
conferências conexionais respectivas após apelo de uma 
maioria do respectivo Colégio de Bispos conexional ou 
um quinto dos membros da conferência conexional de 
acordo com a lei Disciplinar conexional, e para determinar 
a legalidade de qualquer acto de uma das suas conferên-
cias regionais após um apelo de uma maioria dos bispos 
dessa conferência regional ou após apelo de um quinto dos 
membros dessa conferência regional de acordo com a sua 
lei Disciplinar conexional.

2. Ouvir e determinar qualquer apelo da decisão de 
um bispo sobre uma questão de lei Disciplinar conexional 
realizado pela conferência anual quando o dito apelo tiver 
sido efectuado por um quinto da conferência presente e 
votante.

3. Aprovar decisões de lei Disciplinar conexional em 
conferências anuais.

4. Ouvir e determinar a legalidade de quaisquer acções aí 
tomadas por qualquer junta de conferência conexional ou jun-
ta ou órgão regional, após apelo por um terço dos membros do 
mesmo, ou após solicitação do colégio dos bispos conexional 
ou uma maioria dos bispos de um colégio de bispos regional.

5. Ter outros deveres e poderes como possam ser conferi-
dos pela sua conferência conexional respectiva.

6. Providenciar os seus próprios métodos de organização 
e procedimento.

Introduzir um novo parágrafo antes de ¶ 57 como se seg-
ue:

¶ 58 . Artigo IV.—Os comités judiciais conexionais não 
terão autoridade de rever assuntos de lei constitucional e/ou 
global. As questões que incluem tais pontos, incluindo quan-
do incluem pontos de lei conexional e constitucional e/ou lei 
global de igreja, serão encaminhadas para o Conselho Judi-
cial.

Emendar o parágrafo 57 como se segue:
¶ 57 Artigo III ¶ 59 . Artigo V .—Todas as decisões do 

Conselho Judicial serão finais. Quando o Conselho Judicial 
declarar inconstitucional qualquer acto da Conferência Ger-
al da Conferência Conexional Global então em sessão, essa 
decisão será comunicada imediatamente a essa Conferência 
Geral à Conferência Conexional Global . 

Emendar o parágrafo 58 como se segue:
¶ 58. Artigo IV ¶ 60 . Artigo VI.—A Conferência Geral 

A Conferência Conexional Global estabelecerá para a Igreja 
um sistema judicial que irá garantir ao nosso clero o direito 
a um julgamento por um comité e um recurso, e aos nossos 
membros um direito a julgamento perante a Igreja, ou por 
um comité, e um recurso. Este direito também será respeitado 
pelas conferências conexionais.

IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS: 
Os custos incrementais actuais desta proposta depend-

erão da estrutura global finalmente adoptada pela Conferên-
cia Geral.

Existirão provavelmente alguns custos adicionais relacio-
nados com as conferências conexionais, comités, etc., mas es-
tes custos podem ser compensados por uma possível redução 
nos custos relacionados com o encontro da Conexão Global. 
Se o assunto da conexão da América do Norte for removido 
da ordem de trabalhos da Conferência Conexional Global, a 
duração dessa reunião será inferior à da Conferência Geral 
actual, talvez durante três ou quatro dias, resultando numa 
redução de custos para essa reunião. 

O aumento de custos mais significativo vai provavel-
mente envolver as reuniões das conferências conexionais. 
Esta proposta vai exigir que cada conferência conexional se 
reúna a cada quadriénio, antes da Conferência Conexional 
Global. Dependendo de quando e onde se reúnem as con-
ferências conexionais, o custo crescente desses encontros está 
estimado ser entre 300 000 dólares americanos e 1 milhão de 
dólares americanos. Será solicitado ao CGFA que desenvolva 
projecções de custo mais precisas. 
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Quaisquer aumentos de custos crescentes também terão 
de ser analisados no contexto do orçamento geral para o orça-
mento da Conferência Geral de 2016 de mais de 10 milhões 
de dólares americanos. 

Justificação:
Estas emendas constitucionais são um componente da 

Proposta para Reestruturar a IMU Global. As alterações nes-
ta petição retêm o Conselho Judicial, estabelecem um novo 
comité judicial conexional em cada conexão e definem as re-
sponsabilidades para estes órgãos.

¶500 .

Número de Petição: 61014-JA-¶500; Ritter, Chris - Geneseo, 
IL, EUA.

Solução Jurisdicional Orgânica – Tribunais 
Judiciais Jurisdicionais

Adicionar Novo Parágrafo: 
¶539 Tribunal Judicial Jurisdicional—Uma conferência 

jurisdicional que adapta e edita a Disciplina como providen-
ciado no ¶ 27.7 emendado vai estabelecer um tribunal judi-
cial, que além de outros deveres que a jurisdição pode atribuir 
ao mesmo vai ouvir e determinar a legalidade de qualquer 
acção da jurisdição tomada sob as partes adoptadas da Disci-
plina ou de uma decisão de lei por parte do bispo que preside 
a conferência jurisdicional que pertence às partes adaptadas 
da  Disciplina, após recurso por parte do bispo que preside ou 
por parte de um quinto dos membros da conferência jurisdi-
cional. Além disso, o tribunal judicial vai ouvir e determinar a 
legalidade de qualquer acção de uma conferência anual tom-
ada ao abrigo das partes adaptadas da Disciplina ou de uma 
decisão de lei por parte do bispo que preside à conferência 
anual que pertence à parte adaptada da Disciplina, após recur-
so por parte do bispo que preside ou de tal percentagem dos 
membros da conferência anual como pode ser determinado 
pela conferência jurisdicional em questão.

Justificação:
Este é apenas um item de uma ordem de trabalhos legisla-

tiva maior para atingir a unidade amigável na IMU através da 
“Solução Jurisdicional Orgânica”. Porque as jurisdições vão 
permitir efectuar adaptações ao LDD como as conferências 
centrais fazem, elas podem eleger um tribunal para interpretar 
essas adaptações. Consultar jurisdictionalsolution.org.

¶636 .

Número de petição 60389-JA-¶636-G; Cape, Kim - 
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Comité de Análise Administrativa – Processo 
justo com assuntos médicos não resolvidos

Emendar ¶ 636
. . . Seu único propósito deverá ser garantir que os proced-

imentos Disciplinares para a descontinuação da associação 
à prova (¶ 327.6), licença de ausência involuntária (¶ 355), 
reforma involuntária (¶ 358.3), ou localização administrativa 
(¶ 360) sejam devidamente seguidos. Além disso, se no even-
to de assuntos não resolvidos relacionados à baixa médica  
(¶ 357.4) ocorra uma audição de processo justo, o Comité de 
Análise Administrativa deverá garantir que o processo justo 
foi seguido. Todo o processo administrativo levando . . .

Justificação:
¶357.4 ordena processo justo para o clero quando hou-

ver assuntos não resolvidos. O Comité de Análise Adminis-
trativa é o comité responsável para garantir o processo jus-
to, portanto, no evento de uma audição de processo justo o 
CAA é responsável pela revisão e por garantir um processo 
justo.

¶2609 .

Número da Petição: 60169-JA-¶2609-G; Pritchard, Llewelyn 
G. - Seattle, WA, EUA pela Associação de Chanceleres da 
Conferência IMU. Erbele, W. Terence - Ketchikan, AK, 
EUA para a Conferência da IMU no Alasca.

Proibida a Concessão de Honorários  
de Serviços Jurídicos

Emenda ¶¶ 2609, 2701, 2706, 2708, 2711 e 2716 tal con-
forme indicado:

¶ 2609.11) O Conselho Judicial não poderá conceder 
honorários a advogados de qualquer parte em litígio num re-
curso, seja em que circunstância for.

¶ 2701.1.c) Direito a Ser Acompanhado—O queixoso 
deverá ter o direito a ser acompanhado por outra pessoa em 
qualquer acareação ou audição para a qual seja convocado. A 
pessoa que acompanha o queixoso terá de ser um advogado, 
mas não tem o direito ao uso da palavra. Em nenhumainstân-
cia e sob qualquer circunstância o queixoso deverá ter direito 
a obter qualquer tipo de benefício como compensação ou para 
reembolso de quaisquer despesas ou honorários associados à 
utilização de um advogado por parte do queixoso.

¶ 2701.2.c) Direito a Ser Acompanhado—O inquirido 
terá o direito a ser acompanhado por um clérigo no activo 
e em pleno gozo dos seus direitos ¶ 2706.2. O clérigo que 
acompanhar o inquirido deve ter o direito de defesa. O in-
quirido terá direito a escolher um consultor assistente sem 
voz, que pode ser um advogado. Em nenhuma instância e sob 
qualquer circunstância o inquirido deverá ter direito a obter 
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qualquer tipo de benefício como compensação ou para reem-
bolso de quaisquer despesas ou gratificações associadas à uti-
lização de um advogado por parte do inquirido.

¶ 2706.2.c) Quando o inquirido é um bispo ou um pas-
tor diácono − Um inquirido que seja um bispo ou um pastor 
diácono deverá ter direito a escolher um clérigo no activo para 
servir como seu consultor. Um inquirido deverá ter direito a 
escolher um consultor assistente sem voz, que pode ser um 
advogado. Em nenhuma instância e sob qualquer circun-
stância o inquirido deverá ter direito a obter qualquer tipo de 
benefício como compensação ou para reembolso de quais-
quer despesas ou gratificações associadas à utilização de um 
advogado por parte do inquirido.

¶ 2706.2.d) Investigação de um inquirido que seja leigo— 
Um inquirido leigo deverá ter direito a escolher um membro 
leigo ou um clérigo para servir de seu consultor. Um inquiri-
do deverá ter direito a escolher um consultor assistente sem 
voz, que pode ser um advogado. Em nenhuma instância e 
sob qualquer circunstância o inquirido deverá ter direito a 
obter qualquer tipo de benefício como compensação ou para 
reembolso de quaisquer despesas ou gratificações associa-
das à utilização de um advogado por parte do inquirido.

¶ 2708.7 . . . Os consultores para a Igreja e para o requer-
ente devem ter direito a escolher um consultor assistente, 
que pode ser um advogado, sem voz. “Sem voz”—significa 
que não pode falar para e na audiência do julgamento. Em 
nenhuma instância e sob qualquer circunstância o inquirido 
deverá ter direito a obter qualquer tipo de benefício como 
compensação ou para reembolso de quaisquer despesas ou 
gratificações associadas à utilização de um advogado por 
parte do inquirido.

¶ 2711.3 . . . A pena imposta pelo tribunal entrará ime-
diatamente em vigor salvo indicação em contrário emanada 
pelo próprio tribunal. No caso de qualquer sentença fixada 
após um julgamento vier a ser alterada ou reduzida como 
resultado de um processo de apelação, o inquirido deverá 
ser ressarcido e/ou compensado em conformidade, contanto 
que em nenhuma instância e sob qualquer circunstância o 
inquirido deva ter direito a obter qualquer tipo de benefício 
como compensação para reembolso de quaisquer despesas 
ou gratificações associadas à utilização de um advogado por 
parte do inquirido.

¶ 2716.4 . . . As despesas para conselho da Igreja devem 
ser pagas pela conferência anual. Tais despesas para o consel-
ho para o inquirido devem ser pagas pelo inquirido , a menos 
que por motivos de justiça, o comité sobre apelos ordene a 
conferência anual a reembolsar o inquirido.

Justificação:
A Petição assenta-se na Regra Americana (American 

Rule) no que se refere aos honorários de advogados. Nenhu-
ma das partes pode esperar que alguém a reembolse quanto 
a honorários de advogados se uma das partes levar a melhor. 

Na política da UMC, consta a firme ideia segundo a qual os 
advogados não se podem envolver no processo eclesiástico. 
Esta petição consolida e clarifica essa mesma política.

¶2609 .2 .

Número de petição: 60521-JA-¶2609.2-G; Brooks, Lonnie 
D. - Anchorage, AK, EUA.

Autoridade da AACLL para solicitar decisões

Alterar ¶ 2609 conforme indicado após:
¶ 2609. Jurisdição e poderes—. . . 
2. O Conselho Judicial terá jurisdição para determinar a 

constitucionalidade de qualquer legislação proposta quando 
essa decisão declaratória for solicitada pela Conferência ger-
al, pela Associação de líderes leigos da conferência anual, ou 
pelo Conselho dos Bispos.

Justificação:
Actualmente, para além da própria Conferência ger-

al, que se reúne durante menos de 2 semanas a cada quatro 
anos, apenas o Conselho dos Bispos, um órgão composto to-
talmente por clérigos, pode solicitar uma decisão de consti-
tucionalidade relativa à legislação proposta. Isto dará poder à 
AACLL com essa autoridade.

¶2609 .8d .

Número de petição: 60592-JA-¶2609.8d-G; Fisher, 
Christopher L. - Schuylkill Haven, PA, EUA.

Disponibilidade de registo em recurso

Emendar ¶ 2609.8 (d) como segue:
d) Todas as opiniões . . . Estas decisões devem ser dis-

ponibilizadas a todos os que estiverem envolvidos em julga-
mentos e recursos, quando necessário, e para todos os que es-
tiverem a preparar-se para um julgamento ou recurso e apenas 
nestas circunstâncias 

Justificação:
O Conselho Judicial é encarregue de resolver possíveis 

conflitos entre decisões de diferentes comités jurisdicionais 
ou conferências centrais em recurso. Aqueles que se estiver-
em a preparar para argumentar os problemas num possível 
conflito, como assessor da Igreja ou assessor do requerente, 
devem ter acesso aos respectivos registos . . .

¶2610 .2 .

Número de petição: 60527-JA-¶2610.2-G; Erbele, W. 
Terence - Ketchikan, AK, EUA para a Conferência da IMU 
no Alasca.
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Pedidos de decisões declaratórias nas  
conferências anuais

Alterar o ¶ 2610.2. conforme indicado após:
¶ 2610. Decisões declaratórias—1 . . . 
2. Os seguintes órgãos na Igreja Metodista Unida estão 

desta forma autorizados a efectuarem as petições ao Conselho 
Judicial para decisões declaratórias: (a) a Conferência Geral; 
(b) . . . e (j) qualquer conferência anual sobre questões rela-
cionadas com as conferências anuais ou o seu trabalho.

Justificação:
Se a conferência anual é o órgão básico da Igreja, as 

conferências anuais devem ser capazes de efectuarem pe-
tições de uma decisão sobre a lei da Igreja sem demonstrar 
que essa lei está directamente relacionada com o trabalho 
das conferências anuais ou pertencem a algo numa sessão 
da conferência.

¶2701 .5 .

Número de Petição: 60027-JA-¶2701.5-G; Love, 
Julie - Crestwood, KY, EUA para a Conferência Anual 
de Kentucky. Harper, Trey - Forest, MS, EUA para a 
Conferência Anual do Mississippi . 1 Petição similar

Queixoso como Parte para Resolução Justa

Emendar ¶¶ 363.1(c), 413.3(c), 2701.5 e 2706.5(c)3 ao 
adicionar a mesma frase a todas as quatro como se segue: 
Independentemente de onde no processo é alcançada uma 
resolução justa, o(s) queixoso(s) fará(ão) parte do processo 
de resolução e deve(m) concordar com a resolução antes de 
entrar em vigor. Também adicionar o queixoso em ¶¶ 2701.5 
e 2706.5(c)3.

¶ 363 . Procedimentos de Queixa—1. A ordenação e es-
tado de membro numa conferência anual na Igreja Metodista 
Unida são um dever sagrado …

. . .
c) Resolução Justa—A resposta supervisória pode in-

cluir um processo que procura uma resolução justa na qual 
as partes são ajudadas por um(uns) facilitador(es) ou me-
diador(es) da terceira parte formados e imparciais para 
atingir um acordo satisfatório para todas as partes.69 Se o 
bispo escolher iniciar uma tentativa rápida de gerar uma res-
olução justa, então o bispo, a pessoa que apresenta a queixa, 
o inquirido e outras pessoas adequadas devem celebrar um 
acordo por escrito definindo o processo, incluindo quaisquer 
acordos sob confidencialidade. Um processo que pretende 
uma resolução justa pode ter início em qualquer altura numa 
supervisão, queixa ou processo de julgamento. Independen-
temente de onde no processo é alcançada uma resolução jus-
ta, o(s) queixoso(s) fará(ão) parte do processo de resolução 
e deve(m) concordar com a resolução antes de entrar em 

vigor. Se for alcançada uma resolução, uma declaração da 
resolução escrita, incluindo quaisquer termos e condições, 
deve ser assinada pelas partes e as partes devem concordar 
em quaisquer assuntos a serem divulgados a terceiros. Uma 
resolução justa acordada por todas as partes deve ser uma 
disposição final da queixa relacionada.

¶ 413 . Queixas Contra Bispos
. . .
3. Após receber uma queixa como disposto em  ¶ 413.2, 

. . .
. . .
c) A resposta de supervisão pode incluir um processo que 

procure uma resolução justa na qual as partes são assistidas 
por facilitador(es) ou mediador(es) terceiro(s) imparcial(ais) 
formado(s) a chegar a um acordo satisfatório para todas as 
partes. (Consultar ¶ 363.1b, c.) As pessoas adequadas, inclu-
indo o presidente do Colégio dos Bispos, ou o secretário se a 
queixa disser respeito ao presidente, devem celebrar um acor-
do por escrito que define tal processo, incluindo um acordo 
quanto à confidencialidade. Independentemente de onde no 
processo é alcançada uma resolução justa, o(s) queixoso(s) 
fará(ão) parte do processo de resolução e deve(m) concordar 
com a resolução antes de entrar em vigor. Se for conseguida 
uma resolução, um acordo escrito da resolução, incluindo ter-
mos e condições, será assinado pelas partes e as partes irão 
acordar quaisquer assuntos a serem divulgados a terceiros. 
Tal declaração de resolução escrita será entregue à pessoa re-
sponsável de tal estágio do processo para mais acções consis-
tentes com o acordo.

¶ 2701 .5. Uma Resolução Justa nos Procedimentos 
Judiciais—Uma resolução justa é uma que se foca na rep-
aração de danos a pessoas e comunidades, atingindo uma 
responsabilidade real ao fazer bem as coisas, tanto quanto 
possível, e trazendo cura a todas as partes. Deve ser dada 
uma especial atenção para garantir que os contextos cul-
turais, raciais, étnicos e de género são valorizados em todo 
o processo em termos da sua compreensão de equidade, 
justiça e restauração. Durante o processo de resolução justa, 
as partes podem ser ajudadas por por um(uns) facilitador(es) 
ou mediador(es) da terceira parte, formados e imparciais 
para atingir um acordo satisfatório para todas as partes. Os 
processos que pretendem uma resolução justa são sempre 
encorajados, incluindo através de procedimentos judiciais. 
Após a referência de um assunto como uma queixa judicial 
do conselho para a igreja para o comité sob investigação, se 
for usado um processo que pretende uma resolução justa, as 
pessoas adequadas, incluindo o advogado da Igreja, o que-
ixoso, e o advogado do inquirido, devem celebrar um acor-
do escrito indicando tal processo, incluindo qualquer acor-
do sob confidencialidade. Independentemente de onde no 
processo é alcançada uma resolução justa, o(s) queixoso(s) 
fará(ão) parte do processo de resolução e deve(m) concordar 
com a resolução antes de entrar em vigor. Se for alcançada 
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uma resolução, uma declaração escrita afirmando tal res-
olução, incluindo quaisquer termos e condições, será assi-
nada pelas mesmas pessoas que assinaram o acordo escrito 
indicando o processo, e irão acordar em quaisquer assuntos 
a serem divulgados a terceiros. Se a resolução resultar numa 
mudança do estatuto ministerial, o acordo de divulgação não 
irá prevenir divulgações disciplinares requeridas para pos-
sível readmissão.

¶ 2706 .5 . Acusações e Especificações, Deliberações, 
Voto e Referência

c) Outras descobertas que não motivos justificados pelo 
comité ou outras acções

(1)  Se o comité de investigação determinar . . .
(2)  Se o comité de investigação determinar . . .
(3) Após recomendação do conselho para a igreja e o 

conselho para o inquirido, o comité pode encaminhar o assun-
to para o bispo residente como considerado adequado para 
um processo que pretende uma resolução justa. O bispo irá 
instituir tal processo e pode usar a ajuda de um(uns) facilita-
dor(es) ou mediador(es) da terceira parte, formados e impar-
ciais. Tal referência não irá constituir uma dispensa ou dupla 
penalização ao abrigo de ¶ 2701.5. As pessoas adequadas, 
incluindo o advogado da Igreja, o queixoso, e o advogado 
do inquirido, devem celebrar um acordo escrito indicando tal 
processo, incluindo qualquer acordo sob confidencialidade. 
Independentemente de onde no processo é alcançada uma 
resolução justa, o(s) queixoso(s) fará(ão) parte do processo 
de resolução e deve(m) concordar com a resolução antes de 
entrar em vigor. Se for conseguida uma resolução, será as-
sinado um acordo escrito, afirmando tal resolução, incluin-
do quaisquer termos e condições pelas mesmas pessoas que  
assinaram o acordo escrito indicando o processo, e con-
cordarão sobre quaisquer assuntos a serem divulgados a 
terceiros. Se uma resolução resultar numa alteração do es-
tado ministerial, o acordo de divulgação não irá evitar as 
divulgações Disciplinares necessárias para readmissão. A 
declaração escrita afirmando tal resolução será entregue ao 
bispo para mais acção(acções) para implementar o acordo, se 
aplicável. Se o processo não resultar na resolução, o assunto 
será devolvido ao comité.

Justificação:
A prática actual de permitir que o advogado da igreja 

realize uma resolução justa com o inquirido, sem a partic-
ipação ou acordo do queixoso, é injusta e evita o objectivo 
de restauração da relação. Para a justiça ser dada e ocorrer 
a cura, o . . .

¶2701 .5 .

Número de Petição: 60028-JA-¶2701.5-G; Love, Julie 

- Crestwood, KY, EUA para a Conferência Anual de 
Kentucky.

Definição de Resolução Justa

Emendar ¶¶ 363.1 e 2701.5, como se segue:
¶ 363 . Procedimentos de Queixa—1. Ordenação e esta-

do de membro numa conferência anual na Igreja Metodista 
Unida . . .

Esta avaliação terá como principal objectivo . . .
Uma resolução justa é uma que foca na reparação de danos 

a pessoas e comunidades, atingindo uma responsabilidade real 
ao fazer bem as coisas, tanto quanto possível, e trazendo cura 
a todas as partes. Em casos onde o inquirido reconhece a(s) 
acção(acções) que é(são) uma violação clara das disposições da 
Disciplina, uma justa resolução deve incluir (mas não estar lim-
itada a) uma desculpa por parte do inquirido à(às) pessoa(s) ou 
órgão(s) e um compromisso em não repetir a(s) acção(acções) 
que era(eram) uma violação. Em situações adequadas, os pro-
cessos que procuram uma resolução justa como definido em  
¶ 363.1(c) podem ser procurados. Deve ser dada uma especial 
atenção para garantir que os contextos culturais, raciais, étnicos 
e de género são valorizados em todo o processo em termos das 
suas compreensões de equidade, justiça e restauração.

Uma queixa é uma declaração por escrito e assinada . . .
Secção II . Investigações, Julgamentos e Recursos
 PROCESSO JUSTO NOS PROCEDIMENTOS 
JUDICIAIS
¶ 2701 . Preâmbulo e Objectivo—Os procedimentos ju-

diciais . . .
5. Uma Resolução Justa nos Procedimentos Judiciais—

Uma resolução justa é uma que foca na reparação de danos a 
pessoas e comunidades, atingindo uma responsabilidade real 
ao fazer bem as coisas, tanto quanto possível, e trazendo cura 
a todas as partes. Em casos onde o inquirido reconhece a(s) 
acção(acções) que é(são) uma violação clara das disposições 
da Disciplina, uma justa resolução deve incluir (mas não 
estar limitada a) uma desculpa por parte do inquirido à(às) 
pessoa(s) ou órgão(s) e um compromisso em não repetir a(s) 
acção(acções) que era(eram) uma violação. Deverá ser dada 
especial atenção para garantir que . . .

Justificação:
Uma resolução justa deve incluir uma desculpa e um com-

promisso para alterar o comportamento para fazer surgir a cura 
e reconciliação. Esta linguagem dá uma referência mínima para 
honrar o queixoso, bem como os requisitos da Disciplina.

¶2701 .5 .

Número de Petição: 60029-JA-¶2701.5-G; Love, Julie 
- Crestwood, KY, EUA para a Conferência Anual de 
Kentucky.
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Revisão do Processo de Queixa Episcopal

Emendar ¶¶ 413, 512, 2701.5, 2703.1, 2704.1, 2706.5 e 
2712, como se segue:

¶ 413 . Queixas Contra Bispos—1. Liderança episcopal . . .
2. Qualquer queixa relativamente à eficácia, competência 

ou uma ou mais ofensas indicadas no ¶ 2702 será submetida 
ao presidente do Colégio do Conselho dos Bispos nessa con-
ferência central ou jurisdicional. Se a queixa estiver relacio-
nada com o presidente, será submetida ao secretário do Colé-
gio do Conselho dos Bispos. Uma queixa é uma declaração 
escrita indicando conduta indevida, desempenho não satis-
fatório dos deveres ministeriais ou uma ou mais das ofensas 
indicadas em ¶ 2702.9

3. Após receber uma queixa como indicado em ¶ 413.2, 
o presidentee o secretário do Colégio do Conselho dos Bis-
pos, ou o secretário e outro membro do colégio  do conselho 
se a queixa se relacionar com o presidente (ou o presidente 
e outro membro do colégio caso a queixa se relacionar com 
o secretário), irá, no prazo de 10 dias, consultar o presiden-
te do comité da conferência central ou jurisdicional sobre 
episcopado do Comité Interjurisdicional sobre Episcopado 
(CIE)que nomeará do comité um membro professante e um 
membro do clero que não sejam da mesma área episcopal; 
que não sejam da área episcopal na qual foi eleito o bispo 
sob queixa de ou tenha sido nomeado para; e que não sejam 
do mesmo género, que reunirá o comité executivo do CIE 
para realizar processo de supervisão (¶ 413.3b-d).10 Adicio-
nalmente, o presidente ou secretário do conselho notificará 
o comité da conferência central ou jurisdicional adequado 
sobre episcopado.

a) Quando considerado adequado para proteger o bem-es-
tar do queixoso, a Igreja e/ou bispo, o Colégio do comité ex-
ecutivo do Conselho dos Bispos, em consultoria com o comi-
té da conferência central ou jurisdicional sobre episcopado, 
pode suspender o bispo de todas as responsabilidades episco-
pais durante um período que não exceda sessenta dias. Duran-
te a suspensão, o salário, habitação e benefício irão continuar.

b) A resposta de supervisão é pastoral e administrativa e 
será dirigida face à justa resolução. Não faz parte de qualquer 
processo judicial. A resposta de supervisão deverá ser real-
izada de forma confidencial e deverá ser concluída dentro de 
120 dias. Poderá existir uma extensão de 120 dias se o bispo 
de supervisão e os dois membros do comité de episcopado 
da conferência central ou jurisdicional nomeado para o pro-
cesso de supervisão o comité executivo do CIE e o inquirido 
determinarão que uma extensão será produtiva. Poderá ex-
istir uma segunda extensão de 120 dias pelo consentimento 
mútuo escrito do bispo de supervisão, membros do comité de 

episcopado da conferência central ou jurisdicional nomeados 
para o processo de supervisão, o queixoso e o bispo alvo da 
queixa.

O bispo de supervisão presidente do comité executivo 
CIE irá aconselhar regularmente todas as partes do estado do 
processo e irá notificar todas as partes no prazo de 7 dias após 
uma determinação ser realizada de que a resposta de super-
visão não levará a uma resolução do assunto.

Não será realizado registo integral e o advogado não es-
tará presente, apesar de o bispo contra quem a queixa foi re-
alizada e o queixoso podem ambos escolher outra pessoa para 
os acompanhar, com direito a falar. A determinação do pres-
idente (secretário)do presidente CIE, pessoas com qualifi-
cações e experiência na avaliação, intervenção ou cura podem 
ser seleccionadas para ajudar nas respostas de supervisão. 
Outros também podem ser consultados.

c) A resposta de supervisão pode incluir um processo que 
procure uma resolução justa na qual as partes são assistidas 
por facilitador(es) ou mediador(es) terceiro(s) imparcial(ais) 
formado(s) a chegar a um acordo satisfatório para todas as 
partes. (Consultar ¶ 363.1b, c.) As pessoas adequadas, inclu-
indo o presidente do Colégio de Bispos, ou o secretário se a 
queixa se relacionar com o presidente os membros do comi-
té executivo CIE, queixoso e inquirido, devem realizar um 
acordo escrito definindo tal processo assistido, incluindo um 
acordo relativamente a que aspectos do processo necessitam 
de confidencialidade. Se for conseguida uma resolução, um 
acordo escrito da resolução, incluindo termos e condições, 
será assinado pelas partes e as partes irão acordar quaisquer 
assuntos a serem divulgados a terceiros. Tal acordo escrito 
da resolução será dado à pessoa responsável por esse estágio 
do processoao Comité de Episcopado Interjurisdicional e o 
comité de episcopado de conferência central ou jurisdicional 
adequado para mais acção consistente com o acordo. 

d) Se a resposta de supervisão resultar na resolução do 
assunto, o bispo responsável pela resposta de supervisão o 
presidente (secretário) do Conselho dos Bispos e os dois 
membros do comité de episcopado nomeados para o processo 
de supervisão (¶ 413.3) comité executivo CIE e o comité de 
conferência central ou jurisdicional adequado sobre episcopa-
do monitorizarão o cumprimento dos termos da resolução. Se 
a resposta de supervisão não resultar em resolução do assun-
to, o presidente ou secretário do Colégiodo Conselho dos Bis-
pos pode irá referir o assunto como Queixa Administrativa  
(¶ 413.3e) ou uma Queixa Judicial (¶ 2704.1).

e) Queixa Administrativa—Se a queixa tiver por base 
as alegações de incompetência, ineficácia ou indisponibi-
lidade ou incapacidade de realizar os deveres episcopais, 
o presidente e ou secretário do Colégio do Conselho dos 
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Bispos (ou os dois membros do colégio que estão a ger-
ir o processo) indicarão a queixa ao comité da conferên-
cia geral ou jurisdicional sobre episcopado.11 O comité 
poderá recomendar a reforma involuntária (¶ 408.3), baixa 
por invalidez (¶ 410.4), medidas correctivas, outra acção 
adequada ou pode retirar a queixa. As disposições do  
¶ 362.2 para processo justo em audiências administrativas 
aplicar-se-ão a este processo administrativo.

f) Queixa judicial—Quando o comité da conferência 
central ou jurisdicional sobre episcopado considerar o 
assunto sério o suficiente e quando uma ou mais ofensas 
indicadas em ¶ 2702 estiverem envolvidas, o comité pode 
referir a queixa de volta aopresidente e ou secretáriodo 
Colégio do Conselho dos Bispos (ou os dois membros 
do colégio que estejam a gerir a queixa) por irão referir  
referi-la como queixa judicial ao comité da conferência 
central ou jurisdicional sobre investigação de acordo com 
as disposições do ¶ 2704.1. As disposições do ¶ 362.2 para 
processo justo em audiências administrativas aplicar-se-
ão a este processo administrativo.

4. Quaisquer acções do Comité Interjurisdicional ou 
comité de conferência central ou jurisdicional realizadas face 
a uma queixa serão comunicadas na próxima sessão da con-
ferência central ou jurisdicional.

5. Cada jurisdição ou conferência central desenvolverá 
um protocolo para o cuidado dos leigos, clérigos e pessoal 
considerado afectado pelo processo do queixoso.

¶ 512 . Comité Interjurisdicional sobre Episcopa-
do—1. Será eleito um Comité Interjurisdicional sobre 
Episcopado pela Conferência Geral que consiste de uma 
das pessoas nomeadas pelas suas delegações de conferên-
cia anual para servir nos vários comités jurisdicionais ou 
de conferência central sobre episcopado.5 O comité irá 
reunir-se até ao quinta dia da sessão da conferência e no 
local e horário definido para a sua reunião pelo presidente 
do Conselho dos Bispos e irá eleger de entre si um presi-
dente, vice-presidente e secretário. A(s) função(ões) deste 
comité conjunto será(ão) debater a possibilidade de trans-
ferências dos bispos entre linhas de conferência central 
ou jurisdicional nas próximas conferências jurisdicionais 
ou centrais em termos de responsabilidades residenciais 
e presidenciais no quadriénio seguinte; administrar pelo 
seu comité executivo a resposta de supervisão a quaisquer 
queixas realizadas contra bispos (¶ 413.3); e a rever com 
base nas necessidades missionais uma aplicação de uma 
jurisdição a qual, por número dos seus membros da igreja 
como indicado em ¶ 404, experienciariam uma redução do 
número de bispos, e recomendariam o número de bispos 
ao qual essa jurisdição teria direito na Conferência Geral 
para determinação pela Conferência Geral. Esta disposição 

relativamente às necessidades missionais é capacitadora, e 
não é limitativa do poder da Conferência Geral em agir na 
ausência de uma recomendação do comité.

Elegerá um comité executivo consistido pelos re-
sponsáveis nomeados acima e dois membros do clero e 
leigos dos nomeados para cada comité jurisdicional, eleitos 
pelo comité para realizar consultorias junto de bispos e out-
ros interessados em possíveis transferências episcopais. Uma 
das pessoas eleitas de cada jurisdição será o presidente, o 
nomeado do presidente, do de cada comité ou jurisdicional 
para o comité da conferência central. O comité executivo irá 
reunir-se por indicação do presidente, e terá os poderes do 
comité entre sessões do comité. Será responsável pelo comité 
interjurisdicional, e em cumprimento dessa responsabilidade 
e no interesse da continuidade do trabalho do comité, o pres-
idente cessante, ou nomeado pelo presidente, irá apresentar 
um relatório ao novo comité sobre o trabalho do quadriénio 
anterior, bem como recomendações sobre o que será o tra-
balho do próximo quadriénio.

O comité interjurisdicional ou o seu comité executivo 
pode reunir-se para qualquer uma das suas funções através 
de conferência vídeo ou telefónica ou outros meios elec-
trónicos.

Um registo dos procedimentos do comité . . .
2. Um bispo pode ser transferido entre linhas de con-

ferência jurisdicional ou central apenas quando esse bispo 
tiver consentido com tal transferência e tenha servido em, 
pelo menos, um quadriénio em ou sob nomeação pela con-
ferência jurisdicional ou centralna qual o bispo foi eleito. 
Tal transferência será incluída quando o comité sobre epis-
copado de cada jurisdição ou conferência centralenvolvida 
tenha aprovado a(s) transferência(s) por uma maioria de voto 
daqueles presentes e votantes, deste que a(s) transferência(s) 
afecte(afectem) aquelas jurisdições ou conferências centrais. 
(Consultar ¶ 49, Artigo V.)6

3. O Comité Interjurisdicional sobre Episcopado será 
reconhecido como o órgão oficial através do qual as trans-
ferências trans-jurisdicionais e trans-conferência central 
serão realizadas. Caso um bispo solicite transferência, o bis-
po tem a opção de identificar a jurisdição receptora ou con-
ferência central. Uma jurisdição ou conferência central pode 
solicitar que um bispo específico seja transferido ou possa 
indicar uma vontade de aceitar que um bispo se transfira de 
qualquer outra jurisdição ou conferência central. O pedido 
de transferência de um bispo ou jurisdicional ou comité so-
bre episcopado para conferência central  será recebido pelo 
Comité Interjurisdicional sobre Episcopado até 1 de Abril do 
ano precedente ao ano de conferência jurisdicional ou cen-
tral . O Comité Interjurisdicional sobre Episcopado irá re-
alizar a consultoria entre o(s) bispo(s) que solicite(solicitem) 
transferência e o(s) comité(s) jurisdicional(ais) adequado(s) 
ou conferência central  no episcopado até 1 de Janeiro do 
ano de conferência(s) jurisdicional(ais) ou central(ais). Uma 
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vez que o(s) comité(s) jurisdicional(ais) ou de conferência 
central de episcopado tenha tomado acção, os secretários de 
conferência jurisdicional ou central informarão o Comité 
Interjurisdicional sobre Episcopado até 1 de Agosto após as 
conferências jurisdicionais ou central .7

4. O Comité Interjurisdicional sobre Episcopado irá . . .
¶ 2703 . Composição do Comité sobre Investigação
1. Quando um inquirido é um bispo—Haverá um 

comité global sob investigação. eleito por cCada comi-
té de episcopado de conferência jurisdicional ou central 
irá eleger um dos seus membros para servir neste comité. 
O comité será tanto quanto possível, meio clero e meio 
leigo, com o membro de cada conferência alternando 
quadrienalmente entre clero e leigo. O secretário do Con-
selho dos Bispos irá estabelecer a rotação clero/leigo e 
notificar cada comité de episcopado. As nomeações serão 
realizadas pelo Colégio de Bispos em consultoria com o 
comité de episcopado jurisdicional. Podem ser oferecidas 
nomeações adicionais durante a conferência jurisdicional 
ou central. O comité consistirá de sete membros do clero 
em conexão total (com menos de um membro do clero 
de cada conferência anual, se possível), dois observadores 
leigos e seis membros alternativos, cinco dos quais serão 
membros do clero em total conexão (no máximo com um 
membro do clero de cada conferência anual, se possível) 
e um dos quais será um leigo. Se forem necessários mem-
bros adicionais ou alternativos, podem ser nomeados pelo 
Colégio de Bispos. Os membros do comité terão boa rep-
utação e considerados de bom carácter. O comité deverá 
reflectir a diversidade étnica, racial e de género. O comité 
será reunido para a sua primeira reunião pelo presidente 
do Conselho de Bispos e elegerá um presidente e orga-
nizará na conferência jurisdicional ou central durante o 
mês de Janeiro do primeiro ano do quadriénio. Sete mem-
bros do clero ou suplentes como Setenta e cinco por cento 
dos membros do comité constituirá um quórum. O comité 
global de investigação pode reunir-se para qualquer uma 
das suas funções através de conferência vídeo ou telefóni-
ca ou outros meios electrónicos.

¶ 2704 . Referência da Queixa Original ao Advogado da 
Igreja, Que Preparará Queixa Judicial e Material de Suporte 
para Consideração por parte do Comité de Investigação

1. Quando um inquirido é um bispo
a) Queixa Judicial—Uma queixa com base nas ale-

gações de que um bispo cometeu uma ou mais das ofen-
sas indicadas em ¶ 2702 será inicialmente atendida pelo 
presidente e secretário do Colégio do Conselho dos Bis-
pos (ou secretário, se o queixoso for contra o presidente)  
(¶ 413.1-2). Após recepção da queixa por parte do 

presidente do Colégio Conselho dos Bispos entregará uma 
cópia da queixa ao bispo inquirido, notificará bispos acti-
vos da existência e natureza da queixa, e enviará a queixa 
ao presidente do Comité Interjurisdicional sobre Episco-
pado (CIE) para resposta de supervisão (¶ 413.3). Após 
notificação do presidente CIE de que uma resolução justa 
não foi alcançada, o presidente (secretário) irá enviar a 
queixa para um ancião em total conexão dentro da mes-
ma conferência jurisdicional ou central, que servirá como 
advogado da Igreja. O advogado da Igreja representará os 
interesses da Igreja ao apresentar as queixas da pessoa que 
efectuou a queixa. O advogado da Igreja terá o direito de 
escolher um advogado assistente sem direito a falar que 
poderá ser um advogado. O advogado da Igreja irá redigir 
e assinar a queixa como uma queixa judicial, enviá-la ao 
comité globalconferência central ou jurisdicional de in-
vestigação (¶ 27043.1), e representar a Igreja no processo 
judicial. As disposições de processo justo no ¶ 2701 apli-
car-se-ão a este processo judicial. O estatuto de limitações 
no ¶ 2702.4 deve ser considerado antes da referência a 
uma queixa judicial.19

b) Caso seja feita uma queixa escrita contra um bispo . . .
c) Se cinco ou mais dois terços dos membros do comité 

de investigação presentes e votantes assim recomendarem, o 
comité jurisdicional de episcopado pode suspender o inquiri-
do até à conclusão do processo de julgamento.

¶ 2706 . Comité de Investigação—Procedimentos
5. Acusações e Especificações, Deliberações, Voto e 

Referência
b) Encontrar fundamentos razoáveis pelo comité e 

referência das acusações e especificações para julgamento
(1) Quando um inquirido é um bispo—Um voto para 

adoptar qualquer cargo ou especificação necessitará de 
cinco votos uma maioria de dois terços daqueles presentes 
e votantes. Quaisquer acusações e especificações adopta-
das serão enviadas para o bispo acusado, para o secretário 
da conferência jurisdicional ou central, para o presidente 
e secretário do Colégio do Conselho dos Bispos, para o 
advogado da Igreja, e para o presidente do comité jurisdi-
cional de episcopado.

c) Outras descobertas que não motivos justificados pelo 
comité ou outras acções

(1) Se o comité de investigação determinar que não ex-
istem fundamentos razoáveis para acusações, pode dispensar 
a queixa judicial. Quando considerado adequado, também 
pode encaminhar os assuntos em questão para o responsável 
oficial da Igreja (para o presidente ou secretário do Colégio 
do Conselho dos Bispos no caso do bispo, para o bispo res-
idente no caso de um ministro diácono, ou para o pastor e 
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co-pastores no caso de um leigo) para acção administrativa ou 
outra. Deverá ser dada notificação destas acções ao inquirido, 
a pessoa que efectua a queixa original, ao advogado da Igreja 
e aos responsáveis indicados da Igreja.

(2) Se o comité de investigação determinar . . .
(3) Após recomendação do advogado para a Igreja e ad-

vogado para o inquirido, o comité pode encaminhar o assunto 
para o bispo residente ou o presidente do Conselho dos Bis-
pos (caso o inquirido seja um bispo (ou o secretário, caso o 
inquirido seja o presidente) como considerado adequado para 
um processo que procure uma justa resolução. O bispo irá 
instituir tal processo e pode usar a ajuda de um(uns) facilita-
dor(es) ou mediador(es) da terceira parte, formados e impar-
ciais. Tal referência não irá constituir uma dispensa ou dupla 
penalização ao abrigo de ¶ 2701.5. As pessoas adequadas, 
incluindo o advogado da Igreja e o advogado do inquirido, 
devem realizar um acordo escrito definindo o processo, inclu-
indo quaisquer acordos sobre confidencialidade. Se for con-
seguida uma resolução, será assinado um acordo escrito, afir-
mando tal resolução, incluindo quaisquer termos e condições 
pelas mesmas pessoas que assinaram o acordo escrito indi-
cando o processo, e concordarão sobre quaisquer assuntos a 
serem divulgados a terceiros. Se uma resolução resultar numa 
alteração do estado ministerial, o acordo de divulgação não 
irá evitar as divulgações Disciplinares necessárias para read-
missão. O acordo escrito afirmando tal resolução será dado 
ao bispo para mais acção(ões) para implementar o acordo, se 
algumas (de acordo com ¶ 413.3c e 3d se o inquirido for um 
bispo). Se o processo não resultar em resolução, o assunto 
será devolvido ao comité de investigação.

¶ 2712 . Julgamento de um Bispo
1. O presidente do Colégio do Conselho dos Bispos da 

conferência jurisdicional ou central—ou no caso da pessoa 
acusada ser o presidente, o secretário do colégio do consel-
ho—irá reunir o tribunal de acordo com as disposições do  
¶ 2709.

2. O presidente do Colégio do Conselho dos Bispos (ou 
no caso da pessoa acusada ser o presidente, o secretário) pode 
presidir ou nomear outro bispo para servir como responsável.

3. O julgamento será realizado como indicado no ¶ 2709 
com o conjunto de trinta e cinco ou mais pessoas consistindo 
de clero e total conexão superintendentes de distrito nomeados 
pelo Colégio de Bispos cujos nomes são retirados por sorteio 
pelo presidente do Conselho dos Bispos (ou secretário caso 
o inquirido seja o presidente) de cada conferência jurisdicio-
nal ou central em números aproximadamente iguais de cada 
área episcopal dentro da conferência jurisdicional ou central 
proporcional aos membros professantes de cada conferência, 
com um mínimo de um superintendente de cada jurisdição ou 

conferência central. Deve ser dada especial consideração para 

que o conjunto inclua pessoas representativas da diversidade 

racial, etária, étnica e género.

4. O advogado da Igreja será um bispo ou outro membro 

do clero em total conexão.

5. O secretário do tribunal irá na conclusão . . .

6. Um bispo suspenso do cargo poderá reivindicar . . .

Justificação:
Estas alterações aumentam a responsabilidade dos bispos 

e aumentam a consistência ao colocar a função de respons-
abilidade na igreja global. Colocam toda a responsabilidade 
de lidar com as queixas no clero e leigos que não são bispos, 
eliminando quaisquer conflitos de interesse existentes. As al-
terações também adicionam clareza e definição ao processo.

¶2701 .5 .

Número de petição: 60391-JA-¶2701.5-G; Cape, Kim 
- Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Resolução justa antes e depois da referência ao 
consultor da igreja

Emendar ¶ 363.1 c) e ¶ 2701.5
¶ 363.1 c) Resolução justa antes da referência de denún-

cia para o consultor da igreja 
 . . . Se o bispo optar por iniciaruma tentativa de mediação 

para produzir uma resolução justaprocesso antes da referên-
cia de denúncia para o consultor da Igreja, o bispo então, a 
pessoa a preenchera fazer a denúncia, o  requerido e outras 
pessoas adequadas conforme determinado pelo bispo, devem 
estabelecer um acordo por escrito delineando o processo, in-
cluindo quaiquer acordos de confidencialidade. A pessoa de-
nunciada pode escolher outra pessoa para acompanhá-la com 
direito de voz; a pessoa denunciante terá o direito a escolher 
a pessoa que a acompanhará com direito de voz. Nenhum ad-
vogado legal deve estar presente. Um processo que busque 
uma resolução justa Justa pode ter início em qualquer altura 
no processo de supervisão, de denúncia ou julgamento. Se 
a resolução for alcançada durante o processo de supervisão, 
uma declaração por escrito da resolução, incluindo quaisquer 
termos e condições, será assinada pelas partes e as partes de-
verão chegar a acordo sobre quaisquer assuntos divulgados 
a terceiros. Uma resolução justa acordada por todas as par-
tes, incluindo a pessoa a fazer a denúncia, deve ser uma dis-
posição final da denúncia relacionada.
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Um processo que procure uma resolução justa pode ter 
início em qualquer altura num processo de supervisão ou de 
denúncia. Isto não é um processo administrativo ou judicial; 
para um processo judicial de resolução justa, ver ¶ 2701.5. 

¶ 2701.5. Uma Resolução justa em um Processo Judicial 
após a referência de denúncia para o consultor da igreja—

Uma resolução justa é aquela que concentra na reparação 
de qualquer dano às pessoas e comunidades, alcançando re-
sponsabilidade real a fazer as coisas da forma correcta, na 
medida do possível, e a trazer a cura para todas as partes. Uma 
atenção especial deve ser dada à garantia de que os contextos 
culturais, raciais, etários, étnicos e de género sejam valoriza-
dos em todo o processo em termos da sua compreensão de 
equidade, justiça e restauração. Durante o processo de res-
olução justo, as partes podem ser assistidas por um facilitador 
ou mediador imparcial formado, para chegarem a um acordo 
satisfatório para todas as partes. Os processos que procuram 
uma resolução justa  são incentivados a qualquer momento  
após a referência ao conselho da Igreja, inclusive por meio do 
processo judicial. Após o encaminhamento de uma questão 
como uma denúncia judicial de um consultor para a Igreja ig-
reja para a comissão de investigação, se for utilizado um pro-
cesso que procura uma resolução justa, as pessoas adequadas, 
incluindo, mas não limitando-se a,  o consultor para a Igreja 
e o consultor do requerido, devem estabelecer um acordo por 
escrito delineando esse processo, incluindo qualquer acordo 
de confidencialidade. Se for alcançada uma resolução, uma 
declaração por escrito, incluindo os termos e condições, será 
assinada pelas mesmas pessoas que assinaram o acordo por 
escrito delineando o processo e estas devem chegar a acor-
do sobre todos os assuntos a serem divulgados a terceiros. 
A aprovação do declaração de resolução pela pessoa que 
denuncia não deve ser necessária, mas as partes do proces-
so em busca de resolução devem oferecer uma oportunidade 
ao requerente em expressar sua posição sobre a resolução 
proposta antes da declaração escrita da resolução ser assinada 
pelas partes do processo de resolução. Se a resolução propus-
er uma alteração do estado ministerial, a resolução não tor-
na-se obrigatória ou efectiva até que o a alteração do estado 
seja aprovado pela sessão do clero na conferência anual. Se a 
resolução resultar em uma mudança de estado ministerial, o 
acordo de divulgação não deve impedir as divulgações disci-
plinares necessárias para uma possível readmissão.

Justificação:
Esta petição concilia as diferenças do processo de res-

olução em ¶ 363.1c e 2701.5, incluindo o prazo e as partes a 
participarem em cada processo. A palavra “justa” é retirada 
de ¶ 2701.5 pois uma vez que o procedimento torna-se judi-
cial, a resolução a resultar pode, ou não, ser acordada entre 
todas as partes.

¶2701 .5 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60806-JA-¶2701.5-G; Dietz, Peter - 
Thornton, PA, EUA para o Ministério das Mulhres da IMU 
de Bethlehem. 3 Petições similares

Resoluções justas

Emendar o Livro de Disciplina  ¶ 2701.5 conforme a se-
guir:

¶ 2701 .5 . Uma Resolução Justa nos Processos Judici-
ais—Uma resolução justa é aquela que foca na reparação de 
qualquer dano às pessoas e às comunidades, alcançando re-
sponsabilidade real ao fazer as coisas de forma correcta, na 
medida do possível, e a trazer a cura para todas as partes. 
Atenção especial deve ser dada à garantia de que os contex-
tos culturais, raciais, étnicos, etários e de género sejam val-
orizados em todo o processo em termos da sua honestidade, 
justiça e restauração. Durante o processo de resolução justa, 
as partes podem ser assistidas por um facilitador ou medi-
ador imparcial formado, para chegarem a um acordo satis-
fatório para todas as partes. Os processos que procuram uma 
solução justa são encorajados a qualquer momento, inclusive 
por meio do processo judicial. Após o encaminhamento de 
uma questão como uma denúncia judicial de um consultor 
para a igreja para a comissão de investigação, se for utiliza-
do um processo que procura uma solução justa, as pessoas 
adequadas, incluindo o consultor para a Igreja e o consultor 
do requerido, devem estabelecer um acordo por escrito de-
lineando esse processo, incluindo qualquer acordo de confi-
dencialidade. Quando a denúncia é baseada em uma alegação 
de uma ma conduta específica de um membro do clero tendo 
conduzido uma cerimónia a celebrar uma união homossexu-
al ou tendo desempenhado uma cerimónia de casamento do 
mesmo sexo (¶ 2702.1[b]) dentro do estatuto de limitações, 
e o membro do clero contra quem a denúncia foi feita recon-
hece ao bispo supervisor, dentro do curso do processo de bus-
ca de uma resolução justa, que ele ou ela de facto conduziu 
ou desempenhou a cerimónia em em questão, então qualquer 
resolução justa da denúncia alcançada em qualquer fase do 
processo deve incluir o membro do clero sendo suspenso 
sem pagamento, durante não menos do que um ano, de todas 
as obrigações e funções ministeriais, incluindo o estado de 
membro, posição do funcionário ou papel de liderança anteri-
or em qualquer distrito, conferência anual, ou na junta, agên-
cia, comité, comissão ou escritório geral da igreja, para um 
período de reflexão de prece sobre sua vontade em continuar o 
seu compromisso aos seus votos de aliança com Deus e com a 
Igreja Metodista Unida. Se for alcançada uma resolução, uma 
declaração por escrito, incluindo os termos e condições, será 
assinada pelas mesmas pessoas que assinaram o acordo por 
escrito delineando o processo e estas devem chegar a acordo 
sobre todos os assuntos a serem divulgados a terceiros. Se a 
resolução resultar em uma mudança de estado ministerial, o 
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acordo de divulgação não deve impedir as divulgações disci-
plinares necessárias para uma possível readmissão. 

Justificação:
Esta é a única ofensa pela qual houve um padrão recen-

te difundido do processo de “resolução justa” sendo abusa-
do para efectivamente permitir uma abertura em nossa nor-
ma Disciplinar moral, bíblica, compassiva pela qual alguns 
bispos pessoalmente discordam. Preserva o direito do clero 
ao julgamento sem precisar de julgamentos por responsabi-
lidade.

¶2701 .5 .

Número de petição: 60923-JA-¶2701.5-G; Wilson, John 
R. - PA, EUA para a Conferência Anual da Pensilvânia 
Ocidental.

Revisão do processo de denúncia episcopal

Efectuar as seguintes revisões ao ¶ 2701.5.
Secção II . Investigações, julgamentos e recursos
PROCESSO JUSTO EM PROCESSOS JUDICIAIS
¶ 2701 . Preâmbulo e Objectivo—Os processos judiciais 

. . .
5. Uma Justa Resolução nos Processos Judiciais—A 

resolução justa é aquela que enfoca a reparação de qualquer 
dano às pessoas e comunidades, alcançando responsabili-
dade real fazendo as coisas da forma correcta, na medida 
do possível e trazendo a cura para todas as partes. Espe-
cial atenção deve ser dada à garantia de que os contextos 
culturais, raciais, etários, étnicos e de género são valoriza-
dos em todo o processo em termos da sua compreensão de 
justiça e restauração. Durante o processo de resolução justa, 
as partes podem ser assistidas por um facilitador ou medi-
ador imparcial formado, para chegarem a um acordo satis-
fatório para todas as partes. Os processos que procuram uma 
solução justa são encorajados a qualquer momento, inclusive 
por meio do processo judicial. Após o encaminhamento de 
uma questão como uma denúncia judicial de um consultor 
para a igreja para a comissão de investigação, se for utiliza-
do um processo que procura uma solução justa, as pessoas 
adequadas, incluindo o consultor para a Igreja e o consultor 
do requerido, devem estabelecer um acordo por escrito de-
lineando esse processo, incluindo qualquer acordo de con-
fidencialidade. A existência e o estatuto de uma reclamação 
e as alegações específicas (ineficácia, incompetência, inca-
pacidade de executar o trabalho ou uma infracção punível 
específica) não serão considerados informações confidenci-
ais. O requerente será uma das partes deste processo e terá 
de concordar com qualquer resolução proposta. Se for alca-
nçada uma resolução, uma declaração por escrito, incluindo 
os termos e condições, será assinada pelas mesmas pessoas 

que assinaram o acordo por escrito delineando o processo e 
estas devem chegar a acordo sobre todos os assuntos a serem 
divulgados a terceiros. Se o requerido for um bispo, os ter-
mos gerais da resolução deverão ser tornados públicos. Se 
a resolução resultar numa mudança de estado ministerial, o 
acordo de divulgação não deve impedir as divulgações disci-
plinares necessárias para uma possível readmissão.

¶2702 .

Número de Petição: 60070-JA-¶2702-G; Harper, Trey - 
Forest, MS, EUA para Conferência Geral do Mississippi.

Ofensa Imputável

 Emendar ¶ 2702 ao adicionar uma nova ofensa imputável 
como se segue:

 ¶ 2702 . 1. Um bispo, membro do clero de uma conferên-
cia anual (¶ 370), pastor local,14 clero na localização honorável 
ou administrativa ou ministro diaconal pode ser tentado quan-
do acusado (sujeito ao estatuto de limitações em ¶ 2702.4)* 
com uma ou mais das seguintes ofensas: (a) imoralidade in-
cluindo mas não limitada a, não sendo celibato em solteiro ou 
infiel num casamento heterossexual;** (b) práticas declara-
das pela Igreja Metodista Unida a ser incompatível com os 
ensinamentos Cristãos,15 incluindo mas não limitado a: sen-
do um homossexual assumido; ou realizando cerimónias que 
celebram uniões homossexuais; ou executando cerimónias 
matrimoniais do mesmo sexo;** (c) crime; (d) desobediên-
cia para a ordem e disciplina da Igreja Metodista Unida;  
(e) interferir com a Conferência Geral ou outro órgão Meto-
dista Unido ou capacidade da agência para efectuar negócios; 
(f) disseminação de doutrinas contrárias às normas estabele-
cidas da doutrina da Igreja Metodista Unida; (fg) relações e/
ou comportamento que debilita o ministério de outro pastor;16 

(gh) abuso de menores;*** (hi) abuso sexual;17 (ij) conduta 
indevida sexual*** ou (jk) assédio, incluindo, mas não limit-
ado a assédio racial e/ou sexual; ou (kl) discriminação de raça 
e etnia. . . .

3. Um membro professante de uma igreja local pode ser 
acusado com as seguintes ofensas, e se confirmado, pode es-
colher um julgamento: (a) imoralidade; (b) crime; (c) desobe-
diência à ordem e disciplina da Igreja Metodista Unida;  
(d) interferir com a Conferência Geral ou outro órgão Meto-
dista Unido ou capacidade de agência para efectuar negócios; 
(e) disseminação de doutrinas contrárias às normas estabe-
lecidas pela doutrina da Igreja Metodista Unida; (ef) abuso 
sexual; (fg) conduta indevida sexual;* (gh) abuso de menores; 
(hi) assédio, incluindo, mas não limitado a assédio racial e/ou 
sexual; (ij) discriminação de raça e etnia; ou (jk) relações e/
ou comportamento que debilita o ministério de pessoas que 
servem dentro de uma nomeação.
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Justificação:
Os esforços por parte de manifestantes para pararem a 

Conferência Geral e a Mesa Conexional evitam o trabalho 
da igreja, desperdiçam recursos valiosos e perturbam o pro-
cesso democrático da nossa conferência. Tais manifestações 
provocam o medo em alguns delegados e observadores e são 
a antítese de um processo Cristão para tratar de desacordos 
dentro da igreja.

¶2702 .

Número da Petição: 60160-JA-¶2702-G; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração. Cape, Kim - Nashville, TN, EUA 
para a Junta Geral de Educação Superior e Ministério.

Prevaricação Fiscal

Alterar o ¶ 2702.1 e ¶ 2702.3, da seguinte forma:
.1. . . (j) perseguição, incluindo, mas não limitada a perse-

guição racial e/ou sexual;ou (k) discriminação racial ou de 
género; ou (l) prevaricação fiscal.

.3 . . . ou (j) relações e/ou comportamentos que debilitam 
o ministério de pessoas intimamente ligadas a um cargo; ou 
(k) prevaricação fiscal.

Justificação:
Estabelecida para uma ofensa imputável em casos em 

que tenha sido cometida uma prevaricação fiscal e quer a pes-
soa esteja ou não condenada do crime.

¶2702 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60766-JA-¶2702-G; Malone, Donald M. 
- Washington, DC, EUA.

Infracções puníveis

Emendar ¶ 2702 .1.(b) conforme a seguir:
(b) práticas declaradas pela Igreja Metodista Unida como 

incompatíveis com a doutrina Cristã, incluindo mas não lim-
itando-se a: ser auto-confesso da prática homossexual que 
não esteja dentro de um casamento monógamo do mesmo 
sexo; ou conduzir cerimónias que celebrem uniões homos-
sexuais; ou o desempenho de cerimónias de casamento do 
mesmo sexo;

Adicionar um novo sub-parágrafo 2. depois de ¶ 2702 .1. 
conforme a seguir:

 2. Um membro do clero de uma conferência anual, pas-
tor local, clero numa localização honrosa ou administrativa, 
ou ministro diaconal podem ser sujeitos à um procedimento 
de um Processo Administrativo Justo (excluindo ¶ 363 .1. e)  
(2)) quando uma acusação sob ¶ 363 é feita com a pessoa do 
bispo a acusar a pessoa com (a) ser auto-confesso da prática 

homossexual dentro de um casamento monógamo do mes-
mo sexo; (b) ou conduzir cerimónias que celebrem uniões 
homossexuais; ou ( c) o desempenho de cerimónias de casa-
mento do mesmo sexo. Se a disposição da acusação é consid-
eração para uma indicação para outra acusação, o comité de 
relações pastor-paróquia da acusação deverá ser informado 
sobre a acusação e consultado antes de haver uma decisão 
final para fazer a indicação.

Renumerar os restantes dos sub-parágrafos de ¶ 2702 . 
Emendar a primeira frase do último parágrafo textual de 

¶ 363.1. para ficar da seguinte maneira: 
Uma denúncia é uma declaração escrita e assinada 

alegando má-conduta conforme definido em ¶ 2702 .1. ou  
¶ 2702.2.

Justificação:
Conforme explicado em www.obeyjesusnow.com/anal-

ysis, <http://www.obeyjesusnow.com/analysis> nossa Igreja 
erroneamente opõe-se à casamentos monógamos do mesmo 
sexo entre homossexuais que se amam. Se esta oposição 
continuar, devemos então “parar com os julgamentos”. Esta 
petição substituirá uma disciplina de supervisão existente, 
dando fim à publicidade negativa dos julgamentos sem elim-
inar as provisões que proíbem o desempenho das uniões ou 
casamentos do mesmo sexo,

¶2702 .

Número de petição: 60933-JA-¶2702-G; Brooks, Lonnie D. - 
Anchorage, AK, EUA.

Definir a má conduta fiscal

Alterar o ¶ 2702 conforme se segue e definir o novo delito 
imputável num novo ¶ 806.11, atribuindo a responsabilidade 
ao CGFA. Renumerar os restantes conforme necessário.

¶ 2702. 1. . . . ou (k) discriminação racial ou de género; ou 
(j) má conduta fiscal conforme definida pela Igreja (¶806.11).

. . .
3. . . . ou (j) relações e/ou comportamentos que preju-

diquem o ministério de indivíduos em serviço numa no-
meação; ou (k) má conduta fiscal conforme definida pela  
Igreja (¶806.11) .

NOVO ¶ 806.11 Deve iniciar ou apoiar outras unidades da 
Igreja na investigação e averiguação de alegações de má con-
duta fiscal, que será definida como o acto de causar, permitir 
ou apoiar a utilização indevida, o encaminhamento indevido 
ou a apropriação indevida de bens materiais ou financeiros de 
qualquer unidade da Igreja quando a utilização correcta tiver 
sido prescrita por uma entidade autorizada como, entre out-
ros, um doador (¶¶ 258.4.f) e 805.4.a), uma conferência geral, 
uma conferência jurisdicional, uma conferência central, uma 
conferência anual, uma conferência distrital, uma igreja local 
ou uma agência geral. 
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¶2702 .1 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60762-JA-¶2702.1-G; Jensen, Diane 
- Ft. Calhoun, NE, EUA para a Conferência Anual de 
Great Plains. Beard, Janet - Minneapolis, MN, EUA para 
a Conferência Anual de Minnesota. Buchner, Gregory 
L. - Grand Rapids, MI, EUA para a Conferência Anual de 
Michigan do Oeste. Nakanishi, Leanne - Pasadena, CA, 
EUA para a Conferência Anual Califórnia-Pacífico. Ryder, 
Jack E. - LaGrange Park, IL, EUA para a Conferência Anual 
de Illinois do Norte. Sachen, Kristin L. - Cidade de Nevada, 
CA, EUA para a Conferência Anual de Califórnia-Nevada. 
74 Petições similares

Retirar a prática da homossexualidade  
da lista de infracções puníveis 

Emendar ¶ 2702.1 conforme a seguir:
Um bispo, membro do clero de uma conferência anual 

(¶ 370), pastor local, clero numa localização honrosa ou ad-
ministrativa, ou ministro diaconal podem ser julgados quando 
acusados (sujeito ao estatuto de limitações em ¶ 2702.4) de 
uma ou mais das seguintes infracções: (a) imoralidade inclu-
indo mas não limitando-se a, não ser celibatário em singele-
za ou não fiel em um casamento  heterosexual; (b) práticas 
declaradas pela Igreja Metodista Unida como incompatíveis 
com a doutrina Cristã, incluindo mas não limitando-se a: 
ser auto-confesso da prática homossexual; ou conduzir cer-
imónias que celebrem uniões homossexuais; ou o desempen-
ho de cerimónias de casamento do mesmo sexo (c) crime; (d) 
desobediência . . .

Justificação:
Desde 1972 a Igreja Metodista unida tem tomado posições 

cada vez mais firmes contra as orientações não-heterosexuais.  
A tentativa em fazer os Metodistas Unidos conformarem-se 
com as crenças tradicionais não tem diminuído a tensão con-
fessional. Esta petição tenta deslocar a tomara de decisão ao 
nível adequado, ou seja, a conferência anual e os pastores, e 
diminuir a tensão.

¶2702 .1 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60763-JA-¶2702.1-G; Barker, Amy 
Valdez - Chicago, IL, EUA para a Mesa Conexional. 8 
Petições similares

Uma terceira via - infracções puníveis

Emendar ¶ 2702.1 conforme indicado a seguir:
¶ 2702. 1. Um bispo, membro do clero de uma con-

ferência anual (¶ 369), pastor local, clero numa localização 
honrosa ou administrativa, ou ministro diaconal podem ser 
julgados quando acusados (sujeito ao estatuto de limitações 
em ¶ 2702.4) de uma ou mais das seguintes infracções: (a) 

imoralidade incluindo mas não limitando-se a, não ser celi-
batário em singeleza ou não fiel em um casamento  hetero-
sexual; (b) práticas declaradas pela Igreja Metodista Unida 
como incompatíveis com a doutrina Cristã, incluindo mas não 
limitando-se a: ser auto-confesso da prática homossexual; ou 
conduzir cerimónias que celebrem uniões homossexuais; ou o 
desempenho de cerimónias de casamento do mesmo sexo (c) 
crime; (d) desobediência à ordem . . .

…

Justificação:
Esta mudança acaba com os julgamentos da Igreja so-

bre a homosexualidade, e retém a autoridade da conferên-
cia anual em discernir a adequação para ordenação. Os 
bispos retêm a autoridade para as nomeações. O clero e 
as igrejas locais continuarão a ter o direito à consulta nos 
processos de indicação. O clero determinará quem deve 
casar com quem.

¶2702 .1 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60764-JA-¶2702.1-G; Cramer, Phil - 
Nashville, TN, EUA para IMU de Belmont. 999 Petições 
similares

Infracções puníveis

Emendar ¶ 2702.1 do Livro de Disciplina  conforme a 
seguir:

¶ 2702 Infracções Puníveis e o Estatuto de Limitações
1. Um bispo, membro do clero de uma conferência anual 

(¶ 370), pastor local,14 clero numa localização honrosa ou ad-
ministrativa, ou ministro diaconal podem ser julgados quando 
acusados (sujeito ao estatuto de limitações em ¶ 2702.4)* por 
uma ou mais das seguintes infracções: (a) imoralidade inclu-
indo mas não limitando-se a, não ser celibatário em singeleza 
ou não fiel em um casamento  heterosexual;** (b) práticas 
declaradas pela Igreja Metodista Unida como incompatíveis 
com a doutrina Cristã,15 incluindo mas não limitando-se a 
ser auto-confesso da prática homossexual; ou conduzir cer-
imónias que celebrem uniões homossexuais; ou o desempen-
ho de cerimónias de casamento do mesmo sexo;** (c) crime; 
(d) desobediência à ordem e disciplina da Igreja Metodista 
Unida, (e) disseminação de doutrinas contrárias aos pa-
drões estabelecidos da doutrina da Igreja Metodista Unida, 
(f) relacionamentos e/ou comportamento que enfraqueçam 
o ministério de outro pastor;16 (g) abuso infantil,** (h) abu-
so sexual;17 (i) má conduta sexual*** ou (j) assédio, inclu-
indo mas não limitando-se ao assédio racial e/ou sexual; ou  
(k) discriminação racial ou de género. Não obstante o referi-
do, um bispo, membro do clero de uma conferência anual  
(¶ 370), pastor local,14 clero numa localização honro-
sa ou administrativa, ou ministro diaconal que se recuse a 
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desempenhar um casamento homossexual não cometerá uma 
infracção punível.

Justificação:
Infracções puníveis por ser auto-confesso de práticas 

homossexuais, conduzir cerimónias que celebrem uniões 
homossexuais e o desempenho de cerimónias de casamen-
to do mesmo sexo contradizem a proibição da Constituição 
contra a exclusão de pessoas com base no estado, bem como 
a afirmação dos Princípios Sociais de que todas as pessoas 
são indivíduos de valor sagrado. Negar o desempenho de um 
casamento homossexual não é um . . .

¶2702 .1 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60765-JA-¶2702.1-G; Frech, Cheryl - 
Norman, OK, EUA para o Conselho Administrativo da IMU 
de St. Stephen.

Infracções puníveis

Emendar ¶ 2702.1
Um bispo, membro do clero de uma conferência anual 

(¶ 369), pastor local, clero numa localização honrosa ou ad-
ministrativa, ou ministro diaconal podem ser julgados quan-
do acusados (sujeito ao estatuto de limitações em ¶ 2702.4)* 
por uma ou mais das seguintes infracções: (a) imoralidade 
incluindo mas não limitando-se a, não ser celibatário em 
singeleza ou não fiel em um casamento  heterosexual;** (b) 
práticas declaradas pela Igreja Metodista Unida como incom-
patíveis com a doutrina Cristã, incluindo mas não limitan-
do-se a: ser auto-confesso da prática homossexual; ou con-
duzir cerimónias que celebrem uniões homossexuais; ou o 
desempenho de cerimónias de casamento do mesmo sexo;** 
(b) crime; (c) desobediência à ordem e disciplina da Igreja 
Metodista Unida; (d)disseminação de doutrinas contrárias aos 
padrões estabelecidos da doutrina da Igreja Metodista Unida,  
(e) relacionamentos e/ou comportamento que enfraqueçam o 
ministério de outro pastor; (f) abuso infantil,*** (g) abuso 
sexual; (h) má conduta sexual*** ou (i) assédio, incluindo 
mas não limitando-se ao assédio racial e/ou sexual; ou (j) dis-
criminação racial ou de género.

Justificação:
A Igreja Metodista Unida afirma “que a sexualidade é 

um bom presente de Deus para todas as pessoas” (¶ 161F), no 
entanto, necessita do clero para discriminar contra casais do 
mesmo género em relacionamentos amorosos e comprometi-
dos em busca do casamento na sua igreja. Esta mudança torna 
¶ 2702.1 compatível com ¶ 2702.3 e reduz a discriminação.

¶2702 .1 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60904-JA-¶2702.1-G; Hodge, Jeff - 
Syracuse, NY, EUA para a Conferência Anual da Zona Alta 
de Nova Iorque.

Delitos imputáveis

Alterar o ¶ 2702.1 conforme se segue:
Um bispo, membro do clero de uma conferência anual 

(¶ 370), pastor local, clero numa localização honrosa ou ad-
ministrativa, ou ministro diaconal podem ser julgados quando 
acusados (sujeito ao estatuto de limitações no ¶ 2702.4)* de 
uma ou mais das seguintes infracções: (a) imoralidade, in-
cluindo, mas não se limitando a, não ser celibatário enquan-
to solteiro ou ser infiel num casamento heterossexual numa 
relação de aliança; (b) práticas declaradas pela Igreja Meto-
dista Unida como sendo incompatíveis com os ensinamentos 
cristãos, incluindo, mas não se limitando a: ser um homos-
sexual praticamente auto-declarado ou realizar cerimónias 
que celebrem uniões homossexuais ou realizar cerimónias de 
casamento entre pessoas do mesmo sexo**; (c) (b) crime; (d) 
(c) desobediência à ordem e disciplina da Igreja Metodista 
Unida; (e) (d) disseminação de doutrinas contrárias às normas 
de doutrinas estabelecidas da Igreja Metodista Unida; (f) (e) 
relações e/ou comportamentos que prejudiquem o ministério 
de outro pastor; (g) (f) abuso de menores; (h) (g) abuso sex-
ual; (i) (h) má conduta sexual ou (j) (i) assédio, incluindo, 
mas não se limitando a assédio racial e/ou sexual ou (k) (j) 
discriminação com base na raça ou no género.” 

¶2702 .1b . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60767-JA-¶2702.1b-G; Hay, Kari S. - 
Oslo, Noruega, para a Junta da IMU Bjoelsen. 2 Petições 
similares

Infracções puníveis

Emendar ¶ 2702.1:
Um bispo, membro do clero de uma conferência anual 

(¶ 369), pastor local, clero numa localização honrosa ou ad-
ministrativa, ou ministro diaconal podem ser julgados quando 
acusados (sujeito ao estatuto de limitações em ¶ 2702.4)* por 
uma ou mais das seguintes infracções: (. . .) 

(b) práticas declaradas pela Igreja Metodista Unida como 
incompatíveis com a doutrina Cristã, incluindo mas não lim-
itando-se a: ser auto-confesso da prática homossexual; ou 
conduzir cerimónias que celebrem uniões homossexuais; ou 
o desempenho de cerimónias de casamento do mesmo sexo;

. . .
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Justificação:
O clero está dividido sobre as cerimónias que celebram as 

uniões homossexuais. Queremos que todos clero tenha liber-
dade para actuar de acordo com sua própria fé, convicção 
teológica e consciência, sem o receio de consequências neg-
ativas. Nós como a Igreja abraçamos a diversidade e respeit-
amos opiniões diferentes, inclusive o clero a actuar de forma 
diferente.

¶2702 .1b . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60888-JA-¶2702.1b-G; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Delitos imputáveis

Alterar o ¶ 2702.1(b) ao eliminar e substituir o texto ac-
tual pelo seguinte:

(b) práticas declaradas pela Igreja Metodista Unida como 
sendo incompatíveis com os ensinamentos cristãos,15 inclu-
indo, entre outras: ser um homossexual praticante assumido; 
ou realizar cerimónias que celebrem uniões homossexuais; 
ou realizar cerimónias de casamento entre pessoas do mesmo 
sexo;** travar guerras;

¶2702 .1b [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60890-JA-¶2702.1b-G; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Delitos imputáveis

Alterar o ¶ 2702.1(b) adicionando o seguinte ao texto ac-
tual:

(b) práticas declaradas pela Igreja Metodista Unida como 
sendo incompatíveis com os ensinamentos cristãos,15 inclu-
indo, entre outras: ser um homossexual praticante assumido; 
ou realizar cerimónias que celebrem uniões homossexuais; 
ou realizar cerimónias de casamento entre pessoas do mesmo 
sexo;** ou travar guerras;

¶2702 .1b [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60905-JA-¶2702.1b-G; Hodge, Jeff - 
Syracuse, NY, EUA para a Conferência Anual da Alta de 
Nova Iorque.

Delitos imputáveis

Alterar o ¶ 2702.1(b) conforme se segue:
. . . práticas declaradas pela Igreja Metodista Unida como 

sendo incompatíveis com os ensinamentos cristãos, incluin-
do, entre outras: ser um homossexual praticante assumido; 

ou realizar cerimónias que celebrem uniões homossexuais; 
ou realizar cerimónias de casamento entre pessoas do mes-
mo sexo em jurisdições ou conferências centrais que não ten-
ham determinado, nos termos do ¶ 341.6, que a celebração de 
uniões homossexuais e/ou casamentos entre pessoas do mes-
mo sexo pode ser oficiada por ministros e/ou em igrejas dessa 
jurisdição ou conferência central; . . .

Justificação:
As divisões profundas relativamente à possibilidade de 

os ministros terem permissão para oficiar cerimónias de cel-
ebração de uniões homossexuais e casamentos entre pessoas 
do mesmo sexo ou de estas cerimónias serem permitidas 
nas instalações da igreja são claramente demonstradas pelo 
número crescente de incidentes de desobediência eclesiástica 
resultantes em julgamentos públicos e desvio de recursos . . .

¶2702 .1e .

Número de petição: 60593-JA-¶2702.1e-G; Young, Kevin - 
Lubbock, TX, EUA. 7 Petições similares

Crimes imputáveis

Emendar ¶ 2702 como segue:
Crimes imputáveis e o estatuto das limitações
1. Um bispo . . .
(d) desobediência à ordem . . .
(e) divulgação de doutrinas contrárias às normas esta-

belecidas de doutrina da Igreja Metodista Unida, incluindo 
“crentes no baptismo.”

(f) relações . . .

Justificação:
¶ 226 Porque o amor redentor de Deus revelado em Jesus 

Cristo se estendeu a todas as pessoas, e porque Jesus explici-
tamente incluiu as crianças no seu reino, o pastor de cada car-
go deve exortar sinceramente todos os pais ou tutores cristãos 
a apresentar os seus filhos ao Senhor no baptismo numa fase 
precoce . . .

¶2702 .1k . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60889-JA-¶2702.1k-G; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Delitos imputáveis

Alterar o ¶ 2702.1(k) através de eliminação e adição con-
forme se segue:

(k) discriminação racial ou de género baseada em raça, 
género, identidade de género ou orientação sexual.
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¶2703 .

Número de petição: 60672-JA-¶2703-G; Griffith, Thomas - 
Temple City, CA, EUA.

Consolidar dois comités de conferência  
anual sobre investigação

Eliminar ¶ 2703.2 do Livro da Disciplina de 2008 
(declarado em vigor por Decisão do Conselho Judicial n.º 
1296) e ¶ 2703.2 do Livro da Disciplina de 2012, e substituir 
com uma nova leitura ¶ 2703.2:

2. Em cada conferência anual deverá existir um comi-
té sobre investigação para consideração das reclamações 
judiciais contra membros do clérigo da conferência an-
ual, membros do clérigo em localização com honra ou lo-
calização administrativa dessa conferência anual, pastores 
locais e ministros diáconos. Deverá consistir em quatros 
membros do clérigo em conexão total, três membros profes-
santes, três membros do clérigo alternativos em conexão total 
e seus membros leigos alternativos, três dos quais devem ser 
ministros diaconais. O comité deve ser nomeador pelo bispo 
presidente em consulta com a Junta do Ministério Ordenado 
(para membros do clérigo) e junta da conferência do laicado 
(para membros professantes) e eleitos por quadriénios pela 
conferência anual. Se forem necessários membros adicio-
nais ou suplentes, a conferência anual pode eleger membros 
para agirem como lembrança do quadriénio. Os membros do 
comité deve estar em boa posição e considerados idóneos. 
A comissão deverá reflectir a diversidade de raças, etnias e 
géneros. A comissão de investigação deve eleger um presi-
dente de entre os seus membros e organizar-se na conferên-
cia anual. Nenhum dos membros ou alternativos deve ser 
membro da Junta do Ministério Ordenado, do gabinete ou 
familiares directos dos acima. Caso um membro do comité 
de investigação se torne parte de qualquer um dos processos 
anteriores, caso este seja apresentado perante o comité, este 
deverá ser desqualificado de assento do comité durante a con-
sideração desse caso, e o seu lugar deve ser ocupado por um 
membro alternativo. Sete membros ou alternativos sentados 
como membros da comissão devem constituir um quorum.

 a) Em casos de reclamações contra membros do clérigo 
da conferência anual, membros do clérigo da localização com 
honra dessa conferência anual ou pastores locais, o comité 
deve consistir em quatro membros do clérigo e três membros 
professantes.

 b) Em casos de reclamações contra ministros diaconais, 
o comité deve consistir em quatro membros do clérigo e cin-
co membros professantes, dois dos quais devem ser ministros 
diaconais,

Justificação:
Isto consolida o comité de investigação para o clérigo e o 

comité de investigação para Ministros Diaconais num comité. 
O estado de membro é estruturado para manter uma maioria 
de clérigo para casos relacionados com o clérigo e uma maio-
ria de estado de membro professante para casos relacionados 
com ministros diaconais.

¶2703 .1 . 

Número de petição: 60920-JA-¶2703.1-G; Wilson, John 
R. - PA, EUA para a Conferência Anual da Pensilvânia 
Ocidental.

Revisão do processo de denúncia episcopal

Efectuar as seguintes revisões ao ¶ 2703.1.
¶ 2703 . Composição da Comissão de Investigação
1. Quando o requerido é uma bispo—Será constituída 

uma comissão de investigação  global. eleita por cada Cada 
comissão do episcopado ou conferência central jurisdicion-
al elegerá um dos seus membros para desempenhar funções 
nesta comissão. A comissão será constituída por membros do 
clero e por membros leigos, em números iguais, com o mem-
bro de cada conferência a alternar em cada quadriénio entre 
um membro do clero e um leigo. O secretário do Conselho 
dos Bispos determinará a rotatividade dos membros do cle-
ro/leigos e notificará cada comissão do episcopado. As no-
meações serão efectuadas pelo Colégio dos Bispos, em con-
sulta com a comissão do episcopado jurisdicional. Poderão 
ser efectuadas outras nomeações pela conferência central ou 
jurisdicional. A comissão deve ser composta por sete clérigos 
em conexão total (com no máximo um clérigo de cada con-
ferência anual, se possível), dois observadores leigos e seis 
membros alternativos, cinco dos quais devem ser clérigos em 
conexão total (com no máximo um clérigo de cada conferên-
cia anual, se possível) e um dos quais deve ser um leigo. Se 
forem necessários membros adicionais ou alternativos, estes 
podem ser nomeados pelo Colégio dos Bispos. Os membros 
da Comissão devem estar em boa posição e devem ser consid-
erados de bom carácter. A comissão deverá reflectir a diver-
sidade de raças, etnias e géneros. A comissão deverá eleger 
um presidente e organizar-se na conferência central ou juris-
dicional até 1 de Janeiro do primeiro ano do quadriénio. Sete 
membros do clero ou alternativos sentados como membros 
da comissão devem constituir um quorum. A comissão global 
de investigação pode reunir-se, para o cumprimento das suas 
funções, através de vídeo-conferência ou outros meios elec-
trónicos.

¶2703 .1

Número de Petição: 61029-JA-¶2703.1-G; Dragonette, Karin 
- Reynoldsburg, OH, EUA.
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Revisão do Processo de Queixa Episcopal

Efectuar as seguintes revisões a ¶ 2703.1.
¶ 2703 . Composição do Comité sobre Investigação
1. Quando um inquirido é um bispo—Haverá um 

comité global sob investigação. eleito por cadaCada comi-
té de episcopado de conferência jurisdicional ou central 
irá eleger um dos seus membros para servir neste comité. 
O comité será tanto quanto possível, metade clero e meta-
de leigo, com o membro de cada conferência alternando 
quadrienalmente entre clero e leigo. O secretário do Con-
selho dos Bispos irá estabelecer a rotação do clero/leigos e 
notificar cada comité do episcopado.As nomeações serão 
realizadas pelo Colégio dos Bispos em consultoria com o 
comité do episcopado jurisdicional. Podem ser oferecidas 
nomeações adicionais durante a conferência jurisdicional 
ou central. O comité consistirá de sete membros do clero 
em conexão total (com menos de um membro do clero 
de cada conferência anual, se possível), dois observadores 
leigos e seis membros alternativos, cinco dos quais serão 
membros do clero em total conexão (no máximo com um 
membro do clero de cada conferência anual, se possível) 
e um dos quais será um leigo. Se forem necessários mem-
bros adicionais ou alternativos, podem ser nomeados pelo 
Colégio de Bispos. Os membros do comité terão boa rep-
utação e considerados de bom carácter. O comité deverá 
reflectir a diversidade étnica, racial e de género. O comité 
será reunido para a sua primeira reunião pelo presidente 
do Conselho de Bispos e elegerá um presidente e orga-
nizará na conferência jurisdicional ou central durante o 
mês de Janeiro do primeiro ano do quadriénio. Sete mem-
bros do clero ou suplentes como Setenta e cinco por cento 
dos membros do comité constituirá um quórum. O comité 
global de investigação pode reunir-se para qualquer uma 
das suas funções através de videoconferência ou via tele-
fone ou outros meios electrónicos.

Justificação:
Estas alterações aumentam a responsabilidade dos bispos 

e aumentam a consistência ao colocar a função de respons-
abilidade na igreja global. Colocam toda a responsabilidade 
de lidar com as queixas no clero e leigos que não são bispos, 
eliminando quaisquer conflitos de interesse existentes. As al-
terações também adicionam clareza e definição ao processo.

¶2704 .

Número de petição: 60595-JA-¶2704-G; LaCasse, Lisa 
- Spotsylvania, VA, EUA para a Wilderness Community 
UMC.

Compromisso do Assessor para a Igreja

Emendar ¶ 2704.1a, 2704.2a, 2704.3a e 2704.4a acres-
centando a mesma frase a todos os quatro como segue: Ao 
concordar servir, o assessor para a Igreja confirma a sua di-
sponibilidade e vontade de vigorosamente e com integridade 
cumprir os requisitos da lei eclesiástica e a Disciplina.

¶ 2704 . Recomendação da queixa original para o asses-
sor para a Igreja, que deve preparar queixa judicial e mate-
rial de apoio para pôr à consideração do Comité responsável 
pela investigação

1. Quando o inquirido é um bispo
a) Queixa judicial—Uma queixa baseada nas ale-

gações de que um bispo cometeu um ou mais crimes indi-
cados em ¶2702 será inicialmente apresentada ao presiden-
te e ao secretário do Colégio dos Bispos. Após a recepção 
da queixa, o Presidente do Colégio dos Bispos deve entre-
gar imediatamente uma cópia da queixa ao bispo inquiri-
do, notificar os bispos no activo da existência e natureza 
da queixa, e enviar a queixa a um presbítero em plena 
conexão da mesma jurisdição ou conferência central, que 
actuará como assessor para a Igreja. Ao concordar servir, 
o assessor para a Igreja confirma a sua disponibilidade e 
vontade de vigorosamente e com integridade cumprir os 
requisitos da lei eclesiástica e a Disciplina. O assessor 
para a Igreja deve representar os interesses da Igreja pres-
sionando as reivindicações da pessoa que faz a queixa. O 
assessor para a Igreja terá o direito de . . .

. . .
2. Sempre que o inquirido for um membro do clero de 

uma conferência anual, membro do clero em localização hon-
orável ou administrativa ou um pastor local

a) Queixa judicial—De acordo com as disposições do  
¶ 363, se o bispo determinar que uma queixa escrita se baseia 
nas alegações de um ou mais crimes indicados em ¶ 2702.1, 
o bispo enviará essa queixa para o assessor da Igreja, o qual 
será nomeado pelo bispo. O assessor para a Igreja deve ser 
um membro do clero em plena conexão e deve ter direito a 
escolher um assessor assistente sem direito a voz que pode ser 
um advogado. Ao concordar servir, o assessor para a Igreja 
confirma a sua disponibilidade e vontade de vigorosamente 
e com integridade cumprir os requisitos da lei eclesiástica 
e a Disciplina. Depois de ser nomeado pelo bispo, o asses-
sor para a Igreja analisará todos os alegados factos e eventos 
relacionados com um ou mais crimes imputáveis. O assessor 
executará . . .

. . .
3. Quando o inquirido for um ministro diaconal 
a) Se for feita uma queixa escrita contra um ministro di-

aconal para qualquer um dos crimes indicados em ¶ 2702.1, 
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a resposta da supervisão deve ser iniciada e pode ser utiliza-
do um processo de resolução justo. (Ver ¶ 363.1c para uma 
discussão sobre uma resolução justa.) Se o processo de su-
pervisão não resultar em resolução, o superintendente distri-
tal do inquirido pode nomear um membro do clero em plena 
conexão ou ministro diaconal como assessor para a Igreja. 
Ao concordar servir, o assessor para a Igreja confirma a sua 
disponibilidade e vontade de vigorosamente e com integri-
dade cumprir os requisitos da lei eclesiástica e a Disciplina. O 
assessor para a Igreja preparará, assinará e compilará a queixa 
judicial com todo o material relevante, enviando-a ao presi-
dente do comité da conferência em investigação . . .

. . .
4. Quando o inquirido for um leigo 
a) Em todos os casos, o pastor ou superintendente dis-

trital deve tomar os passos pastorais para resolver quaisquer 
discórdias ou queixas. Esses passos podem incluir um pro-
cesso de resolução justo. Ver ¶ 363.1c para uma discussão 
sobre uma resolução justa. Se após essas etapas terem sido 
implementadas e não tiver resultado numa resolução e for 
feita uma queixa por escrito contra um leigo por qualquer um 
dos crimes descritos no ¶ 2702.3, o pastor responsável ou os 
co-pastores (¶ 205.1) da igreja local, juntamente com o su-
perintendente distrital e o líder leigo distrital podem nomear 
um assessor para a Igreja, que deve ser um Metodista Unido. 
Ao concordar servir, o assessor para a Igreja confirma a sua 
disponibilidade e vontade de vigorosamente e com integri-
dade cumprir os requisitos da lei eclesiástica e a Disciplina. O 
assessor para a Igreja preparará, assinará e compilará a queixa 
judicial com todo o material relevant, enviando-a ao presiden-
te do comité da conferência em investigação.

Justificação:
O assessor para a Igreja deve representar energicamente 

os requisitos da Igreja, visto que ele/ela é o único no proces-
so judicial capaz de o fazer. Exemplos recentes de assessores 
para a Igreja que foram registados opondo-se às disposições 
que foram solicitados a implementar deram a aparência de um 
processo . . .

¶2704 .1 .

Número de petição: 60921-JA-¶2704.1-G; Wilson, John 
R. - PA, EUA para a Conferência Anual da Pensilvânia 
Ocidental.

Revisão do processo de denúncia episcopal

Efectuar as seguintes revisões ao ¶ 2704.1.
¶ 2704 . Encaminhamento da denúncia original para o 

Conselho da Igreja, que deve preparar denúncia judicial e 
material de apoio para Consideração pela Comissão em In-
vestigação

1. Quando o requerido é um bispo
a) Denúncia judicial—Uma denúncia com base em ale-

gações de que um bispo cometeu um ou vários dos delitos 
listados no ¶ 2702 deve ser inicialmente apresentada junto 
do presidente e do secretário do Colégio do Conselho dos 
Bispos (ou do secretário, se a denúncia for contra o presi-
dente) (¶ 413.1-2). Após a recepção da denúncia, o Presiden-
te do Colégio dos Bispos deve entregar imediatamente uma 
cópia da denúncia ao bispo requerido, notificar os bispos no 
activo da existência e natureza da denúncia e encaminhar a 
reclamação para dois membros da comissão do episcopado 
da conferência central ou jurisdicional para uma resposta de 
supervisão (¶ 413.3). Após a notificação dos membros da 
comissão do episcopado de que não foi determinada uma 
resolução justa, o presidente (secretário) deverá encaminhar 
a denúncia para um presbítero em conexão total na mesma 
conferência central ou jurisdicional, que irá actuar como 
consultor da Igreja. O consultor da Igreja deve representar 
os interesses da Igreja pressionando as reivindicações da 
pessoa que faz a denúncia. O consultor da Igreja deve ter o 
direito de escolher um consultor assistente sem voz que pos-
sa ser um advogado. O consultor da Igreja deve redigir e as-
sinar a denúncia como denúncia judicial, encaminhá-la para 
a comissão em investigação da conferência jurisdicional ou 
central para a comissão global em investigação (¶ 27043.1), 
e representar a Igreja no processo judicial. As disposições de 
processo justo no ¶ 2701 devem aplicar-se a este processo 
judicial. O estatuto das limitações no ¶ 2702.4 deve ser tido 
em consideração antes do encaminhamento de uma denún-
cia judicial.19

b) Se for efectuada uma denúncia por escrito contra um 
bispo . . .

c) Se cinco ou mais membros da comissão . . .

¶2704 .1

Número de Petição: 61030-JA-¶2704.1-G; Dragonette, Karin 
- Reynoldsburg, OH, EUA.

Revisão do Processo de Queixa Episcopal

Efectuar as seguintes revisões a ¶ 2704.1.
¶ 2704 . Referência da Queixa Original ao Advogado da 

Igreja, Que Preparará Queixa Judicial e Material de Suporte 
para Consideração por parte do Comité de Investigação

1. Quando um inquirido é um bispo
a) Queixa Judicial—Uma queixa com base nas ale-

gações de que um bispo cometeu uma ou mais das ofen-
sas indicadas em ¶ 2702 será inicialmente atendida pelo 
presidente e secretário do Colégio do Conselho dos Bis-
pos (ou secretário, se o queixoso for contra o presidente)  
(¶ 413.1-2). Após recepção da queixa por parte do presi-
dente do Colégio O Conselho dos Bispos entregará uma 
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cópia da queixa ao bispo inquirido, notificará bispos acti-
vos da existência e natureza da queixa e enviará a mesma 
ao presidente do Comité Interjurisdicional sobre Episco-
pado (CIE) para resposta de supervisão (¶ 413.3). Após 
notificação do presidente CIE de que uma resolução justa 
não foi alcançada, o presidente (secretário) irá enviar a 
queixa para um ancião em total conexão dentro da mes-
ma conferência jurisdicional ou central, que servirá como 
assessor da Igreja. O assessor da Igreja representará os 
interesses da Igreja ao apresentar as queixas da pessoa 
que efectuou a queixa. O assessor da Igreja terá o direito 
de escolher um assessor assistente sem direito a falar que 
poderá ser um advogado. O assessor da Igreja irá redigir 
e assinar a queixa como uma queixa judicial, enviá-la ao 
comité globalconferência central ou jurisdicional de in-
vestigação (¶ 27043.1), e representar a Igreja no processo 
judicial. As disposições de processo justo no ¶ 2701 apli-
car-se-ão a este processo judicial. O estatuto de limitações 
no ¶ 2702.4 deve ser considerado antes da referência a 
uma queixa judicial.19

b) Caso seja feita uma queixa escrita contra um bispo . . .
c) Se cinco ou mais dois terços dos membros do comité 

de investigação presentes e votantes assim recomendarem, o 
comité jurisdicional de episcopado pode suspender o inquiri-
do até à conclusão do processo de julgamento.

Justificação:
Estas alterações aumentam a responsabilidade dos 

bispos e aumentam a consistência ao colocar a função 
de responsabilidade na igreja global. Colocam toda a re-
sponsabilidade de lidar com as queixas no clero e leigos 
que não são bispos, eliminando quaisquer conflitos de in-
teresse existentes. As alterações também adicionam clare-
za e definição ao processo.

¶2704 .2a .

Número da Petição: 60170-JA-¶2704.2a-G; Pritchard, 
Llewelyn G. - Seattle, WA, EUA pela Associação de 
Chanceleres da Conferência IMU.

Reconciliação de Queixa em Processo  
de Aparente Conflito

Alterar os ¶¶ 363.1.e) e 2704.2.a), da seguinte forma:
¶ 363.1.e) Parecer de uma Queixa Parecer ou Rejeição 

de uma Queixa − Após a recepção de uma queixa escrita 
e assinada, o bispo deverá, num espaço de 90 dias, levar a 
cabo o processo de resposta de supervisão acima definida. 
Se dentro do prazo de 90 dias após a recepção de uma 
queixa a deliberação não tiver sido ainda tomada, o bispo 
deve ou:

 (1) Rejeitar a queixa com o consentimento do gabinete 

apresentando por escrito as razões para tal, arquivando-se 
uma cópia da mesma no processo do clérigo; ou 

(2) Remeter o assunto para aconselhamento para a igreja 
como uma queixa. 

Todas as limitações de tempo originais podem ser pro-
longadas por 30 dias após o consentimento do requerente e 
da pessoa acusada.

. . .
¶ 2704.2. Sempre que o requerido for um membro do 

clero de uma conferência anual, clérigo em localização hon-
orável ou administrativa ou um pastor local

a) Queixa Judicial—Se a queixa não for rejeitada em 
conformidade com as disposições em ¶ 363 e se  o bispo 
determinar que a queixa se baseia em alegações de uma ou 
mais ofensas dispostas em ¶ 2702.1, o bispo deverá reme-
ter a queixa para aconselhamento para a Igreja, a designar 
pelo bispo . . .

Justificação:
Existe um perceptível conflito entre a autoridade estabe-

lecida em ¶ 363.1.e) respeitante a rejeições de uma queixa e 
as especificações quanto ao processo de queixas judiciais no 
¶ 2704.2.a). A potencial discrepância deveria ser solucionada 
e as duas cláusulas conciliadas.

¶2704 .2a .

Número de petição: 60559-JA-¶2704.2a-G; Kreinop, Kim 
- Columbus, IN, EUA para a IMU de Ogilville. 1 Petição 
similar

Selecção do conselho

Alterar ¶ 2704.2(a) ao adicionar o texto conforme se seg-
ue: 

2. Sempre que o requerido for um membro do clero de 
uma conferência anual, clérigo em localização honorável ou 
administrativa ou um pastor local 

 a) Denúncia judicial—De acordo com as disposições de 
¶ 363, se o bispo determinar que uma queixa escrita se baseia 
nas alegações de uma ou mais ofensas listadas em ¶ 2702.1, 
o bispo deve reencaminhar a denúncia do consultor da Igreja, 
que deverá ser designada pelo bispo. O consultor da Igreja 
deve ser um clérigo em plena conexão e deve ter direito a 
escolher um consultor assistente sem voz que pode ser um 
advogado. Deve ser designado um clérigo como consultor da 
igreja apenas depois de confirmado ao bispo e queixoso que 
ele ou ela concorda pessoalmente que o resultado final deste 
processo de queixa deve servir como futuro entrave contra um 
clérigo que cometa a ofensa punível que o inquirido está a ser 
acusado. Depois de ser designado peço bispo . . .
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Justificação:
Houve vários casos de bispos a designarem consultores 

que discordam abertamente com a norma Disciplinar em 
questão e, dessa forma, utilizaram a sua posição para impedir 
uma responsabilidade efectiva e dissuasiva. Este princípio 
dissuasivo é uma parte importante do ensino bíblico de Wes-
ley (1 Timóteo 5:20 e Artigos da Religião Metodista n.º 22).

¶2704 .2a .

Número de petição: 60594-JA-¶2704.2a-G; McGrath, 
Marian - Thornton, PA, EUA.1 Petição similar

Escolha de assessor

Emendar ¶ 2704 .2(a) como segue:

2. Sempre que o inquirido for um membro do clero de 
uma conferência anual, membro do clero em localização 
honorável ou administrativa ou um pastor local  a) Queixa 
judicial—De acordo com as disposições do ¶ 363, se o bispo 
determinar que uma queixa escrita se baseia nas alegações de 
um ou mais crimes indicados em ¶ 2702.1, o bispo enviará 
essa queixa para o assessor da Igreja, o qual será nomeado 
pelo bispo. O assessor para a Igreja será um membro do clero 
em plena conexão que esteja pessoalmente de acordo com as 
normas Disciplinares de que o inquirido é acusado de violar 
e terá o direito de escolher um assessor jurídico sem direito a 
voz, que pode ser um assessor. Ao selecionar o indivíduo para 
servir como assessor para a Igreja, o bispo consultará com o 
requerente sobre as possíveis opções. O membro do clero terá 
o direito de recusar ser nomeado assessor para a Igreja num 
caso em particular como questão de consciência, sem castigo 
por ter feito tal opção de recusa. Em casos em que se torne 
extraordinariamente difícil encontrar uma pessoa adequada 
disposta a servir, o bispo pode nomear como assistente para 
Igreja um membro em plena conexão de outra conferência an-
ual, desde que obtenha consentimento escrito tanto do bispo 
da pessoa como do requerente. Nesses casos, todas as despe-
sas de viagem para o assessor para a Igreja serão pagas pela 
conferência onde o processo do requerente decorre. depois de 
ser nomeado pelo bispo . . .

Justificação:
É razoável pelo menos falar com o requerente acerca de 

quem pode em última instância representar as suas preocu-
pações como assessor para a Igreja. O restante manteria as 
responsabilidades centrais do bispo, dando aos bispos a flexi-
bilidade, quando necessário, e protegendo o membro do clero 
de ser forçado na perseguição de causas com as quais pessoal-
mente discorde.

¶2706 .5 .

Número de petição: 60922-JA-¶2706.5-G; Wilson, John 
R. - PA, EUA para a Conferência Anual da Pensilvânia 
Ocidental.

Revisão do processo de denúncia episcopal

Efectuar as seguintes revisões ao ¶ 2706.5(b)1 e 
2706.5(c)1 e 2706.5(c)3.

¶ 2706 . Comité de Investigação—Procedimentos
5. Projecto de lei de acusações e especificações, deliber-

ações, voto e encaminhamento
b) Encontrar motivos razoáveis pelo comité e encamin-

hamento do projecto de lei de acusações e especificações 
para julgamento

(1) Quando o requerido for um bispo—Uma votação 
para aprovar qualquer acusação ou especificação deve 
exigir cinco uma maioria de dois terços de votosvotos. 
Qualquer projecto de lei de acusações e especificações 
aprovadas deve ser enviado ao bispo responsável, ao 
secretário da conferência jurisdicional ou central, ao pres-
idente e ao secretário do  Colégio dos Bispos Conselho dos 
Bispos, ao consultor da Igreja e ao presidente da comissão 
de jurisdição sobre o episcopado.

c) Outros motivos razoáveis da comissão ou outras acções
(1) Se o comité de investigação determinar que não 

existem motivos razoáveis para acusações, o comité pode 
rejeitar a denúncia judicial. Quando for apropriado, tam-
bém se pode encaminhar assuntos de interesse para a  
Igreja oficial apropriada (para o presidente ou secretário 
do  Colégio dos Conselho dos Bispos, no caso de bispo, 
para o bispo residente no caso de um ministro diaconal, 
ou para o pastor ou co-pastores, no caso de um leigo) 
para a acção administrativa ou outra. A notificação des-
sas acções deve ser dada ao requerido, à pessoa que fez a 
denúncia inicial, ao consultor da Igreja e aos oficiais da 
Igreja adequados.

(2) Se o comité de investigação determinar que . . .
(3) Por recomendação do consultor da Igreja e do con-

sultor do requerido, o comité poderá submeter a questão ao 
bispo residente ou ao presidente (secretário) do Conselho 
dos Bispos (se o requerido for um bispo) , conforme apro-
priado para um processo de procura de uma solução justa. O 
bispo deve instituir tal processo e pode usar o auxílio de um 
facilitador ou mediador imparcial formado. Esse encaminha-
mento não constituirá uma absolvição ou dupla penalização 
ao abrigo do ¶ 2701.5. As pessoas adequadas, incluindo o 
requerente, o consultor da Igreja e o consultor do requeri-
do, devem estabelecer um acordo por escrito delineando o 
processo, incluindo quaisquer acordos de confidencialidade. 
A existência e o estatuto de uma reclamação e as alegações 
específicas (ineficácia, incompetência, incapacidade de ex-
ecutar o trabalho ou uma infracção punível específica) não 
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serão considerados informações confidenciais. O requer-
ente será uma das partes deste processo e terá de concordar 
com qualquer resolução proposta. Se for alcançada uma 
resolução, uma declaração por escrito, a confirmar tal res-
olução e quaisquer termos e condições, será assinada pelas 
mesmas pessoas que assinaram o acordo por escrito deline-
ando o processo e estas devem chegar a acordo sobre todos 
os assuntos a serem divulgados a terceiros. Se o requerido 
for um bispo, os termos gerais da resolução deverão ser tor-
nados públicos. Se a resolução resultar numa mudança de 
estado ministerial, o acordo de divulgação não deve impedir 
as divulgações necessárias para uma possível readmissão. A 
declaração por escrito a confirmar tal resolução deverá ser 
dada ao bispo para novas acções para implementar o acor-
do, se existir (ao abrigo do ¶ 413.3c e do 3d se o requerido 
for um bispo). Se o processo não resultar numa resolução, a 
questão deve voltar ao comité de investigação.

¶2706.5

Número de Petição: 61031-JA-¶2706.5-G; Dragonette, Karin 
- Reynoldsburg, OH, EUA.

Revisão do Processo de Queixa Episcopal

Efectuar as seguintes revisões a ¶ 2706.5(b)1 e 2706.5(c)1 
e 2706.5(c)3.

¶ 2706. Comité de Investigação—Procedimentos
5. Acusações e Especificações, Deliberações, Voto e 

Referência
b) Encontrar fundamentos razoáveis pelo comité e 

referência das acusações e especificações para julgamento
(1) Quando um inquirido é um bispo—Um voto para 

adoptar qualquer cargo ou especificação necessitará de cin-
co votos uma maioria de dois terços daqueles presentes e 
votantes. Quaisquer acusações e especificações adoptadas 
serão enviadas para o bispo acusado, para o secretário da con-
ferência jurisdicional ou central, para o presidente e secretário 
do Colégio do Conselho dos Bispos, para o assessor da Igreja 
e para o presidente do comité jurisdicional do episcopado.

c) Conclusões que não fundamentos razoáveis pelo comi-
té e outras acções

(1) Se o comité de investigação determinar que não ex-
istem fundamentos razoáveis para acusações, pode dispensar 
a queixa judicial. Quando considerado adequado, também 
pode encaminhar os assuntos em questão para o responsável 
oficial da Igreja (para o presidente ou secretário do Colégio 
do Conselhodos Bispos no caso do bispo, para o bispo res-
idente no caso de um ministro diácono, ou para o pastor e 
co-pastores no caso de um leigo) para acção administrativa ou 

outra. Deverá ser dada notificação destas acções ao inquirido, 
a pessoa que efectua a queixa original, ao assessor da Igreja e 
aos responsáveis indicados da Igreja.

(2) Se o comité de investigação determinar . . .
(3) Após recomendação do advogado para a Igreja e 

advogado para o inquirido, o comité pode encaminhar o 
assunto para o bispo residente ou o presidente do Con-
selho dos Bispos (caso o inquirido seja um bispo (ou o 
secretário, caso o inquirido seja o presidente) , como con-
siderado adequado para um processo que procure uma justa 
resolução. O bispo irá instituir tal processo que pode usar 
a ajuda de facilitador(es) formado(s), imparcial(ais) ou 
mediador(es). Tal referência não constituirá uma dispensa 
ou penalização dupla de acordo com ¶ 2701.5. As pessoas 
adequadas, incluindo o consultor da Igreja e o consultor 
do requerido, devem estabelecer um acordo por escrito 
delineando o processo, incluindo quaisquer acordos de 
confidencialidade. Se for conseguida uma resolução, será 
assinado um acordo escrito, afirmando tal resolução, in-
cluindo quaisquer termos e condições pelas mesmas pes-
soas que assinaram o acordo escrito indicando o processo, 
e concordarão sobre quaisquer assuntos a serem divulga-
dos a terceiros. Se uma resolução resultar numa alteração 
do estado ministerial, o acordo de divulgação não irá evi-
tar as divulgações Disciplinares necessárias para readmis-
são. O acordo escrito afirmando tal resolução será dado 
ao bispo para mais acção(ões) para implementar o acordo, 
se algumas (de acordo com ¶ 413.3c e 3d se o inquirido 
for um bispo). Se o processo não resultar em resolução, o 
assunto será devolvido ao comité de investigação.

Justificação:
Estas alterações aumentam a responsabilidade dos bispos 

e aumentam a consistência ao colocar a função de respons-
abilidade na Igreja global. Colocam toda a responsabilidade 
de lidar com as queixas no clero e leigos que não são bispos, 
eliminando quaisquer conflitos de interesse existentes. As al-
terações também adicionam clareza e definição ao processo.

¶2706.5c. [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60808-JA-¶2706.5c-G; Dorsey, Mason - 
Pembroke Pines, FL, EUA.

Consequências

Adicionar novo parágrafo:
¶ 2706.5.c.4
No caso quando o respondente é acusado por conduzir 

uma cerimónia que celebra uma união homossexual ou onde 
o respondente é acusado de desempenhar um casamento do 
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mesmo sexo, as seguintes consequências serão aplicadas após 
um processo de resolução justa:

 a) se o respondente for um bispo, aquele membro clero 
retornará à sua conferência anual de onde ele foi eleito bis-
po por indicação perante a conclusão de uma suspensão de 6 
meses com a suspensão de todos acessos ao salário, fundos de 
educação continuada, fundos de reembolso, seguro de saúde, 
e pagamentos de aposentações. Além disso, caso este ex-bis-
po conduza futuras celebrações de uniões homossexuais ou 
desempenhe cerimónias de casamento do mesmo sexo e for 
considerado culpado por qualquer uma das práticas por um 
processo de resolução ou por julgamento da igreja, ocorrerão 
as seguintes consequências:

 Primeira infração—seis (6) meses de suspensão das 
obrigações ministeriais, suspensão do salário durante seis 
(6) meses, retenção da conta de reembolso e acesso ao fun-
do de educação continuada durante estes seis (6) meses, mas 
o membro do clero poderá receber os benefícios pastorais/
subsídio de alojamento, pagamento do seguro de saúde pela 
igreja, e pagamentos de aposentação por parte da Igreja.

 Segunda infracção—suspensão imediata das ordens dos 
presbíteros ao bispo residente e término da afiliação com a 
conferência anual. Se apropriado, o membro do clero poderá 
receber o acerto dos benefícios de aposentação mas não o 
pagamento do seguro de saúde da reforma, tampouco aloja-
mento oferecido pela conferência aos reformados com boa 
reputação.

 b) se o respondente for um presbítero, um diácono ou 
um presbítero comissionado ou um diácono comissiona-
do: Primeira infração—sessenta (60) dias de suspensão das 
obrigações ministeriais, suspensão do salário durante sessenta 
(60) dias, a retenção da conta de reembolso e acesso ao fundo 
de educação continuada durante estes sessenta (60) dias, mas 
o membro do clero poderá receber os benefícios pastorais/
subsídio de alojamento, pagamento do seguro de saúde pela 
igreja, e pagamentos de aposentação por parte da igreja. 

 Segunda infração—seis (6) meses de suspensão das 
obrigações ministeriais, suspensão do salário durante seis (6) 
meses, a retenção da conta de reembolso e acesso ao fundo 
de educação continuada durante estes seis (6) meses, mas 
o membro do clero poderá receber os benefícios pastorais/
subsídio de alojamento, pagamento do seguro de saúde pela  
igreja, e pagamentos de aposentação por parte da igreja. 

 Terceira infracção—suspensão imediata das ordens dos 
presbíteros ao bispo residente e término da afiliação com a 
conferência anual. Se apropriado, o membro do clero poderá 
receber o acerto dos benefícios de aposentação mas não o 
pagamento do seguro de saúde da reforma, tampouco aloja-
mento oferecido pela conferência aos reformados com boa 
reputação.

 c) Caso o bispo residente não observe os cursos de 
punição para o respondente considerado culpado por cel-
ebrar uniões homossexuais ou desempenhar casamentos 

do mesmo sexo, este membro do clero será referido ao 
presidente ou à secretária do Colegiado de Bispos para um 
processo de resolução justa ou para um julgamento pela 
igreja. Caso o bispo residente seja considerado culpado 
por não observar as consequências do respondente que 
conduz uma cerimónia que celebre uma união homossex-
ual ou um respondente que desempenhe um casamento do 
mesmo sexo, este bispo será retirado do ofício e retornará 
à sua conferência anual para indicação.

Justificação:
Este processo para resolução justa é vagamente com-

preendido pela Igreja Geral e é bastante indefinido. Con-
siderando que um grande conflito é gerado toda vez que 
existe uma resolução justa de denúncia a envolver um 
membro do clero a conduzir uma cerimónia a envolver um 
casal homossexual, esta seria uma política uniforme para 
toda a igreja . . .

¶2706 .5c3 .

Número de petição: 60673-JA-¶2706.5c3-G; Griffith, 
Thomas - Temple City, CA, EUA.

Gestão de contratos e decisões  
de resolução judicial

Alterar ¶ 2706.5c(3) conforme se descreve:
(3) Após recomendação . . . Se a resolução resultar numa 

mudança de estado ministerial, o acordo de divulgação não 
deve impedir as divulgações necessárias para uma possível 
readmissão. Deve ser fornecida ao bispo uma declaração es-
crita afirmando essa resolução para acção ou acções adicio-
nais para implementação do acordo, se existente.O comité da 
investigação deve manter a jurisdição pelo período de tempo 
mencionado para a implementação do acordo de resolução. 
O comité deve monitorizar periodicamente o progresso da 
conclusão dos termos e condições do acordo de resolução, 
e deve certificar-se quando os termos e condições do acor-
do são realizados. Quando os termos e condições do acordo 
são realizados, o comité sobre a investigação deve comunicar 
a sua certificação, e o estado do respondente como resulta-
do da conclusão dos termos e condições do acordo de res-
olução, ao bispo residente. Se o processo não resultar em res-
olução, a questão deverá ser novamente remetida ao comité 
para  consideração adicional. Também a decisão(ões) de um 
tribunal que apelam a certificação por conclusão dos termos 
e condições da decisão(ões) do tribunal após o final de um 
julgamento é(são) atribuída(s) ao comité sobre investigação 
para monitorização e certificação da conclusão da decisão. 
Se o respondente não cumprir os termos e condições de uma 
decisão do tribunal, o comité deve informar o presidente do 
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julgamento, que pode convocar novamente o tribunal para 
consideração adicional.

Justificação:
Isto irá manter a gestão dos acordos de resolução justa 

judicial e certificação de conclusão pós-audiência dos vere-
dictos do tribunal dentro da estrutura judicial constitucional 
da igreja. Isto irá ajudar a evitar problemas que ocorreram 
quando as estruturas não judiciais tentam gerir ou certificar 
os acordos de resolução ou veredictos judiciais.

¶2706 .5c3 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60807-JA-¶2706.5c3-G; Dietz, Peter - 
Thornton, PA, EUA para o Comité de Acção Social IMU de 
Bethlehem. 3 Petições similares

Resoluções justas

Emendar o Livro de Disciplina  ¶ 2706.5c (3) conforme 
a seguir:

(3) Por recomendação do consultor da Igreja e do con-
sultor do requerido, a comissão poderá submeter a questão 
ao bispo residente, conforme apropriado para um processo de 
procura de uma solução justa. O bispo deve instituir tal pro-
cesso e pode usar o auxílio de um facilitador ou mediador im-
parcial formado. Esse encaminhamento não constituirá uma 
absolvição ou dupla penalização ao abrigo de ¶ 2701.5. As 
pessoas adequadas, incluindo o consultor da Igreja e o con-
sultor do requerido, devem estabelecer um acordo por escrito 
delineando o processo, incluindo quaisquer acordos de confi-
dencialidade. Quando a denúncia é baseada em uma alegação 
de uma má conduta específica de um membro do clero tendo 
realizado uma cerimónia a celebrar uma união homossexu-
al ou tendo realizado uma cerimónia de casamento do mes-
mo sexo (¶ 2702.1[b]) dentro do estatuto de limitações, e o 
membro do clero contra quem a denúncia foi feita reconhece 
ao bispo supervisor, dentro do curso do processo de busca 
de uma resolução justa, que ele ou ela de facto realizou ou 
desempenhou a cerimónia em em questão, então qualquer 
resolução justa da denúncia alcançada em qualquer fase do 
processo deve incluir o membro do clero sendo suspenso 
sem pagamento, durante não menos do que um ano, de todas 
as obrigações e funções ministeriais, incluindo o estado de 
membro, posição do funcionário ou papel de liderança anteri-
or em qualquer distrito, conferência anual, ou na junta, agên-
cia, comité, comissão, conselho ou escritório, para um perío-
do de reflexão de prece sobre sua vontade em continuar o seu 
compromisso aos seus votos de aliança com Deus e com a 
Igreja Metodista Unida. Se for alcançada uma resolução, uma 
declaração por escrito, a confirmar tal resolução e quaisquer 
termos e condições, será assinada pelas mesmas pessoas que 
assinaram o acordo por escrito delineando o processo e estas 

devem chegar a acordo sobre todos os assuntos a serem divul-
gados a terceiros. Se a resolução resultar numa mudança de 
estado ministerial, o acordo de divulgação não deve impedir 
as divulgações necessárias para uma possível readmissão. A 
declaração por escrito a confirmar tal resolução deverá ser 
dado ao bispo para novas acções para implementar o acordo, 
se existir. Se o processo não resultar em resolução, a questão 
deve ser novamente encaminhada para a comissão. 

Justificação:
Esta é a única ofensa pela qual houve um padrão recen-

te difundido do processo de “resolução justa” sendo abusa-
do para efectivamente permitir uma abertura em nossa nor-
ma Disciplinar moral, bíblica, compassiva pela qual alguns 
bispos pessoalmente discordam. Preserva o direito do clero 
ao julgamento sem precisar de julgamentos por responsabi-
lidade.

¶2711 .3 .

Número de petição: 60596-JA-¶2711.3-G; Fisher, 
Christopher L. - Schuylkill Haven, PA, EUA.

Penalidades

Emendar ¶ 2711.3 como segue:
¶ 2711.3) Pena—Se a sentença do julgamento for con-

denação. Outros testemunhos podem ser ouvidos e argumen-
tos apresentados pelo assessor quanto ao que deveria ser a 
pena. O tribunal decidirá a pena, o qual implicará o voto de 
pelo menos sete membros. O tribunal terá o poder de retirar o 
inquirido da filiação de professo, terminar a filiação na con-
ferência e revogar as credenciais da filiação da conferência, 
comissionamento, ordenação ou consagração do inquirido, 
suspender o inquirido do exercício de funções, e/ou determi-
nar uma pena inferior. 

O tribunal terá também o poder de impor condições para 
a recuperação, incluindo, mas não se limitando a, solicitar a 
restituição e/ou renovação da filiação ou votos de ordenação. 
Quando a pena incluir condições, o tribunal indicará a sua 
natureza e calendarização e qual a entidade administrativa da 
Igreja que irá impor essas condições na conclusão do julga-
mento. Essa entidade administrativa não alterará nem modifi-
cará as condições da pena; pode solicitar ao tribunal esclarec-
imentos, uma vez que o tribunal é considerado uma entidade 
subsequente até à disposição final de uma pena (¶ 2711.1). 
Podem ser aplicadas penas múltiplas a um veredicto de cul-
pa, incluindo, mas não se limitando, suspensão que converte 
em outras penas se as condições para recuperação não forem 
cumpridas.

A pena fixada . . .
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Justificação:
As actuais instruções não têm cláusula clara para 

recuperação ou justiça reparadora. O trabalho árduo de 
vários tribunais tem sido anulado no recurso devido a esta 
omissão (por exemplo, JCDs 240, 1270). Estas emendas 
dão maior flexibilidade para casos complexos e esclare-
cem a legalidade de penas condicionais necessárias para a 
justiça reparadora.

¶2711 .3 .

Número de petição: 60809-JA-¶2711.3-G; Dorsey, Mason - 
Pembroke Pines, FL, EUA.

Consequências

Adicionar novo parágrafo:¶ 2711.3.2
No caso quando o respondente é acusado por conduzir 

uma cerimónia que celebra uma união homossexual ou onde 
o respondente é acusado de desempenhar um casamento do 
mesmo sexo, as seguintes consequências serão aplicadas após 
um julgamento da igreja:

 a) se o respondente for um bispo, aquele membro clero 
retornará à sua conferência anual de onde ele foi eleito bispo 
por indicação perante a conclusão de uma suspensão de seis 
(6) meses com suspensão de todos acessos ao salário, fun-
dos de educação continuada, fundos de reembolso, seguro de 
saúde, e pagamentos de aposentações. Além disso, caso este 
ex-bispo conduzir futuras celebrações de uniões homossexu-
ais ou desempenhar cerimónias de casamento do mesmo sexo 
e for considerado culpado por qualquer uma das práticas por 
um processo de resolução ou por julgamento da igreja, ocor-
rerão seguintes consequências:

 Primeira infração—seis (6) meses de suspensão das 
obrigações ministeriais, suspensão do salário durante seis 
(6) meses, retenção da conta de reembolso e acesso ao fun-
do de educação continuada durante estes seis (6) meses, mas 
o membro do clero poderá receber os benefícios pastorais/
subsídio de alojamento, pagamento do seguro de saúde pela 
igreja, e pagamentos de aposentação por parte da igreja. 

 Segunda infracção—suspensão imediata das ordens dos 
presbíteros ao bispo residente e término da afiliação com a 
conferência anual. Se apropriado, o membro do clero poderá 
receber o acerto dos benefícios de aposentação mas não o 
pagamento do seguro de saúde da reforma, tampouco aloja-
mento oferecido pela conferência aos reformados com boa 
reputação.

 b) se o respondente for um presbítero, diácono ou pres-
bítero diácono comissionado, Primeira infração—sessenta 
(60) dias de suspensão das obrigações ministeriais, suspensão 
do salário durante sessenta (60) dias, retenção da conta de 
reembolso e acesso ao fundo de educação continuada duran-
te estes sessenta (60) dias, mas o membro do clero poderá 

receber os benefícios pastorais/subsídio de alojamento, paga-
mento do seguro de saúde pela igreja, e pagamentos de apo-
sentação por parte da igreja 

 Segunda infração—seis (6) meses de suspensão das 
obrigações ministeriais, suspensão do salário durante seis (6) 
meses, retenção da conta de reembolso e acesso ao fundo de 
educação continuada durante estes 6 meses, mas o membro 
do clero poderá receber os benefícios pastorais/subsídio de 
alojamento, pagamento do seguro de saúde pela igreja, e pag-
amentos de aposentação por parte da igreja 

 Terceira infracção—suspensão imediata das ordens dos 
presbíteros ao bispo residente e término da afiliação com a 
conferência anual. Se apropriado, o membro do clero poderá 
receber o acerto dos benefícios de aposentação mas não o 
pagamento do seguro de saúde da reforma, tampouco aloja-
mento oferecido pela conferência aos reformados com boa 
reputação.

 c) Caso o bispo residente não observe os cursos de 
punição para o respondente considerado culpado por cele-
brar uniões homossexuais ou desempenhar casamentos do 
mesmo sexo, este membro do clero será referido ao presi-
dente ou à secretária do Colegiado de Bispos para um pro-
cesso de resolução justa ou para um julgamento pela igreja. 
Caso o bispo residente seja considerado culpado por não 
observar as consequências do respondente que conduz uma 
cerimónia que celebre uma união homossexual ou um re-
spondente que desempenhe um casamento do mesmo sexo, 
este bispo será retirado do ofício e retornará à sua conferên-
cia anual para indicação.

Justificação:
Considerando que um grande conflito é gerado toda vez 

que existe um julgamento da igreja de denúncia a envolver 
um membro do clero a conduzir uma cerimónia a envolver um 
casal homossexual, esta seria uma política uniforme para toda 
a Igreja que é compreendida por todos e seguida por todos, 
minimizando, assim, este conflito. Também . . .

¶2711 .3 .

Número de petição: 60810-JA-¶2711.3-G; Dragonette, Karin 
- Reynoldsburg, OH, EUA.

Pena obrigatória

¶ 2711 . Poder do Tribunal
3. Penalizações—Se o julgamento resultar em acusação. 

Podem ser ouvidos testemunhos e argumentos adicionais pelo 
conselho apresentado relativamente sobre o que a penalização 
deve ser. O tribunal deverá determinar a penalização, que 
deve requerer o voto de pelo menos sete membros. O tribunal 
terá o poder de retirar o respondente do estado de membro 
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professante, terminar o estado de membro da conferência e/
ou revogar as credenciais de estado de membro de conferên-
cia e/ou ordenação ou consagração do respondente, suspender 
o respondente do exercício das funções de secretaria ou de-
terminar uma penalização inferior. Excepto, quando a conde-
nação for pela condução das cerimónias que celebram uniões 
homossexuais, ou o desempenho de cerimónias de casamento 
do mesmo sexo sob ¶ 2702.1(b) ou (d), o tribunal não possui o 
poder para e poderá não determinar uma penalização inferior 
à seguinte:

a) Primera (1a) infracção—Um (1) ano de suspensão sem 
pagamento. 

b) Segunda (2a) infracção—Não menos do que o término 
do estado de membro da conferência e a revogação das cre-
denciais de licença, ordenação ou consagração.

A penalização determinada pelo tribunal deve ter efeitos 
imediatos a menos que indicado em contrário pelo juiz do 
tribunal.

Justificação:
Determinar uma penalização inferior a uma suspensão 

para a primeira infracção ou não menos do que o término da 
conferência do estado de membro e/ou revogação do estado 
de membro da conferência e ordenação ou consagração em 
tais circunstâncias, incentiva o desafio aberto da ordem e dis-
ciplina da Igreja Metodista Unida.

¶2712 .

Número de petição: 60924-JA-¶2712-G; Wilson, John 
R. - PA, EUA para a Conferência Anual da Pensilvânia 
Ocidental.

Revisão do processo de denúncia episcopal

Efectuar as seguintes revisões ao ¶ 2712.
¶ 2712 . Julgamento de um Bispo
1. O presidente do Colégio do Conselho dos Bispos da 

conferência jurisdicional ou central—ou no caso da pessoa 
acusada ser o presidente, o secretário do colégio do consel-
ho—deve proceder à convocação do tribunal de acordo com 
o previsto no ¶ 2709.

2. O presidente do Colégio do Conselho dos Bispos (ou 
no caso da pessoa acusada ser o presidente, o secretário) pode 
presidir ou outro bispo designado para servir como oficial que 
preside.

3. O julgamento deve ser convocado conforme descrito 
no ¶ 2709 com o conjunto de trinta e cinco ou mais pessoas 
que consistem em membros do clero em conexão total que 
consistem em superintendentes distritais nomeados pelo 
Colégio dos Bispos em aproximadamente números iguais de 
cada área episcopal na conferência central ou jurisdicional 

cujos nomes são seleccionados por sorteio pelo presiden-
te (secretário) do Conselho dos Bispos de cada conferência 
central ou jurisdicional proporcional à afiliação professante 
de cada conferência, com pelo menos um superintendente de 
cada conferência central ou jurisdicional. Deve ser garantida 
consideração especial para que os votantes incluam pessoas 
representativas da diversidade racial, étnica e sexual.

4. O Conselho da Igreja deve ser um bispo ou outra pes-
soa de clérigo em conexão total.

5. O secretário do tribunal deve, no final do processo . . .
6. Um bispo suspenso das suas funções tem direito a 

apresentar uma reclamação . . .

¶2712 .

Número de Petição: 61032-JA-¶2712-G; Dragonette, Karin - 
Reynoldsburg, OH, EUA.

Revisão do Processo de Queixa Episcopal

Efectuar as seguintes revisões a ¶ 2712.
¶ 2712 . Julgamento de um Bispo
1. O presidente do Colégio do Conselho dos Bispos da 

conferência jurisdicional ou central—ou no caso de a pessoa 
acusada ser o presidente, o secretário do colégio do consel-
ho—irá reunir o tribunal de acordo com as disposições do ¶ 
2709.

2. O presidente do Colégio do Conselho dos Bispos (ou 
no caso da pessoa acusada ser o presidente, o secretário) pode 
presidir ou nomear outro bispo para servir como responsável.

3. O julgamento será reunido como disposto no ¶ 2709 
com um conjunto de trinta e cinco ou mais pessoas compos-
to por clero em total conexão de superintendentes de distrito  
nomeados pelo Colégio de Bisposcujos nomes são retira-
dos por sorteio pelo presidente do Conselho dos Bispos (ou 
secretário caso o inquirido seja o presidente) de cada con-
ferência jurisdicional ou central em números em números 
aproximadamente iguaisde cada área episcopal dentro da 
conferência jurisdicional ou central proporcional aos mem-
bros professantes de cada conferência, com um mínimo de 
um superintendente de cada jurisdição ou conferência cen-
tral. Deve ser dada especial consideração para que o con-
junto inclua pessoas representativas da diversidade racial, 
etária, étnica e género.

4. O advogado da Igreja será um bispo ou outro membro 
do clero em total conexão.

5. O secretário do tribunal irá na conclusão . . .
6. Um bispo suspenso do cargo poderá reivindicar . . .

Justificação:
Estas alterações aumentam a responsabilidade dos bispos 

e aumentam a consistência ao colocar a função de respons-
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abilidade na igreja global. Colocam toda a responsabilidade 
de lidar com as queixas no clero e leigos que não são bispos, 
eliminando quaisquer conflitos de interesse existentes. As al-
terações também adicionam clareza e definição ao processo.

¶2715 .8 .

Número de petição: 60597-JA-¶2715.8-G; Fisher, 
Christopher L. - Schuylkill Haven, PA, EUA.

Poderes do Comité de Esclarecimento de 
Recursos

Emendar Livro de Disciplina (LdD) ¶2715.8 como segue:
 8. Sempre que um recurso é feito e aceite pelo comi-

té de recursos, depois das acusações, conclusões e provas 
terem sido lidas e os argumentos concluídos, as partes de-
sistirão, e a comissão de recurso considerará e decidirá 
o caso. Deve reverter em todo ou em parte os dados do 
comité sobre a investigação ou juiz do processo, ou pode 
voltar a enviar o caso para novo julgamento para determi-
nar o veredicto e/ou penalização. Pode determinar o tipo 
de pena, não superior à fixada durante o interrogatório ou 
julgamento, desde que qualquer pena recentemente fixada 
esteja no âmbito das penas que o tribunal tenha o direito 
de impor. Se nem reverter, no todo ou em parte, o julga-
mento, nem remeter o caso para um novo julgamento, nem 
modificar a pena, esse julgamento permanecerá. O comité 
de recurso não reverterá o julgamento nem modificará a 
pena nem reenviará o caso para novo interrogatório ou ju-
lgamento devido a erros que manifestamente não afectam 
o resultado. Todas as decisões do comité de recurso devem 
requerer uma maioria de votos.

Justificação:
Mais esclarecimentos, atendendo à confusão recente so-

bre os limites que o tribunal pode impor, e qual a amplitude 
que o comité de recurso possui para substituir a sua própria 
pena. É injusto permitir que o trabalho árduo de todos os tri-
bunais seja desfeito na ausência destes erros.

¶2715 .10 .

Número de Petição: 60069-JA-¶2715.10-G; Harper, Trey - 
Forest, MS, EUA para a Conferência Geral do Mississippi.

Direito a Recurso da Igreja

 Emenda ¶ 2715.10, como se segue: 
 ¶ 2715 . “Procedimentos de Recurso—Geral. . .
10. A Igreja não terá direito a recorrer das conclusões 

de facto do tribunal. A Igreja terá o direito de recorrer ao 
comité de recursos e depois para o Conselho Judicial face 
às conclusões do tribunal com base nos erros flagrantes da 

lei da Igreja ou administração que pudessem ter afectado 
as conclusões do tribunal. Quando o comité de recurso ou 
Conselho Judicial encontrem erros flagrantes da lei da Ig-
reja ou administração nesta parte, pode enviar o caso para 
um novo julgamento, juntamente com uma declaração dos 
fundamentos desta acção. Não haverá dupla penalização. 
Relativamente aos casos onde exista uma investigação de 
acordo com o ¶ 2702, mas não seja realizado qualquer 
julgamento, os erros flagrantes da lei da Igreja e adminis-
tração podem ser alvo de recurso para o comité de recurso 
e seguidamente para o Conselho Judicial por parte do con-
selho pela Igreja. A decisão do comité de investigação de 
não certificar um conjunto de acusações não constitui por 
si só um erro flagrante da lei da Igreja ou administração. 
Quando o comité de recursos ou o Tribunal Judicial en-
contrar erros flagrantes da lei da Igreja ou administração 
de acordo com esta parte, pode enviar o caso para nova 
audiência, em cujo caso enviará ao presidente do comité 
de investigação uma declaração com os fundamentos da 
sua acção. Não haverá dupla penalização.24

Justificação:
A Igreja/queixoso e inquirido têm de possuir direitos eq-

uitativos. A eliminação de “jurisdicional” clarifica que todos 
os recursos estão disponíveis em jurisdições e em conferên-
cias centrais. A adição de “e/ou o Conselho Judicial” clarifi-
ca que a igreja pode recorrer de uma decisão pelo comité de 
recurso.

¶2718 .

Número de petição: 60911-JA-¶2718-G; Wilson, John 
R. - PA, EUA para a Conferência Anual da Pensilvânia 
Ocidental.

Processo de revisão administrativa

¶ 2718.3 A ordem de recursos em questões de pro-
cedimentos num processo administrativo será a seguinte: 
da decisão da comissão de relações para a comissão de 
revisão administrativa que possui jurisdição original so-
bre a questão administrativa, e da comissão de revisão 
administrativa para a comissão de recursos jurisdicional 
ou da conferência central da qual o apelante é membro, 
e da comissão de recursos jurisdicional para o Conselho 
Judicial.

¶ 2718.4 Quando um recurso é interposto relativamente a 
questões de procedimento num processo administrativo:

 a) Em todos os casos de recurso, o apelante deverá 
apresentar uma notificação de recurso por escrito no prazo 
de trinta dias e, em simultâneo, disponibilizar ao responsável 
que irá receber tal notificação uma declaração por escrito a 
especificar a fundamentação do recurso, sendo que a audição 
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no organismo de apelo será limitada à fundamentação apre-
sentada na declaração. 

 b) O organismo de apelo deverá devolver ao secretário 
que convoca a audição administrativa e ao apelante uma 
declaração da fundamentação da sua acção.

 c) Não será permitido interpor um recurso numa situação 
em que o requerido tiver falhado ou recusado estar presente 
pessoalmente ou através de advogado durante a audição ad-
ministrativa. Os recursos devem ser ouvidos pelo organismo 
de apelo apropriado, excepto se o organismo referido con-
siderar que o apelante perdeu o direito ao recurso devido a 
conduta indevida; remoção da Igreja; falta de comparência 
pessoalmente ou através de advogado no processo de recurso; 
ou, antes da decisão final do recurso, se recorrer aos tribunais 
civis contra alguma das partes associadas ao processo admin-
istrativo eclesiástico.

 d) O direito ao recurso, uma vez perdido por negligência 
ou outra razão, não pode ser reposto por qualquer organismo 
de apelo subsequente.

 e) O direito ao processo de recurso não será afectado 
pela morte da pessoa que detém esse direito. Os herdeiros de 
representantes legais podem prosseguir com tal recurso con-
forme o apelante teria direito se estivesse vivo.

 f) Os registos e documentos do processo administrativo, 
incluindo quaisquer provas, e apenas estas, devem ser utiliza-
dos na audição de um recurso.

 g) O organismo de apelo deve determinar apenas uma 
questão: Existiram erros da lei da Igreja de modo a viciar a 
recomendação e/ou acção do órgão de administração? Esta 
questão deve ser determinada pelos registos do processo ad-
ministrativo e pelo argumento do representante do órgão de 
administração que efectua a recomendação e/ou acção refer-
ente ao requerido. O organismo de apelo não deverá, em cir-
cunstância alguma, ouvir testemunhas. Poderá estar presente 
um assessor jurídico apenas com o objectivo de aconselhar o 
organismo de apelo.

 h) Se o organismo de apelo determinar que ocorreu um 
erro, poderá recomendar à pessoa ou órgão apropriado que se 
tomem medidas imediatas para solucionar o erro, decidir que 
o erro é inofensivo ou tomar outras medidas. O organismo de 
apelo não deve reverter o julgamento ou voltar a mandar o 
caso para uma nova audição ou julgamento devido a erros que 
não afectam o resultado. Todas as decisões do organismo de 
apelo devem requerer uma maioria de votos.

 i) Em todos os casos, o direito de apresentar provas deve 
ser esgotado quando o caso foi audicionado em todos os seus 
meios perante a entidade administrativa adequada que preside 
à audiência, mas as questões da lei da Igreja podem ser leva-
das a cabo por apelo, passo a passo, para o conselho judicial.

 j) Podem ser levantadas questões ao procedimento junto 
do funcionário que preside ou do secretário do organismo de 
apelo. Em circunstância alguma poderá uma das partes, na 
ausência da outra parte, discutir questões substanciais com 
membros de qualquer organismo de apelo enquanto o caso 
estiver pendente.

 k) Os contactos com membros de qualquer organismo 
de apelo devem ser limitados a questões do procedimento e 
devem ser direccionados apenas ao funcionário que preside 
ou ao secretário do organismo de apelo. Em circunstância al-
guma serão discutidas questões de fundo.

Justificação:
Deixar a Disciplina cumprir a Decisão judicial 1276: “O 

Conselho Judicial reconhece que, embora a fase de recurso 
em casos judiciais esteja inequivocamente descrita (¶¶ 2715-
2717), o processo de recurso em questões administrativas está 
delineado de forma pouco clara. No entanto, a Conferência 
Geral, e não o Conselho Judicial, é o órgão que deve abordar 
esta falta de clareza.” . . .
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R9999 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60796-JA-R9999-G; Lawrence, Jan - 
Oakton, VA, EUA para Foundry UMC - Washington, D.C.

Apoio para as pessoas LGBT

Adicionar a resolução ao Livro de Resoluções:
CONSIDERANDO, que a Constituição da Igreja Meto-

dista Unida requer que pelo menos algumas partes da Igre-
ja Metodista Unida totalmente acolhedoras e afirmativas do 
amor de Deus para todas as pessoas lésbicas, gays, bissexuais 
e transgéneros (LGBT) de forma a parar o uso do Cristianis-
mo como uma desculpa ao assédio [bullying] e a violência 
contra as minorias sexuais e de género; e 

CONSIDERANDO, que nossa conexão Metodista Unida 
nos chama para tratar as diferenças de opiniões bem-intencio-
nadas, bem-fundamentadas com respeito mútuo (conforme 
esta resolução propõe) em vez de insistir no veredito único ou 
posição única que rejeita um ou o outro lado; e

 CONSIDERANDO que, o Livro de Disciplina reflecte a 
compreensão de John Wesley que “todos devem seguir o que 
dita sua própria consciência”; AGORA 

SEJA, POR CONSEGUINTE, RESOLVIDO QUE OS 
MEMBROS DACONFERÊNCIA GERAL DA IGREJA 
METODISTA UNIDA de 2016, sejam fortemente encoraja-
dos a:

1. Apoiar os membros leigos LGBT que casam e consid-
erem evitar fazer denúncias contra os pastores que desempen-
ham os casamentos entre as minorias sexuais e de género, e

2. Considerem evitar o uso dos recursos Metodistas Uni-
dos para investigar ou reforçar a proibição de casamentos 
entre as minorias sexuais e do mesmo género, ou uso dos tri-
bunais da igreja, ou também em disciplinar o clero que de-
sempenham casamentos do mesmo sexo; e 

3. Considerem evitar o uso dos recursos Metodistas Uni-
dos para investigar o género ou a orientação sexual de um 
ministro ou de um candidato ao ministério, e considerem evi-
tar o uso dos recursos Metodistas Unidos para reforçar a proi-
bição da certificação de um candidato LGBT ao ministério, 
ou a proibição de uma ordenação de um ministro LGBT; e

Seja, por conseguinte, decidido que a CONFERÊNCIA 
GERAL de 2016 implore a todos os membros da Conexão da 
Igreja Metodista Unida a: 

1. Estar em ministério para com todas as pessoas, inde-
pendentemente de seu estado económico, raça, idade, etnia, 
género, sexualidade, incapacidade ou estado imigratório.

2. Endossar as mudanças propostas ao Livro de Disci-
plina  e aos Princípios Sociais que permitem que questões 
relativas às pessoas LGBT sejam discernidas por membros 
individuais, congregações, pastores, bispos, comités e con-
ferências através da obediência bíblica com a ajuda do Es-
pírito Santo e a critério dos membros individuais, pastores, 
congregações, bispos, conferências e comités; e 

3. Endossar as mudanças propostas ao Livro de Disci-
plina e aos Princípios Sociais que permitem àqueles que não 
concordam uns com os outros com respeito à homossexuali-
dade e às pessoas LGBT a permanecerem dentro da conexão 
da Igreja Metodista Unida, incluindo, no mínimo, a retirada 
da linguagem excludente no Princípio Social ¶ 161.F; elim-
inar a proibição dos casamentos do mesmo sexo, Livro de 
Disciplina ¶ 341.6; eliminar a restrição do gasto de fundos, 
Livro de Disciplina ¶ 613.9; eliminar os casamentos do mes-
mo género como uma infracção punível, Livro de Disciplina 
¶ 2702.1; eliminar a definição do casamento como entre um 
homem e uma mulher, Livro de Disciplina ¶ 161.B; e eliminar 
a proibição da ordenação de homossexuais ou pessoas LGBT, 
Livro de Disciplina ¶ 304.3.

Resoluções Propostas
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Alterações Propostas ao Livro da Disciplina

Igrejas Locais
CONFERÊNCIA GERAL A IGREJA METODISTA UNIDA

Volume 2  Nashville, Tennessee

¶205 .4 .

Número de petição: 60664-LC-¶205.4-G; Sterling, Jeffrey 
D. - Allison Park, PA, EUA para o Comité de Jurisdição 
Nordestino sobre o Ministério.

Fornecimento de púlpito contratado

Alterar ¶ 205.4 conforme se descreve:
Quando um cargo pastoral não está apto a ser servido por 

um ministro ordenado ou licenciado, o bispo, sob recomendação 
do gabinete, pode nomear um leigo, ministro leigo ou mis-
sionário leigo qualificado e formado para que desempenhe as 
funções de ministério nesse cargo. O leigo é responsável per-
ante o superintendente distrital ou outro ministro ordenado ou 
licenciado nomeado para supervisão do cargo, que fará as dis-
posições para o ministério sacramental  e fornecerá orientações 
e mentorização para a pessoa leiga nomeada. Após nomeação 
do bispo, será atribuída à pessoa leiga uma pessoa do clérigo 
adicional como guia para fornecer apoio na atribuição. Se a 
atribuição continuar por um período superior a um ano, nesse 
ano a pessoa leiga irá iniciar o processo de se tornar num minis-
tro leigo certificado ou candidato certificado, ficando assim sob 
chancela do Comité distrital sobre o Ministério. A pessoa leiga 
atribuída é também responsável perante as políticas e procedi-
mentos da conferência anual quando atribuído.

Justificação:
Como o número de pessoas leigas “contratadas pelo su-

perintendente” está a subir, devido à necessidade de ministros 
que cuidem das nossas igrejas mais pequenas, a NEJ COM 
está preocupada que as Juntas do Ministério Ordenado da 
nossa conferência e DCOM relacionados não tenham relação 
com estas pessoas, e que muitas destas . . .

¶212 .

Número de petição: 60394-LC-¶212-G; Shaw, Nicholas - 
Newark, OH, EUA.

Adaptando à Comunidade Transitória

Emendar ¶ 212 como a seguir:

Secção IV . Igrejas em comunidades transitórias
¶ 212 . Desde que muitas das comunidades . . .
1. Quando as comunidades . . .
5. O ministro da igreja local . . .
6. Todo esforço deve ser feito para educar a congregação 

sobre as mudanças na comunidade vizinha. A igreja local 
sempre foi chamada “para ensinar as pessoas na comunidade 
onde a igreja está localizada” (¶ 202), portanto em tempos de 
transição a associação precisar compreender que a missão da 
Igreja é a mesma.

Justificação:
Quando as comunidades estão em transição, pode ser nat-

ural que membros não percebam a mudança e continuem com 
a sua programação tradicional. Se eles não reconhecem que a 
comunidade está a mudar e trabalhem de forma pró-activa para 
integrar a vida da igreja na vida da comunidade, uma barreira . . .

¶214 .

Número de petição: 60607-LC-¶214-G; Prage, Linda A. 
- Thorntown, IN, EUA para o Conselho de Thorntown da 
IMU.

Estado de membro

Adicionar o seguinte texto ao final de ¶ 214:
A decisão sobre a preparação de um indivíduo para afir-

mar os votos de estado de membro e para se tornar membro 
professante da Igreja Metodista Unida reside no pastor re-
sponsável da congregação ou cargo no qual o indivíduo procu-
ra o estado de membro. No entanto, caso o pastor considere 
necessário que um indivíduo não está preparado para afirmar 
os votos de estado de membro, essa pessoa pode recorrer 
da decisão do pastor junto do comité ao pastor-paróquia ou 
relações pessoa-paróquia da igreja ou cargo.

Justificação:
Poderá haver alturas em que, por motivos de segurança 

ou integridade, o estado de membro numa igreja é adequa-
damente negado ou deferido. A capacidade em recorrer da 
decisão protege contra a utilização abusiva ou caprichosa da 
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autoridade pastoral. O direito de recurso está contemplado na 
nossa Constituição (¶ 20). P/SPRC é o . . .

¶221 .1 .

Número de Petição: 60071-LC-¶221.1-G; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral de 
Discipulado.

Responsabilidade

Emendar ¶ 221.1, como se segue:
1. Todos os membros professantesTodos os membros de-

vem serão responsáveis pela fidelidade com o seu acordo de 
baptismocom os votos do baptismo e membros professantes.

Justificação:
A alteração proposta alinha este parágrafo com alter-

ações anteriores realizadas na nossa linguagem para uma 
compreensão dos membros professantes e clarifica a nature-
za obrigatória da responsabilidade como parte dos membros 
professantes.

¶228 .

Número de Petição: 60021-LC-¶228-G; Fuller, Dan - Port 
Crane, NY, EUA.

Estatísticas Correctas dos Membros

Emendar Disciplina ¶ 228 como se segue:
 ¶ 228 . 1. A igreja local . . . 
2. Cuidado dos Membros-a) O pastor . . .  
b) Cuja principal responsabilidade . . .  
(1) Se um membro professante . . . Se o membro não 

cumprir com qualquer uma das alternativas disponíveis ao 
longo de um período de dois anos, o nome do membro pode 
será removido. (Consultar § [4].) 

2. . . .

Justificação:
Em nome do planeamento de missão e ministério eficaz e 

eficiente e os níveis congregacionais, de distrito, conferência 
anual e igreja geral, é importante ter estatísticas significativas 
e actualizadas. Esta alteração ajuda a contar de forma precisa 
os nossos membros de forma mais firme do que uma mera 
opção.

¶228 .

Número de Petição: 60022-LC-¶228-G; Fuller, Dan - Port 
Crane, NY, EUA.

Estatísticas Correctas dos Membros

Emendar Disciplina ¶ 228 como se segue:
 ¶ 228 . 1. A igreja local . . . 
2. Cuidado dos Membros-a) O pastor . . .  
b) Cuja principal responsabilidade . . .  
(2) Se um membro professante cuja morada seja conhe-

cida esteja a residir fora da comunidade e não participar na 
oração ou actividade da igreja, as directivas para encorajar 
uma transferência do membro serão seguidas a cada ano até 
esse membro se juntar a outra igreja ou solicitar por escrito 
que o nome seja removido do conjunto de membros profes-
santes; desde que, contudo, após dois anos o conselho não 
tenha conseguido relacionar esse membro com a igreja no 
novo local de residência, o nome pode ser removido do con-
junto de membros pelo pastor, em consultoria com o pres-
idente de ministério de evangelismo, irá recomendar que o 
nome seja removido do conjunto de membros de acordo com 
o procedimento do § (4) em baixo. 

Justificação:
Existe uma grande variação congregacional e region-

al sobre quão habitualmente ou mesmo se os conjuntos de 
membros são actualizados. Tornando tais remoções mais 
claramente obrigatórias ajuda a garantir maior consistência 
na conexão em criar as nossas estatísticas sobre os membros, 
e consequente alocação de posições de liderança, reflecte a 
realidade da nossa igreja com maior precisão.  

¶228 .

Número de Petição: 60023-LC-¶228-G; Fuller, Dan - Port 
Crane, NY, EUA.

Estatísticas Correctas dos Membros

Emendar Disciplina ¶ 228 como se segue:
 ¶ 228. 1. A igreja local . . . 
2. Cuidado dos Membros-a) O pastor . . .  
b) Cuja principal responsabilidade . . .  
(1) Se um professante . . .
(2) Se um professante . . . 
(3) Se o endereço de um membro professante não 

for conhecido do pastor, o secretário dos membros e o 
presidente do grupo de ministério de evangelismo fará 
todos os esforços para localizar o membro. Se o mem-
bro puder ser localizado, as directivas do § (1) ou  
§ (2) acima serão seguidas, mas se após dois anos de tais es-
forços o endereço ainda for desconhecido o nome do membro 
pode ser removido do conjunto de membros pelo o pastor irá 
recomendar que o nome do membro seja removido do con-
junto de membros de acordo com o procedimento do § (4) em  
baixo. . . .
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Justificação:
A honestidade Cristã deve levar-nos a dizer a verdade a 

nós próprios e outros sobre o crescimento e declínios numéri-
cos, evitando modificar artificialmente os nossos números. 
Esta mudança de linguagem realiza tais práticas para garantir 
a integridade da contagem dos membros mais do que mera-
mente permissível, como era sugerido pela palavra “pode”. 

¶244 .

Número de Petição: 60056-LC-¶244-G; Kenaston, Judi M. - 
Charleston, WV, EUA para a Conferência Anual da Virgina 
Ocidental.

PPRC para Cargo

¶ 244: Organização: O plano organizacional básico para 
a igreja local incluirá provisão para as seguintes unidades: 
uma conferência de cargo, um conselho de igreja, um comité 
sobre relações pastor-paróquia, um conselho de fiduciários, 
um comité financeiro . . .

Justificação:
Apesar do Parágrafo 258.2 indicar que o comité so-

bre Relações Pastor-Paróquia representa todo o cargo, este 
parágrafo indica que cada igreja local terá um dito comité. 
Esta petição, relativamente ao Parágrafo 258.2, clarifica que a 
intenção é para um comité para todo o cargo.

¶244 .3 .

Número de petição: 60713-LC-¶244.3-G; Case, Riley B. - 
Kokomo, IN, EUA.

Conselho da Igreja

Emendar ¶ 244.3 como se segue:
Os membros da conferência do cargo serão pessoas de 

genuíno carácter Cristão que amem a igreja, afirme seus en-
sinamentos conforme estabelecidos nas normas doutrinárias,  
sejam moralmente disciplinados, estejam empenhados no man-
dato de inclusão na vida da igreja, sejam leais às normas éticas 
da Igreja Metodista Unida impostas pelos Princípios Sociais, e 
sejam competentes para administrar os seus assuntos.

Justificação:
As normas doutrinárias deveriam ter o mesmo tempo 

com os Princípios Sociais e sua inclusão.

¶247 .

Número de petição: 60714-LC-¶247-G; Case, Riley B. - 
Kokomo, IN, EUA.

Poderes e deveres da Conferência do Cargo

Adicionar um novo ¶ 247.19 e renumerar os parágrafos 
subsequentes:

 247.19 A Conferência do Cargo promoverá a con-
sciencialização e a concorrência com as Normas Doutrinais 
e as Regras Gerais da  Igreja Metodista Unida (Disiplina  
Parte II).

Justificação:
Torna este parágrafo consistente com ¶ 247.20 ao incluir 

a doutrina com as posições sociais da Igreja. 

¶247 .2 .

Número de petição: 60515-LC-¶247.2-G; Furr, Steve - 
Jackson, AL, EUA para a Associação de Líderes leigos da 
Conferência anual.

A igreja local concebida alternativamente

Alterar ¶ 247 conforme indicado. 
¶ 247.2. A conferência do cargo, o superintendente distri-

tal e o pastor, quando tiver sido designado um pastor (consulte 
¶ 205.4), deverá organizar e administrar o cargo pastoral e as 
igrejas de acordo com as políticas e planos aqui estipulados. 
Quando o tamanho da filiação, âmbito do programa, recursos 
da missão ou outras circunstâncias o exijam, a conferência do 
cargo pode, consultando e obtendo a aprovação do superin-
tendente distrital, modificar os planos organizacionais, desde 
que sejam observadas as disposições do ¶ 243. Outras circun-
stâncias podem incluir, mas sem limitação, modelos alterna-
tivos para a concepção de uma igreja local, como ministérios 
em cafetarias, ministérios em centros comerciais, ministérios 
ao ar livre, ministérios em lares, ministérios em restaurantes 
e outras formas emergentes nas quais as pessoas se podem 
reunir em nome de Deus para ser a igreja.

Justificação:
O modelo estrutural rigoroso de ¶ 244 como o “plano or-

ganizacional básico para a igreja local” poderá não servir bem 
o cumprimento das necessidades das pessoas não adaptadas a 
formas históricas nas quais a igreja local foi concebida. De-
vem ser permitidos mais métodos inovadores para alcançar-
mos estas áreas demográficas.

¶251 .1 .

Número de petição: 60609-LC-¶251.1-G; Backley, Carol R. 
- Mechanicsburg, PA, EUA.
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Presidente do Conselho Administrativo

Emendar ¶ 251 para incluir: 
Deveres dos líderes e membros—1. Do estado de membro 

professante de cada igreja local (¶ 126), deverá ser eleito pela 
Conferência do Cargo um guia leigo que deverá agir como 
representante leigo principal do laicado nessa igreja local e. 
De forma a garantir a experiência e estabilidade, o guia leigo 
deverá ser eleito para um mandato de seis anos e deve ser um 
servo leigo certificado ou no processo de trabalho nesse cer-
tificado. O guia leigo deve ter as seguintes responsabilidades:

Justificação:
Tito 1:7-9 descreve as qualidades de um supervisor como 

“representante de Deus . . .—sem mancha, não deve ser al-
tivo, nem irritar -se facilmente; não deve ser dado a bebidas 
alcoólicas, nem entregar -se à ganância, deve antes ser dado 
à hospitalidade, zeloso, equilibrado e justo, sabendo dominar 
os seus sentidos . . . que se mantenha firmemente apegado à 
palavra tal como foi ensinado de accordo . . .

¶251 .3 .

Número de petição: 60608-LC-¶251.3-G; Backley, Carol R. 
- Mechanicsburg, PA, EUA.

Presidente do Conselho Administrativo

Emendar ¶ 251.3:
3. O presidente do conselho da igreja deve ser eleito pela 

Conferência do Cargo e deverá ter as seguintes responsabil-
idades:

3. Além do estado de membro professante de cada igreja 
local (¶126), deverá ser eleito um presidente do conselho da 
igreja pela Conferência do Cargo. De forma a garantir a ex-
periência e estabilidade, o presidente do conselho da igreja 
deve ser eleito para um mandato de seis anos. O presidente 
do conselho da igreja deve ter as seguintes responsabilidades:

Justificação:
1 Timóteo 3:1-7 descreve as qualidades de um supervisor 

como alguém que “acima da censura, . . . moderado, sensível, 
controlado, respeitável, amigável, um professor competente, 
não dados a álcool, não violento mas gentil, não conflituoso, 
não amante de dinheiro . . . Este/a não deve ser um refúgio 
recente, . . . (e) deve ser bem planeado . . .

¶251 .3 .

Número de petição: 60610-LC-¶251.3-G; Morrissey, Edward 
- Ocala, FL, EUA.

Frequência do Presidente do Conselho no SPRC

Alterar o terceiro parágrafo ¶ 251.3 como se descreve:
g) . . .
O presidente do conselho da igreja deve ser responsável 

por comparecer às reuniões de todas as juntas e comités, ex-
cepto quando especificamente limitado pelo Livro da Disci-
plina. Este cargo inclui a frequência em reuniões do comité 
sobre relações pessoal-episcopado; no entanto, o presidente 
do conselho da igreja não deverá ter direito a voto. O presi-
dente é incentivado a frequentar a conferência anual.

Justificação:
Uma política em como os presidentes do Conselho da Ig-

reja não podem frequentar as reuniões do Comité de Relações 
Pessoal-Episcopado está claramente em oposição ao Livro da 
Disciplina. O parágrafo 251.3 declara em parte: “Os presi-
dentes do conselho da igreja são responsáveis por comparecer 
às reuniões de todas as juntas e comités . . . excepto quando 
especificamente limitado pelo . . .

¶253 .

Número de Petição: 60072-LC-¶253-G; Stanovsky, Elaine 
- Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral de 
Discipulado.

Coordenador de Ministério de  
Acampamento & Retiro

Emendar ¶ 253, como se segue:
¶ 253. Coordenadores de Ministérios Específicos de Idade, 

Família e Especializados (ver também ¶ 252 )— A conferên-
cia de cargo pode eleger anualmente um coordenador dos 
ministérios de crianças, um coordenador de ministérios de jov-
ens, um coordenador de adultos e um coordenador de ministéri-
os de família. Onde os ministérios de jovens adultos e de nível 
de idade seriam aumentados, podem ser eleitos coordenadores 
de jovens adultos e/ou ministérios de adultos idosos. Onde os 
campos e retiros sejam parte da formação de fé ao longo de um 
intervalo de fé, pode ser eleito um coordenador de ministérios 
de acampamento e retiro. Onde existam cívicos . . .

Justificação:
A Igreja Metodista Unida foi abençoada com um dos 

ministérios mais expansivos e vitais de acampamento e re-
tiro de qualquer denominação. Os acampamentos e retiros 
patrocinados pelas igrejas locais ou conexionalmente com os 
centros de Acampamento e Retiro MU providenciam opor-
tunidades significativas para crescer em fé e discipulado. 

¶256 .

Número de petição: 60614-LC-¶256-G; Key, Kris - Augusta, 
GA, EUA. 1 Petição similar
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Ministérios suplementares

Emendar ¶ 256 adicionando um sub-ponto 7 conforme 
se descreve:

¶ 256 . Ministérios programáticos—Os ministérios da  
igreja  local são oferecidos para que as pessoas encontrem o 
amor redentor de Deus . . .

7. Ministérios suplementares—Tendo em consideração 
o facto de que as necessidades das mulheres e homens são 
complexas, dinâmicas e únicas em todas as congregações, 
as igrejas locais são incentivadas a desenvolver uma varie-
dade de programas ministeriais suplementares para mulheres 
e homens, além das Mulheres Metodistas Unidas e Homens 
Metodistas Unidos.

Justificação:
Os estudos reelam que os programas ministeriais de mul-

heres e homens no discipulado e missão. Algumas congre-
gações foram desencorajadas de fornecer ministérios adicio-
nais com base no sexo por respeito às MMU e HMU. São 
necessários todos os tipos de ministério em igrejas locais.

¶256 .1 .

Número de Petição: 60073-LC-¶256.1-G; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral de 
Discipulado. 1 Petição similar

Segurança

Emendar ¶ 256.1, como se segue:
1. As igrejas locais ou cargos são encorajados a irão 

desenvolver uma politica politicas e procedimentos para 
providenciar segurança a bebés, crianças e juventude, e adul-
tos vulneráveis ao seu cuidado.

Justificação:
A alteração proposta alinha a linguagem com as actuais 

expectativas da nossa responsabilidade de providenciar am-
bientes seguros para os mais vulneráveis nas nossas comuni-
dades de fé. 

¶256 .3 .

Número de Petição: 60093-LC-¶256.3-G; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral de 
Discipulado.

Ministérios dos Jovens

Emendar ¶ 256.3, como se segue:
3. Ministérios dos Jovens—O termo jovens é inclusivo 

de todas as pessoas de aproximadamente doze até trin-
ta anos de idade nos Estados Unidos e trinta e cinco nas 

Conferências Centrais. O termo engloba os ministérios dos 
jovens e jovens adultos e permite flexibilidade de idade da-
das as diferentes definições de idade para jovens em várias 
culturas em todo o mundo. O termo ministério dos jovens é 
um titulo inclusivo, abrangendo todas as preocupações da 
Igreja e todas as actividades por, com e para a juventude. O 
ministério da Juventude da Igreja Metodista Unida irá inclu-
ir todas as pessoas de, aproximadamente, doze até dezoito 
anos de idade nos Estados Unidos e até vinte e quatro nas 
Conferências Centrais, geralmente pessoas no sétimo ano 
até ao decimo segundo ano, tendo em conta o agrupamento 
de jovens nas escolas públicas), que estão actualmente ou 
potencialmente associados com a igreja ou qualquer uma 
das suas actividades. Os jovens que são membros profes-
santes da igreja têm todos os direitos e responsabilidades 
de membros da igreja excepto votar em assuntos proibidos 
pela lei do estado (consultar P 226.5). O termo ministério 
dos jovens adultos é um titulo inclusivo, abrangendo todas 
as preocupações da Igreja e todas as actividades por, com 
e para os jovens adultos. O ministério dos jovens adultos 
da Igreja Metodista Unida irá incluir todas as pessoas de, 
aproximadamente, dezoito até trinta anosnos Estados Uni-
dos e vinte e quatro até trinta e cinco anos na Conferência 
Central que estão actualmente ou potencialmente associados 
com a igreja ou qualquer das suas actividades. Os jovens 
adultos que são membros professantes da igreja têm todos 
os direitos e responsabilidades dos membros da igreja.

a) o Coordenadordo/pessoal dos ministérios dos jo-
vens e a equipa de liderança dos jovens, enfases do pro-
grama e contexto para a juventude. O coordenador/pessoal 
e o conselho irão utilizar os recursos e meios disponíveis 
para informar os jovens relativamente ao Fundo de Serviço 
dos Jovens e irão cultivar o seu apoio, desde que antes 
desta informação ou como parte da mesma, os jovens ten-
ham sido desafiados a assumir as suas responsabilidades 
financeiras relativamente ao programa e orçamento total 
da igreja local.

b) a igreja local pode nomear um dos seus ambientes 
como a Comunhão Jovem Metodista Unida organizar am-
bientes para ministérios com jovens como adequado no seu 
contexto ministerial

c) em cada Conferência do Cargo onde existam, pelo 
menos, 5 jovens, poderá haver um conselho de jovenspoderá 
haver uma equipa de liderança de juventude. 

(1) o Conselho a equipa de liderança será composta por 
não menos de ¾½ jovens. As nomeações para os membros 
do conselho equipa de liderança (jovens e adultos) virão 
poderão vir do grupo dos jovens (ou estrutura relacionada). 
As nomeações serão então enviadas para o comité sobre no-
meações e desenvolvimento de liderança para aprovação e se-
guidamente para aprovação na Conferência do Cargo.

(a) pelo menos um jovem adulto.
(b) (a) o coordenador/pessoal para osdo ministérios de 
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juventude (ou posição relacionada) e outros líderes pessoal-
relacionados como membros ex-officio com direito a falar 
mas não a votar.

(c) (b) quaisquer jovens que sirvam numa junta ou agên-
cia de distrito, conferência, jurisdicional ou Igreja geral.

(d) (c) qualquer adultos que sirvam num conselho de jo-
vens ou organização de distrito, conferência, jurisdicional ou 
Igreja geral ou organização de Igreja geral sobre ministério 
dos jovens.

(2) todos os cargos deste conselho serão ocupados por 
jovens. Nenhum membro servirá durante mais de 4 anos con-
secutivos. Existirão Co-Presidentes com um adulto e um jo-
vem para liderar as reuniões. Outros responsáveis podem ser 
um conjunto de adultos e jovens dependendo das competên-
cias, dons e necessidades da equipa de liderança.

(3) O ConselhoA equipa de liderança irá reunir-se, pelo 
menos semi-anualmente. Pode reunir-se adicionalmente a pe-
dido do pastor, coordenador/pessoal pelo dos ministérios dos 
jovens (ou pessoa relacionada), ou um responsáveis qualquer 
membro do comité.

Responsabilidades:
(a) Ajudar o coordenador/pessoal para do ministério de 

juventude (ou posição relacionada) e outros lideres de pes-
soale outros lideres de pessoal relacionado no planeamento e 
desenvolvimento de actividades, enfases de programa e con-
textos para juventude na igreja local.

(b) É recomendado que o conselho Desenvolver um orça-
mento de programa para o ministério de juventudedesenvolva 
um orçamento de programa para o seu ministério de juventude.

(c) Ajudar o coordenador do/pessoal do  ministério de ju-
ventude (ou cargo relacionado) a encontrar e encorajar adultos 
e estagiários qualificados a trabalhar com jovens na igreja local.

(d) Desenvolver um acordo para todos os trabalhadores 
jovens voluntários adultos.

(e) Encorajar e facilitar o avanço da educação para o co-
ordenador de /pessoal para ministérios de juventude (ou cargo 
relacionado) e pessoal relacionado outros em liderança com 
a juventude.

(f) Ser informado de e cumprir as politicas, procedimen-
tos e requisitos de segurança de crianças a serem seguidos 
pela igreja local.

(g) Encorajar e educar os jovens sobre possíveis carreiras 
em ministério profissional e como considerar qualquer cham-
amento vocacional e oportunidade de servir. 

(h) Ser um recurso para outras igrejas interessadas em 
começar ou revitalizar o ministério dos jovens nas suas 
próprias igrejas locais.

(i) Educar os jovens e adultos na Igreja Metodista Unida 
como igreja conexional ao encorajar e apoiar a participação 
de jovens e adultos em conferências distritais, anuais, jurisdi-
cionais e centrais e outros ministérios de Igreja geral. 

(j) Promover e formar pessoas sobre o Fundo de Serviço 
da Juventude.

(k) Promover os ministérios de campismo e de retiro na 
igreja local.

(l) Promover, introduzir e encorajar os jovens e jovens 
adultos a tornar-se activos no ministério de campus Metodista 
Unido quando frequentam uma faculdade ou universidade.

(m) É muito recomendado que o conselho desenvolva um 
orçamento de programa para o seu ministério.

(n)(m) Capacitar a juventude a serem participantes totais 
e lideres activos na Igreja Metodista Unida.

(o)(n) Consultar o pastor/pessoal do comité de relações 
da paróquia sobre: 1) desenvolver descrições escritas de car-
gos; 2) nomear; 3) avaliar o desempenho do trabalho do co-
ordenador do/pessoal para  ministérios de jovens (ou posição 
relacionada) e qualquer outro voluntário e pessoal pago rela-
cionado com o ministério de jovens na igreja local.

d) o coordenador/pessoal de ministérios de jovens adul-
tos e o conselho de jovens adultose a equipa de liderança jo-
vem, quando organizado, será responsável por recomendar ao 
conselho da igreja as actividades, enfases do programa e con-
textos para jovens adultos, reunir nomes e endereços de to-
dos os estudantes universitários para enviar para o ministério 
de campus ou capelão da faculdade ou universidade que os 
estudantes frequentam, encorajar os estudantes universitári-
os a participar no ministério do Campus Metodista Unido, e 
recomendar oportunidades para a congregação apoiar e par-
ticipar com os ministérios de campus de conferência anual e 
faculdades e universidades de conferência anual.

Justificação:
Estas alterações clarificam a função de e capacitam os 

jovens para o ministério na igreja local. As alterações também 
dão à igreja local flexibilidade sobre como organiza os seus 
ministérios de jovens.

¶256 .4 .

Número de Petição: 60269-LC-¶256.4; Hanke, Gilbert C. 
- Nashville, TN, EUA para a Comissão Geral dos Homens 
Metodistas Unidos.

Eliminar Nomes

Emendar ¶ 256.4 do Livro da Disciplina como se segue:
¶ 256.4) O ministério de escutismo através das agências 

que servem a juventude cívicaAs agências que servem a ju-
ventude cívica e os ministérios de escutismo oferecem outro 
contexto para o ministério das crianças, juventude, os seus 
líderes e as suas famílias. Estas oportunidades irão incluir os 
Boy Scouts of America, Girl Scouts of the USA, Camp Fire 
USA, 4-H ou outras organizações adequadas nas conferên-
cias centrais. O programa de prémios Os Programas de Ac-
tividades Religiosas para a Juventude pode serestá disponível 
para todos os participantes de nível etário do programa de 
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educação da igreja local, incluindo a catequese, ministério da 
juventude e ministérios de escutismoe ministério de escutis-
mo.

Justificação:
1. Podem existir muitas outras organizações com as quais 

nos relacionamos, que não estão listadas em lugar nenhum na 
Disciplina

2. Cada uma destas organizações, assim como a CGHMU, 
pode terminar esta relação com uma carta

3. As listas actuais de organizações aprovadas e organi-
zações afiliadas serão adicionadas a GCUMM.

¶258 .2 .

Número de Petição: 60055-LC-¶258.2-G; Kenaston, Judi 
M. - Charleston, WV, EUA para a Conferência Anual da 
Virgínia Ocidental.

Membros PPRC em Cargos Múltiplos

Emendar ¶ 258.2 por eliminação como se segue:
Será eleito anualmente pela conferência do cargo em cada 

igreja local um comité sobre relações pastor-paróquia . . .

Justificação:
O parágrafo 258.2 contradiz-se, indicando num local que 

o Comité sobre Relações Pastor-Paróquia é um comité do 
cargo representando cada igreja local (2C) e em outro indica 
que o comité será eleito “em cada igreja local”. Esta petição 
procura clarificar que este é um comité de cargo. 

¶258 .2a .

Número de petição: 60210-LC-¶258.2a-G; Ryder, Jack 
E. - LaGrange Park, IL, EUA para a Conferência Anual de 
Illinois do Norte.

Estado de membro PPRC

Emendar ¶ 258 como se segue:
¶ 258 . 2. Haverá eleição anualmente por ordem da con-

ferência em cada igreja local um comité sobre as relações de 
pastor-paróquia . . . 

a) O comité será composto por não menos do que cinco e 
não mais do que nove pessoas representantes do total. Um dos 
membros deverá ser um jovem adulto e um membro poderá 
ser um jovem. Para além dos cinco a nove membros eleitos, o 
líder leigo e o membro leigo da conferência anual deverão ser 
membros. Nenhum funcionário . . .

Justificação:
Isto esclarece o estado de membro do comité de relações 

pastor-paróquia, ao especificar que o líder e o membro leigo 
da conferência anual são adicionais aos eleitos.

¶258 .2g12 .

Número de petição: 60839-LC-¶258.2g12-G; Schoeni, 
Elizabeth A. - Prairie Village, KS, EUA. 20 Petições 
similares

Responsabilidades da S/PPRC

Emendar ¶ 258.2g12 conforme a seguir:
(12) Recomendar ao conselho da igreja, após consulta 

com o pastor, o profissional, e outras posições de funcionários 
(independentemente se funcionário ou contrato) necessários 
para executar o trabalho da igreja ou cargo. O comité e o pas-
tor deverão recomendar ao conselho da igreja uma declaração 
por escrito de política e procedimentos relativos ao processo 
de admissão, contratação, avaliação, promoção, aposentação, 
e demissão de funcionários que não estejam sujeitos à no-
meação episcopal como clero ordenado. Até que esta política 
seja adoptada, o comité e o pastor terão o direito de admitir, 
contratar, avaliar, promover, aposentar e demitir funcionários 
não nomeados. As políticas de emprego para o pessoal não 
nomeado deverá proibir a discriminação na admissão, con-
tratação, avaliação, promoção, aposentação e demissão de 
pessoal leigo com base na idade, raça, género, identidade de 
género, orientação sexual ou estado civil. Quando pessoas são 
admitidas ou contratadas . . .

Justificação:
A discriminação contra funcionários leigos com base na 

idade, raça, género, identidade de género, orientação sexual 
ou estado civil diminui o testemunho da Igreja e prejudica o 
candidato e/ou funcionário.

¶258 .4 .

Número de Petição: 60057-LC-¶258.4-G; Kenaston, Judi 
M. - Charleston, WV, EUA para a Conferência Anual da 
Virgínia Ocidental.

Restrição de Liderança Financeira para 
Familiares do Clero

Emendar ¶ 258.4 por adição:
 . . . As posições do tesoureiro e secretário financeiro não 

devem ser combinadas e mantidas por uma pessoa, e as pes-
soas com estas posições não devem ser familiares directos.

 Nenhum familiar directo de qualquer clero nomeado 
pode servir como tesoureiro, presidente financeiro, secretário 
financeiro, contador, nem servir em qualquer posição paga ou 
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não paga com responsabilidades do comité financeiro, como 
aqui descrito. Estas limitações aplicar-se-iam apenas à igreja 
ou cargo onde o clero servir.

 O comité financeiro irá dar . . .

Justificação:
Isto ajuda a proteger a igreja e o clero nomeado mesmo 

da aparência de actos indevidos e é similar à proibição dos 
familiares do clero nomeado servir no Comité de Relações da 
Paróquia Pessoal/Pastor (2012 Disciplina, 258.2a).

¶258 .4 .

Número da Petição: 60125-LC-¶258.4-G; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Acesso aos Registos

Acrescentar a seguinte frase no final do terceiro parágrafo 
do ¶ 258.4:

Todos os membros do Comité, incluindo o(s) pastor(es), 
devem ter acesso aos registos financeiros das igrejas locais, 
inclusive aos registos de ofertas.

Justificação:
O Parágrafo 340.2c(2)(f) ordena que os presbíteros e os 

pastores autorizados “tratem de todos os registos e obrigações 
fiscais da igreja” e que “se certifiquem da exactidão de todos 
os registos . . . financeiros apresentados pela igreja local à 
Conferência Anual.” Todos os que prestam serviços como pa-
stores nas igrejas locais não podem conhecer essas obrigações 
se não tiverem acesso a elas . . . 

¶258 .4 .

Número de petição: 60611-LC-¶258.4-G; Marden, Bonnie - 
Chelmsford, MA, EUA.

Responsabilidade financeira

Alterar o terceiro parágrafo ¶ 258.4 como se descreve:
. . . para cumprir o orçamento adoptado pelo Conselho da 

Igreja. Para garantir a representação dos doadores e relações 
com parceiros do ministério, o secretário financeiro deve 
analisar os registos de donativos com o pastor, e os adminis-
tradores devem comunicar todos os contratos de utilização de 
imóveis ao comité financeiro para desenvolvimento orçamen-
tal. Deve administrar . . .

Justificação:
Dar é parte do nosso convénio de estado de membro e o 

planeamento saudável exige boa informação e dados. A vitali-
dade congregacional, capacidade de missão e cuidos pastorais 

para todos os membros e constituintes melhora significativa-
mente quando as congregações incluem o pastor na represen-
tação das relações de donativos e contratos financeiros docu-
mentados que têm impacto nos recursos congregacionais. 

¶260 . 

Número de Petição: 61009-LC-¶260; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, EUA.

Solução Jurisdicional Orgânica – Procedimentos 
de Transferência para Igrejas 

Emendar ¶ 260: Uma igreja local pode ser transferida 
de uma conferência anual para outra na qual esteja geografi-
camente localizada por dois terços dos votos dos membros 
professos que estejam presentes e com direito a votar em cada 
uma das seguintes: (1) a conferência do cargo, (2) uma re-
união congregacional da igreja local afectada e (3) cada uma 
das duas conferências anuais envolvidas. Após comunicação 
das maiorias necessárias pelo bispo ou bispos em questão, a 
transferência passará a ser imediatamente efectiva. Os votos 
exigidos podem ter origem na igreja local ou numa das con-
ferências anuais envolvidas e terão efeito independentemente 
da ordem. Em cada caso, dois terços dos votos daqueles pre-
sentes e que votam irão permanecer em vigor excepto e até 
anulados antes da conclusão da transferência por um voto de 
uma maioria daqueles presentes e que votam.  As seguintes 
disposições estarão em vigor para qualquer igreja local nos 
Estados Unidos da América.: 

1. Não obstante outras disposições Disciplinares, uma  
igreja local pode transferir de uma conferência anual para 
outra por dois terços de voto maioritário dos membros pro-
fessantes que estão presentes e que votam numa conferên-
cia de igreja sob as disposições e limitações definidas neste 
parágrafo. 

2. Um superintendente distrital não irá recusar o pedido 
de uma conferência de igreja com o objectivo de considerar 
uma afiliação de nova conferencia se as seguintes condições 
forem satisfeitas: 

a) o pedido é efectuado pelo conselho da igreja (ou órgão 
equivalente) ou 10 por cento do estado de membro profes-
sante da igreja local, e

b) o pedido para uma conferência de igreja é efectuado 
num prazo não inferior a 48 meses de qualquer voto da con-
ferência de igreja anterior na afiliação da conferência anual, e

c) o gabinete da conferência anual à qual a congregação 
procura juntar-se como indicado pelo voto de 2/3 da maioria, 
verificado por escrito, de que estão dispostos e são capazes de 
receber e supervisionar a congregação.

3. As seguintes regras entrarão em vigor para congre-
gações que se transferem de uma conferencia anual para 
outra:
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a) A transferência entrará em vigor a 1 de Julho do ano 
após o voto, excepto outra data seja permitida após o bispo e 
gabinete da conferência terem saído.

b) A congregação local irá continuar a pagar repartições à 
sua conferência de origem num prazo não inferior a 18 meses 
após a conclusão da transferência, subtraído repartições que 
podem suportar directamente benefícios pagos ao clero. A 
congregação irá continuar a pagar essas repartições até que o 
pastor líder que sirva na altura do voto permaneça nomeado 
na igreja. Se as repartições avaliadas para a igreja local rep-
resentarem mais de cinco por cento do orçamento anual da 
conferência anual de origem, a igreja irá continuar a pagar 
repartições para aquela conferência durante mais 12 meses 
para cada por cento total a mais de cinco por cento do orça-
mento da conferência anual que as suas repartições tenham 
representado na altura da sua transferência. No entanto, as 
congregações devem começar a pagar qualquer apoio de 
benefício do clero avaliado pela sua nova conferência a partir 
da data da transferência.

c) As conferências anuais podem renunciar ou diminuir a 
quantia das repartições devidas por uma igreja que transfere 
por pedido da congregação e um voto afirmativo maioritário 
da sessão da conferência anual.

d) As conferências anuais podem avaliar uma quota das 
responsabilidades da conferência para igrejas que saem desde 
que essas responsabilidades sejam compensadas pelos activos 
da conferencia calculado pela mesma fórmula proporcional. 

e) A congregação local não começará a pagar repartições à 
sua nova conferência até que todas as repartições devidas à sua 
conferência de origem desde o tempo da transferência sejam 
totalmente pagas, excepto para as categorias de repartições que 
suportam directamente os benefícios devidos ao clero.

f) Os membros leigos da conferência anual terão o di-
reito de participar e votar na sessão da conferência anual de 
que estão a sair enquanto a transferência está pendente mas 
não serão elegíveis para eleição como delegado daquela con-
ferência anual para a conferência jurisdicional ou Conferên-
cia Geral.

Justificação:
Este é apenas um item de uma ordem de trabalhos legis-

lativa maior para atingir a unidade amigável na IMU através 
da “Solução Jurisdicional Orgânica”. Este item define um 
processo justo em que as congregações se podem transferir 
para uma nova conferencia anual. As transferências podem 
ser necessárias para evitar violações de consciência. Consul-
tar jurisdictionalsolution.org.

¶2500 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60811-LC-¶2500-G; Dragonette, Karin - 
Reynoldsburg, OH, EUA. 1 Petição similar

Desafiliação

Adicionar novo parágrafo 
¶ 2548 . Devolução da Carta da Igreja Local e Desafil-

iação por Motivo de Consciência—Uma igreja local pode de-
volver sua carta da Igreja Metodista Unida e desafiliar com 
base na declaração da igreja local que encontra-se em um 
conflito irreconciliável por motivos de consciência com as 
provisões do Livro de Disciplina da Igreja Metodista Unida 
sobre a prática da homossexualidade e a bênção das uniões 
homossexuais. Esta desafiliação requerirá:

a) O mínimo de noventa (90) dias para o estudo e o dis-
cernimento por parte da congregação

b) O voto afirmativo de dois-terços (66,7 por cento) dos 
membros professos da igreja presentes e a votarem durante 
uma  conferência devidamente convocada

c) Outras provisões do Livro de Disciplina não serão um 
proibição para tal desafiliação

Perante esta devolução e desafiliação, a igreja local de-
verá ser libertada das provisões de ¶2501 e deverá reter todos 
os direitos de sua propriedade e fundos, desde que dívidas 
sobre tal propriedade e outras dívidas pagáveis pela igreja lo-
cal sejam assumidas pela igreja local. No evento de tal acção 
proposta, o bispo, o gabinete, o junta da conferência anual dos 
curadores, e outros indivíduos apropriados da Igreja Meto-
dista Unida facilitarão a administração ordenada e atempada 
deste processo.

[Renumerar os parágrafos seguintes ao ¶¶ 2548-2551 ex-
istente.]

Justificação:
Uma aliança cumprida somente por estruturas legais não 

pode ter força moral ou coerência espiritual necessária para a 
verdadeira unidade em Cristo ou na igreja. Nossa aliança não 
deve ser cumprida somente por cláusulas de confiança e pro-
gramas de aposentação, mas pela vontade em caminharmos 
juntos e vivenciar inteiramente a aliança . . . 

¶2500 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60812-LC-¶2500-G; Graves, Russ - 
Melbourne, FL, EUA. 9 Petições similares

Desafiliação

Adicionar novo ¶ 2548 conforme a seguir:
¶ 2548 . Devolução da Carta da Igreja Local e Desafil-

iação por Motivo de Consciência—Devido a um conflito ac-
tual profundo com relação à posição da igreja sobre a prática 
da homossexualidade e a bênção das uniões homossexuais, 
uma igreja local pode devolver sua carta da Igreja Metodista 
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Unida e desafiliar com base na declaração da igreja local que 
por motivos de consciência, testemunho ou missão, pode mel-
hor servir a Cristo e seu reino não estando afiliado com a Igre-
ja Metodista Unida e sua conferência anual. Esta desafiliação 
requerirá:

a) O mínimo de noventa (90) dias para o estudo e o dis-
cernimento por parte da congregação

b) O voto afirmativo de dois-terços (66,7 por cento) dos 
membros professos da igreja presentes e a votarem durante 
uma  conferência devidamente convocada

c) Re-pagamento à conferência anual de qualquer valor 
investido pela conferência nesta igreja local através de sub-
sídios ou empréstimos nos últimos cinco (5) anos. O valor a 
ser pago deverá incluir os pagamento feitos ao clero da igre-
ja local pela conferência anual, tais como apoio aos salários, 
mas não deverá incluir subsídios para fornecer o seguro de 
saúde. 

d) Pagamento à conferência anual das repartições inte-
grais do ano actual e um valor adicional igual a duas vezes as 
repartições do ano actual

e) Outras provisões do Livro de Disciplina não serão um 
proibição para tal desafiliação. 

Perante esta devolução e desafiliação, a igreja local de-
verá ser libertada das provisões de ¶ 2501 e deverá reter todos 
os direitos de sua propriedade e fundos, desde que dívidas 
sobre tal propriedade e outras dívidas pagáveis pela igreja lo-
cal sejam assumidas pela igreja local. No evento de tal desa-
filiação proposta, o bispo, o gabinete, o junta da conferência 
anual dos curadores, e outros indivíduos apropriados da Ig-
reja Metodista Unida facilitarão a administração ordenada e 
atempada deste processo.

[Renumerar os parágrafos seguintes ao ¶¶ 2548-2551 ex-
istente.]

Justificação:
Apesar dos esforços em preservar a unidade da Igreja, 

persistem algumas diferenças irreconciliáveis sobre a prática 
da homossexualidade. A Igreja precisa valorizar as consciên-
cias do nosso povo e oferecer uma forma honrada para aque-
les cujas consciências são violadas para a desafiliação sem a 
perda de propriedade e na forma de afirmação do ministério. 
Para . . .

¶2533 .2 .

Número da Petição: 60158-LC-¶2533.2; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Adequada Cobertura do Seguro

Alterar o ¶ 2533.2 da seguinte forma:

O Conselho de Administraçãoreverá anualmentecompara 
anualmente a existência e a adequabilidade do património da 
igreja, responsabilidade e delitodas coberturas de seguro da 
igreja com um inventário dos seguros anualmente publicado 
pelo Conselho Geral de Finanças e Administraçãorelativo ao 
património, ao edifício e aos equipamentos da própria igreja. 
O Conselho de Administração deverá igualmente rever todos 
os anos a justeza dos seguros pessoais. O objectivodestas de-
starevisãorevisões é assegurar que a igreja, o seu património e 
os seus colaboradores se encontram devidamente protegidos 
contra riscos. O Conselho deverá incluir no seu relatório à 
Conferência do Cargo (¶ 2550.7) os resultados da sua revisão 
e quaisquer as recomendações necessárias para atempada-
mente conduzir a igreja em concordância com o inventário 
publicadoque ela considere indispensável.

Justificação:
Esta alteração proporciona orientação e autorização às 

juntas de curadores da igrejas locais assegurando que os ac-
tivos da comunidade religiosa se encontram protegidos por 
uma adequada cobertura de seguro.

¶2533 .6

Número de petição: 60739-LC-¶2533.6-G; McCart, Sharon 
Rae - Irvine, CA, EUA para o Comité dos Ministérios da 
Incapacidade da Igreja Metodista Unida - Saúde Global 
- GBGM.

Auditorias de acessibilidade

Emendar a Disciplina  ¶ 2533.6
A junta de curadores, em cooperação com os representantes 

dos ministérios da saúde e bem-estar, deverão conduzir, ou le-
varão a à condução de uma auditoria anual de acessibilidade de 
seus edifícios, terrenos e instalações para descobrir e identificar 
as barreiras físicas, arquitectónicas e comunicativas existentes a 
impedir a participação completa de pessoas com incapacidades 
como também fará planos e determinará as prioridades para a 
eliminação de todas estas barreiras. Os membros da congregação 
ou da comunidade com incapacidades, membros familiares de 
pessoas com incapacidades, construtores ou arquitectos ou profis-
sionais de reabilitações, são altamente incentivados a envolver-
em-se na condução da auditoria. A Auditoria de Acessibilidade 
para as igrejas será utilizada para completar os relatórios anuais 
da igreja e/ou da conferência do cargo. Uma cópia da auditoria 
será enviada para a conferência do comité dos problemas de inca-
pacidades ou outra entidade de conferência com responsabilidade 
sobre as questões de incapacidade.

Justificação:
Incluir pessoas familiarizadas com as exigências de 

acessibilidade e necessidades individuais torna a audito-
ria muita mais eficaz. O envio da auditoria ao comité dos 
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problemas de incapacidades permite o rastreamento e per-
mite que o comité ofereça assistência (financeira ou outra) 
conforme necessário.

¶2549 .

Número de Petição: 60004-LC-¶2549-G; Paige, Peggy - 
Ingalls, MI, EUA para Defensores Rurais MU.

Disposição de Propriedade de Igreja Local 
Fechada

Eliminar ¶ 2549 e substituir com o seguinte:
¶ 2549. Disposição de Propriedade de uma Igreja Local 

Fechada—1. Excepto como providenciado em ¶ 2548.3, o su-
perintendente de distrito pode, de acordo com este parágrafo, 
recomendar o encerramento de uma igreja local após verificar 
se:

a) A igreja local não serve o objectivo para o qual foi 
organizada ou criada (¶¶ 201-204); ou

b) A propriedade da igreja local já não é usada ou man-
tida pelos seus membros como local de adoração divina da 
Igreja Metodista Unida.

2. Procedimento—a) Antes de uma recomendação para 
fechar uma igreja local, o superintendente de distrito irá:

(1) Orientar a congregação numa avaliação do seu poten-
cial como definido em ¶ 213, em consultoria com a agência 
adequada com a responsabilidade da paróquia da conferência 
e estratégia de desenvolvimento da comunidade;

(2) Obter e considerar uma opinião de aconselhamento 
legal relativamente à existência de qualquer inversão, possi- 
bilidade de inversão, direito de reaquisição ou limitações sim-
ilares para beneficio de qualquer parte;

(3) Desenvolver, em consultoria com a junta de distrito 
adequada do local e edifício da igreja, um plano para futura 
utilização de toda a propriedade real e pessoal, tangível e in-
tangível da igreja local; e

(4) Desenvolver um plano para a transferência dos mem-
bros da igreja local (¶ 229).

b) Após recomendação pelo superintendente de distri-
to, e com o consentimento do bispo presidente, uma maio-
ria dos superintendentes de distrito, e a junta de distrito 
adequada do local e edifício da igreja, a conferência anual 
pode declarar a igreja local fechada. Se a conferência an-
ual fechar uma igreja local, o direito a toda a propriedade 
real e pessoa, tangível e intangível da igreja local será 
imediatamente transferido para o conselho de fiduciários 
da conferência anual, que irá manter a dita propriedade 
para o beneficio da conferência anual.

c) O conselho de fiduciários da conferência anual pode 
reter, vender, alugar ou de outro modo dispor da propriedade 
de uma igreja local fechada de acordo com a indicação da 
conferência anual, se alguma. Será o dever do conselho de 

fiduciários da conferência anual remover, até à medida do 
praticável ou necessário, todas as insignias e símbolos Cris-
tãos e Metodistas Unidos de tal propriedade. No caso de per-
da, danos a ou destruição de tal propriedade da igreja local, 
o conselho de fiduciários da conferência anual, enquanto rep-
resentante legalmente autorizado de tal igreja local, está au-
torizado a reivindicar ou colher quaisquer seguros aplicáveis. 
Se o conselho de fiduciários da conferência anual vender ou 
alugar a propriedade, deve ser dada consideração a vender 
ou alugar a propriedade a uma das outras denominações rep-
resentadas na Comissão sobre Cooperação Pan-Metodista e 
União.

d) Se a conferência anual encerrar qualquer igreja local, 
a falha em concluir quaisquer dos passos anteriores não irá 
invalidar tal encerramento.

3. Procedures Ad Interim—a) No momento entre ses-
sões da conferência anual, uma igreja local pode transferir 
a titularidade de forma voluntária de toda a sua proprie-
dade real e pessoal, tangível e intangível para o conselho 
de fiduciários da conferência anual após os procedimentos 
definidos em ¶ 2540 ou ¶ 2541. Em tal caso, o conselho de 
fiduciários da conferência anual irá manter ou eliminar tal 
propriedade à sua discrição, de acordo com qualquer regra 
em vigor da conferência anual. Quando reunir da próxima 
vez, a conferência anual irá decidir se fecha formalmente a 
igreja local.

b) A qualquer momento entre sessões da conferên-
cia anual, caso o bispo presidente, a maioria dos super-
intendentes de distrito e o conselho distrital do local e 
edifício da igreja, todos consentirem, podem, à sua dis-
crição, declarar que existem circunstâncias que requerem 
a protecção imediata da propriedade da igreja local, para 
o beneficio da denominação. Em tal caso, a titularidade de 
toda a propriedade real e pessoal, tangível e intangível da 
igreja local será transferida para o conselho de fiduciários 
da conferência anual que podem deter ou dispor de tal pro-
priedade à sua discrição, sujeito a qualquer regra em vig-
or da conferência anual. As circunstâncias exigentes in-
cluem, mas não estão limitadas a, situações onde a igreja 
local já não cumpre o objectivo para o qual foi organizada 
ou criada (¶¶ 201-204) ou onde a propriedade da igreja 
local já não é usada ou mantida pelos seus membros como 
local de oração divina da Igreja Metodista Unida. Quando 
reunir da próxima vez, a conferência anual irá decidir se 
fecha formalmente a igreja local.

4. Todas as escrituras, registos e outros documentos ofi-
ciais e legais, incluindo o conteúdo do fundamento, de uma 
igreja local serão recolhidos pelo superintendente de distrito 
e serão depositados para salvaguarda permanente junto da a 
comissão da conferência anual sobre arquivos e história.

5. O conselho fiduciário da conferência anual irá rev-
er todas as doações em fundo, activos de quaisquer fundos 
de dotações e activos de qualquer fundação da igreja local 
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fechada. O conselho de fiduciários da conferência anual irá 
dispor da propriedade à sua discrição, a não ser de outro modo 
indicado pela conferência anual ou como requerido por lei.

6. Qualquer doação, legado, anuidade ou outro beneficio 
associado a uma igreja local fechada tornar-se-á propriedade 
do conselho de fiduciários da conferência anual. O conselho 
de fiduciários da conferência anual irá dispor da propriedade 
à sua discrição, a não ser de outro modo indicado pela con-
ferência anual ou como requerido por lei.

7. Se uma igreja local num centro urbano com mais de 50 
000 habitantes for fechada, quaisquer rendimentos da venda 
da sua propriedade têm de ser usados para ministérios novos/
existentes dentro das comunidades transaccionais urbanas, 
como descrito em ¶ 212, e de acordo com o plano estratégico 
do ministério urbano da conferência anual.

8. Após a descontinuação e abandono de uma igreja local, 
a doação da dita propriedade pode ser realizada a uma orga-
nização sem fins lucrativos e que tenha valores consistentes 
com os valores da Igreja Metodista Unida e consistente com a 
nossa herança Wesleyana, teologia e política Metodista Unida 
que dará início, aumentará ou continuará o trabalho e visão do 
ministério junto dos pobres nessa comunidade.

Justificação:
Esta reformulação remove linguagem e terminologia 

confusa, destaca de forma mais clara os passos que têm de ser 
tomados para fechar uma igreja local, e descreve como gerir a 
propriedade fechada da igreja. Também dá uma opção para a 
doação da propriedade para melhorar o ministérios junto dos 
pobres em ambiente rural . . .

¶2549 .

Número da Petição: 60104-LC-¶2549-G; Stanovsky, 
Elaine - Greenwood Village, CO, EUA pela Junta Geral de 
Discipulado.

Disposição acerca do Património da Igreja Local

Alterar o parágrafo ¶ 2549 da seguinte forma: 
 Encerramento ou Abandono do Património da Igreja Lo-

cal—1. Antes de uma recomendação feita por um superinten-
dente distrital para a descontinuidade do uso de património 
da igreja como igreja local, ao abrigo do parágrafo ¶ 2549.2 
sobre este assunto, ou antes de qualquer acção tomada pelos 
curadores da conferência anual relativa ao pressuposto de que 
qualquer propriedade da igreja local esteja abandonada de 
acordo com o parágrafo ¶ 2549.3, o superintendente distrital 
deverá procurar e considerar uma opinião de um consultor 
jurídico tendo em vista a existência de qualquer reversão, 
possibilidade de reverter, direito de reaquisição ou quaisquer 
restrições similares para benefício de ambas as partes.  

2. Descontinuação—a) Antes de uma recomendação feita 
por um superintendente distrital, que de forma concertada com 
a agência adequada transfira a responsabilidade da conferência 
da paróquia e a estratégia para o desenvolvimento da comuni-
dade  da estratégia para o desenvolvimento da conferência con-
gregacional, para que uma igreja local seja encerrada, o super-
intendente distrital deverá efectuar uma análise do potencial da 
congregação tal como é indicado no ¶ 213. Uma recomendação 
de encerramento deverá incluir a recomendaçãorecomendações 
quanto ao futuro uso do património e para onde o conjunto dos 
membros (¶ 229) e os direitos de todos os patrimónios imo-
biliários e pessoais, materiais e imateriais da igreja local irão 
ser transferidos. Perante uma recomendação segundo a qual 
uma igreja local já deixou de desempenhar os objectivos para 
os quais fora organizada e incorporada (¶¶ 201-204), com o 
consentimento do bispo presidente, da maioria dos superinten-
dentes distritais, e do conselho distrital dos estabelecimentos e 
edifícios da igreja do distrito no qual a acção tem lugar, a con-
ferência anual deve declarar qualquer igreja local dentro dos 
seus limites como encerrada. 

 b) Se uma igreja foi encerrada pela conferência anual 
sem qualquer indicação quanto ao futuro da propriedade, os 
patrimónios imobiliários e pessoais, materiais e imateriais 
serão alienados como se fossem propriedade abandonada da 
igreja local (¶ 2549.3).  

 c b) Se a conferência anual declara como encerrada 
qualquer igreja local, a falha em completar qualquer um 
dos passos anteriores não invalidará esse encerramento. 

3. Abandono—Quando o património de uma igreja lo-
cal deixou de ser utilizado, guardado ou mantido pelos seus 
membros como um local de culto divino, o património deve 
ser considerado como abandonado, e quando uma igreja local 
já deixou de desempenhar os objectivos para os quais fora 
organizada e incorporada (¶¶ 201-204), com o consentimen-
to do bispo presidente, a maioria dos superintendentes dis-
tritais e da junta distrital dos estabelecimentos e edifícios da 
igreja, os curadores da conferência anual podem assumir o 
controlo dos patrimónios imobiliários e pessoais, materiais e 
imateriais. Se existirem circunstâncias que tornem necessária 
uma qualquer acção imediata, os curadores da conferência de-
verão dar preferência a outras denominações representadas na 
Comissão para a Cooperação e União Pan-Metodista. Os ad-
ministradores da Conferência podem avançar com a venda ou 
o arrendamento do dito património, colocar os rendimentos 
numa conta criadora de juros, e aconselhar a disposição dos 
procedimentos em harmonia com a política da conferência an-
ual.  utilizar os procedimentos em harmonia com o ¶ 2549.5. 
Será dever dos curadores da conferência anual mandar retirar 
dessa propriedade, da forma mais razoável possível, todos os 
símbolos e insígnias Cristãos e da Igreja. Em caso de perda, 
danos ou destruição de tais propriedades da Igreja local, os 
curadores de conferência anual, como representantes dev-
idamente e legalmente autorizados dessa Igreja local, estão 
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autorizados a requerer, e a receber, sobre quaisquer apólices 
de seguro aplicáveis.10 

4. Todas as escrituras, registos e outros documentos ofi-
ciais e legais, incluindo os conteúdos da pedra angular, de 
uma igreja que foi declarada como abandonada ou encerrada 
deverão ser reunidos pelo superintendente distrital do distrito 
em que a dita igreja se localizava e deverão ser depositados 
para permanente custódia na Comissão de Arquivos e História 
da Conferência Anual. 

5. Todas as ofertas mantidas em custódia, os activos de 
quaisquer fundos doados e de qualquer fundação da Igreja, 
serão revistos como fazendo parte dos activos de qualquer 
fundação da Igreja e considerados como fazendo parte desse 
encerramento ou abandono. Tais activos deverão passar a ser 
administrados pela conferência anual, excepto se instruído 
de outra forma por alguma acção legal. A junta de curadores 
da conferência anual é incentivada a utilizar os rendimen-
tos líquidos (preço de venda excepto todas as despesas dela 
decorrentes e incluindo, mas não apenas, seguros, taxas, ou a 
manutenção, reparação, gestão, compra e venda do patrimó-
nio) resultantes da venda dos bens imobiliários, incluindo ter-
reno, construções da igreja e outras habitações, como resulta-
do do fecho e venda do património de uma igreja encerrada ou 
abandonada, para prover terras e edifícios para novas igrejas, 
novas comunidades de fé, novos ministérios missionários, re-
localização de igrejas e construção de novas instalações mul-
ticampus com o propósito de expandir a Igreja Evangélica. 
Os capitais disponíveis, incluindo os juros vencidos ou divi-
dendos, são destinados a ser usados seja onde for que a con-
ferência anual considere serem mais necessários, sem olhar 
às fronteiras de distrito, à excepção das restrições constantes 
do parágrafo ¶ 2549.7. O Bispo e o Gabinete são encorajados 
a aconselharem-se com o corpo directivo da Conferência An-
ual e/ou responsáveis pelos pareceres da Conferência para o 
desenvolvimento de novas igrejas na determinação do melhor 
uso a dar aos capitais disponíveis. O Bispo e o Gabinete são 
encorajados a proceder a uma determinação final quanto ao 
desembolso dos capitais disponíveis.  

6. Quaisquer dádivas, legados, bens testamentários, 
anuidades, ou outros proveitos destinados a encargos pasto-
rais ou a uma Igreja local Outros patrimónios e activos, in-
cluindo bens materiais e imateriais, activos provenientes de 
qualquer doação, activos de qualquer fundação da Igreja e 
qualquer outro activo similar que provenham ou se tornem di-
sponíveis após uma Igreja ter sido encerrada ou abandonada, 
devem ser utilizados pela junta de curadores da conferência 
em conformidade com a política seguida pela conferência an-
ual. Recomenda-se que a primazia deve ser dada a propostas 
e programas que apontem para o arranque de novas igrejas, 
novas comunidades de fé, novos ministérios missionários, 
recolocação de igrejas e construção de novas igrejas através 
de facilidades de multicampus com o propósito de expandir a 
Igreja Evangélica, quando for determinante a forma em como 
esses activos provenientes do encerramento ou abandono de 
igrejas foram utilizados.  

Justificação:
A mudança proposta fornece uma consistente consoli-

dação de pontos de partida no interior da Conferência Anual 
tendo como intuito a expansão da Igreja Evangélica através 
do arranque de novas igrejas e de novas comunidades de fé. 

¶2549 .

Número de petição: 60159-LC-¶2549-G; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.1 Petição similar

Propriedade das Igrejas Encerradas

Eliminar o parágrafo ¶ 2549 e substituir pelo seguinte:
¶ 2549. Disposição  de Propriedade de uma Igreja Lo-

cal Encerrada—1. Excepto como previsto no ¶ 2549.3, o 
superintendente de distrito pode, em conformidade com este 
parágrafo, recomendar o encerramento de uma igreja local, 
mediante uma constatação de que:

a) A Igreja local já não serve ao propósito para o qual foi 
organizada ou incorporada (¶¶ 201-204); ou

b) A propriedade da Igreja local já não é usada, mantida 
ou  conservada pela seus membros  como um lugar de culto 
divino da Igreja Metodista Unida.

2. Procedimento—a) Antes de uma recomendação para 
encerrar uma igreja local, o superintendente de distrito deve:

(1) Guiar a congregação numa avaliação do seu potencial 
como descrito no ¶ 213, em consulta com a agência apropriada 
com responsabilidade designada da conferência de paróquia e 
estratégia de desenvolvimento da comunidade;

(2) Obter e considerar um parecer do departamento 
jurídico da existência de qualquer reversão, possibilidade de 
reverter, direito de recompra, ou restrições semelhantes para 
o benefício de qualquer uma das partes;

(3) Desenvolver, em consulta com a junta de distrito ap-
ropriada de localização e construção da Igreja, um plano para 
o uso futuro de todos os bens reais e pessoais, tangíveis e 
intangíveis da Igreja local; e

(4) Desenvolver um plano para a transferência dos mem-
bros da Igreja local (¶ 229).

b) Sob a recomendação do superintendente de distrito e 
com o consentimento do bispo presidente, a maioria dos su-
perintendentes de distrito e o conselho de distrito apropria-
do da localização e construção da Igreja, a conferência anual 
pode declarar encerrada uma igreja local. Se a conferência 
anual encerrar uma Igreja  local, o título de toda a proprie-
dade real e pessoal, tangível e intangível da Igreja local deve 
imediatamente  incorporar-se no conselho de curadores de 
conferência anual, que deve manter a dita propriedade em ga-
rantia para o benefício da conferência anual.

c) O conselho de curadores de conferência anual pode re-
ter, vender, arrendar ou dispor de outra forma da propriedade 
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de uma igreja local encerrada de acordo com a direcção da 
conferência anual, se houver. Deve ser o dever do conselho 
de conferência anual de curadores  de remover, na medida 
em que tal seja possível ou necessário, todas as  insígnias e 
símbolos cristãos e Metodista Unida de tais bens. Em caso 
de perda, danos ou destruição de tais propriedades da Igreja 
local, o  conselho de curadores de conferência anual, como 
sendo o representante devidamente e legalmente autorizado 
de tal Igreja local, está autorizado a requerer, e a receber, so-
bre quaisquer apólices de seguro aplicáveis. Se o conselho 
de conferência anual de curadores vende ou aluga a proprie-
dade, deve ser dada a consideração da venda ou locação da 
propriedade a uma das outras denominações representadas na 
Comissão de Cooperação Pan-Metodista e União.

d) Se a conferência anual encerra qualquer igreja local, a 
falha para completar qualquer um dos passos anteriores não 
invalidará esse fecho.

3. Ad Interim Procedimentos—a) A qualquer momen-
to entre as sessões da conferência anual, uma igreja local 
pode voluntariamente transferir o título de toda a sua pro-
priedade real e pessoal, tangível e intangível para o consel-
ho de curadores de conferência anual de acordo com os pro-
cedimentos estabelecidos no ¶ 2540 ou ¶ 2541. Nesse caso, 
o conselho de curadores de conferência anual deve manter 
ou dispôr dessa propriedade a seu exclusivo critério, sujeito 
a qualquer regra permanente da conferência anual. Quando 
em seguida se reunir, a conferência anual decidirá se encerra 
formalmente a Igreja local.

b) A qualquer momento entre as sessões da conferência 
anual, se o bispo presidente, a maioria dos superintendentes 
de distrito e a junta de distrito apropriada de localização e con-
strução da Igreja e com o consentimento de todos, a seu ex-
clusivo critério, declarar que existem circunstancias exigentes 
que requerem a protecção imediata da propriedade da Igreja 
local, para benefício da denominação. Nesse caso, o título de 
toda a propriedade real e pessoal, tangível e intangível da Ig-
reja local deve imediatamente ser incorporada no conselho de 
curadores de conferência anual que pode manter ou alienar 
essa propriedade, a seu exclusivo critério, sujeito a qualquer 
regra permanente da conferência anual. As circunstancias ex-
igentes incluem, mas não são limitadas a situações onde uma 
igreja local já não serve o propósito para o qual foi organizada 
ou incorporada (¶¶ 201-204) ou onde a propriedade da Igreja 
local já não é usada, mantida ou preservada pelos seus mem-
bros como um lugar de adoração divina da Igreja Metodista 
Unida. Quando em seguida se reunir, a conferência anual de-
cidirá se encerra formalmente a Igreja local.

4. Todos as escrituras, registos e outros documentos ofi-
ciais e legais, incluindo o conteúdo da pedra fundamental, de 
uma igreja local encerrada devem ser recolhidos pelo super-
intendente de distrito e devem ser depositados para guarda 

permanente com a comissão de conferência anual de arquivos 
e história.

5. O conselho de conferência anual de curadores deve 
examinar todos as ofertas mantidas em fundos, bens de quais-
quer fundos de doação e activos de qualquer fundamento da 
Igreja local encerrada. O conselho de conferência anual de 
curadores deve dispor da propriedade a seu critério, a menos 
que instruído de outra forma pela conferência anual ou con-
forme exigido por lei.

6. Qualquer doação, legado, testamento, anuidade ou  
outros benefícios que revertam para uma igreja local encerra-
da passam a ser propriedade do conselho de conferência anual 
de curadores. O conselho de conferência anual de curadores 
deve dispor da propriedade a seu critério, a menos que in-
struído de outra forma pela conferência anual ou conforme 
exigido por lei.

7. Se uma igreja local num centro urbano com uma pop-
ulação de mais de 50.000 é encerrada, qualquer produto da 
venda da sua propriedade  tem de  ser usado para ministéri-
os novos e/ou existentes dentro das comunidades urbanas de 
transição, conforme descrito no ¶ 212 e coerente com o plano 
estratégico do ministério urbano da conferência anual.

Justificação:
Esta reconfiguração remove terminologia e linguagem 

confusa, e descreve mais claramente os passos que têm de ser 
tomados para encerrar uma igreja local e descreve como gerir 
a propriedade da Igreja encerrada.

¶2551 .

Número de petição: 60873-LC-¶2551; Galvan, Elias - EUA 
para os Metodistas Associados em Representação da Causa 
dos Americanos Hispânicos/Latinos.

Relações de aliança em contextos  
de várias etnias e idiomas

¶ 2551 . Relações de aliança em contextos de várias et-
nias e idiomas—O ministério na tradição da IMU baseia-se 
nas noções de parceria e missão. Em situações em que uma 
ou mais igrejas locais partilhem um edifício com uma con-
gregação ou outro grupo que pratique ministérios noutros id-
iomas e/ou com grupos étnicos e raciais diferentes, devem 
estar de acordo com os ¶¶ 202, 206 e 212. O superintendente 
distrital deve consentir essas acções antes da implementação. 
A junta distrital a que se refere a localização e o edifício da 
igreja deve ser informada dessas acções. 

1. Se as congregações forem metodistas unidas, apli-
car-se-á o seguinte:

a) Mediante a acção da(s) conferência(s) da missão en-
volvida(s), a relação de aliança deve ser mutuamente acorda-
da por escrito, incluir uma declaração de finalidade da partilha 
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das instalações e indicar se o acordo é considerado temporário, 
a longo prazo ou permanente. A aliança da relação poderá es-
tipular a representação mútua em órgãos como o conselho de 
igrejas e outras comissões e grupos de trabalho. O conselho 
de fiduciários da igreja titular da propriedade poderá formar 
uma comissão de propriedade composta por representantes 
de cada congregação. Esta disposição tem por objectivo mel-
horar a comunicação entre as duas ou mais congregações a 
fim de coordenar agendas e a utilização do edifício, envolver 
as congregações na manutenção e nos cuidados do edifício 
sob a supervisão do conselho de fiduciários e coordenar pro-
gramas cooperativos.

b) A relação de aliança não exigirá que uma congregação 
metodista unida pague renda a outra igreja metodista unida, 
a uma comunidade de fé ou um ministério social metodis-
ta unido. No entanto, espera-se que cada congregação pague 

uma parte mutuamente acordada das despesas do edifício. 
A relação financeira estabelecida na aliança não se destina a 
gerar lucro nem a contribuir para o orçamento geral (além das 
despesas de serviços de utilidade pública) da igreja local des-
tinatária ou de qualquer outra entidade envolvida na partilha 
das instalações.

Justificação:
Existe um número cada vez maior de novos ministéri-

os metodistas unidos emergentes como resultado da aproxi-
mação de pessoas de diferentes raças e etnias que necessitam 
de partilhar as instalações com as congregações existentes. É 
necessário que a relação de aliança entre os grupos metodistas 
unidos assente num espírito de colaboração e ligação entre os 
grupos envolvidos.

9781501810565_INT_PortVol2Sect2.indd   1049 2/26/16   2:43 PM



1050  DCA Edição Avançada

R9999 .

Número de petição: 60844-LC-R9999-G; Kiser, Kathryn - 
Carrollton, TX, EUA. 1 Petição similar

Ministério das mulheres

CONSIDERANDO QUE o Projecto de apelo à acção, 
adoptado pelo Conselho dos Bispos e a Mesa Conexional, 
conclui que a vitalidade da congregação deve ser a principal 
prioridade durante a próxima década para a Igreja Metodista 
Unida ser eficaz na sua missão e alterar o percurso de declínio 
da adesão;

CONSIDERANDO QUE o relatório (Relatório final de 
apelo à acção, p. 20) propõe uma concentração intensa na 
criação de práticas eficazes nas igrejas locais utilizando os 
impulsionadores de congregações vitais, além de propor que 
a atenção e os recursos sejam direccionados para o enriquec-
imento e a extensão de ministérios de elevada qualidade den-
tro e através das congregações como principais arenas para 
criar discípulos (AA, p. 20) (consultar também os ¶¶ 201 e 
202 do Livro de Disciplina de 2012);

CONSIDERANDO QUE “vários programas e grupos 
pequenos têm sido considerados um impulsionador impor-
tante de congregações vitais” (AA, p. 21);

CONSIDERANDO QUE o relatório recomenda que a 
Igreja demonstre um “profundo respeito pela diversidade de 
formas como as igrejas aplicam os impulsionadores de vitali-
dade mais adequados aos respectivos contextos locais, diver-
sidade essa que deverá ser incentivada e celebrada” (AA, p. 
21);

CONSIDERANDO QUE o relatório afirma enfatica-
mente que “as estruturas delimitadas por regras inibem a in-
ovação, a renovação contínua e a viabilidade, uma respons-
abilidade fundamental dos líderes consiste em suspender as 
regras para testar e avaliar a eficácia de novas ideias válidas” 
(AA, p. 21);

CONSIDERANDO QUE as mulheres compõem 57 por-
cento da Igreja Metodista Unida, e aproximadamente 12 por-
cento dessas mulheres participam no único ministério oficial 
de mulheres da IMU através das Mulheres Metodistas Unidas 
(estatísticas retiradas do relatório anual de 2013 da Comissão 
Geral de Finanças e Administração);

CONSIDERANDO QUE as necessidades das mulheres 
dos nossos dias são complexas, dinâmicas e únicas em cada 
congregação, e que estudos demonstram que uma variedade 
de programas de ministério das mulheres são o meio mais 
eficaz para incentivar e capacitar as mulheres para crescerem 
mais profundamente na sua relação com Jesus Cristo, servi-
rem eficazmente na sua igreja local e se dedicarem apaixona-
damente à aproximação missionária de um mundo perdido e 
ferido;

Fica, portanto, resolvido que a Conferência Geral de 
2016 da Igreja Metodista Unida incentiva a igreja local a fac-
ultar programas suplementares de ministério das mulheres, 
para além das Mulheres Metodistas Unidas, que se adeqúem 
às necessidades únicas das mulheres na Igreja.

Resoluções Propostas
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Preparar Líderes para uma  
Igreja Global Vital

A Junta Geral de Educação Superior e Ministério 
(JGESM) convida, dota e apoia líderes clérigos e leigos, fiéis 
e eficazes, para as congregações e para o mundo. Em parce-
ria com outras agências, instituições de educação superior e 
líderes de igreja, a JGESM moldou uma nova compreensão 
sobre como apoiar os líderes que surgem, discernindo a 
chamada de Deus na Igreja Metodista Unida (IMU). 

Acesso à Educação 

Os líderes clérigos e leigos recebem formação na tradição 
Metodista Unida (UM) através da nossa rede de instituições 
espalhadas pelo mundo. Em África, apoiamos centenas de es-
colas, 16 seminários teológicos e 18 instituições de educação 
superior. Na Ásia, as nossas escolas, colégios e seminários 
teológicos no Camboja, nas Filipinas e Vietname fazem parte 
da pujante Associação Ásia-Pacífico das Instituições Educa-
cionais com ligações Metodistas. Na Europa, perto de 20 
seminários teológicos estão ligados à JGESM através das 
Escolas Teológicas Europeias com ligações Metodistas. Na 
América Latina, trabalhamos em estreita colaboração com 
a Associação Latino-Americana das Instituições Educacio-
nais Metodistas. Nos Estados Unidos, existem 13 escolas 
teológicas Metodistas Unidas . As nossas 97 escolas, colé-
gios e universidades nos E .U .A . com ligações aos Metodis-
tas e os 520 ministérios colegiais expandem a diversidade 
das denominações e preparam a próxima geração de líderes 
de e para a comunidade mundial.

Em colaboração com os Ministérios de Discipulado, a 
JGESM lançou o Projecto E-Reader que disponibiliza acesso 
económico e fiável a livros didácticos, livros de referência, à 
Bíblia e a recursos Wesleyanos em Inglês, Francês e Portu-
guês a faculdades e a estudantes de 22 instituições teológicas 
de África e Ásia com ligações Metodistas e a 4 seminários nas 
Filipinas. Visite www.umcereader.org.

O Gabinete de Empréstimos e Bolsas de Estudo ad-
ministra mais de 90 programas de empréstimos e bolsas de 
estudo e concede anualmente $5 milhões em apoio financeiro 

a estudantes universitários e teológicos Metodistas Unidos. 
Desde 2013, foram concedidos $11,5 milhões (incluindo $4 
milhões para 1.895 seminaristas e $680.000 para 285 estu-
dantes internacionais) em bolsas de estudo a 7.622 estudantes 
inscritos em instituições do ensino superior dos E.U.A.; 40 
porcento das bolsas de estudo foram concedidas a estu-
dantes identificados como pertencentes a uma raça/etnia .

O Fundo de Educação Ministerial (Ministerial Educa-
tion Fund, MEF) apoia as 13 escolas teológicas Metodistas 
Unidas e o Ciclo de Estudos dos programas educacionais 
teológicos para presbíteros, diáconos e pastores locais. O 
MEF também apoia a educação contínua para clérigos, fi-
nancia as Juntas do Ministério Ordenado no recrutamento 
de clérigos e em iniciativas educacionais e subscreve a pro-
gramação ministerial da JGESM.

Criar uma “Cultura de Chamada”

Quase todos os Metodistas Unidos—leigos ou clérigos—
conseguem nomear um membro da igreja que os inspirou, 
influenciou e encorajou na sua jornada, a considerar uma vo-
cação especial, ou a dedicar-se a um dom. A vitalidade con-
gregacional inicia-se nas igrejas locais, onde a fé se forma 
e se alimenta nas pessoas de todas as idades, em especial 
nos jovens . 

A JGESM lidera uma colaboração multi-agências de 
um novo recurso—Chamada: Uma Palavra, Vários Camin-
hos—que prepara as congregações para falarem a linguagem 
da chamada e sensibilizarem discípulos de todas as idades a 
descobrir e a alimentar as vocações. A atenção virada para 
a chamada irá contribuir para saúde e vitalidade da fé dos 
indivíduos, da comunidade e da Igreja. Visite www.explore-
calling.org/called. 

Apoio aos Clérigos Líderes 

A Avaliação Efectiva do Ministério é um novo recurso 
da JGESM, resultante de mais de uma década de uma ampla 
e profunda pesquisa através da Igreja. Através da edificação 
de aliança, o pastor e os líderes congregacionais avaliam o 
desempenho do pastor, com base nas necessidades específicas 

Resumo do Relatório da Junta Geral de Educação Superior e Ministério
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no contexto do seu ministério. Esta avaliação fomenta a eficá-
cia, o apoio e a responsabilidade dos líderes clérigos e leigos 
congregacionais, proporcionando uma estrutura para um 
diálogo construtivo entre o pastor, a Comissão de Relações 
Pastor-Igreja e o superintendente distrital. 

O Sistema de Introdução de Registos de Candidatos 
Metodistas Unidos (United Methodist Candidate and 
Record Entry System, UMCARES) foi inaugurado em Fe-
vereiro de 2015. O UMCARES efectua o rastreio de aval-
iações psicológicas, formulários de referências e as tarefas 
completas de candidatura de cada candidato, com mais de 
5.000 utilizadores anuais, incluindo os dirigentes das Juntas 
do Ministério Ordenado, superintendentes distritais e candi-
datos. O UMCARES é crucial na determinação de qualifi-
cações para bolsas de estudo e distribuição do Fundo para a 
Educação Ministerial (Ministerial Education Fund, MEF) às 
escolas teológicas dos Metodistas Unidos. 

Pastores que servem em ambientes especializados ben-
eficiam de Workshops do Módulo III, parte integrante do 
Plano Nacional para o Ministério Hispânico/Latino e de out-
ros programas. Nos E.U.A., a JGESM apoia quatro Centros 
Étnicos—Americanos com ascendência no Pacífico/Ásia, 
Hispânicos/Latinos, Multiétnicos e Nativos Americanos—
que recrutam e preparam homens e mulheres metodistas 
unidos de várias etnias para posições de liderança dentro da 
Igreja. 

O Cyber Campus UMC é um portal teológico e de edu-
cação superior com base wesleyana, para leigos e clérigos . 
O website fornece um ponto exclusivo de acesso gratuito e 
acessível, a recursos de elevada qualidade, relacionados com 
a liderança da igreja, num espaço de aprendizagem cristã 
mundial e multilingue. Visite www.umccybercampus.com. 

A Agência de Averbamento Metodista Unido (United 
Methodist Endorsing Agency, UMEA) valida credenciais, 
advoga e apoia no ministério, para lá das paredes da igreja, 
os clérigos averbados. Actualmente, 1.670 clérigos possuem 
uma relação com a UMEA (1.263 estão averbados, 407 estão 
eclesiasticamente aprovados). Em colaboração com o diri-
gente ecuménico da UMC e outros líderes da igreja, a UMEA 
tem trabalhado para estabelecer novos caminhos de averbar e 
apoiar o trabalho de capelães, através de um convénio estabe-
lecido com as denominações Pan-Metodistas.

Fortalecimento da Educação Superior na 
Tradição Metodista Unida

O Fundo da Universidade de África apoia a missão 
crítica da Universidade de África . Actualmente, estão in-
scritos a tempo inteiro 1.475 estudantes no Campus perto de 
Mutare, no Zimbabué. Com a tomada de posse do Professor 
Munashe Furusa, em Março 2015, como quarto vice-reitor 
da universidade, a instituição está focada em aumentar a sua 

importância e impacto. Mais de 6 .000 graduados estão a 
participar na transformação de África e servem em significati-
vos papéis de liderança em toda a África. O apoio conexional 
fiel edificou uma dotação permanente de mais de $64 milhões 
e, actualmente, a universidade está a lançar uma campanha 
para aumentar esse total em $50 milhões.

O Senado Universitário está encarregado “de fornecer 
um processo de análise eficaz para assegurar que as escolas, 
colégios, universidades e escolas teológicas relacionados com 
os Metodistas Unidos inscritos junto do Senado Universitário, 
e que se qualificam para o apoio da Igreja, possuem integri-
dade institucional, programas bem estruturados, gestão sólida 
e relações bem definidas com a Igreja” (Livro de Disciplina, 
¶ 1415.3). O Senado actualizou as suas directrizes e procedi-
mentos para realizar com maior fidelidade o seu papel consul-
tivo e colegial junto das instituições, efectuando a transição 
de agência reguladora para agência criadora de capacidades, 
mais focada na eclesialidade e menos em áreas avaliadas por 
entidades regionais acreditadas.

A Associação Internacional de Escolas, Colégios e 
Universidades Metodistas (International Association 
of Methodist Schools, Colleges, and Universities, IAM-
SCU) desenvolve relações de cooperação e de apoio entre 
aproximadamente 800 instituições educacionais mundiais da 
tradição metodista, para que as instituições possam aprender 
e fortalecer entre si, enquanto partilham recursos (por exem-
plo, o intercâmbio de estudantes e de professores). A IAM-
SCU promove o desenvolvimento da qualidade, da educação 
centrada em valores e aumenta a disponibilidade das opor-
tunidades educacionais em todo o mundo. O encontro trienal 
de 2014 da IAMSCU, em Hiroxima, no Japão, centrou-se na 
“Paz, Reconciliação e Direitos Humanos”, com uma partici-
pação recorde de quase 50 países.

O Fundo de Educação Global Metodista para o Desen-
volvimento de Liderança (Methodist Global Education 
Fund for Leadership Development, MGEFLD) oferece 
auxílio técnico, bolsas de estudo e formação na recolha de 
fundos. O MGEFLD estabeleceu cinco núcleos regionais em 
África, Ásia, Europa, América Latina e América do Norte 
para partilhar conhecimentos e auxílio. Visite methodist 
globaleducation.org.

A Associação Nacional de Escolas e Colégios da UMC, 
uma rede já com 75 anos de presidentes e directores das insti-
tuições educacionais metodistas dos E.U.A., reúne-se bianual-
mente para fortalecimento dos laços metodistas unidos das suas 
instituições. No encontro de Fevereiro de 2015 os participantes 
adoptaram por unanimidade uma resolução para “exercer a lid-
erança em nome da justiça social e dignidade humana, desen-
volvendo novos padrões e práticas de comunicação e tratando 
de questões de justiça dentro das [suas] instituições”.

O Fundo do Colégio Negro apoia 11 colégios e 
universidades com tradições na comunidade negra e 
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demonstra o compromisso contínuo da Igreja para com 
o acesso e a capacitação através da educação superior. O 
apoio da Igreja permite a estas instituições efectuar in-
vestigação, realizar a manutenção de instalações e criar 
um ambiente de incentivo para mais de 15.000 estudantes 
(para muitos, o primeiro nas suas famílias a estudar numa 
faculdade).

Integração de Práticas  
Ambientais Sustentáveis

A JGESM implementou um preenchimento online para 
Empréstimos e Bolsas de Estudo, Aprendizagem ao Longo 
da Vida para Clérigos e gabinetes de Candidatura. A JGESM 
aumentou a utilização de seminários online para redução das 
viagens. A agência exige a reciclagem em gabinetes e em 
salas de reuniões. 

Iniciativas Estabelecidas pela Conferência 
Geral de 2012

Encontre os relatórios completos destas iniciativas em 
www.gbhem.org/gc16.

Se continuar a actual tendência, em 2032 a UMC enfren-
tará uma falta de presbíteros ordenados com formação para 
servir as congregações locais. O Fundo da Iniciativa de Jo-
vens Clérigos de $7 milhões, administrado pela JGESM e 
designado para “aumentar o número de jovens clérigos entre 
as conferências jurisdicionais, contemplou 76 beneficiários 
com subsídios e duplicou o investimento no quadriénio de 
2013-2016 encorajando os beneficiários desses benefícios a 
assegurar fundos adicionais.

Administrado pela JGESM, o Fundo Educacional 
Teológico das Conferências Centrais é supervisionado 
por uma comissão nomeada pelo Conselho dos Bispos. A 
comissão reúne-se anualmente para analisar as propostas de 
subsídios, concedendo bolsas para o trabalho da educação 
teológica nas conferências centrais e concedeu $1 milhão em 
cada ano do quadriénio 2013-2016.

O Grupo de Trabalho sobre o Endividamento no 
Seminário, encarregado da criação de um plano denomi-
nacional para reduzir e eliminar a dívida de seminário dos 
candidatos a ministros ordenados, apresentou em 2015 um 
relatório ao Conselho dos Bispos e Mesa Conexional.
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A Conferência Geral de 2012 criou o Fundo da Inicia-
tiva de Jovens Clérigos (Young Clergy Initiative, YCI), da 
seguinte forma:

Existirá um Fundo da Iniciativa de Jovens Clérigos, 
o qual providenciará apoio para aumentar o número de 
clérigos jovens entre as conferências jurisdicionais. Isto 
será o ponto de partida para um esforço de três quadrié-
nios para permitir à Igreja Metodista Unida focar-se nos 
esforços de incentivar os jovens adultos que desejem re-
sponder à chamada do ministério ordenado para receber 
uma forte educação teológica na tradição Metodista Unida 
em preparação para a ordenação. Esta iniciativa realiza-se 
adicionalmente aos fundos que a igreja já orçamentou para 
discernimento, recrutamento, fomentação, educação e 
apoio de jovens líderes do clero.

As agências, em colaboração com as Juntas do 
Ministério Ordenado, seminários, bispos e gabinetes irão 
determinar a utilização mais eficaz do Fundo da Iniciativa 
de Jovens Clérigos em resposta à necessidade de que os 
jovens líderes do clero cheguem à sua própria geração e às 
gerações mais jovens. Com sucesso medido, espera-se que 
a próxima Conferência Geral aumente este investimento. 
A Junta Geral de Educação Superior e Ministério irá ad-
ministrar este fundo.

Em Agosto de 2012, a Junta Geral de Educação Supe-
rior e Ministério (JGESM) realizou uma Cimeira de Jovens 
Clérigos com jovens candidatos, clero e representantes de 
conferências anuais para definir os triunfos e desafios enfren-
tados por jovens adultos durante o processo de ordenação e 
estabelecer objectivos para orientar a utilização do fundo.

A JGESM organizou uma equipa de aconselhamento 
para desenvolver um programa de bolsas para apoiar projec-
tos que promovam a mudança denominacional sistémica. A 
aplicação das bolsas foi avaliada de acordo com o potencial 
do projecto para: preparar os jovens para ouvir a chamada 
de Deus para o ministério ordenado; ajudar os jovens na res-
posta à chamada de Deus para o ministério ordenado; desen-
volver jovens na formação espiritual e teológica; e incentivar 
o clero jovem para o ministério transformacional durante toda 
a vida.

Duas rondas de bolsas foram atribuídas em Maio de 2014 
e Outubro de 2014, disponibilizando até 100.000 dólares por 
candidatura. No total, a YCI recebeu 164 candidaturas e con-
cedeu bolsas a 78 projectos. 

A distribuição jurisdicional para as atribuições foi a 
seguinte:

Relatório Resumo do Fundo da Iniciativa de Jovens Clérigos

Jurisdição Número de Atribuições Percentagem de candidaturas atribuídas

Central Norte 13 60%

Nordeste 8 42%

Central Sul 16 40%

Sudoeste 32 48%

Oeste 9 60%

As atribuições incidiram em seis categorias principais:

• Grupos de aliança entre pares;
• Eventos de exploração da chamada;
• Estágios;
• Comunidades intencionais;
• Experiências de orientação;
• Experiências missionais intensivas. 

Pode ser encontrada uma lista completa dos benefi-
ciários das bolsas da YCI em www .explorecalling .org/yci/
awards .

Aqui encontram-se destacados três projectos:

Projecto Transformação

O Projecto Transformação (PT) convida os jovens adultos 
a discernirem a chamada vocacional para o ministério, para 
servir junto de crianças que vivam em situação de pobreza e 
estejam em risco em termos educacionais. A bolsa permitiu 
ao PT expandir de um ministério regional para um nacional. 
Em 2014, houve 183 jovens adultos em ministério para mais 
de 2000 crianças. O participante Justin Mayo afirmou, “O en-
contro da comunidade, a partilha da minha história, o servir 
os outros no PT — está a transformar-me. Neste momento, 
estou a terminar o meu segundo ano na faculdade, onde es-
tou mais envolvido com o ministério do meu Campus na 
Fundação Wesley. Transferi a minha disciplina principal para 
Trabalho Social. Agora canto num coro de gospel na minha 
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igreja. Sinto-me mais em paz. Apesar da minha relação com 
Deus não ser perfeita, tento estar receptivo ao caminho que 
Deus me destinou”.

O Instituto Raízes Latinas

A Escola de Teologia da Universidade de Boston orga-
nizou o Instituto Raízes Latinas para ajudar os estudantes 
Hispano-Latinos a melhor discernir a chamada de Deus para 
o ministério ordenado. Durante o seu primeiro ano, o insti-
tuto envolveu 48 estudantes de mestrado e disponibilizou es-
paço para promover novas gerações de líderes religiosos His-
pano-Latinos. Um participante, Cesar Esteves, afirmou, “Fui 
incentivado a pensar sobre as implicações das minhas crenças 
espirituais, enquanto me ajuda a compreender que isto é um 
processo constante em que me devo envolver, especialmente 
através de diálogo com a minha comunidade”.

Chamada: Uma Palavra, Vários Caminhos

Os pedidos de projectos semelhantes de três conferên-
cias anuais foram combinados para planear e lançar um novo 
recurso de discernimento vocacional em toda a igreja. Este 
recurso, Chamada: Uma Palavra, Vários Caminhos, foi uma 
colaboração entre a JGESM, Ministérios de Discipulado, Co-
municações Metodistas Unidas e o Fórum para a Exploração 
Teológica. Os contribuidores representaram uma vasta diver-
sidade quer em idades, géneros, nacionalidades e raças; local-
ização do ministério; diáconos e presbíteros. Os recursos en-
globam introduções de sermões, gráficos, recursos litúrgicos, 
vídeos, planos para retiros espirituais e material educacional 
para crianças, jovens e outros pequenos grupos. A Chamada 
será actualizada anualmente e está disponível para descarre-
gamento em www.explorecalling.org/called.

Distribuição de Fundos

Organizações sem fins lucrativos

As bolsas foram concedidas a organizações sem fins lu-
crativos relacionadas com uma conferência anual, igreja, fac-
uldade, universidade ou escola teológica. 

Apoio e Financiamento Adicional

Os beneficiários de bolsas foram incentivados a procu-
rar apoio adicional para o projecto junto de outras fontes. Os 
líderes de bolsa garantiram fundos suplementares a partir de 
iniciativas da conferência anual, recolhas especiais dentro de 
igrejas locais, distritos, faculdades, universidades, escolas 
teológicas, doações e mais.  Ao procurar financiamento adi-
cional, os projectos podem aumentar o âmbito do seu trabalho 
e expandir o impacto das atribuições YCI. No total, os benefi-
ciários de bolsas angariaram mais 6,8 milhões de dólares, 
quase duplicando o investimento da Conferência Geral no 
discernimento do ministério e desenvolvimento dos jovens 
clérigos .

Bolsas de Estudo Directas e Redução de Dívida 

Foi profundamente considerado a utilização do fundo 
para o apoio de bolsas de estudo directas e redução de dívida 
para candidatos e clérigos. Ao considerar as formas mais es-
tratégicas e amplas para utilizar o fundo, a equipa de lider-
ança decidiu que o apoio directo a indivíduos não iria permitir 
que o fundo atingisse o seu potencial para uma mudança de-
nominacional sistémica. 

O número de pessoas que o fundo poderia apoiar direct-
amente foi dramaticamente menor do que o número daqueles 
que poderiam beneficiar com diversidade de projectos que 
acabaram por ser contemplados.

Dada a alocação de 7 milhões de dólares do fundo e 
o montante médio de dívida seminarista acumulada por 
licenciatura (66.367,45 dólares), o apoio directo poderia 
ajudar apenas 105 dos 2162 jovens candidatos e clérigos 
da Igreja. Mesmo se o Fundo YCI atribuísse 10.000 dólares 
em bolsas a indivíduos, o fundo poderia ajudar cerca de 
700 pessoas. Apesar de o apoio directo inicialmente pare-
cer prometedor, a dimensão do fundo não poderia ajudar 
uma percentagem substancial de candidatos jovens adul-
tos e de clérigos se atribuído a indivíduos. Além disso, o 
apoio directo não iria lançar as bases para uma alteração 
sistémica no recrutamento e desenvolvimento de jovens 
clérigos.

Avaliação YCI 

Um dos desafios na avaliação do sucesso do fundo é 
procurar alteração imediata no seu resultado primário—“au-
mentar o número de jovens clérigos entre as conferências 
jurisdicionais”. Os novos projectos podem não criar jovens 
clérigos durante muitos anos devido ao tempo que demora a 
ser ordenado; deste modo, a avaliação é actualmente realizada 
através da medição de comportamentos e intenções como in-
dicadores iniciais de sucesso. O calendário e contexto de cada 
projecto variam. Os relatórios são recolhidos e publicados à 
medida que cada projecto inicia e conclui em www.explore-
calling.org/yci. 

As conclusões principais também estão a ser compiladas. 
Os destaques incluem: 

• Alterar a cultura da Igreja requer tempo e envolvimento 
de um conjunto amplo de influenciadores incluindo bis-
pos, gabinetes, juntas de ministérios ordenados e outros; 

• Um processo mais proactivo e selectivo de distribuição 
de fundos pode obter resultados mais desejados;

• As relações pessoais são a forma mais eficaz de orien-
tar uma pessoa no discernimento vocacional. Os meios 
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para estabelecer e manter essas relações variam, aten-
dendo às culturas e contextos; 

• Os jovens sentem-se chamados para o trabalho Cristão, 
mas não discernem que essa chamada seja para a lider-
ança ordenada;

• Os jovens procuram e necessitam de oportunidades para 
estarem em conversações com outros jovens que discer-
nem chamadas similares;

• As igrejas que comunicam regularmente com crianças 
e jovens em conversações sobre o discernimento voca-
cional tendem a descobrir mais crianças e jovens inter-
essados no ministério ordenado do que as igrejas que 
não o fazem;

• Os recursos gerais de discernimento vocacional, tais 
como Chamada: Uma Palavra, Vários Caminhos, são 
úteis para a organização de conversações com crianças 
e jovens e na criação de uma cultura congregacional de 
chamada.

Esperanças para o Quadriénio 2017-2020

A YCI é um ênfase de três quadriénios (2013-2024), e 
2016 marca a conclusão do seu primeiro quadriénio. Apesar 
de muito ter sido aprendido, mais será descoberto à medida 
que os projectos evoluem e se iniciam novos projectos.

Algumas áreas identificadas para destaque futuro 
incluem:

•  Redução da dívida de seminário;

•  Bem-estar financeiro dos jovens clérigos;

•  Recrutamento étnico/minorias e apoio inicial ao 

ministério;

• Partilha das melhores práticas mais frequentes;

•  Problemas de discernimento/recrutamento fora das 

conferências jurisdicionais;

•  Desenvolvimento contínuo de recursos de discernimen-

to vocacional;

•  Apoio para contratar coordenadores de discernimento 

vocacional em cada conferência anual.

Solicitação de Financiamento

A JGESM solicita mais 7 milhões de dólares para a 

YCI para o quadriénio 2017-2020. Na diversidade de bolsas 

atribuídas e ao incentivar os beneficiários de bolsas a garantir 

financiamento adicional, a YCI conseguiu duplicar o investi-

mento da Igreja nas áreas ligadas aos adolescentes e jovens 

adultos que estão a discernir uma chamada para o ministério 

ordenado. A renovação dos fundos irá permitir à Igreja con-

tinuar o seu investimento no próximo quadriénio e a encontrar 

novas e inovadoras formas de aumentar o número de jovens 

clérigos para a Igreja Metodista Unida.
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O Fundo de Educação Ministerial assegura a saúde do 
investimento nas nossas 13 escolas de teologia, onde é for-
mada a maioria dos nossos clérigos. Por sua vez, estas escolas 
utilizam esses fundos e angariam muitos mais para conceder 
bolsas de estudo preferenciais a estudantes metodistas unidos, 
para assegurar que a maioria dos frequentadores da faculdade 
são metodistas unidos activos e para apoiar escolas-irmãs na 
educação teológica global. 

A nossa faculdade teológica é uma equipa de discípulos 
alicerçados na tradição, animados pela visão de criar discípu-
los de todas as nações e moldados pelo carácter do Senhor 
a quem seguem. Respondem ao comissionamento de Jesus, 
informando e formando a mente da igreja. Confiam Naquele 
que prometeu estar no meio de nós, que os capacita e os apoia 
no seu trabalho.

Estas são as nossas escolas:

A Escola de Teologia da Universidade de Boston pre-
tende preparar estudantes para a liderança misericordiosa, 
arrojada e profética, na fé das comunidades e do serviço pú-
blico, oferecendo-lhes uma comunidade de aprendizagem di-
versificada, que é academicamente rigorosa, vibrante espiri-
tualmente e profundamente empenhada com as comunidades 
fora das suas portas e em todo o mundo.

A Escola de Teologia Candler da Universidade de Em-
ory combina uma preparação intelectual rigorosa e experiên-
cia prática de ministério, oferecendo aos seus estudantes 
oportunidades alargadas de aprendizagem contextual, prepa-
rando-os para liderar a igreja assim que terminam os estudos.

 
Localizada na Orla do Pacífico, na zona mais diversifi-

cada dos E.U.A., A Escola de Teologia de Claremont forma 
líderes leigos e clérigos através da sua educação teológica 
inter-religiosa, focada em navegar neste mundo complexo e 
trabalhar para a transformação das comunidades de fé e da 
sociedade, através da colaboração com os líderes de outras 
comunidades religiosas. 

A Escola Teológica de Drew, alicerçada na tradição 
Metodista de interpretações inovadoras e arrojadas da teolo-
gia e práticas espirituais cristãs, capacita o pensamento cria-
tivo e encoraja a acção para promover a justiça, a paz e o amor 
a Deus, ao próximo e à terra.

A Escola de Divindade de Duke procura formar o imag-
inário bíblico para renovação da igreja, para trazer a tradição 
cristã para o diálogo vivo com o mundo da investigação 

universitária e articular o testemunho cristão com problemas 
cruciais do nosso tempo.

O Seminário Teológico de Gammon, uma instituição 
de tradições afro-americanas, é uma comunidade única e di-
versificada, que procura educar e dotar os indivíduos que re-
spondem à chamada para que se tornem em líderes proféticos, 
que se comprometem e praticam uma espiritualidade trans-
formadora, que está profundamente enraizada na experiência 
religiosa afro-americana.

O Seminário Teológico e Evangélico de Garrett, fun-
dado em 1853 e localizado no Campus da Universidade 
Northwestern, serve a igreja e o mundo através da preparação 
de teólogos e estudiosos, que estão capacitados para a proc-
lamação das boas novas do evangelho, para nutrir a espiritu-
alidade profunda nas vidas dos semelhantes, para servir com 
competência e compromisso cultural em equidade racial e 
para liderar a mudança transformadora para o bem-estar de 
todas as pessoas e de toda a criação.

A Escola de Teologia Iliff coloca-se perante o mundo 
e opera deliberada e criteriosamente sobre as complexidades 
desse mesmo mundo, para educar e desenvolver líderes com 
imaginários teológicos corajosos, para servir o mundo, a ig-
reja e a academia, como pastores, activistas e académicos; 
devido à sua herança metodista unida e às relações que cul-
tiva, possui o compromisso da justiça social, da inclusão e da 
diversidade religiosa.

A Escola Teológica Metodista, em Ohio, prepara líde-
res cristãos para vidas de significância duradoura ao serviço 
da igreja e do mundo. É uma comunidade de aprendizagem, 
unida por compromissos partilhados para com a justiça social 
e o cuidado para com a criação de Deus.

Com uma localização privilegiada no sudoeste dos Esta-
dos Unidos, a Escola de Teologia de Perkins/Universidade 
Metodista do Sul prepara mulheres e homens para uma lid-
erança fiel no ministério cristão, através da integração da re-
flexão teológica rigorosa, quer no que concerne a teoria, quer 
relativamente às práticas, em todas as disciplinas — dentro de 
uma comunidade de faculdade e de estudantes cultural e teo-
logicamente diversificada — e através da experiência prática 
adquirida durante o programa de Estágio Perkins.

Centrada em Cristo e alicerçada na tradição Wesleyana, 
a Escola de Teologia Saint Paul é um seminário de colab-
orações, empenhado em formar pessoas para o ministério, 
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através de práticas académicas rigorosas e experiências con-
textuais radicalmente diversificadas.

Guiado pelo Espírito e impregnado de histórica fé cristã, 
o Seminário Teológico Unido recruta e educa líderes fiéis 
para o ministério pastoral, o culto, a missão e a renovação da 
igreja local e global.

Localizado na capital da nação e focado na tradição 
Cristã, o Seminário Teológico Wesley dota professores, ora-
dores e líderes exemplares para serem as vozes proféticas na 
igreja e no mundo.
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A Incumbência para a Comissão para o 
Estudo do Ministério 2013-2016

A Conferência Geral 2012 autorizou a Comissão para 
o Estudo do Ministério 2013-2016 a assumir o seu trabalho 
com base nas orientações indicadas na Petição 20868-MH-
Non-Dis, que atribuía as seguintes tarefas à comissão:

“O âmbito do trabalho será fornecer futuras pesqui-
sas e recomendações sobre qualquer questão do ministério 
sobre a qual haja falta de clareza a partir da Conferência 
Geral de 2012 . Em segundo lugar, o trabalho da Equipa 
Especializada será construtivo e futurista, examinando 
as seguintes questões que continuam a precisar de ser 
trabalhadas: 

1 . A natureza e as bases do presbítero;
2 . A natureza e as bases da variedade dos ministérios 

leigos;
3 . O Curso de Estudo e educação para pastores locais;
4 . O estado de Membro Associado;
5 . A educação dos clérigos, em termos de remodelação 

do seminário, currículo relevante, educação teológi-
ca global, financiamento e dívida dos graduados de 
seminários; e

6 . A estrutura de prestação de contas das escolas 
teológicas da Igreja Metodista Unida, incluindo o 
Senado Universitário e a Comissão de Educação 
Teológica” .

A comissão apraz-se de oferecer este relatório, incluindo 
propostas legislativas para a conferência geral de 2016.

Observações e Análises

Nota: A menos que precedidas pelo “Advance Daily Chris-
tian Advocate” (ADCA), todas as referências disciplinares 
estão em O Livro de Disciplina da Igreja Metodista Unida 
2012 .

I.  A missão da Igreja e os seus desafios 

A Igreja Metodista Unida é clara quanto à sua missão, 
criar discípulos de Jesus Cristo para a transformação do 
mundo (¶ 120), e actualmente é desafiada a encetar signifi-
cativas mudanças, para melhor cumprir essa missão. O nosso 
é um desafio de adaptação, dado que as soluções técnicas 
são inadequadas, e definir o problema em si requer nova 

aprendizagem (Heifetz). O nosso desafio também é genera-
tivo. A Igreja deve criar redes para a formação e o apoio com 
vista a desenvolver futuras gerações.

Para cumprir a missão da nossa Igreja e acompanhar o 
século XXI, temos de descobrir novos cenários e estrutu-
ras e adaptarmos a sua herança e práticas, para gerar uma 
igreja do nosso tempo. Em especial, devemos dar priori-
dade às interpretações Wesleyanas de culto, palavra, sac-
ramento, ordem, compaixão e justiça para articular uma 
visão impulsionadora da ordenação que empenhe os líde-
res na formação vitalícia. 

Recomendações

II. Maior Flexibilidade na Preparação de 
Lideranças

Das nossas discussões depreendemos que a Igreja Meto-
dista Unida necessita de disponibilizar mais pontos de entrada 
para liderança da Igreja e tornar-se mais flexível na definição 
e preparação da liderança de que necessita. As nossas propos-
tas para atingir estes objectivos são as seguintes:

1 .  Retirar restrição etária mínima para os pastores lo-
cais poderem candidatar-se ao estado de membro pro-
visório (ver ADCA, ¶ 324 .6) .

2 .  A incumbência da Junta Geral de Educação Superior e 
Ministério com a conferência continuada sobre ensino 
teológico é a seguinte.

3 .  Envolver os seminários Metodistas Unidos para re-
forçar o Programa de Estudos.

4 .  Permite que os candidatos completem os cursos Meto-
distas Unidos necessários em história, doutrina e políti-
ca através de ofertas online aprovadas.

5 .  Os cursos superiores avançados (de grau superior à li-
cenciatura) combinados com estudos teológicos básicos 
podem ser considerados pela Junta do Ministério Or-
denado como preparação educacional para ministério 
ordenado. Estes temas requerem mais estudos e análise 
e recomendamos que esta questão seja abordada pela 
próxima comissão (ver ADCA, Resolução Não-Disci-
plinar para renovação da comissão) .

III. Liderança e Natureza da Ordenação

1 . Aprofundamento da teologia da ordenação: Propuse-
mos legislação esclarecendo a nossa teologia de orde-
nação, em especial nos parágrafos introdutórios de cada 
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secção (ver ADCA, ¶¶ 301 .1, 301 .2, 302, 305 e NOVA 
secção VI Introdução) .

2 . Clarificando as relações entre ordenação e sacra-
mentos (ver ADCA, ¶¶ 316, 328, 340) .

 a .  Todo o ministério, incluindo o ministério dos leigos, 
diáconos, presbíteros e pastores locais, tem como 
pilares os sacramentos do baptismo e a Sagrada Co-
munhão, sendo o baptismo a iniciação fundamental 
no corpo de Jesus Cristo e para a chamada para a 
vida de discipulado. 

 b .  Embora o baptismo tenha nascido do baptismo, é 
sustentado na ceia eucarística iniciada pela divisão 
dos pães por Jesus Cristo com os seus discípulos, e 
dando o seu ministério e vida para a salvação do 
mundo. 

 c .  A administração dos sacramentos é um acto de re-
ceber o Espírito de Deus para presidir à celebração 
dos sacramentos de Deus. 

3 . Reformular o processo de ordenação: Propomos 
que a Conferência Geral de 2016 reformule o pro-
cesso de entrada no ministério ordenado, de modo a 
que as pessoas possam ser ordenadas e eleitas para 
estado de membro provisório depois de completar-
em todos os requisitos educacionais, seguidos de 
um período de residência, depois elegibilidade para 
a eleição para o estado de membro completo (ver 
ADCA, NOVA Secção VI) .

4 . Maior flexibilidade para diáconos para presidirem à cel-
ebração dos sacramentos (ver ADCA, ¶ 328) .

IV. Apoio à Liderança e Desenvolvimento através 
dos Caminhos para Prosperar no Ministério 
Ordenado

1 .  Reforçar a necessidade de aprendizagem e for-
mação vitalícias: Mudar a forma verbal de “deverão” 
na primeira frase do ¶ 351.2 para “serão” (ver ADCA, 
¶ 351 .2) .

2 .  Grupos de aliança para os clérigos: Todos os candi-
datos e clérigos participarão em grupos de aliança para 
apoio mútuo e crescimento ao longo da sua vida de 
ministério. 

 a .  Adicionar aconselhamento de grupo durante o 
período entre a certificação de candidatura e o es-
tado de membro provisório (ver ADCA, ¶ 349 .1a) .

 b .  Adicionar aconselhamento de grupo para os pas-
tores locais (ver ADCA, ¶ 349 .3) . 

 c .  Continuar e fortalecer os grupos de aconselhamen-
to para candidatos certificados (¶ 349.1a), grupos de 
aliança para membros provisórios (¶ 326), diáconos 
(¶ 328) e presbíteros (¶ 332).

 d .  Enfatizar a importância de todos os diáconos e pres-
bíteros participarem em aliança com membros das 

suas respectivas ordens e pastores locais, participan-
do em irmandade (¶¶ 323, 328, 332). 

3 . Avaliações periódicas dos clérigos: Os clérigos par-
ticiparão regularmente em duas formas de avaliações 
periódicas dos seus ministérios. 

 a,   Avaliação contínua: Propomos uma orientação 
mais clara para avaliação contínua dos membros de 
Plena Conexão e pastores locais e recomendamos 
que os gabinetes e Juntas do Ministério Ordena-
do se unam à Junta Geral de Educação Superior e 
Ministério para utilizar o processo de Avaliação Efi-
caz do Ministério da agência.

 b .  Avaliação periódica, mais em profundidade: A cada 
oito anos, cada clérigo assumirá o compromisso de 
participar num amplo programa de avaliação pessoal 
e profissional e processo de desenvolvimento (ver 
ADCA, ¶ 350 .3) .

V. Maior e melhor preparação e apoio aos pastores 
locais

1 . Educação e formação (ver ADCA ¶ 319 .4, 322 .1(3), 
324 .6c), 1421 .3d): 

 a .  Criar um programa de grau de licenciatura que 
cumpra os requisitos do Programa de Estudos.

 b .  Retirar a frase “cinco anos” sempre que O Livro de 
Disciplina faça referência ao Programa de Estudos, 
aumentando assim a flexibilidade a estas alternati-
vas.

2 . Apoio e responsabilização: Os pastores locais são 
responsáveis pelo ministério através das suas igrejas 
locais, superintendências distritais (¶ 350) e Comités 
distritais no Ministério Ordenado. As igrejas locais 
deverão apoiar os pastores locais no seu compromisso 
com o ministério e educação. 

  Cada conferência anual possui uma Irmandade de Pas- 
tores Locais e Membros Associados, que disponibiliza 
apoio mútuo aos seus membros, em prol da vida e da 
missão da Igreja. Os pastores locais são incentivados a 
fomentar relações colegiais através da participação em 
grupos leccionários, grupos de aliança entre pares, etc. 

  As conferências anuais são incentivadas a incluir a 
bênção e o envio de novos pastores recém-licenciados 
durante a sessão da conferência anual.

3 . Estado de membro associado: A comissão debateu o 
papel e o estatuto dos membros associados como parte 
das conversas relativas à habilitação, educação e apoio 
contínuo de pastores locais e de membros associados. 
Actualmente, a comissão não recomenda alterações à 
“Secção V. Estado de membro associado” O Livro de 
Disciplina. 
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VI. Liderança para Congregações muito Pequenas

A comissão estudou o hábito de ministros leigos certifi-
cados servirem em funções pastorais dentro de congregações 
muito pequenas.  Após considerar as opções legislativas para 
criar novas oportunidades às igrejas em transição para o en-
cerramento, a comissão determina que as conferências podem 
tratar melhor esse trabalho através de vias menos formais. 
Acrescentar isso ao Livro de Disciplina seria mais compli-
cado do que útil.

VII. Esclarecer o estatuto do Ministro Leigo 
Certificado.

Diferentes conferências utilizam os Ministros Leigos 
Certificados (¶ 271) de diversas formas. A comissão distrital 
dos Ministérios dos Servos Leigos (¶ 668) deve ser encarre-
gada de analisar os candidatos a ministros leigos certificados. 
A dCOM não deve ser o órgão a vetar o candidato a minis-
tro leigo certificado e fazer a recomendação a menos que a 

Junta da Laicidade não o possa fazer (ver ADCA, ¶ 666 .10 e 
a proposta de novo ¶ 668 .4) .

VIII. Conclusão 

Um estudo orientado e sustentado do ministério continua 
a requerer a atenção e a resposta às necessidades culturais e às 
amplas expectativas da igreja. A Comissão de 2013-2016 para 
o Estudo do Ministério solicita renovação para o quadriénio 
2017-2020. A resolução para renovação da comissão para o 
quadriénio 2017-2020 indica detalhes relativos à estrutura da 
comissão, questões a abordar e financiamento (ver ADCA, 
Ministério e Ensino Superior/Superintendência — Res-
olução Não-Disciplinar) .
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A Incumbência para a Comissão para o 
Estudo do Ministério 2013-2016

A Conferência Geral 2012 autorizou a Comissão para 
o Estudo do Ministério 2013-2016 a assumir o seu trabalho 
com base nas orientações indicadas na Petição 20868-MH-
Non-Dis, que atribuía as seguintes tarefas à comissão:

“O âmbito do trabalho será fornecer futuras pesqui-
sas e recomendações sobre qualquer questão do ministério 
sobre a qual haja falta de clareza a partir da Conferência 
Geral de 2012 . Em segundo lugar, o trabalho da Equipa 
Especializada será construtivo e futurista, examinando 
as seguintes questões que continuam a precisar de ser 
trabalhadas: 

1 .  A natureza e as bases do presbítero;
2 .  A natureza e as bases da variedade dos ministérios 

leigos;
3 .  O Curso de Estudo e educação para pastores locais;
4 .  O estado de Membro Associado;
5 .  A educação dos clérigos, em termos de remodelação 

do seminário, currículo relevante, educação teológi-
ca global, financiamento e dívida dos graduados de 
seminários; e

6 .  A estrutura de prestação de contas das escolas 
teológicas da Igreja Metodista Unida, incluindo o 
Senado Universitário e a Comissão de Educação 
Teológica” .

Organizada pela resolução de 2012 e cumprindo o pre-
visto nesta incumbência, a comissão apraz-se de oferecer este 
relatório, incluindo propostas legislativas para a conferência 
geral de 2016.

Observações e Análises

Nota: A menos que precedidas pelo “Advance Daily Chris-
tian Advocate” (ADCA), todas as referências disciplinares 
estão em O Livro de Disciplina da Igreja Metodista Unida 
2012 .

I. A missão da Igreja e os seus desafios 

A Igreja Metodista Unida é clara quanto à sua missão, 
criar discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo 
(¶ 120), e actualmente é desafiada a encetar significativas 
mudanças, para melhor cumprir essa missão. O Relatório da 
Chamada para a Acção (www.umc.org/who-we-are/call-to-ac-
tion), o qual serviu de fundo às propostas de reestruturação na 

Conferência Geral de 2012, nasceu do sentimento de que não 
estávamos a cumprir adequadamente a nossa missão enquanto 
denominação. O nosso é um desafio de adaptação, dado que as 
soluções técnicas são inadequadas, e definir o problema em si 
requer nova aprendizagem (Heifetz). Mas, quando vier aquele 
Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade; porque 
não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos 
anunciará o que há de vir. (João 16:13 JFARC). 

O nosso desafio também é generativo. A herança da  
Igreja Metodista Unida como movimento de crescimento es-
piritual dentro de uma igreja sacramental é particularmente 
adequada para “emergir”/interesses da “igreja emergente” da 
liturgia, sacramento, disciplina espiritual e teologia encarna-
cional que visa holisticamente a natureza, o corpo, a mente 
e a alma. A Igreja deve criar redes para a formação e apoio 
ao progresso e ao desenvolvimento destes interesses para as 
futuras gerações. 

Acresce que a Igreja Metodista Unida necessita de in-
centivar uma cultura de “organização de aprendizagem”, 
assumindo um envolvimento vivo e contínuo da teologia de 
Wesley e nas práticas contemporâneas do ministério. Bispos, 
diáconos, presbíteros e pastores locais devem ter ao seu dis-
por caminhos de aprendizagem e crescimento, enriquecendo 
e preenchendo os seus ministérios como professores. Isso não 
significa impor pontos de vista aos membros da igreja; pelo 
contrário, a cultura de uma organização de aprendizagem é 
um processo de intercâmbio e cooperação entre o laico e o 
clero, que procura analisar como a nossa tradição de vida se 
interliga com os actuais contextos e assuntos. 

Para cumprir a missão da nossa Igreja e acompanhar o 
século XXI, temos de descobrir novos cenários e estruturas e 
adaptarmos a sua herança e práticas, para gerar uma Igreja do 
nosso tempo. Em especial, devemos dar prioridade às inter-
pretações Wesleyanas de culto, palavra, sacramento, ordem, 
compaixão e justiça para articular uma visão impulsionadora 
da ordenação que empenhe os líderes na formação vitalícia. 
Devemo-nos empenhar no trabalho generativo, esboçando o 
modo Metodista Unido de sermos igreja como um recurso 
criativo, agitando a nossa imaginação e concepção para a 
missão actual.

A Conferência Geral de 2012 incumbiu a Comissão para 
o Estudo do Ministério para direccionar a Igreja a enfrentar 
estes desafios de adaptação e generativos e resolver prob-
lemas que possam estar a impedir o ministério e a missão 
da Igreja.  Temos lutado com os desafios conversando com 

Relatório da Comissão para o Estudo do Ministério 2013-2016
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grupos e constituintes, que nos têm ajudado a moldar as nos-
sas observações e recomendações. 

II. O Contexto Contemporâneo para o Ministério e 
Formação de Lideranças

Se transformar o mundo faz parte da missão para a qual 
Deus nos chamou em Jesus Cristo, que aspecto tem o nosso 
mundo? Onde começamos o trabalho da transformação?

O acrónimo VUCA dá-nos uma forma abreviada de des- 
crever o nosso mundo. Vivemos num mundo que é volátil 
(volatile), incerto (uncertain), complexo (complex) e am-
bíguo (ambiguous) (Johansen). Mudança climática global; 
crescimento económico e desigualdade de rendimentos; 
polarização política e instabilidade; florescimento da diver-
sidade racial-étnica e religiosa; e a constante inundação de 
informação reflectem um novo dia. Este é um mundo desa-
fiador, mas os desafios também criam oportunidades. 

Se é neste mundo em que vivemos e servimos, que tipo 
de liderança precisa a Igreja? Como se moldará o ministério 
de acordo com as nossas visões para o ministério? Se a nossa 
descrição se centra no declínio e na extinção, então o nosso 
ministério pode focar-se na recuperação do que se perdeu. Se 
a nossa descrição se centra na volatilidade, incerteza, com-
plexidade e ambiguidade numa era de mudanças religiosas e 
de nova informação, então o nosso ministério pode focar-se 
em discernir os ventos do Espírito entre os ventos da mu-
dança. Para discernir o caminho de Deus, devemos utilizar os 
nossos recursos e espíritos tão ricos.

Contudo, o futuro não pode ser um simples regressar ao 
passado. O ministério ocorre em contextos históricos, sociais e 
culturais. Jesus contava histórias e utilizava imagens próprias 
para quem o escutava no primeiro século. Quando fazemos 
perguntas acerca da natureza e Ordenação do Ministério, for-
mação para o ministério e eficiência no ministério, temos de 
considerar a plenitude dos nossos contextos e os movimentos 
de Deus na nossa Igreja e no mundo, tanto no passado como 
no presente.

III. A Liderança Que Necessitamos

Que tipo de líderes procura e precisa a Igreja Metodista 
Unida do séc. XXI? Que qualidades de liderança nos ajudaria 
neste nosso trabalho de adaptação? Muitas foram as vozes que 
contribuíram para este assunto. Entre elas podemos englobar:

• Profundidade espiritual, uma relação vibrante com Deus 
através de Jesus Cristo e um sentido de chamada para 
o ministério licenciado ou ordenado que advém dessa 
relação;

• Fundamento intelectual nas Escrituras, teologia históri-
ca, teologia sistemática e teologia prática;

• Abertura intelectual à revelação de Deus em muitas oc-
asiões e em muitos lugares, incluindo um entendimento 
da história, outras tradições religiosas, literatura e ciên-
cias; 

• Inteligência social e emocional;
• Fortes competências de base do ministério, sobretudo 

boa capacidade de comunicação; e
• Competências de adaptação a cargos de liderança, como 

transformação de conflitos e visão para solucionar a 
mudança.

Arriscamos atingir uma solução técnica para responder a 
questões de liderança. Se entendermos os líderes como “re-
sultados”, tendo um conjunto de características, facilmente 
podemos concluir que podemos determinar um caminho claro 
para criar líderes. Este pensamento tão linear, assente no pro-
duto e técnico pode não honrar a realidade orgânica, confusa 
e contextual de como Deus nos chama a servir e dispõe os 
líderes para a Igreja. As Escrituras sugerem que os líderes não 
são tanto um produto de um processo linear, mas sim uma 
oferenda de Deus para a comunidade de fé, chamados numa 
determinada altura para servir a Deus—mesmo com as suas 
deficiências—e para moldar, guiar, desenvolver e liderar. 

Uma variedade de fontes e influências se desenvolvem e 
aprofundam os líderes descritos nas Escrituras. Cooperando 
com a visão de Deus para a criação, os líderes transformados 
e comunidades transformadas—não escolas teológicas nem 
sistemas de ensino—moldam de novo a Igreja e a sociedade 
através da obra e do testemunho da justiça social, compaixão, 
missão e ministério.

As questões seguintes são apenas uma orientação do que 
consideramos liderança para a Igreja no séc. XXI:

• Quais são os frutos de alguém chamado ou dotado para 
o ministério licenciado ou ordenado? 

• Que experiências de formação e curriculares deverão 
ter as pessoas para exercer um ministério vibrante? Que 
graus académicos, de aconselhamento, aprendizagem e 
ensinamentos básicos?

• Como poderemos acomodar os dons únicos de cada 
líder? Como poderão ser diferentes as necessidades 
de um jovem adulto iniciado na carreira de um adulto 
maduro de meia-idade e experiente? Como se poderiam 
adaptar os currículos de acordo com as diferenças?

• Que aprendizagem contextual deve acontecer para trans-
formar a comunidade onde cada um serve? Que com-
petências nucleares são precisas independentemente do 
contexto?

• Que estratégias são necessárias para transformação con-
tínua do líder numa cultura de tensões alternadas e de 
contextos em constante mudança?
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IV. Formação para a Liderança

Dada a complexidade do nosso mundo e dos desafios 
que enfrentamos, o ensino e a formação de clérigos e de lí-
deres pastorais é mais complicado e desafiante do que nunca. 
Actualmente, quatro componentes—muitas vezes implicita-
mente compreendidos como estágios—marcam a trajectória 
da vocação em ministério ordenado e/ou independente: 
discernimento vocacional, formação espiritual/intelectual, 
prática e colocação e aconselhamento.

Estes componentes podem ser assumidos para se centra-
rem nos indivíduos. No entanto, assim sendo, a imagem linear 
não conta para a complexidade que envolver as nossas cul-
turas eclesiásticas e outras mais vastas. Precisamos, pois, de 
identificar locais onde a integração e a colaboração sistemáti-
cas ocorrem na formação de pessoas para o ministério 
independente. 

Em primeiro lugar, os seminários Metodistas Unidos co-
laboram com as igrejas locais e órgãos do ‘Judicatory’ (tri-
bunal de última instância) (ou seja, bispos, gabinetes, Juntas 
do Ministério Ordenado). Aprender com estas colaborações 
e criar incentivos para replicar e expandir colaborações re-
forçará o ensino e a formação teológica Metodista Unida. 
Embora haja um desencontro de ideias sobre a actual estru-
tura de ensino teológico e o volume de contributos que a Ig-
reja deveria ter num programa de estudos de seminário, as 
colaborações entre a Igreja e os seminários podem abrir-se 
tanto à dinâmica da mudança do mundo como aos promis-
sores recursos. Nas palavras do Bispo Grant Hagiya: “. . . [A] 
academia deve trabalhar mais directamente com as necessi-
dades da igreja e . . . a igreja deve reduzir as suas enormes 
expectativas relativas ao seminário” (45).

As colaborações podem englobar:

1 . Tecnologia de análise e distribuição para melhorar a in-
tencionalidade e acessibilidade do ensino e da formação 
dos líderes pastorais;  

2 . Retirar lições das congregações vitais e dos seus líderes 
no sul global; e 

3 . Trabalhar em parceria com as comunidades imigrantes 
das nossas circunscrições para desenvolvimento da for-
mação de lideranças.

Inúmeras oportunidades nos aguardam por entre os desa-
fios e a complexidade.

Em segundo lugar, a Igreja Metodista Unida deve anal-
isar como utilizar melhor os nossos recursos financeiros na 
formação do ministério. Muitos factores socioeconómicos in-
terferem na educação para o ministério, entre eles os custos 
de educação superior. Ao requerermos ensino superior para 
a ordenação, por exemplo, estamos a pedir às pessoas que 

invistam recursos significativos; não deixa de ser frequente 
o facto de licenciados seminaristas acumularem dívidas para 
mais tarde servirem em cargos com uma taxa de compen-
sação que dificulta — e muito — a liquidação da dívida (an-
tecipada). Estamos gratos que o Grupo de Trabalho do Endi-
vidamento Seminarista da Junta Geral de Educação Superior 
e Ministério esteja a estudar a dívida escolar na Igreja e que 
diversos seminários Metodistas Unidos estejam a preparar 
programas para lidar com o problema. O relatório do grupo de 
trabalho está impresso no Advance Daily Christian Advocate 
e divulgado em www.gbhem.org/gc16.

Recomendações

V. Maior Flexibilidade na Preparação de 
Lideranças

As recomendações na Secção V abordam os pontos 3, 5 e 6, 
conforme sublinhado acima nas tarefas da comissão.

Das nossas discussões depreendemos que a Igreja Meto-
dista Unida necessita de disponibilizar mais pontos de entrada 
para liderança da Igreja e tornar-se mais flexível na definição 
e preparação da liderança de que necessita. As nossas propos-
tas para atingir estes objectivos são as seguintes:

1 . Eliminar a mínima restrição etária para os pastores 
locais que se candidatem ao estado de membro pro-
visório: O actual requisito de os pastores locais terem 
atingido 40 anos de idade antes de poderem solicitar 
o estado de membro provisório deixa, portanto, de ser 
importante ou útil. Esta eliminação alarga o âmbito do 
ministério ordenado. Esta proposta está em consonância 
com os esforços para o reforço do Programa de Estudos 
(ver ADCA, ¶ 324 .6) .

2 . A incumbência da Junta Geral de Educação Supe-
rior e Ministério com a conferência continuada so-
bre ensino teológico é a seguinte: O ensino teológico 
deve ser um tópico permanente de exploração, através 
de encontros criados e patrocinados pela Junta Geral de 
Educação Superior e Ministério. Essas conversações de-
vem incluir seminários, instituições de ensino, bispos e 
a liderança da conferência anual.

3 . Envolver os seminários Metodistas Unidos para re-
forçar o Programa de Estudos: Propomos que a Junta 
Geral de Educação Superior e Ministério elabore e pre-
pare os recursos dos seminários e instituições de ensino 
Metodistas Unidos em continuidade, para melhorar o 
Programa de Estudos.

4 . Estudos online de cursos da Igreja Metodista Unida: 
Permite que os candidatos completem os cursos Meto-
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distas Unidos necessários em história, doutrina e políti-
ca através de ofertas online aprovadas. Esta proposta 
está em consonância com aconselhamento reforçado e 
estruturas de formação discutidos na Secção VII abaixo.

5 . Cursos superiores avançados alternativos: Os cursos 
superiores avançados (de grau superior à licenciatura) 
combinados com estudos teológicos básicos podem ser 
considerados pela Junta do Ministério Ordenado como 
preparação educacional para ministério ordenado. As 
Juntas do Ministério Ordenado deverão ter flexibilidade 
para investigar e aceitar cursos superiores avançados em 
campos relevantes para o ministério, quando integrados 
em estudos teológicos básicos num seminário aprovado; 
rever o ¶ 335(3)(b)? Estes temas requerem mais estudos 
e análise e recomendamos que esta questão seja abor-
dada pela próxima comissão (ver ADCA, Resolução 
Não-Disciplinar para a renovação da comissão) .

VI. Liderança e Natureza da Ordenação

As recomendações na Secção VI abordam os pontos 1 e 2, 
conforme assinalado acima nas tarefas da comissão.

Um dos temas principais do trabalho desta comissão tem 
sido o estudo de teologia do ministério e a natureza e a teolo-
gia da ordenação na Igreja Metodista Unida. O assunto levan-
tou duas questões principais: (a) a relação entre a ordenação e 
os sacramentos e (b) a relação da habilitação e da ordenação 
para o estado de membro na conferência. 

Quanto à primeira questão, os Metodistas Unidos descre-
vem por vezes a liderança dos sacramentos como a “autori-
dade sacramental”, assente na Ordem dos Presbíteros. Esta 
linguagem e os seus inerentes pressupostos são enganadores. 
A nossa teologia e as nossas práticas de ministério na tradição 
Wesleyana não levam a nenhuma “autoridade sacramental”, 
como se fôssemos os dadores da graça de Deus. Pelo con-
trário, a comissão reconhece que os sacramentos são um dom 
divino para a Igreja, unindo no ministério todos os leigos e 
clérigos. Como dons, os sacramentos têm de ser recebidos 
e administrados para que todas as pessoas possam participar 
com sinceridade na presença da Trindade de Deus. A autori-
dade do presbítero “para administrar os sacramentos” emerge 
do dom e do poder do Espírito Santo. Como tal, na Imposição 
das Mãos e da Oração para os Presbíteros durante o culto da 
ordenação, a igreja invoca em primeiro lugar o Espírito e de-
pois autoriza os presbíteros a exercer o trabalho de Deus. 

Nós complicamos este entendimento da ordenação e dos 
sacramentos ordenando o ministério de tal modo que dependa 
regularmente de pessoas não ordenadas para presidir à cel-
ebração dos sacramentos. Tanto os pastores locais como os 

ministros comissionados, na preparação para a ordenação 
como presbíteros, estão autorizados e espera-se que celebrem 
o baptismo e a Sagrada Comunhão, embora esta responsa- 
bilidade tenha sido reservada para os ordenados na maioria 
das instituições eclesiásticas ao longo da história Cristã. No 
nosso actual sistema, normalizamos esta anomalia histórica e 
teológica e fizemo-lo desnecessariamente. Se por um lado a 
urgência missionária para o ministério aumentou a respons-
abilidade aos pastores locais para a celebração dos sacramen-
tos, a excepção tem sido invariavelmente a regra. 

No que se refere à relação da habilitação e da ordenação 
para o estado de membro na conferência, a Igreja distribui 
fielmente o seu clero pelo mundo em nome do evangelho de 
Cristo, mas criamos no entanto práticas de habilitação e de 
ordenação que não estão devidamente assentes num enten-
dimento teológico robusto no ministério Cristão e na orde-
nação. A teologia e a prática do comissionamento não são 
totalmente compreendidas, criando assim um sentido de lim-
inaridade para as pessoas em funções de ministros comissio-
nados durante o tempo de estado de membro provisório na 
conferência. Mais ainda, a actual proximidade da ordenação 
ao total estado de membro da conferência subordina a pri-
mazia da missão da Igreja à estrutura da Igreja. Em vez de 
distribuirmos as pessoas ordenadas para fazer o trabalho dos 
ordenados, atrasamos a ordenação até à conclusão do período 
provisório; em vez de assegurar que a igreja recebe as pessoas 
ordenadas para preencher necessidades missionárias urgen-
tes, enfatizamos os direitos e as responsabilidades associados 
ao estado de membro da conferência e adiamos a ordenação.

Esta comissão focou-se na vitalidade da igreja e na 
promessa de novas lideranças para continuar a formar essa 
mesma vitalidade. Procuramos desenvolver um processo que 
seja verdadeiro para as nossas tradições Wesleyanas, con-
sonante com a igreja ecuménica e aberto a um novo clero 
procurando que a ordenação e a autorização conduza ao pleno 
ministério da igreja, mesmo como membros provisórios. Pro-
pusemos uma reformulação que seja mais coerente, clara e 
congruente com a tradição Cristã generalizada. 

Por isso, propomos as seguintes iniciativas legislativas:

1 . Aprofundamento da teologia da ordenação: propuse-
mos legislação clarificando a nossa teologia da orde-
nação, especialmente nos parágrafos introdutórios de 
cada secção. O ministério, em todas as suas formas, é 
um dom do Espírito Santo, exemplificado na lingua-
gem proposta pelo ¶ 301.2: “Os indivíduos discernem 
a chamada de Deus à medida que se relacionam com 
Deus e as suas comunidades e a Igreja guia e confirma 
esses chamamentos. Chamamentos—e o discernimento 
e a confirmação destes—são dons do Espírito Santo” 
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(ver ADCA, ¶¶ 301 .1, 301 .2, 302, 305 e Introdução à 
NOVA secção VI) .

2 . Clarificando as relações entre a ordenação e os sac-
ramentos: A nossa exploração levou-nos às seguintes 
convicções teológicas, que constituem as bases da legis-
lação proposta e requerem reflexão em todas as formas 
do ministério em toda a Igreja (ver ADCA, ¶¶ 316, 328, 
340) .

a . Todo o ministério, incluindo o ministério dos leigos, 
diáconos, presbíteros e pastores locais, tem como pi-
lares os sacramentos do baptismo e a Sagrada Co-
munhão, sendo o baptismo a iniciação fundamental 
no corpo de Jesus Cristo e para a chamada para a vida 
de discipulado. Os baptizados são chamados a seguir 
Jesus Cristo e a servir a Deus na plenitude das suas vi-
das. A sua chamada baptismal prepara-os para a par-
ticipação no trabalho de Deus na criação. No corpo de 
Cristo, alguns são chamados, preparados e reservados 
para liderar o Corpo para que o todo possa florescer. 
Aqueles chamados para o ministério de diácono são 
chamados a testemunhar a Palavra nas suas próprias 
palavras e acções e a liderar o serviço da comunidade 
no mundo, para promulgar a compaixão e a justiça de 
Deus. Aqueles chamados para o ministério de presbíte-
ro são chamados a pregar e a ensinar a Palavra, adminis-
trar os sacramentos e a ordenar a vida da Igreja para que 
esta possa ser fiel. Aqueles chamados para o ministério 
de pastor local são chamados para pregar e ensinar a 
Palavra, presidir à celebração dos sacramentos e orde-
nar a vida das congregações locais nas quais servem. 
O ministério de todos os Cristãos é viver todos os dias, 
em todos os aspectos das suas vidas, como discípulos 
de Cristo no mundo e personificar a chamada de Deus 
para servir; para amar a Deus com todo o seu coração, 
mente, alma e força; e amar o próximo como a eles mes-
mos. Cada um destes ministérios é vital para a igreja de 
Cristo e para o seu serviço no mundo.

b . Embora o ministério tenha nascido do baptismo, é 
sustentado na ceia eucarística iniciada pela divisão 
dos pães por Jesus Cristo com os seus discípulos, 
e dando o seu ministério e vida para a salvação do 
mundo. Esta refeição é uma acção de graças para 
as dádivas de Deus, para a vida de Jesus e para o 
trabalho continuado do Espírito. A refeição é uma 
chamada de renovação para o corpo de Cristo—  
chamando a atenção da comunidade para o regresso 

ao seu chamamento para o discipulado e alimentação 
do corpo com alimentos para reforçar o seu compro-
misso e serviço. No Corpo, o diácono é chamado 
para pôr a mesa, receber e servir o pão e a taça, e de-
volver a comunidade ao mundo para servir—e, com 
a permissão do bispo, presidir à Sagrada Comunhão 
“pelo amor de alargar a missão e o ministério da 
igreja” (¶ 328). O presbítero é chamado a adminis-
trar o sacramento da Sagrada Comunhão, liderar as 
pessoas na festa da celebração e assegurar que todas 
as pessoas de Deus têm oportunidade de receber a 
Sagrada Comunhão (¶ 340). O pastor local é chama-
do a presidir à celebração da Sagrada Comunhão no 
âmbito de uma nomeação particular (¶ 316). Toda a 
comunidade reunida activamente recebe e participa 
na graça de Deus como previsto na Sagrada Comun-
hão, abrindo-se à acção de Deus nas suas vidas e ao 
poder transformador do Espírito de Deus, espalhan-
do a presença de Deus no mundo. 

c . A administração dos sacramentos é um acto de re-
ceber o Espírito de Deus para presidir à celebração 
dos sacramentos de Deus. A tradição cristã celebra 
as origens de toda a vida no Espírito de Deus. No 
princípio, . . . o Espírito de Deus se movia sobre a 
face das águas (Génese 1:1-2) e disse Deus: Produ-
za a terra alma vivente—nephesh hayah (1:20, 27). 
Porque os dons e a vocação de Deus são sem arre-
pendimento. (Romanos 11:29). A linguagem que te-
mos para a acção do Espírito no baptismo, a Sagrada 
Comunhão, e a ordenação é a mesma: “derramai o 
seu Espírito sobre [esta pessoa], para que [esta pes-
soa] possa ser. . .” Com estas palavras, procuramos 
que o Espírito nos renove. 

  Isso significa que a “autoridade sacramental” não é 
adequada para descrever o ministério. A “autoridade 
sacramental” sugere um poder detido por algumas pes-
soas, e não o dom concedido por Deus. Por exemplo, 
“aceitai a vossa autoridade como um presbítero”, como 
falado no culto da ordenação de presbíteros, lembra-nos 
que os presbíteros recebem essa autoridade, e que são 
chamados a confiar no derramamento da vida pelo Es-
pírito quando eles administram os sacramentos. Admin-
istrar é presidir e também liderar de forma a garantir a 
oferta do baptismo e da Sagrada Comunhão a todas as 
pessoas de Deus. De maneira semelhante—embora de 
formas mais circunscritas—os pastores locais (¶ 316) 
e os diáconos a quem foi concedida a autoridade pelos 
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bispos “para estender a missão e ministério da igreja” 
(¶ 328) são chamados a presidir à celebração dos sacra-
mentos dentro das suas definições.

3 . Reformular o processo de ordenação: Propomos que a 
Conferência Geral de 2016 reformule o processo de en-
trada no ministério ordenado, de modo a que as pessoas 
possam ser ordenadas e eleitas para estado de membro 
provisório depois de completarem todos os requisitos 
educacionais, seguidos de um período de residência, de-
pois elegibilidade para a eleição para o estado de mem-
bro completo. A tradição Wesleyana sempre enfatizou o 
processo de crescimento na fé ao longo da vida, recon-
hecer o movimento de Deus em vidas jovens através da 
graça preveniente, e continuamente oferecida às pes-
soas à medida do seu crescimento na relação com Deus 
através da justificação e da santificação. A tradição 
também enfatiza a vida de crescimento no ministério, 
iniciado no baptismo e seguido pela confirmação e pro-
fessamento do estado de membro da igreja. De forma 
idêntica, a ordenação é um processo e começa com in-
quérito, discernimento e vários níveis de preparação, 
seguido da ordenação e formação sob a supervisão até 
que a pessoa e a igreja decidam que está pronta para o 
estado de membro completo. 

  Esta proposta iria autorizar a Igreja, guiada pelo Es-
pírito Santo, a ordenar pessoas e elegê-las em mem-
bros provisórios quando concluíram toda a candidatu-
ra e requisitos educacionais. Adicionalmente, a Igreja 
reservaria o estado de membro completo a uma acção 
posterior, depois de o membro provisório ordenado 
completar um período de residência e depois de a igreja 
decidir que os membros provisórios estão prontos para 
a responsabilidade plena e vitalícia na e para a conexão. 
A ordenação é uma relação para toda a vida com Deus e 
a Igreja, realizada pelo derramamento do Espírito San-
to. A autorização para exercer funções ministeriais de-
pende da relação conferencial. Esta autorização começa 
com a ordenação e o estado de membro provisório. 

  A Igreja Metodista Unida já estabeleceu práticas 
para requerer a entrega dessa autorização pelos clérigos 
ordenados que saiam do ministério or da Igreja Meto-
dista Unida (¶¶ 359-361). Os procedimentos de saída 
para pessoas ordenadas que não são eleitas como estado 
de membro total seriam paralelos. Este movimento at-
ravés de estágios de relação possui paralelo na prática 
ecuménica e noutras profissões, como a medicina. Está 

também em sintonia com as tradições da Igreja Meto-
dista Unida e as suas denominações antecedentes, as 
quais assumiram diferentes formas ao longo de quase 
trezentos anos, mas foram marcadas por movimentos, 
ou estágios, no ministério ordenado e nas relações con-
ferenciais (ver ADCA, NOVA secção VI) .

4 . Maior flexibilidade para diáconos presidirem à cel-
ebração dos sacramentos: Propomos que os bispos 
tenham o poder de autorizar os diáconos a presidir à 
celebração dos sacramentos. Esta autoridade assenta na 
missão da Igreja num determinado contexto, mas não 
tem de ficar necessariamente limitada ao lugar particu-
lar da nomeação ou às circunstâncias em que um pres-
bítero não esteja presente. Esta proposta, tal como as 
acima referidas, é mais clara e mais congruente com a 
tradição cristã cada vez maior e promete o alargamento 
e o aprofundamento do ministério da igreja de Cristo no 
mundo (ver ADCA, ¶ 328) .

VII. Apoio à Liderança e Desenvolvimento através 
dos Caminhos para Prosperar no Ministério 
Ordenado

As recomendações na Secção VII abordam os pontos 1, 3 e 
5, como assinalado acima nas tarefas da comissão.

A comissão estudou a vocação e o desenvolvimento da 
liderança da Igreja Metodista Unida para tratar de assuntos de 
oportunidades de apoio, responsabilização, aprendizagem e 
crescimento, assim como de protecção da nomeação. As dis-
cussões levaram a que o grupo afirmasse a necessidade da 
Igreja:

• construir relações que implementam o eficiente aconsel-
hamento durante a candidatura e períodos provisórios e 
destaque na formação da liderança;

• requerer aconselhamento vitalício, aprendizagem e for-
mação, e disponibilizar uma gama de modelos para ori-
entar as conferências na concepção e na implementação 
que melhor se adequam às suas necessidades únicas;

• promover a eficiência mediante o uso do processo de 
Avaliação Eficaz do Ministério da Junta Geral de Edu-
cação Superior e Ministério;

• colaborar com a Junta Geral de Educação Superior e 
Ministério para apoiar as juntas da conferência anual e 
gabinetes no seu trabalho de responsabilizar os clérigos 
quanto à eficácia do ministério. 

 
Com base nestas necessidades, a comissão avança com três 
propostas:
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1 . Reforçar a necessidade de aprendizagem e formação 
vitalícias: Mudar a forma verbal de “deverão” na pri-
meira frase do ¶ 351.2 para “serão”. Isso assegura que o 
clérigo se compromete e se dedica activamente à apren-
dizagem e formação ao longo da vida. O parágrafo, 
depois de revisto, ler-se-á: “Na educação contínua de 
um membro do clero e no programa de crescimento es-
piritual serão incluídas ausências de, pelo menos, uma 
semana todos os anos e de, pelo menos, um mês num 
dos anos de cada quadriénio” (maior ênfase).

  Mais ainda, o Movimento Wesleyano sempre enfati-
zou a importância do aconselhamento em grupo para 
promover o companheirismo e a responsabilização no 
crescimento espiritual e educacional. Assim, esta pe-
tição tornaria o novo ¶ 351.2 coerente com o ¶ 351.1 no 
Livro de Disciplina de 2012: “Ao longo das suas car-
reiras, os membros do clero participarão na educação 
contínua para o ministério, desenvolvimento profis-
sional e formação espiritual e crescimento para liderar 
a igreja no cumprimento da missão de criar discípulos 
para Jesus Cristo. Aí se incluirão criteriosos programas 
de estudo, focados no desenvolvimento pessoal, perio-
dicamente acrescidos, através da participação em activi-
dades organizadas de crescimento espiritual e educacio-
nal” (maior ênfase) (ver ADCA, ¶ 351 .2) .

2 . Grupos de aliança para os clérigos: Todos os candi-
datos e clérigos participarão em grupos de aliança para 
apoio mútuo e crescimento ao longo da sua vida de 
ministério. A Conferência Geral de 2012 promulgou a 
anterior legislação da comissão para os candidatos ao 
ministério para participarem em grupos de aconselha-
mento de candidatura (¶ 349.1a). A resposta foi muito 
positiva. Propomos agora que se criem grupos idênticos 
e prossigam durante o ministério activo de cada clérigo: 

 a .  Adicionar aconselhamento de grupo durante o 
período entre a certificação de candidatura e o es-
tado de membro provisório. Quando os candidatos 
se encontram fora da fronteira da conferência anual, 
como em seminários, serão atribuídos a grupos de 
aconselhamento de cortesia (ver ADCA, ¶ 349 .1a) .

 b .  Adicionar aconselhamento de grupo para os pas-
tores locais. Atribuir um grupo de aconselhamento 
aos pastores locais, sempre que possível. Embora 
se coloquem alguns desafios ao aconselhamento 
de grupo (distância geográfica, novas nomeações 
pastorais, programas, resistência dos participantes, 
período de 5-12 anos), mesmo assim o processo em 
grupo mostrou ser benéfico. Dado que os mentores e 
o modelo de grupos estão identificados, recomenda-

mos que as Juntas do Ministério Ordenado formem 
mentores para comunicar as expectativas e propor-
cionar consistência entre grupos. A Junta Geral de 
Educação Superior e Ministério formará conferên-
cias anuais no desenvolvimento e na implementação 
do aconselhamento a grupos de clérigos (ver ADCA, 
¶ 349 .3) . 

 c .  Continuar e fortalecer os grupos de aconselhamen-
to para candidatos certificados (¶ 349.1a), grupos de 
aliança para membros provisórios (¶ 326), diáconos 
(¶ 328) e presbíteros (¶ 332).

 d .  Enfatizar a importância de todos os diáconos e 
presbíteros participarem em aliança com membros 
das suas respectivas ordens e pastores locais, par-
ticipando em irmandade, o que pode incluir grupos 
de aliança para o crescimento espiritual, aconselha-
mento do ministério e outras formas de enriqueci-
mento espiritual e formação (¶¶ 323, 328, 332). 

3 . Avaliações periódicas dos clérigos: Os clérigos par-
ticiparão regularmente em duas formas de avaliações 
periódicas dos seus ministérios. Para apoiar os clérigos 
e responsabilizá-los na reflexão séria sobre o significa-
do e a frutificação dos seus ministérios, as conferências 
anuais organizarão duas espécies de avaliações periódi-
cas dos clérigos de rotatividade regular.

 a .  Avaliação contínua: propomos uma orientação mais 
clara quanto a avaliação contínua dos membros de 
Plena Conexão e dos pastores locais. É essencial 
para cada gabinete e para a Junta do Ministério Or-
denado seguir o mandato, para desenvolver “critéri-
os, processos e formação” claros que constituam a 
base para a avaliação (¶ 350.1). Os critérios para au-
to-avaliação deveriam incluir auto-avaliação e métri-
ca adequadas, e recomendamos que os gabinetes e 
Juntas do Ministério Ordenado se unam à Junta Ger-
al de Educação Superior e Ministério para utilizar o 
processo de Avaliação Eficaz do Ministério da agên-
cia.

 b .  Avaliação periódica, mais em profundidade: A cada 
oito anos, cada clérigo assumirá o compromisso de 
participar num amplo programa de avaliação pessoal 
e profissional e processo de desenvolvimento. Os 
Gabinetes e as Juntas do Ministério Ordenado, em 
consulta com os presidentes das ordens e irmandade, 
idealizarão e implementarão este processo. Incluirá 
una análise tanto formal como em profundidade de 
renovação, englobada num conjunto de elementos, 
como por exemplo: 
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• Tempo destinado à oração e à reflexão;
• Reflexão com um grupo de aliança;
• Reuniões com um mentor;
• Celebração de etapas do ministério; e
•  Discernimento sobre os desafios futuros e as opor-

tunidades do ministério. 

  Além disso, a análise deverá incluir auto-avaliação 
pessoal e profissional, medidas objectivas, observação 
de tendências dos oito anos precedentes e alguma for-
ma de avaliação de pares. Cada superintendência dis-
trital receberá o relatório inicial da análise de eficácia 
do espectro de oito anos. Sempre que entendido como 
relevante para o processo de avaliação, o gabinete ou 
a Junta do Ministério Ordenado poderá solicitar aval-
iações psicológicas. Quando recomendado pela su-
perintendência distrital, o clérigo sujeito a avaliação 
poderá reunir-se com o bispo e os membros do gabinete 
para comentar ou justificar a avaliação e estabelecer os 
passos seguintes (ver ADCA, ¶ 350 .3) .

VIII. Maior e melhor preparação e apoio aos 
pastores locais

As recomendações na Secção VIII abordam os pontos 3, 4 e 
5, conforme assinalado acima nas tarefas da comissão.

1 . Ensino e formação: Enquanto alguns pastores locais 
terão um mestrado em divindade, a maior parte contin-
uará o ensino teológico através do Programa de Estudos 
(¶ 319.1). A comissão reconhece o desejo de uma al-
ternativa ao programa habitual de cinco anos (ou cur-
so-20), assim como a oportunidade de obter um curso 
superior após conclusão do Programa de Estudos. 

 a.  Criar um programa de grau de licenciatura que 
cumpra os requisitos do Programa de Estudos: 
Autorizar a Junta Geral de Educação Superior e 
Ministério a aliar-se às faculdades e universidades 
ligadas à Igreja Metodista Unida, para ser criado um 
programa universitário que cumpra igualmente os 
requisitos do Programa de Estudos.

 b.  Retirar a frase “cinco anos” sempre que O Livro 
de Disciplina faça referência ao Programa de Es-
tudos, aumentando assim a flexibilidade a estas al-
ternativas.

  Estas alterações propostas aumentariam o acesso ao 
ensino assim como criariam novas abordagens mais lib-
erais ao modo e ao ensino teológico para os pastores lo-
cais através de uma instituição de cursos médios e supe-
riores (ver ADCA ¶¶ 319 .4, 322 .1(3), 324 .6c), 1421 .3d) .

2 . Apoio e responsabilização: Os pastores locais são 
responsáveis pelo ministério através das suas igrejas 
locais, superintendências distritais (¶ 350) e Comités 
distritais no Ministério Ordenado (dCOM). O pastor lo-
cal reúne-se todos os anos com o dCOM para receber 
recomendação de continuação da habilitação e da opor-
tunidade em servir (par. 319.2). O dCOM é encorajado 
a ter um conjunto de informação robusto todos os anos 
para avaliar o ministério do pastor local, o que pode en-
globar: 

• Avaliação anual do clérigo; 
•  Progresso educacional/Diplomas do Programa de 

Estudos;
• Relatório do mentor;
•  Relatório da educação contínua para os pastores lo-

cais que tenham terminado a sua educação, e 
•  Materiais escritos submetidos anteriormente para 

análise referentes a teologia, pregação, liderança, 
prática do ministério, etc. 

  As igrejas locais deverão apoiar os pastores locais 
no seu compromisso com o ministério e educação. 
Poderá incluir apoio à família do clérigo durante a 
sua ausência devido ao Programa de Estudos, dan-
do apoio financeiro para o Programa de Estudos e 
outras acções de formação, e comunicando à congre-
gação as expectativas e benefícios de fazer parte da 
conexão Metodista Unida. 

  Cada conferência anual possui uma Irmandade de 
Pastores Locais e Membros Associados, que dispo-
nibiliza apoio mútuo aos seus membros, em prol da 
vida e da missão da Igreja. As irmandades são enco-
rajadas a encontrar-se regularmente para a formação 
contínua; promover o estudo; desenvolver um elo de 
união e de compromisso para com a missão e o mi-
nistério da Igreja Metodista Unida e da conferência 
anual; e permitir a formação de relações que propor-
cionem apoio mútuo e confiança (¶ 323). As Confe-
rências anuais, as Juntas do Ministério Ordenado e 
os bispos são responsáveis pelo apoio e financiamen-
to das irmandades.

  Os pastores locais deverão fomentar as relações co-
legiais através da participação em grupos leccionários, 
grupos de aliança entre pares, etc. Todos os clérigos 
participarão na educação contínua para o ministério, de-
senvolvimento profissional e formação espiritual e evo-
lução na ordem para liderar a Igreja no cumprimento da 
missão de criar discípulos para Jesus Cristo (¶ 351.1). 
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Espera-se que todas as conferências anuais possibilitem 
e incentivem a utilização de guias espirituais, mentores 
de vida, conselheiros pastorais ou mentores vocacionais 
para todos os clérigos—e que todos os clérigos utilizem 
tais apoios ao longo das suas carreiras (¶ 349).

  As conferências anuais são incentivadas a incluir a 
bênção e o envio de novos pastores recém-licenciados 
durante a sessão da conferência anual.

3 . Estado de membro associado: A comissão debateu o 
papel e o estatuto dos membros associados como parte 
das conversas relativas à habilitação, educação e apoio 
contínuo de pastores locais e de membros associados. 
Actualmente, a comissão não recomenda alterações à 
“Secção V. Estado de membro associado” O Livro de 
Disciplina. 

IX. Liderança para Congregações muito Pequenas

As recomendações na Secção IX abordam o ponto 2, con-
forme assinalado acima nas tarefas da comissão.

A comissão estudou o hábito de ministros leigos certifi-
cados servirem em funções pastorais dentro de congregações 
muito pequenas e tomou conhecimento de diversas congre-
gações com quinze membros activos ou menos. Testemun-
hamos com satisfação o papel importante que muitas dessas 
congregações têm tido do ponto de vista histórico nas suas 
comunidades. Reconhecemos que as razões para o seu de-
clínio são muitas e diversas. Contudo, juntamo-nos a outros 
na preocupação crescente da quantidade de energia e recur-
sos gastos para distribuir clérigos e leigos para igrejas tão 
pequenas de geração única. A necessidade de abordar este 
problema não só permanece como cresce. 

A comissão encoraja vivamente as conferências a partilhar 
e adoptar as melhores práticas no sentido de as congregações 
em causa terminarem o seu trabalho bem e “passarem o te-
stemunho” a outras congregações, novas igrejas ou ministérios 
comunitários onde os recursos possam ser usados mais efici-
entemente na formação de futuros discípulos. Isso permite que 
uma congregação possa deixar um legado para o futuro. Essas 
congregações poderão continuar a reunir-se na tradição de uma 
Reunião de Classe Wesleyana, onde poderão usufruir de irman-
dades, oração, estudo e responsabilização com o objectivo do 
discipulado sem os fardos da estrutura da igreja local.

Após considerar as opções legislativas para criar novas 
oportunidades às igrejas em transição para o encerramento, a 
comissão determina que as conferências podem tratar melhor 
esse trabalho através de vias menos formais. Acrescentar isso 
ao Livro de Disciplina seria mais complicado do que útil.

X. Esclarecer o estatuto do Ministro Leigo 
Certificado

As recomendações na Secção X abordam o ponto 2, con-
forme assinalado acima nas tarefas da comissão.

Diferentes conferências utilizam os Ministros Leigos 
Certificados (¶ 271) de diversas formas. A comissão entende 
que os Ministérios do Discipulado estão a propor legislação 
para esclarecer o papel e o objectivo do Ministro Leigo Cer-
tificado. Esse esforço merece o nosso apoio. No nosso estudo, 
concluímos que o Ministro Leigo Certificado não deve ser 
utilizado como um pastor leigo nem para servir a igreja do 
mesmo modo que um clérigo. 

1 . A comissão distrital dos Ministérios dos Servos 
Leigos (¶ 668) deve ser encarregada de analisar os 
candidatos a ministros leigos certificados . A dCOM 
não deve ser o órgão a vetar o candidato a ministro 
leigo certificado e fazer a recomendação a menos que 
a Junta da Laicidade não o possa fazer. Este processo 
confunde a própria natureza da dCOM, a qual é uma 
extensão da Junta do Ministério Ordenado. A Junta do 
Ministério Ordenado está relacionada com os clérigos 
enquanto que a dCOM recomenda candidatos, pastores 
locais, membros provisórios e membros associados à 
Junta do Ministério Ordenado e sessão de clérigos para 
habilitação e ordenação. O Ministro Leigo Certificado é 
um leigo e está relacionado com a Junta da Laicidade. 
Assim, a dCOM recomendar um Ministro Leigo Certifi-
cado confunde e pode levar a uma má interpretação do 
seu papel (ver ADCA, ¶ 666 .10 e nova proposta para 
¶ 668 .4) .

XI. Conclusão 

Um estudo orientado e sustentado do ministério continua 
a requerer a atenção e a resposta às necessidades culturais 
e às amplas expectativas da igreja. A Comissão 2013-2016 
para o Estudo do Ministério recomenda e solicita renovação 
para o quadriénio 2017-2020. A resolução para renovação da 
comissão para o quadriénio 2017-2020 indica detalhes rela-
tivos à estrutura da comissão, questões a abordar e financia-
mento (ver ADCA, Ministério e Ensino Superior/Superin-
tendência—Resolução Não-Disciplinar) .
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Desde 2012, a Junta Geral de Educação Superior e 
Ministério (JGESM) recolheu dados relacionados com a 
dívida através do Grupo de Trabalho Sobre Endividamento do 
Seminário para melhor compreender os obstáculos que enfren-
tam os candidatos certificados para o ministério ordenado na 
Igreja Metodista Unida. O Grupo de Trabalho sobre o Endivid-
amento do Seminário foi encarregue pela Conferência Geral de 
2012 com a criação de um plano denominacional para reduzir e 
eliminar as dívidas de seminaristas (Petição 20868):

Força de Trabalho sobre Endividamento dos 
Clérigos (20868-MH-Non-Dis)

O Grupo de Trabalho dos Sistemas da Igreja recomenda 
que a Junta Geral de Educação Superior e Ministério reúna 
um grupo de trabalho para lidar com a apoio financeiro e en-
dividamento do seminário para estudantes do seminário ao:    

• ter em conta a Resolução 218 (Ajuda Financeira para 
Estudantes do Seminário) e Resolução 233 (Endivid-
amento de Estudantes do Seminário) da Conferência 
Geral de 2004; 

• desenvolver um plano denominacional para reduzir ou 
eliminar a dívida do seminário para candidatos certifi-
cados que pretendam entrar no ministério ordenado; 

• incluir pessoas com diversos passados e conhecimentos 
para desenvolver fontes de financiamento; 

• preparar um relatório e recomendações para apresen-
tação à Mesa Conexional e Conselho dos Bispos até 
2015; e 

• submeter o relatório à Conferência Geral de 2016. 

O Plano Denominacional

O grupo de trabalho criou o seguinte plano, dividido em 
quatro áreas de foco, para promover consciencialização, as-
sistência, manutenção e prevenção do fardo da dívida educa-
cional entre os clérigos Metodistas Unidos.

  I .  Investigação: Compreender a actual realidade da 
dívida para os candidatos Metodistas Unidos ao 
ministério, membros provisórios, seniores e diáconos 
através da pesquisa da JGESM.

 II .   Colaboração: Comunicar com constituintes denom-
inacionais que estão directamente envolvidos na eco-
logia da chamada de um pastor.

III .  Intervenção: Identificar oportunidades de apoio para 
os clérigos em necessidade de perdão de dívida.

IV .   Prevenção: Identificar ajuda proactiva para evitar fu-
turas dívidas ingeríveis para os clérigos.

I . Investigação

O seguinte resume o trabalho do Grupo de Trabalho so-
bre Endividamento do Seminário ao longo do último quadrié-
nio em termos de recolha de dados e análise. Um relatório 
detalhado destes dados está disponível no relatório total em 
www.gbhem.org/GC16.

Num inquérito de 2014 realizado pela JGESM, os 
clérigos e candidatos a ordenação com idades de trinta e cinco 
anos e menos, identificavam as finanças como uma barreira à 
ordenação ou outros objectivos profissionais no ministério. 
No ano lectivo 2013-14, as treze escolas teológicas Metodis-
tas Unidas comunicaram mais de 32 milhões de dólares em 
bolsas institucionais e para estudantes. Nesse mesmo ano lec-
tivo, estas instituições desembolsaram mais de 42 milhões de 
dólares em empréstimos Stafford, Empréstimos privados não 
Federais e empréstimos Perkins.

A JGESM recebeu informação de dívidas educacio-
nais sobre licenciaturas e pós-graduações de onze dos treze 
seminários Metodistas Unidos nos E.U.A. para cada estu-
dante Metodista Unido com pós-graduação em “Mestrado de 
Divindade” (Master of Divinity) no ano lectivo 2013-2014. 
Dos estudantes, 28,7 por cento comunicaram terminar o curso 
sem dívidas. Os estudantes com pós-graduação que solicita-
ram empréstimos tiveram uma média de 22 048,29 dólares 
em dívida respeitante à licenciatura e 44 319,16 em dívida 
com a pós-graduação, para um total médio de dívida de 66 
367,45 dólares . 

Para todos os diáconos e seniores provisionais a tempo 
inteiro, activos, com dois anos ou menos de serviço, a com-
pensação mediana anual total é de 49 747 dólares . Isto in-
clui um salário base anual mediano de 38 000 dólares, mais 
subsídio de habitação ou presbitério. Usando este rendimento 
médio e as taxas de juro padrão de um plano de pagamento 
a dez anos, um novo membro provisional pode suportar ra-
zoavelmente um pagamento mensal de dívidas de até 409 
dólares. Isto é o mesmo que uma ajuda financeira de 35 
500 dólares—um valor que ultrapassa bem a carga de dívida 
média de um seminarista Metodista Unido com uma pós-grad-
uação. Muitos indivíduos comunicaram dívida estudantil num 
valor superior ao dobro deste nível crítico.

A JGESM está a trabalhar para melhorar a recolha de 
dados existentes com escolas teológicas e desenvolver uma 
forma sistemática para as conferências anuais reportarem 
anualmente informação de seminário sobre ordinandos e in-
formação sobre o curso de estudo de pastor local. A agência 
está também a analisar dados das distribuições do Fundo de 
Educação Ministerial e do Gabinete de Empréstimos e Bol-
sas, especificamente no que está relacionado com as finanças 
e dívidas dos clérigos.

Relatório Resumo do Grupo de Trabalho sobre  
Endividamento do Seminário
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II . Colaboração

A JGESM facilitou, liderou e criou parcerias com re-
uniões intencionais contínuas ao longo do último quadriénio 
entre escolas teológicas Metodistas Unidas, conferências an-
uais, fundações, igrejas locais e outras entidades para colab-
orar na recolha de dados e análise que irá ajudar a identificar 
as necessidades específicas de estudantes. Tais conversações 
ocorreram nas reuniões anuais da Associação Nacional de 
Administradores de Ajuda Financeira, Associação de Esco-
las Teológicas Metodistas Unidas e Associação Nacional de 
Fundações Metodistas Unidas. Outras reuniões conjuntas in-
cluíram a Rede de Pessoal das Juntas do Ministério Orde-
nado, reitores e responsáveis de ajuda financeira das treze 
escolas teológicas Unidas Metodistas e outros líderes na edu-
cação Metodista Unida nos E.U.A.

Em Fevereiro de 2015, a Junta Geral de Pensão e 
Benefícios de Saúde, em parceria com a JGESM e a Fundação 
Metodista do Texas, recebeu uma bolsa de planeamento de 50 
000 dólares por parte da Lilly Endowment, Inc. para ajudar a 
Igreja a melhorar a literacia financeira dos líderes pastorais e 
o seu bem-estar financeiro, como parte da Iniciativa Nacional 
para Lidar com os Desafios Económicos que os Líderes Pas-
torais Enfrentam. Em Agosto de 2015, as três organizações 
submeteram uma proposta de bolsa colaborativa para esta ini-
ciativa. Esta bolsa irá permitir a avaliação da programação 
proposta e monitorização contínua dos dados financeiros du-
rante o próximo quadriénio.

III . Intervenção

O custo médio das propinas, livros e taxas para assistir 
a um ano de seminário é de 20 000 dólares. Adicionando 19 
000 dólares para custos de despesas do dia-a-dia, o custo to-
tal de assistir a um ano de seminário será uma média de 
39 000 dólares . 

Está disponível ajuda educacional a todos os níveis da 
Igreja para candidatos no ministério. Os estudantes podem 
solicitar informação sobre estas oportunidades na sua igreja 
local, escola teológica e conferência anual, bem como nas 
agências gerais e fundações da Igreja. Uma lista parcial das 
bolsas de estudo, empréstimos e bolsas Metodistas Unidos 
disponíveis para os estudantes e clérigos jovens pode ser en-
contrada no relatório total em www.gbhem.org/GC16.

Os prestadores de serviços federais de empréstimo para 
estudantes também oferecem aos estudantes opções de pa-
gamento aprovadas pelo governo. Estes programas incluem 
planos de pagamento reduzidos com base no rendimento, 
períodos de pagamento prolongados e um serviço público de 
programa de perdão de empréstimo para ajudar o contraente.

As conferências anuais e fundações da Igreja continuam 
a desenvolver estratégias de intervenção criativas adicionais 
para aliviar a dívida dos clérigos e educar os candidatos, 
membros provisionais e clérigos sobre refinanciamento e re-
duzir e eliminar os empréstimos de estudantes existentes. Os 
programas existentes incluem a “Stegall Seminary Schol-
arship” da Fundação para a Conferência Anual Ala-
bama-Florida Ocidental, o programa “Passing the Torch” 
da Junta de Pensão e Benefícios de Saúde da Conferência 
Anual da Florida, o “Fundo de Educação de Pastor Meto-
dista Unido de Oklahoma” da Fundação Metodista Unida 
de Oklahoma, o Programa de Empréstimo de Educação 
Superior da Sociedade de Ajuda aos Pregadores de New 
England e o programa de bolsas para clérigos jovens, dota-
dos e diversificados Iniciativa de Líderes Emergentes da 
Conferência Anual Texas .

Em 2014, o Fundo da Iniciativa dos Clérigos Jovens (ICJ) 
atribuiu bolsas a três conferências anuais focadas em ajudar 
os clérigos jovens a evitar a dívida e a tornarem-se modelos 
de orientação em fé: a Conferência Anual da Florida, a Ini-
ciativa de Líderes Emergentes da Conferência Anual do 
Texas e o programa Inve$t YC na Conferência Anual da 
Carolina do Norte Ocidental. Uma lista de destinatários de 
bolsas ICJ pode ser encontrada em www.explorecalling.org 
/yci/awards.

IV . Prevenção

O Grupo de Trabalho sobre Endividamento do Seminário 
identifica os objectivos de prevenção como: (1) alterar a cul-
tura na Igreja para que não exista vergonha sobre a dívida 
financeira; (2) providenciar literacia financeira e educação 
durante o processo de candidatura; e (3) tornar as realidades 
da dívida educacional transparentes em toda a igreja. 

Em 2013 e 2014, a Lilly Endowment, Inc., atribuiu bolsas 
de até 250 000 dólares a 67 escolas teológicas em toda a nação 
como parte da Iniciativa da Escola Teológica para Lidar com 
Problemas Económicos que Futuros Padres Enfrentam. Esta 
iniciativa efectuou atribuições a sete escolas teológicas Meto-
distas Unidas: Escola de Teologia da Universidade de Boston; 
Escola de Teologia Candler, Emory; Escola de Divindade da 
Universidade de Duke; Escola de Teologia de Iliff; Universi-
dade Metodista do Sul, Escola de Teologia Perkins; Seminário 
Teológico Unido e Seminário Teológico Wesley. Um resumo 
sobre como cada uma das sete escolas teológicas Metodis-
tas Unidas com bolsas Lilly estão a implementar as mes-
mas pode ser encontrado no relatório total em www.gbhem 
.org/GC16.

A JGESM continua a aprender e partilhar as melhores 
práticas do progresso dos destinatários de bolsas descritos 
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acima e outros destinatários de bolsas Lilly Endowment na 
igreja, incluindo o Programa Rejuvenescer da Fundação Indi-
ana, a Fundação Metodista Unida do Missouri e as sete esco-
las teológicas Metodistas Unidas. Adicionalmente, um novo 
capítulo sobre saúde financeira e dívida educacional irá surgir 
nos livros revistos para candidatos certificados, publicados 
pela JGESM.

Os planos para desenvolver uma forma financeira de eq-
uipar os Comités de Distrito sobre Ministérios Ordenados e 

Junta do Ministério Ordenado ao ajudar candidatos no pro-
cesso de entrevista para avaliar a sua saúde financeira, contin-
uam. A agência planeia expandir o evento de formação da Ac-
ademia de Fé e Dinheiro e oferecer sessões regionalmente nos 
E.U.A. para treinar os clérigos jovens e membros provisionais 
com conhecimento acerca das finanças da igreja e orientação.

Encontre o relatório total sobre o Grupo de Trabalho 
sobre Endividamento do Seminário em www .gbhem .org/
GC16 .
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A Universidade de África está a entrar numa nova era 
na evolução da sua missão como ministério conexional da  
Igreja Metodista Unida. O generoso investimento e afirmação 
piedosa das congregações, agências e indivíduos Metodis-
tas Unidos, bem como as contribuições de organizações de 
caridade e parceiros de desenvolvimento em todo o mundo, 
resultaram num ministério eficaz na criação e formação de 
discípulos de Jesus Cristo.

Durante vinte e três anos, a Universidade de África admin-
istrou formação inovadora e significativa, realizou programas 
de investigação e de serviço à comunidade. Este trabalho é a 
base de uma experiência de educação superior Pan-Africana, 
ligada à Igreja Metodista Unida, que desenvolve líderes com 
princípios, com contactos, capacidades, valores e atributos 
pessoais para servirem e transformarem as suas comunidades.

O fiel apoio conexional da Igreja Metodista Unida con-
struiu a infraestrutura do Campus de primeira grandeza, 
composta por quarenta e cinco edifícios—todos totalmente 
pagos—e um fundo patrimonial permanente de mais de 64 
milhões de dólares, devido a contribuições significativas do 
Gabinete de Desenvolvimento da Universidade de África e 
investimentos de partilha do Fundo da Universidade de África 
e Donativos Especiais de Serviço Mundial. Através da Uni-
versidade de África, a denominação mantém-se fiel aos seus 
valores e tradição Wesleyanos e faz chegar às pessoas o amor 
de Deus, através da palavra e das acções.

A inscrição anual para o ensino a tempo integral na Uni-
versidade de África é de quinze mil estudantes. Os estudantes 
escolhem entre um leque de programas de licenciaturas e 
pós-graduações em teologia, agricultura e recursos naturais, 
educação, ciências da saúde, humanidades e ciências sociais e 
gestão e administração. Estas áreas reflectem as principais lacu-
nas de competências na igreja mundial, bem como nos sectores 
públicos e empresariais dos países de origem dos estudantes.

Com a tomada de posse do Professor Munashe Furusa, 
em Março de 2015, como quarto vice-reitor da universidade, 
a instituição está focada em aumentar a sua importância e 
impacto. O Conselho de Administração da Universidade de 
África mantém a sua forte liderança e os directores, sob a 
orientação de Furusa, têm como finalidade consolidar as prin-
cipais prioridades institucionais no quadriénio de 2017-2020. 
Estas englobam a melhoria da qualidade de vida dos estu-
dantes; a instituição de uma análise e desenvolvimento só-
lidos do programa académico; aumento da responsabilidade 
fiscal para incorporar o corte de custos/redimensionamento; 
e aumento do foco nos doadores africanos para mobilização 
de recursos.

As iniciativas de paz, educação e formação de liderança 
do Instituto da Paz, Liderança e Administração da Univer-
sidade de África são reconhecidas como contributos impor-
tantes para a estabilidade social na África Subsariana. Com os 
licenciados a voltar a casa ou a estabelecerem-se em qualquer 
outro local, as nações africanas triunfam à medida que os li-
cenciados contribuem para a concretização de objectivos de 
educação, segurança alimentar, saúde pública, erradicação da 
pobreza e administração. 

Neste momento, são mais de 6200 os antigos alunos da 
Universidade de África. Os licenciados trabalham em, pelo 
menos, vinte e nove países africanos, Austrália, Ásia, Europa, 
América Latina e América do Norte. Muitos servem a Igreja 
Metodista Unida e as suas nações em funções seniores e es-
tratégicas dentro e fora de África. A Universidade de África 
funciona cada vez mais como uma instituição de formação 
essencial, criando e enviando líderes para novas instituições e 
iniciativas que expandem a missão da nossa denominação em 
África. Os antigos alunos da Universidade de África incluem:

• Um licenciado liberiano, Alfred Zigbuo é missionário 
apoiado pelos Ministérios Globais e administrador na 
Zona Episcopal do Congo Oriental. Traz para a sua nova 
área de missão, uma conferência anual recentemente for-
mada e devastada pelo conflito, a sua experiência como 
director nacional da Classe Operacional e conhecimentos 
aprofundados na resolução de conflitos/construção de in-
stituições pós-guerra, adquiridos na Libéria.

• Clare Paidamoyo Katiyo, uma jovem mãe que obteve 
o curso de gestão de serviços da saúde com o apoio da 
bolsa Metodista Unida, é agora administradora distrital 
onde supervisiona quatro grandes hospitais e trinta e sete 
centros de saúde no Zimbabué rural. As suas capacidades 
e empenho colocam-na na linha da frente de um esforço 
nacional em curso para melhorar a saúde e salvar vidas.

• Ilda Guambe nasceu numa aldeia distante de Moçam-
bique. É a primeira mulher numa família de nove a obter 
um grau académico. O seu discurso de 2014 na Cimeira 
de África nos EUA em Washington, D.C., foi um forte e 
comovente convite para que líderes africanos e america-
nos trabalhem em conjunto para baixarem o número de 
casamentos jovens e melhorar o acesso à educação das 
raparigas africanas. Continua a ser mentora e a inspi-
rar os jovens no seu país a continuarem na escola para 
perceberem o potencial que lhes foi dado por Deus e a 
concretizarem os seus sonhos.

• Na República Democrática do Congo, o Pastor Mujin-
ga Mwamba Kora é leitor e secretário da Universidade 

Relatório Resumo da Universidade de África

Ministério e Educação Superior 1075

9781501810565_INT_PortVol2Sect2.indd   1075 2/26/16   2:43 PM



1076  DCA Edição Avançada

Metodista de Kabongo, enquanto o Rev . Dr . Kimba 
Evariste Kyakutala é o presidente da Universidade 
Metodista de Kabongo e também dá aulas na Univer-
sidade Metodista de Kamina. Ambos têm dois graus 
académicos da Universidade de África e representam 
um número crescente de antigos alunos que lideram as 
instituições de ensino superior Metodistas Unidas no 
continente africano.

A Igreja Metodista Unida beneficia bastante com a lid-
erança de licenciados da Universidade de África ao nível da 
Igreja geral e dentro das delegações da Conferência Geral das 
conferências centrais africanas. Estes líderes incluem:

• O Rev . Manuel João André de Angola Ocidental e o 
Rev . Daniel Mhone de Malaui, que actuam como mem-
bros do Conselho dos Conselhos Metodistas Unidos da 
Igreja e Sociedade e Ministérios Globais, respectiva-
mente; o Rev . Dr . Laishi Bwalya da Conferência Cen-
tral do Congo, que serve na Mesa Conexional, e o Rev . 
Dr . Kimba Evariste Kyakutala de Katanga Norte, que 

é Secretário do Comité Permanente dos Assuntos da 

Conferência Central.

• Na vasta irmandade Metodista, a Rev . Olga Choto 
Ranchaze de Moçambique actua no Comité Permanen-

te sobre Educação do Conselho Mundial Metodista. 

Para o desenvolvimento e sustentabilidade da Univer-
sidade de África é fundamental um maior e sustentado 
apoio para a distribuição e investimento do fundo da Uni-
versidade de África através dos Donativos Especiais do 
Serviço Mundial para o próximo quadriénio . 

Juntamente com a Igreja Metodista Unida, a Universi-

dade de África celebra o seu progresso como universidade de 

destaque mundial, para o desenvolvimento de liderança ética 

e transformacional. A Universidade de África está a mudar 

África de modo empolgante, dado que os seus estudantes 

e licenciados aprendem aqui, vivem aqui, lideraram aqui e 

servem Deus, sempre e em qualquer local.
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A Conferência Geral de 2012 estabeleceu o Fundo da Ed-
ucação Teológica da Conferência Geral e encarregou o Con-
selho dos Bispos para eleger uma comissão que possa admin-
istrar o fundo e definir políticas e procedimentos. 

A Conferência Geral de 2012 define estas prioridades 
para financiar candidaturas ao Fundo de Educação Teológica 
da Conferência Central:

• Desenvolvimento de escolas teológicas;
• Desenvolvimento de Programas de Estudo;
•  Desenvolvimento de bibliotecas e recursos contextual-

mente desenvolvidos;
• Bolsas de estudo e desenvolvimento de docentes;
• Apoio a associações e redes de docentes e escolas;
•  Apoio a novas e inovadoras abordagens à educação 

teológica.

Orientada por estas prioridades, a recém-formada 
comissão reuniu-se em Agosto de 2013, em Haslev, na Dina-
marca, para iniciar o seu trabalho. A comissão definiu quatro 
prioridades gerais para financiamento:

• Criação de capacidades;
• Desenvolvimento de educação contextual;
• Novas e inovadoras iniciativas;
• Sustentabilidade.

A comissão também estabeleceu directrizes para quem se 
pode candidatar a esses fundos:

•  Instituições em conferências centrais que estão relacio-
nadas com a Igreja Metodista Unida;

•  Juntas de Ministério Ordenado;
•  Organizações que estão integralmente relacionadas 

com o ministério na Igreja Metodista Unida e educação 
teológica.

A comissão estipula ainda que “não serão aceites candi-
daturas individuais para bolsas de estudo. As bolsas de estudo 
serão solicitadas através das instituições para docentes ou es-
tudantes à medida que expandem a capacidade da escola nos 
campos particulares ou através das Juntas do Ministério Or-
denado para reforçar o alcance ministerial num dado contexto 
particular para o ministério”.

Em Fevereiro de 2014, a comissão encontrou-se em At-
lanta, na Geórgia, E.U.A., para rever candidaturas e atribuir 
as primeiras bolsas. Cinquenta e sete bolsas, totalizando mais 
de 1 milhão de dólares, foram atribuídas à educação teológica 

em onze países de África, Ásia e Europa. Os projectos finan-
ciados em 2014 incluíam desenvolvimento de currículo, for-
mação de pastores locais, educação contínua para clérigos, 
desenvolvimento de docentes, fornecimento de e-readers e 
ainda 50 000 dólares para a electrificação solar do Seminário 
Teológico Banyam na Nigéria.

A comissão atribuiu prioridade elevada para a distribuição 
justa dos fundos. Para o fazer, a comissão confiou nos comités 
de análise regionais de cada conferência central para garantir 
que o maior número de destinatários qualificados possível re-
cebesse algum financiamento.

Apesar de a Conferência Geral de 2012 ter aprovado 5 
milhões de dólares para o fundo, o Conselho Geral de Fi-
nanças e Administração esperou que o Fundo de Repartição 
de Serviço Mundial pagasse 85 por cento; por isso, a comissão 
planeou inicialmente atribuir 4,2 milhões de dólares ou cerca 
de 1 milhão de dólares por ano, em cada ano do quadriénio 
2013-2016. Em 2013, o Fundo de Repartição de Serviço 
Mundial entrou a uma taxa mais elevada do que o esperado, 
por isso a comissão tinha um extra de 13 000 dólares para 
atribuir àquele ano acima de 1 milhão de dólares previsto.

Sob a liderança do Bispo John Innis, a comissão encon-
trou-se em Dezembro de 2014 em Dallas, no Texas, E.U.A., 
para rever e atribuir bolsas aos candidatos de bolsas de 2015. 
Nesta segunda ronda, setenta e três bolsas, totalizando 1 mil-
hão de dólares, foram atribuídas à educação teológica em 
vinte e dois países da África, Ásia e Europa. Novamente, os 
projectos financiados incluíam a formação de pastores locais, 
desenvolvimento de docentes, fornecimento de e-readers, 
desenvolvimento de currículo, desenvolvimento de bibliote-
cas e muito mais.

Na conclusão da sua reunião de Dezembro de 2014, a 
comissão concordou que os esforços combinados dos pro-
jectos atribuídos com o Fundo de Educação Teológica da 
Conferência Central teriam um impacto positivo tremendo 
no desenvolvimento da educação teológica em todas as con-
ferências centrais. Com essa confiança, a comissão resolveu 
peticionar a Conferência Central de 2016 para renovar a sua 
aprovação de 5 milhões para o Fundo de Educação Teológica 
da Conferência Central, através do Fundo de Repartição de 
Serviço Mundial.

Em Maio de 2015, a comissão iniciou o processo de can-
didatura para uma terceira ronda de bolsas a serem atribuídas 
em 2016. Uma ronda final de bolsas para o quadriénio 2013-
2016 será atribuída mais tarde em 2016 para distribuição em 
2017.
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¶20 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60802-MH-¶20-C-G; Lomperis, John 
S.A. - Valparaiso, IN, EUA.

Infracções automáticas

Emendar o Livro de Disciplina  ¶ 20 conforme a seguir:
¶ 20 . Article IV .—A Conferência Geral não poderá 

acabar com os privilégios de nosso clero sobre o direito ao 
julgamento por um comité e um recurso; tampouco poderá 
acabar com os privilégios de nossos membros sobre o direito 
ao julgamento perante a igreja, ou um comité, e de um recur-
so.14 Isto não se aplicará aos casos do clero que admitem ao 
seu bispo, ou o bispo a supervisionar uma denúncia relevante 
directamente contra eles, de ter conduzido uma cerimónia 
a celebrar uma união homossexual ou desempenhado uma 
cerimónia de casamento do mesmo sexo. Nestes caso, as in-
fracções automáticas deverão ser aplicadas. 

Justificação:
Actualmente, uma pequena minoria do clero que rompe 

a aliança tem abusado do nosso longo sistema de respons-
abilização para utilizar a ameaça dos custos de julgamentos 
da igreja para evitar a responsabilização grave para esta in-
fracção. Isto permitiria um processo mais eficaz, eficiente e 
finalmente, menos doloroso do que os julgamentos. 

¶45 .

Número de petição: 60518-MH-¶45-C-G; Furr, Steve - 
Jackson, AL, EUA para a Associação de Líderes leigos da 
Conferência anual.

Eliminar material histórico

Alterar ¶ 45 conforme indicado após:
¶ 45 . Artigo I.—Deverá existir uma continuidade de um 

episcopado na Igreja Metodista Unida do plano, poderes, 
privilégios e deveres que existem agora na Igreja Metodista 
Unida e na Igreja Evangélicas dos Irmãos Unidos em todos 
os assuntos nos quais concordam e podem ser considerados 
idênticos; e as diferenças entre estes episcopados históricos 
são considerados reconciliados e harmonizados por e neste 
Plano da união e constituição da Igreja Metodista Unida e 
acções tomadas de acordo com os mesmos de forma a uma 
superintendência unificada e episcopado ser criado e estabe-
lecido em e por as pessoas que são agora e Deverá existir uma 
liderança episcopal e supervisão através dos bispos da Igreja 
Metodista Unida; e esse episcopado deverá ainda, que deverá 

ter os poderes, privilégios e deveres conforme aqui estipula-
dos.

Justificação:
O material proposto para eliminação é de importância 

histórica, mas não tem qualquer função na vida da Igreja. 
Nenhuma pessoa que tenha sido um bispo da Igreja Metodista 
Unida ou Igreja Evangélica dos Irmãos Unidos é actualmente 
um bispo efectivo na Igreja Metodista Unida.

¶46 .

Número de petição: 60213-MH-¶46-C-G; Ryder, Jack E. 
- LaGrange Park, IL, EUA para a Conferência Anual de 
Illinois do Norte. Wolover, Amber - Sun Prairie, WI, EUA 
para a Conferência Anual de Wisconsin.

Estrutura Global da Igreja - Episcopado

Emendar o parágrafo 46 como se segue:
¶ 46 . Artigo II.—Os Bispos serão eleitos pelas respec-

tivas conferências jurisdicionais e centrais  conferências re-
gionais e consagrados na maneira histórica na hora e local 
conforme determinado pela Conferência Geral para aqueles 
eleitos pelas jurisdições e por cada conferência central para 
aqueles eleitos pela conferência central por cada conferência 
conexional.

E
Emendar o parágrafo 47 como se segue:
¶ 47 . Artigo III.—Haverá um Conselho de Bispos 

composto de todos os bispos da Igreja Metodista Unida. O 
conselho reunir-se-á pelo menos uma vez por ano e plan- 
eará a visão geral e a promoção dos interesses temporais 
e espirituais de toda a Igreja e para efetivar as regras, os 
regulamentos e as responsabilidades prescritas e impos-
tas pela Conferência Geralpela Conferência Global Con-
exional e de acordo com as provisões apresentadas neste 
Plano de União.

E
Inserir novo parágrafo entre ¶ 47, 48 como a seguir:
¶ 48 . Artigo IV.—Os bispos de cada conferência conex-

ional deverão constituir o Colégio de Bispos conexional. Este 
Colégio de Bispos conexional pode reunir-se de acordo com 
as necessidades de forma a planear a visão geral e a promoção 
de interesses temporais e espirituais da conexão.

E
Emendar o parágrafo 48 como se segue:
¶ 49 . Artigo V.—Os bispos de cada conferência 

Alterações Propostas ao Livro da Disciplina

9781501810565_INT_PortVol2Sect2.indd   1078 2/26/16   2:43 PM



Ministério e Educação Superior 1079

jurisdicional e centralde cada conferência regional deverá 
constituir um Colégio de Bispos regional , e este Colégio 
de Bispos deverá organizar a supervisão do plano episcopal 
das conferências anuais, das conferências missionárias e das 
missões dentro de seus respectivos territórios.

E
Emendar o parágrafo 49 como se segue:
¶ 50 . Artigo VI.—Os bispos terão a supervisão res-

idencial presidencial nas conferências jurisdicionais ou 
centrais nas conferências regionais onde eles são eleitos 
ou para onde são transferidos. Os bispos podem ser trans-
feridos de uma jurisdiçãode uma região para outra juris-
diçãopara outra região para a supervisão presidencial e 
residencial sob as seguinte condições: (1) A transferência 
de bispos pode ocorrer em uma das seguintes duas bases: 
(a) uma jurisdiçãouma região que receba um bispo por 
transferência de outra jurisdiçãode outra região  pode 
transferir para aquela jurisdiçãopara aquela região ou para 
uma terceira jurisdição região um de seus próprios bispos 
elegíveis para transferência, de forma que o número de 
transferidos em cada  jurisdição  região  seja equilibrado 
pelo número de transferências; ou (b) uma jurisdiçãouma 
região pode receber um bispo de outra jurisdiçãode outra 
região e não transferir um membro de seus próprio Colé-
gio de Bispos. (2) Nenhum bispo deverá ser transferido a 
não ser que esse mesmo bispo tenha especificamente con-
sentido. (3) Nenhum bispo será elegível para transferência 
a não ser que o bispo tenha servido um quadrénio na juris-
diçãona região que elegeu o bispo para a episcopado. (4) 
Todas as transferência devem exigir a aprovação da maio-
ria de votos dos membros presentes e a votação dos comi-
tés jurisdicionaisregionais do episcopadodas jurisdições-
das regiões envolvidas. Depois dos procedimentos acima 
terem sido cumpridos, o bispo transferido tornar-se-á um 
membro do Colégio de Bispos a recebê-lo e estará sujeito 
às atribuições residenciais daquela conferência jurisdicio-
naldaquela conferência regional.

Um bispo poderá ser designado pelo Conselho de Bispos 
para um serviço presidencial ou outro serviço temporário em 
outra jurisdiçãoem outra região para além daquela que elegeu 
o bispo, desde que a solicitação seja feita pela maioria dos 
bispos na jurisdição na região  do serviço proposto.

Em caso de emergência em qualquer conferência jurisdi-
cional ou centralem qualquer região pelo falecimento ou in-
validez de um bispo ou outro motivo, o Conselho de Bisposo 
respectivo Colégio de Bispos conexional poderá designar um 
bispo de outra conferência jurisdicional ou centralde outra 
região ao serviço da ditaconferência jurisdicial ou central-
região, com o consentimento da maioria dos bispos daquela 
conferência jurisdicional ou centraldaquela região.

E
Emendar o parágrafo 50 como se segue:
¶ 51 .  Artigo VII.— ¶ 50 . Artigo VI.—Os bispos, tanto os 

activos como os reformados, da Igreja Evangélica dos Irmãos 
Unidos e da Igreja Metodista no momento em que a união for 
consumada, os bispos serão da Igreja Metodista Unida.

Os bispos da Igreja Metodista eleitos pelas jurisdições, 
os bispos activos da Igreja Evangélica dos Irmãos Unidos no 
momento da união, e os bispos eleitos pelas jurisdições da 
Igreja Metodista Metodista Unida terão vitaliciedade. Cada 
bispo eleito pela conferência central da Igreja Metodista terá 
a vitaliciedade tal como a conferência central a elegê-lo tiver 
determinado.

 Cada bispo terá esta vitaliciedade conforme determinado 
pela conferência conexional dentro da qual tal este bispo foi 
eleito.

A conferência jurisdicionalA conferência regionalele-
gerá um comité permanente do episcopado a consistir de 
um delegado do clero e um leigo de cada conferência an-
ual, sob nomeação da delegação da conferência anual. O 
comité revisará o trabalho dos bispos, transmitirá o caráter 
e a administração oficial, e reportará para a conferência 
jurisdicionala conferência regional seus achados para tal 
acção conforme adequado pela conferência dentro de seu 
mandado de poder constitucional. O comité recomendará 
as atribuições dos bispos para suas respectivas residência 
para acção final pela conferência jurisdicionalpela con-
ferência regional.

E
Emendar o parágrafo 51 como se segue:
¶ 52 . Artigo VIII.—Um bispo a presidir uma conferência  

central, ou jurisdicional, conexional, ou regionaldecidirá to-
das os assuntos de lei a surgirem perante o bispo nos trâmites 
normais de uma sessão, desde que tais assuntos sejam apre-
sentados por escrito e que as decisões sejam registadas na re-
vista da conferência . . .

E
Emendar o parágrafo 52 como se segue:
¶ 53 . Artigo IX.—Os bispos de várias conferências juris-

dicionais e centraisconferências conexionais e regionais pre-
sidirão a sessão de suas respectivas conferências.

E
Emendar o parágrafo 53 como se segue:
¶ 54 . Artigo X.—Em cada conferência anual haverá um 

ou mais superintendentes de distrito para auxiliar o bispo na 
administração da conferência anual com responsabilidades e 
termo do gabinete como a Conferência Geralcomo as respec-
tivas conferências conexionais prescreverão.

E
Emendar o parágrafo 54 como se segue:
¶ 55, Artigo XI.—Os bispos indicarão, após consul-

ta com os superintendentes do distrito, ministros do cargo; 
e eles terão tais responsabilidades e autoridades prescritas  
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conforme a Conferência Geral conforme a Conferência Glob-
al Conexional e conferências conexionais.

Implicações orçamentais: estimadas entre US$ 300 000 
e US$1 000. 000.

Haverá possivelmente custos extraordinários relaciona-
dos com as conferências conexionais, comités, etc., mas esses 
custos podem ser compensados por uma possível redução nos 
custos referentes à assembleia da Conexão Global. Se a activ-
idade da conexão da América do Norte for retirada da agenda 
da Conferência Conexial Global, a duração dessa assembleia 
será inferior à da actual Conferência Geral, talvez em três ou 
quatro dias, transformando-se numa redução de custos para 
essa assembleia.    

O aumento de custos mais significativo envolverá 
provavelmente as assembleias das conferências conexion-
ais. Esta proposta implicará que as conferências conex-
ionais se reúnam quadrienalmente, antes da Conferência 
Conexial Global. Consoante quando e onde se reúnam as 
conferências conexionais, o aumento de custos dessas as-
sembleias estima-se entre US$300 000 e US$ 1 000 000. 
O CGFA será solicitado a apresentar projecções de custos 
mais exactas.      

Qualquer aumento de custos necessitará também de ser 
analisado à luz do orçamento geral para a Conferência Geral 
de 2016 de mais de US$10 milhões.

*As implicações orçamentais extraordinárias serão for-
necidas pelo Grupo de Trabalho da Estrutura NEJ.

Justificação:
Esta resolução oferece alterações possíveis ao Livro da 

Disciplina para o propósito maior que cria uma Estrutura 
Global equitativa. 

A nova estrutura consistirá na Conexão Global, que se 
reunirá na Conferência Global Conexional quadrienalmente 
para tratar de questões globais relativas à Igreja Metodista 
Unida. Novo . . .

¶46 .

Número de petição: 60525-MH-¶46-C-G; Brooks, Lonnie D. 
- Anchorage, AK, EUA.

Eleição dos bispos na CC

Alterar ¶¶ 46 e 542.2 conforme se segue: 
¶ 46 . Artigo II.—Os bispos devem ser eleitos pelas re-

spectivas conferências jurisdicionais e centrais e consagrados 
na forma histórica na hora e local determinados pela con-
ferência geral para os eleitos pelas jurisdições e por cada con-
ferência central para os eleitos por essa conferência central, 
desde que as eleições episcopais nas conferências centrais 

sejam realizadas numa assembleia regular, não extra, da con-
ferência central, excepto no caso em que uma vaga deva ser 
preenchida.

. . .
¶ 542 .2 . Cada conferência central deverá reunir-se no ano 

após à assembleia da conferência geral na hora e local que 
a conferência central ou os seus bispos possam determinar , 
para a finalidade de eleger os bispos quando ocorrem vagam 
e para abordar outras questões conforme necessário. com o/a 
A conferência central tem o direito de realizar as assemble-
ias adiadas conforme possa determinar. As assembleias des-
sa conferência devem ser presididas pelos bispos. Caso não 
esteja presente nenhum bispo, a conferência deve eleger um 
presidente temporário entre os seus próprios membros. Os 
bispos residentes numa conferência central ou numa maioria 
deles, com a anuência do comité executivo ou outro comité 
autorizado, terá a autoridade de convocar uma assembleia ex-
traordinária da conferência central a ter lugar em hora e local 
designados por eles.

. . .
Deve ser incluída a seguinte disposição na adopção das 

alterações propostas:
As alterações em ¶ 542 devem ser efectivas se e quando 

as alterações propostas em ¶ 46 tiverem sido certificadas pelo 
Conselho dos Bispos.

Justificação:
Tal como é o caso para as jurisdições, as eleições epis-

copais nas conferências centrais devem ser realizadas nas 
assembleias regulares dessas conferências, excepto quando 
ocorrem vagas inesperadas devido a morte ou reforma anteci-
pada de um ou mais bispos.

¶46 .

Número de Petição: 60987-MH-¶46-C-!-G; Merrick, Tracy 
R. - Wexford, PA, EUA para Grupo de Trabalho de Estrutura 
Global NEJ.

Conferência Conexional Global - Episcopado

Emendar ¶ 46, como se segue:
¶ 46 . Artigo II.—Os bispos serão eleitos pelas respectiv-

as conferências centrais e jurisdicionais conferências region-
aise consagrados na forma histórica em tal momento e local 
que possa ser indicado pela Conferência Geral para aqueles 
eleitos pelas jurisdições e por cada conferência central para 
aqueles eleitos por tal conferência centralpor cada conferên-
cia conexional.

Emendar ¶ 47, como se segue:
¶ 47 . Artigo III.—Existirá um Conselho dos Bispos 

composto por todos os bispos da Igreja Metodista Unida. O 
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conselho irá reunir-se, pelo menos, uma vez por ano e pla-
neará a supervisão e promoção geral dos interesses temporais 
e espirituais de toda a igreja e para aplicar regras, regulamen-
tos e responsabilidades prescritas e criadas  pela Conferência 
Geral  pela Conferência Conexional Global e de acordo com 
as disposições definidas neste Plano da União.

Introduzir um novo parágrafo entre ¶¶ 47, 48 como 
se segue:

¶ 48 . Artigo IV.—Os bispos de cada conferência conex-
ional irão constituir um Colégio de Bispos conexional. Tal 
Colégio de Bispos conexional pode reunir-se de acordo com 
as suas necessidades de modo a planear a supervisão e pro-
moção geral dos interesses temporais e espirituais da conex-
ão.

Emendar ¶ 48, como se segue:
¶ 48 Artigo III ¶ 49 . Artigo V.—Os bispos  de cada con-

ferência central ou jurisdicional de cada conferência regional 
constituirão um Colégio de Bispos regional e tal Colégio de 
Bispos irá criar o plano de supervisão episcopal das conferên-
cias anuais, conferências missionárias e missões nos seus re-
spectivos territórios.

Emendar o parágrafo 49 como se segue:
¶ 49 Artigo V ¶ 50 . Artigo VI.—Os bispos terão super-

visão residencial nas conferências centrais ou jurisdiciona-
is nas conferências regionais nas quais são eleitos ou para 
onde são transferidos. Os bispos podem ser transferidos de 
uma jurisdição região  para outra jurisdição para outra região 
para supervisão presidencial e residencial sob as seguintes 
condições: (1) A transferência dos bispos pode ter duas bas-
es: (a) uma jurisdição uma região que recebe um bispo por 
transferência de outra jurisdição de outra região pode trans-
ferir para essa jurisdição para essa região ou para uma tercei-
ra jurisdição para uma terceira região um dos seus próprios 
bispos elegíveis para transferências, de modo que o número 
transferido por cada jurisdição região será equilibrado pelo 
número que é transferido desse local; ou (b) uma jurisdição 
região pode receber um bispo de outra jurisdição de outra 
região e não transferir um membro do seu próprio Colégio de 
Bispos. (2) Nenhum bispo será transferido, excepto se esse 
bispo o tiver consentido. (3) Nenhum bispo pode ser elegível 
para transferências, a não ser que o bispo tenha servido um 
quadriénio na jurisdição na região que elegeu o bispo para 
o episcopado. (4) Todas estas transferências requerem a 
aprovação por um voto maioritário dos membros presentes 
e votantes dos comités jurisdicionais dos comités regionais 
sobre episcopado das jurisdições das regiões que são envolvi-
das. Após os procedimentos acima terem sido realizados, o 
bispo transferido tornar-se-á um membro do Colégio de Bis-
pos destinatário e será sujeito a atribuição residencial por essa 
conferência jurisdicional por essa conferência regional.

Um bispo pode ser atribuído pelo Conselho dos Bispos 

para serviço presidencial ou outro serviço temporário em 

outra jurisdição em outra região do que aquela que elegeu o 

bispo, desde que o pedido seja realizado por uma maioria dos 

bispos na jurisdição na região do serviço proposto.

No caso de emergência em qualquer conferência central 

ou jurisdição em qualquer região devido à morte ou invalidez 

de um bispo ou outro motivo, o Conselho dos Bispos o respec-

tivo Colégio de Bispos conexional pode atribuir um bispo de 

outra jurisdição ou conferência central de outra região para o 

trabalho da dita jurisdição ou conferência centralregião, com 

o consentimento de uma maioria dos bispos dessa jurisdição 

ou conferência central dessa região.

Emendar o parágrafo 50 como se segue:

¶ 50 Artigo VI ¶ 51 . Artigo VII .— Os bispos, no activo 

e reformados, da Igreja Evangélica dos Irmãos Unidos e da 

Igreja Metodista Unida no momento da união serão bispos da 

Igreja Metodista Unida.

Os bispos da Igreja Metodista Unida eleitos pelas juris-

dições, bispos activos da Igreja Evangélica dos Irmãos Uni-

dos no momento da união, e bispos eleitos pelas jurisdições 

da Igreja Metodista Unida terão mandatos vitalícios. Cada 

bispo eleito por uma conferência central da igreja Metodista 

Unida terá um mandato como determinado pela conferência 

central que o elege. Cada bispo terá um mandato como tenha 

sido determinado pela conferência conexional na qual o dito 

bispo foi eleito.

A conferência jurisdicionalA conferência regional ele-

gerá um comité permanente sobre episcopado que consistirá 

de um delegado do clero e leigo de cada conferência anual, 

sob nomeação da delegação da conferência anual. O comi-

té irá rever o trabalho dos bispos, confirmar o seu carácter e 

administração oficial, e reportar à conferência jurisdicional à 

conferência regional as suas conclusões para tal acção como a 

conferência considere adequado no seu poder constitucional. 

O comité irá recomendar as atribuições dos bispos às suas 

respectivas residências para acção final pela conferência ju-

risdicional pela conferência regional.

Emendar o parágrafo 51 como se segue:

¶51 Artigo VII ¶ 52 . Artigo VIII.—Um bispo que preside 

a uma conferência anual, central ou jurisdicionalconexional 

ou regional decidirá todas as questões de lei perante o bis-

po na sessão, desde que tais questões sejam apresentadas por 

escrito e que as decisões sejam registadas nas actas da con-

ferência . . .
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Emendar o parágrafo 52 como se segue:
¶ 52 Artigo VIII ¶ 53 . Artigo IX .—Os bispos das várias 

conferências centrais e jurisdicionais das várias conferências 
conexionais e regionais presidirão à sessão das suas respecti-
vas conferências.

Emendar o parágrafo 53 como se segue:
¶ 53 Artigo IX ¶ 54 . Artigo X .—Em cada conferência an-

ual existirá um ou mais superintendentes de distrito que irão 
ajudar o bispo na administração da conferência anual e terão 
tais responsabilidades e mandato que a Conferência Anual 
que as respectivas conferências conexionais indicarão.

Emendar o parágrafo 54 como se segue:
¶ 54 Artigo X ¶ 55 . Artigo XI .—os bispos nomearão, 

após consultoria com os superintendentes de distrito, minis-
tros aos cargos; e terão tais responsabilidades e autoridades 
que a Conferência Geral que a Conferência Conexional Glob-
al e conferências conexionais indiquem.

IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS: 
Os custos incrementais reais desta proposta dependerão 

da estrutura global finalmente adoptada pela Conferência 
Geral.

Existirão provavelmente alguns custos adicionais relacio-
nados com as conferências conexionais, comités, etc., mas es-
tes custos podem ser compensados por uma possível redução 
nos custos relacionados com o encontro da Conexão Global. 
Se o assunto da conexão da América do Norte for removido 
da ordem de trabalhos da Conferência Conexional Global, a 
duração dessa reunião será inferior à da Conferência Geral 
actual, talvez três ou quatro dias, resultando numa redução de 
custos para essa reunião. 

O aumento de custos mais significativo vai provavel-
mente envolver as reuniões das conferências conexionais. 
Esta proposta vai exigir que cada conferência conexional se 
reúna a cada quadriénio, antes da Conferência Conexional 
Global. Dependendo de quando e onde se reúnem as con-
ferências conexionais, o custo crescente desses encontros está 
estimado ser entre 300 000 dólares americanos e 1 milhão de 
dólares americanos. Será solicitado ao CGFA que desenvolva 
projecções de custo mais precisas. 

Quaisquer aumentos de custos crescentes também terão 
de ser analisados no contexto do orçamento geral para o orça-
mento da Conferência Geral de 2016 de mais de 10 milhões 
de dólares americanos. 

Justificação:
Estas alterações constitucionais são um componente da 

Proposta para Reestruturar a IMU Global. As emendas nesta 
petição indicam que os bispos serão eleitos por conferências 
regionais, retêm o Conselho dos Bispos, estabelecem colé-
gios de bispos conexionais e regionais e dão às conexões uma 
opção de designar mandato episcopal.

¶47 .

Número de Petição: 60066-MH-¶47-C-G; Harper, Trey - 
Forest, MS, EUA para a Conferência Geral do Mississippi.

Mandato dos Bispos

 Emendar ¶¶ 47, 48 e 50, como se segue: 

¶ 47 . Existirá um Conselho dos Bispos composto por to-

dos os bispos activos da Igreja Metodista Unida. Após con-

cluir o serviço activo no gabinete do bispo, o estado de mem-

bro do Conselho dos Bispos irá cessar.  

 ¶ 48 . Os bispos activos de cada jurisdição e conferên-

cia central irão constituir um Colégio de Bispos, e tal Colé-

gio de Bispos irá criar o plano de supervisão episcopal das 

conferências anuais, conferências missionárias e missões nos 

seus respectivos territórios. Após concluir o serviço activo no 

gabinete do bispo, o estado de membro no Colégio de Bispos 

irá cessar.

 ¶ 50 . Os bispos, activos e reformados . . .

 Os bispos da Igreja Metodista Unida eleitos pelas ju-

risdições, os bispos activos da Igreja Evangélica dos Irmãos 

Unidos no momento da união, e bispos eleitos pelas juris-

dições da Igreja Metodista Unida antes de 2020 terão man-

dato vitalício. Com início nas conferências jurisdicionais em 

2020, os bispos eleitos pelas jurisdições da Igreja Metodista 

Unida terão mandato de dois quadriénios. Se um bispo for 

escolhido para concluir o mandato de um bispo que saiu do 

seu cargo, isto não contará para o limite de dois quadriénios. 

Aqueles que ocupem um cargo de bispo irão reter o estado de 

membro nas suas conferências anuais ao mesmo tempo que 

servem como bispos e podem voltar a servir como anciãos na 

sua conferência anual após concluir o seu termo como bispo 

activo. Cada bispo eleito por uma conferência central terá o 

dito mandato como determinado pela conferência central que 

o elegeu . . .

Justificação:
A Igreja Metodista Unida não permite mandato ilimitado 

a bispos em qualquer local no mundo, excepto nos EUA, onde 

o mandato vitalício em tal posição de poder inevitavelmente 

convida ao abuso de poder e cria uma desconfiança junto das 

igrejas locais, o que prejudica o ministério do Reino.

¶47 .

Número de petição: 60510-MH-¶47-C-G; Furr, Steve - 
Jackson, AL, EUA para a Associação de Líderes leigos da 
Conferência anual.
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Mandato dos bispos

Alterar ¶¶ 47, 48 e 50 conforme indicado após: 
¶ 47 . Artigo III.—Deverá existir um Conselho dos Bis-

pos composto por todos os bispos residentes da Igreja Meto-
dista Unida. O conselho deve reunir-se, pelo menos, uma vez 
por ano e planear a supervisão geral e promoção dos interess-
es temporais e espirituais de toda a Igreja e para implementar 
as regras, regulamentos e responsabilidades prescritos e im-
postos pela Conferência geral e de acordo com as disposições 
estabelecidas neste Plano da União. A palavra residente será 
interpretada de forma a indicar os bispos que não se reforma-
ram e cujos mandatos não caducaram.

¶ 48 . Artigo IV.—Os bispos  residentes de cada conferên-
cia jurisdicional e central constituirão um Colégio de Bispos 
e esse Colégio de bispos organizará o plano de supervisão 
episcopal das conferências anuais, conferências missionárias 
e missões dentro dos seus respectivos territórios.

¶ 50 . Artigo VI.—Os bispos, tanto activos como refor-
mados, da Igreja Evangélica dos Irmãos Unidos e da Igreja 
Metodista Unida na altura em que a união é consumada, de-
vem ser bispos da Igreja Metodista Unida.

Os bispos da Igreja Metodista Unida eleitos pelas juris-
dições, os bispos activos da Igreja Evangélica dos Irmãos Uni-
dos na altura da união e os bispos eleitos pelas jurisdiçõesOs 
bispos eleitos pelas jurisdições e conferências centrais da  
Igreja Metodista Unida terão um mandato vitalício um man-
dato conforme determinado pela Conferência geral, desde 
que a duração estabelecida seja a mesma para todos os bispos. 
Cada bispo eleito por uma conferência central da Igreja Meto-
dista Unida terá um mandato conforme a conferência central 
que o elege o determine.

Qualquer bispo que se reforme enquanto se encontra num 
estatuto de residente como bispo continuará a ser um bispo. 
No entanto, esse bispo será membro numa conferência anual 
da sua escolha com o consentimento do bispo que preside e 
deixará de ser membro num Colégio de Bispos ou no Con-
selho dos Bispos. Um bispo reformado terá todos os poderes, 
deveres e privilégios de qualquer outro presbítero reformado 
desde que continue a ter uma boa reputação. 

Introduzir o novo parágrafo ¶ 406 e alterar o existente  
¶ 409 conforme indicado. Renumerar todos os parágrafos 
conforme apropriado

¶406 .—Mandato—Os bispos eleitos pelas jurisdições e 
conferências centrais terão um mandato de oito anos e um 
bispo pode ser reeleito para um mandato de oito anos adicio-
nal. Se um bispo for eleito conforme contemplado em ¶ 407 
devido a uma vaga não antecipada, o mandato do bispo e os 
limites serão conforme se segue, onde para esta finalidade o 

quadrénio inicia a 01 de Setembro do ano no qual a Conferên-
cia geral é realizada:

1. Se, pelo menos, vinte e quatro meses forem no quadré-
nio na altura da eleição, o mandato do bispo será de qua-
tro anos, mais o período de tempo servido no quadrénio de 
eleição.

2. Se faltarem menos de vinte e quatro meses no quadré-
nio na altura da eleição, o mandato do bispo será de oito 
anos, mais o período de tempo servido no quadrénio de 
eleição.

3. No caso de um bispo sujeito ao ponto §1. ou 2., o bispo 
deverá estar elegível para eleição para um mandato adicional 
de oito anos. No entanto, nenhum presbítero que tenha ser-
vido, pelo menos catorze anos como um bispo, deverá estar 
elegível para reeleição como bispo.

¶ 409 . Estatuto dos bispos reformados—Um bispo refor-
mado é um bispo da Igreja em todos os aspectos e continua 
a servir de membro do Conselho dos Bispos de acordo com 
a Constituição e outras disposições da Disciplina.Os bispos 
reformados tornar-se-ão membros de uma conferência anual à 
sua escolha com o consentimento do bispo que preside.

1. Os bispos reformados podem participar no Conselho 
dos Bispos e nos seus comités, mas sem direito a voto. Eles 
podem presidir as assembleias de uma conferência anual, con-
ferência anual provisória ou missão se lhes for solicitado por 
parte do bispo designado para essa conferência, ou em caso 
de incapacidade desse bispo, pelo presidente do Colégio de 
Bispos com o qual a conferência está relacionado. Os bispos 
reformados eleitos pelo Conselho dos Bispos poderão servir 
como secretários executivos e funcionário ecuménico do Con-
selho. Em situações de emergência, nas quais o bispo residente 
não é capaz de presidir, o Colégio dos Bispos deverá desig-
nar um bispo efectivo ou reformado para presidir as sessões da 
conferência anual (¶ 48). Não podem efectuar nomeações ou 
presidir na jurisdição ou conferência central. No entanto, quan-
do um bispo reformado é designado pelo Conselho dos Bispos 
para uma área episcopal vaga ou partes de uma área ao abrigo 
das disposições de ¶¶ 409.3, 410.1, ou 410.3, esse bispo pode 
funcionar como bispo residente na relação efectiva.

Estas alterações de implementação serão efectivas se e 
quando o Conselho dos Bispos certificar a promulgação da 
alteração executória na Constituição.

Justificação:
O mandato vitalícia é inconsistente com as realidades 

do desenvolvimento e interacção humanos. A responsabili-
zação da Igreja e as alterações para os bispos exigem que 
a eleição seja para mandatos limitados. Além disso, o es-
tado de membro de bispos reformados deve reverter para a 
conferência anual. E todos os bispos da Igreja devem ter o 
mesmo mandato. 
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¶49 .

Número de Petição: 61008-MH-¶49-C-G; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, EUA.

Solução Jurisdicional Orgânica –  
Transferência dos Bispos em Excesso

Emendar ¶49: Adicionar as palavras no final do 
parágrafo: Os bispos sem atribuição episcopal devido à dis-
solução ou redução da sua jurisdição podem ser recebidos 
noutra jurisdição por um voto maioritário dos membros pre-
sentes e voto do comité jurisdicional sobre o episcopado e 
com o consentimento de uma maioria dos bispos da mesma 
jurisdição. Estes bispos podem alternativamente receber de-
veres por parte do Conselho dos Bispos, tal como definido 
noutro local. 

Justificação:
Este é apenas um item de uma ordem de trabalhos legisla-

tiva maior para atingir a unidade amigável na IMU através da 
“Solução Jurisdicional Orgânica”. Este item define as opções 
disponíveis ao excesso de bispos cuja jurisdição foi dissolvi-
da ou sofreu uma redução devido ao facto de as conferên-
cias anuais exercerem o direito da transferência jurisdicional. 
Consultar jurisdictionalsolution.org.

¶50 .

Número de petição: 60548-MH-¶50-C-G; Fordham, Rita 
R. - Dalton, GA, EUA para a Aula de catequese da Abundant 
Life - Primeira petição semelhante em Dalton da IMU. 5 
Petições similares

Limites de mandatos episcopais

Alterar ¶ 50 conforme a seguir se descreve: 
¶ 50 . Artigo VI .—Os bispos . . . 
Os bispos da Igreja Metodista Unida eleitos pelas juris-

dições, os bispos activos da Igreja Evangélica dos Irmãos 
Unidos na altura da união e os bispos eleitos pelas juris-
dições da Igreja Metodista Unida antes de 2020 devem ter um 
mandato vitalício. A partir de 2020, todas as novas eleições 
para bispos nas jurisdições e conferências centrais da Igre-
ja Metodista Unida devem ser para eleger presbíteros para 
um mandato único de, no máximo, dezasseis (16) anos ou 
até atingirem a idade que a Conferência gera especificou 
para a reforma obrigatória (dependendo do que ocorrer em 
primeiro) para o cargo de bispo. Este mandato não será pro-
longado. Nenhum indivíduo que tenha anteriormente servido 
como bispo pode ser reeleito para o cargo. Todos os bispos 
que sirvam os mandatos para os quais foram eleitos antes de 
2020 deverão usufruir totalmente de todos os direitos e priv-
ilégios que lhes são concedidos até à edição de 2012 do Livro 
da Disciplina durante o período deste mandato. Cada bispo 

eleito por uma conferência central da Igreja Metodista Unida 
terá um mandato conforme a conferência central que o elege o  
determine.98 

A conferência jurisdicional . . . pela conferência jurisdi-
cional. 

98.-Consultar decisões do Conselho Jurídico 4, 303, 361, 
799. 

Justificação:
Isto iria melhorar a responsabilização e reflectir de melhor 

forma a crença de base da nossa tradição que os presbíteros e 
bispos são da mesma ordem. 16 anos daria tempo aos bispos 
para itinerarem conforme necessário, enquanto permite uma 
maior abertura para a nova melhor liderança disponível. As 
reeleições episcopais podem politizar e comprometer inutil-
mente a liderança dos bispos.

¶50 .

Número de petição: 60600-MH-¶50-C-G; Wilson, Peggy - 
Marshall, TX, EUA for Summit UMC - Marshall, TX.

Gabinete do bispo

Emendar divisão três, Supervisão episcopal ¶ 50, Artigo 
VI da Constituição

Resolução respeitante ao gabinete do bispo
¶50 . Os bispos eleitos pelas jurisdições da Igreja Meto-

dista Unida terão mandato vitalício. cada bispo eleito por uma 
conferência central da igreja Metodista terá mandato vitalício 
conforme a respectiva conferência central o tenha decidido.

 Um bispo da Igreja Metodista Unida servirá o seu ofício 
por um período de oito anos no total e oito anos de serviço 
consecutivo numa conferência anual. Esse limite não exclui a 
hipótese de manter pleno ministério do presbítero ordenado 
com nomeações para a igreja local ou ministério prolongado 
até à idade obrigatória da aposentação.

Justificação:
Em que o cargo de bispo partilha em pleno ministério 

como presbíteros ordenados, ¶ 404, e
Em que a tarefa de superintendente na Igreja Metodista 

Unida se estende do gabinete do bispo para o superintendente 
distrital, ¶ 401, uma tarefa partilhada embora divergindo em 
atribuição de responsabilidades, e

Em que o gabinete distrital . . .

¶50 .

Número de petição: 60658-MH-¶50-C-G; Dumont, Christine 
M. - Murfreesboro, TN, EUA.
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Linguagem Inclusiva 

Emendar ¶ 50. Artigo VI, como se descreve: 
¶ 50 . Artigo VI.—Os bispos . . .
Os bispos da Igreja Metodista eleitos pelas jurisdições, 

os bispos activos da Igreja Evangélica dos Irmãos Unidos 
aquando da união e os bispos eleitos pelas jurisdições da  
Igreja Metodista Unida devem ter postos vitalícios. Cada 
eleito por uma conferência central da Igreja Metodista deve 
ter esse posto conforme a conferência central que elege  esse 
bispo este deve ter determinado.

Justificação:
A referência a “este” deve ser eliminada pois está im-

plícito que as mulheres estão excluídas do direito de serem 
consagradas bispos.

¶50 .

Número de petição: 60909-MH-¶50-C-G; Wilson, John 
R. - PA, EUA para a Conferência Anual da Pensilvânia 
Ocidental.

Termo do episcopado

Alterar de forma que se leia:
. . . Os bispos da Igreja Metodista eleitos pelas juris-

dições, os bispos da Igreja Evangélica dos Irmãos Unidos em 
actividade aquando da união e os bispos eleitos pela Igreja 
Metodista Unida terão cargos vitalícios. Cada bispo eleito por 
uma conferência central da Igreja Metodista terá a vigência 
que a conferência central que o elegeu determinar  . . .

Os bispos incumbidos na Igreja Metodista Unida terão 
direito ao termo de serviço para o qual foram mais recente-
mente eleitos. Os bispos serão eleitos a cada quadriénio. Os 
bispos recém-eleitos devem servir durante um termo inicial 
que não exceda oito anos, com a possibilidade de eleições 
quadrienais adicionais. Qualquer conferência central pode 
definir uma vigência padrão máxima para o serviço episco-
pal dos seus bispos eleitos. Os bispos manterão o estatuto 
de presbíteros ordenados ao longo do seu tempo de serviço 
dentro ou fora da sua função episcopal. O título honorário de 
“bispo” poderá ser mantido por quem tenha desempenhado 
esse cargo.

Justificação:
Um único padrão básico ser-nos-á mais útil do que o ac-

tual padrão duplo que favorece cargos vitalícios instantâneos 
reservados às jurisdições dos EUA. A reeleição quadrienal 
permite flexibilidade para as necessidades variáveis de lider-
ança na Igreja e a renovação vocacional dos bispos incumbi-
dos. A paridade de influência e responsabilização entre bispos 
a nível internacional e bispos entre os seus . . .

¶50 .

Número de petição: 60912-MH-¶50-C-G; Wilson, John 
R. - PA, EUA para a Conferência Anual da Pensilvânia 
Ocidental.

Autoridade de responsabilização  
para o Conselho dos Bispos

Adicionar o seguinte texto ao ¶ 50 da Constituição após 
o último parágrafo:

O disposto acima não exclui a adopção pela Conferência 
Geral de disposições para o Conselho dos Bispos respons-
abilizar os seus membros individuais pelo seu trabalho, quer 
como superintendentes gerais, quer como presidentes e resi-
dentes de áreas episcopais.

Justificação:
A Decisão Judicial 475 decidiu que era inconstitucional 

o Conselho dos Bispos responsabilizar os seus membros in-
dividuais pelo seu trabalho, referindo o ¶ 50 da Constituição. 
A presente legislação segue o requisito da Decisão Judicial 
1275 de uma resolução legislativa por parte da Conferência 
Geral para que o Conselho dos Bispos possa supervisionar 
um dos seus membros.

¶54 .

Número de petição: 60511-MH-¶54-C-G; Furr, Steve - 
Jackson, AL, EUA para a Associação de Líderes leigos da 
Conferência anual.

Nenhuma garantia de nomeação

Alterar ¶ 54 conforme indicado após: 
¶ 54 . Artigo X.—Os bispos devem nomear, após con-

sulta com os superintendentes distritais, ministérios para os 
cargos; e devem ter as responsabilidades e autoridades que a 
Conferência geral prescreva. Um bispo presidente tem a au-
toridade, mas não a obrigação, de nomear qualquer ministro 
para qualquer cargo na conferência anual na qual o ministro 
seja membro e quando o cargo está localizado dentro da con-
ferência na qual o bispo preside. Esta disposição não é uma 
garantia de nomeação de qualquer ministro. Além disso, a ga-
rantia de um direito a provação prescrito na regra restritiva 4, 
¶ 20, desta Constituição não é uma garantia de nomeação ou 
uma garantia de emprego vitalício para qualquer ministro. A 
Conferência geral pode indicar que os bispos realizem outras 
nomeações de ministros e outras pessoas em serviço repre-
sentante na Igreja.

Justificação:
Esta alteração na Constituição irá remover os obstáculos 

ao fim da nomeação garantida que foi identificada pelo Con-
selho judicial na Decisão 1226.
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¶54 .

Número de petição: 60523-MH-¶54-C-G; Brooks, Lonnie D. 
- Anchorage, AK, EUA.

Consultas

Alterar ¶ 54 conforme a seguir se descreve: 
¶ 54 . Artigo X.—Os bispos devem nomear, após consul-

ta com os superintendentes distritais e outros conforme des-
ignado pela Conferência geral ou seleccionados pelo bispo, 
ministérios para os cargos; e devem ter as responsabilidades e 
autoridades que a Conferência geral prescreva.

Justificação:
A referência específica aos superintendentes distritais em 

¶ 54 nunca se destinou a limitar o processo de consulta para 
os superintendentes. Esta alteração irá esclarecer a permissão 
desses processos conforme definido em ¶ 426.

¶271 .

Número de Petição: 60099-MH-¶271-G; Stanovsky, Elaine 
- Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral de 
Discipulado.

Clarificação da Função de  
Ministro Leigo Certificado

Eliminar o actual ¶ 271 como parte da reorganização dos 
Ministérios Leigos.

Justificação:
A reformatação providencia consistência, reduz a con-

fusão e torna as funções mais amplas e mais especificas de 
modo que os Ministros Leigos Certificados possam ser uti-
lizados para lá da liderança pastoral em igrejas com poucos 
membros, enfatizando a “equipa de ministério” sob super-
visão do clero. Esta alteração também separa de forma clara o 
MLC da função de pastor local licenciado. 

¶271 .

Número de petição: 60480-MH-¶271-G; Hagiya, Grant 
J. - Des Moines, WA, EUA para o Estudo da comissão dos 
ministérios.

Estudo do ministério - Comissão distrital 
de ministérios de servos leigos para rever os 

candidatos certificados a ministérios de leigos 

Alterar ¶ 271.2-5
2. Um servo leigo certificado ou uma pessoa com for-

mação equivalente conforme definido pelo seu distrito ou 
conferência pode ser certificado como ministro leigo pelo 

comité distrital do ministério ordenado ou Comité distrital de 
ministérios de servos leigos depois de ele ou ela: . . . 

e) Efectuar um pedido por escrito ao Comité distrital do 
ministério ordenado ou Comité distrital dos ministérios de 
servos leigos. 

f) Efectuar um pedido por escrito ao Comité distrital do 
ministério ordenado ou Comité distrital dos ministérios de 
servos leigos para revisão e aprovação. 

3. O ministro leigo certificado deverá efectuar um pedido 
por escrito para recertificação bianualmente ao Comité dis-
trital do ministério ordenado ou Comité distrital de ministros 
servos leigos perante: . . .

4. O ministro leigo certificado sob nomeação deverá 
apresentar-se bianualmente perante o Comité distrital do 
ministério ordenado ou Comité distrital de ministros servos 
leigos para recertificação depois de: . . . 

5. Transferência de certificação por ministros leigos 
certificados—Um ministro leigo certificado que mude de 
residência pode transferir a certificação para o novo distrito 
aquando da recepção de uma carta do Comité distrital anterior 
do ministério ordenado ou Comité distrital dos ministérios de 
servos leigos que confirme a certificação actual. 

Justificação:
Consulte o Estudo do relatório de ministérios, Secção X— 

Esclarecer o estatuto do ministro leigo certificado, Número 1— 
A comissão distrital de ministros servos leigos (¶ 668) deve 
ter a responsabilidade de rever os candidatos a ministros 
leigos certificados. 

¶305 .

Número de petição: 60484-MH-¶305-G; Hagiya, Grant 
J. - Des Moines, WA, EUA para o Estudo da comissão dos 
ministérios.

Estudo do ministério - Aprofundamento da 
teologia da ordenação

Alterar ¶ 305
¶ 305 . Ordens em relação ao Ministério de todos os cris-

tãos—
. . . No povo de Deus, algumas pessoas são chamadas ao 

ministério de diácono. . . . Este ministério exemplifica e lidera 
a igreja no serviço para o qual cada Cristão é chamado a viver 
na igreja e no mundo. O diácono incorpora a inter-relação 
entre a adoração na comunidade reunida e o serviço a Deus no 
mundo. Aqueles chamados para o ministério de diácono são 
chamados a testemunhar a Palavra nas suas próprias palavras 
e acções e a integrar e liderar o serviço da comunidade no 
mundo, para promulgar a compaixão e a justiça de Deus.
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No povo de Deus, outras pessoas são chamadas ao 
ministério de presbítero . . . assistido pelo bispo na liderança 
da comunidade reunida na celebração dos sacramentos e guia 
e cuidados das suas vidas comunais. O ministério do pres-
bítero exemplifica e conduz a Igreja no serviço para Deus no 
mundo, recordando e celebrando os dons de Deus e vivendo 
fielmente em resposta à graça de Deus. Aqueles chamados 
para o ministério de presbítero são chamados a assumir a re-
sponsabilidade a autoridade de pregar e a ensinar a Palavra, 
ministrar os sacramentos e a ordenar a vida da Igreja para que 
esta possa ser fiel na criação de discípulos de Jesus Cristo 
para a transformação do mundo.

Justificação:
Consulte o Relatório do estudo do ministério, Secção  

VI—Liderança e natureza da ordenação, Número 3—Apro-
fundamento da teologia da ordenação. 

¶310 .

Número de Petição: 61033-MH-¶310-G; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, EUA para a Conferência Anual da 
Califórnia-Pacífico. Beard, Janet - Minneapolis, MN, EUA 
para a Conferência Anual do Minnesota. 2 Petições similares

Emendar Nota de rodapé

Emendar o Livro da Disciplina ¶ 310.2 (d) Nota de rodapé 
3 (na página 226) como se segue:

LdD 2012 nota de rodapé 3 ¶310.2(d) A Conferência 
Geral, em resposta às expressões em toda a Igreja relativa-
mente à homossexualidade e ordenação, reafirma a presente 
linguagem da Disciplina relativamente ao carácter e empenho 
das pessoas que procuram ordenação e afirma os seus eleva-
dos padrões.

Justificação:
A Igreja Cristã deve continuar a trabalhar em prol da in-

clusão e justiça de todo o povo de Deus. É exigido ao clero que 
defenda os elevados padrões de vida santa na igreja e mundo, 
e as mesmas expectativas da conduta Cristã aplicam-se inde-
pendentemente da orientação sexual ou identidade de género 
do clérigo.

¶310 .

Número de Petição: 61034-MH-¶310-G; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, EUA para a Conferência Anual da 
Califórnia-Pacífico. Ryder, Jack E. - LaGrange Park, IL, 
EUA para a Conferência Anual de Illinois do Norte. 
2 Petições similares

Emendar Nota de Rodapé

Emendar o Livro da Disciplina ¶ 310.2 (d), nota de 
rodapé 3 (localizada na página 228) como se segue:

A Conferência Geral tornou claro nas “Normas 
Doutrinárias e a Nossa Tarefa Teológica” (Parte II da Dis-
ciplina) que as Escrituras, tradição, experiência e razão são 
nossas directrizes. “Os Metodistas Unidos compartilham com 
outros Cristãos a convicção de que a Escritura é a principal 
fonte e critério para a doutrina Cristã.

Nos Princípios Sociais, a Conferência Geral disse que 
nós “não apoiamos a prática da homossexualidade e con-
sideramos esta prática incompatível com o ensinamento 
Cristão”. Além disso, os Os Princípios Sociais declaram 
que “afirmamos a santidade do matrimónio pactual que 
é expressado em amor, apoio mútuo, empenho pessoal 
e fidelidade partilhada entre duas pessoas um homem e 
uma mulher. Cremos que as bênçãos de Deus baseiam-se 
em tal casamento, independentemente se há filhos ou não 
desta união. Rejeitamos as normas sociais que assumem 
diferentes normas para mulheres em vez de homens no 
casamento”. Também, “afirmamos a integridade de pes-
soas solteiras e rejeitamos todas as práticas sociais que 
discriminam ou atitudes sociais que são prejudiciais a pes-
soas porque são solteiras”.

Justificação:
A igreja Cristã deve continuar a trabalhar em prol da in-

clusão e justiça de todo o povo de Deus. É exigido ao clero que 
defenda os elevados padrões de vida santa na igreja e mundo, 
e as mesmas expectativas da conduta Cristã aplicam-se inde-
pendentemente da orientação sexual ou identidade de género 
do clérigo. 

¶310 .

Número de Petição: 61035-MH-¶310-G; Barker, Amy 
Valdez - Chicago, IL, EUA para a Mesa Conexional. 
Buchner, Gregory L. - Grand Rapids, MI, EUA para a 
Conferência Anual de Michigan Oeste. Sachen, Kristin 
L. - Nevada City, CA, EUA para a Conferência Anual da 
Califórnia-Nevada. 7 Petições similares

Uma Terceira Forma - Emendar Nota de rodapé

Emendar ¶ 310.2.d), a nota de rodapé lá referida, nota de 
rodapé 3, começando na página 225 como se segue:

¶310.2.d), Nota de rodapé 3. …
A Conferência Geral, em resposta às expressões em toda 

a Igreja relativamente à homossexualidade e ordenação, re-
afirma a presente linguagem da Disciplina relativamente ao 
carácter e empenho das pessoas que procuram ordenação e 
afirma os seus elevados padrões.

Durante mais de 200 anos, têm sido colocadas as Questões 
de Wesley aos candidatos à ordenação . . .

. . . 
Nos Princípios Sociais, a Conferência Geral disse que nós 

“não apoiamos a prática da homossexualidade e consideramos 
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esta prática incompatível com o ensinamento Cristão”. Além 
disso, os Princípios declaram que “afirmamos a santidade do 
matrimónio pactual que é expressado em amor, apoio mútuo, 
empenho pessoal e fidelidade partilhada entre duas pessoas 
que estão casadas uma com a outra um homem e uma mulher. 
Cremos que as bênçãos de Deus se baseiam neste casamento, 
que é tradicionalmente entre um homem e uma mulher, inde-
pendentemente se há filhos ou não desta união. Rejeitamos 
as normas sociais que assumem diferentes normas para mul-
heres em vez de homens no casamento”. Também, “afirma-
mos a integridade de pessoas solteiras e rejeitamos todas as 
práticas sociais que discriminam ou atitudes sociais que são 
prejudiciais a pessoas porque são solteiras”.

…

Justificação:
Esta mudança acaba com os julgamentos da Igreja so-

bre a homossexualidade, e retém a autoridade da conferência 
anual em discernir a adequação para ordenação. Os bispos 
retêm a autoridade para as nomeações. O clero e as igrejas 
locais continuarão a ter direitos de consulta nos processos de 
nomeação. O clero determinará quem deve casar com quem.

¶310 .

Número de Petição: 61037-MH-¶310-G; Frech, Cheryl - 
Norman, OK, EUA.

Emendar Nota de Rodapé

Eliminar ¶ 310.2(d) nota de rodapé 3 (encontrada no ter-
ceiro parágrafo da nota de rodapé na página 226 do LdD de 
2012 e décimo parágrafo da nota de rodapé na página 228):

A Conferência Geral, em resposta às expressões em toda 
a Igreja relativamente à homossexualidade e ordenação, re-
afirma a presente linguagem da Disciplina relativamente ao 
carácter e empenho das pessoas que procuram ordenação e 
afirma os seus elevados padrões.

Emendar Nota de rodapé 3 do ¶ 310.2 (d) (encontrada 
no décimo parágrafo da nota de rodapé, na p. 228 do LdD de 
2012):

A Conferência Geral tornou claro nas “Normas 
Doutrinárias e a Nossa Tarefa Teológica” (Parte II da Dis-
ciplina) que as Escrituras, tradição, experiência e razão são 
nossas directrizes. “Os Metodistas Unidos compartilham com 
outros Cristãos a convicção de que a Escritura é a principal 
fonte e critério para a doutrina Cristã”.

Nos Princípios Sociais, a Conferência Geral disse que 
nós “não apoiamos a prática da homossexualidade e con-
sideramos esta prática incompatível com o ensinamento 
Cristão”. Além disso, os Princípios declaram que “afir-
mamos a santidade do matrimónio pactual que é expressa-
do em amor, apoio mútuo, empenho pessoal e fidelidade 

partilhada entre um homem e uma mulher. Cremos que as 
bênçãos de Deus baseiam-se em tal casamento, indepen-
dentemente se há filhos ou não desta união. Rejeitamos as 
normas sociais que assumem diferentes normas para mul-
heres em vez de homens no casamento”. Também, “afir-
mamos a integridade de pessoas solteiras e rejeitamos to-
das as práticas sociais que discriminam ou atitudes sociais 
que são prejudiciais a pessoas porque são solteiras”.

Justificação:
Os requisitos de ordenação e processos que exigem uma 

conduta Cristã devem ser os mesmos para todos. 

¶310 .

Número de Petição: 61038-MH-¶310-G; Mumme, Michael 
C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Emendar Nota de Rodapé

Emendar nota de rodapé 3 de ¶ 310.2(d), ao apagar e adi-
cionar como indicado:

A Conferência Geral, em resposta às expressões em toda 
a Igreja relativamente à homossexualidade e ordenação, re-
afirma a presente linguagem da Disciplina relativamente ao 
carácter e empenho das pessoas que procuram ordenação e 
afirma os seus elevados padrões. 

….
Nos Princípios Sociais, a Conferência Geral disse que 

nós “não apoiamos a prática da homossexualidade e consider-
amos esta prática incompatível com o ensinamento Cristão”. 
Além disso, os Princípios Os Princípios Sociais declaram que 
“afirmamos a santidade do matrimónio pactual que é expres-
sado em amor, apoio mútuo, empenho pessoal e fidelidade 
partilhada”. entre um homem e uma mulher. E que, “Cremos 
que as bênçãos de Deus baseiam-se em tal casamento, inde-
pendentemente se há filhos ou não desta união. Rejeitamos 
as normas sociais que assumem diferentes normas para mul-
heres em vez de homens no casamento”. Também, “afirma-
mos a integridade de pessoas solteiras e rejeitamos todas as 
práticas sociais que discriminam ou atitudes sociais que são 
prejudiciais a pessoas porque são solteiras”.

Justificação:
As regras do Livro da Disciplina que proíbem a orde-

nação e serviço continuado de todas as pessoas homossexuais 
não celibatárias são irracionais, discriminatórias e opostas ao 
nosso empenho para com todas as pessoas em nome de Cris-
to. Consequentemente, encorajamos a Conferência Geral a 
emendar este parágrafo.
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¶310 .

Número de Petição: 61040-MH-¶310-G; Jensen, Diane - Ft. 
Calhoun, NE, EUA para a Conferência Anual das Grandes 
Planícies.

Emendar Nota de Rodapé

Emendar ¶ 310.2(d) nota de rodapé 3 ao eliminar de “Ao 
adoptar as declarações. . .”. até “afirma os seus elevados pa-
drões” e de “A Conferência Geral torno-o claro” até “porque 
eram solteiros”, como se segue:

3. Ao adoptar as afirmações em ¶¶ 304.2 e 310.2d sobre 
a responsabilidade moral e social de ministérios ordenados, 
a Conferência Geral procura elevar os padrões ao solicitar 
um compromisso moral mais exaustivo por parte do candi-
dato e para um exame mais cuidadoso e preciso de candida-
tos por parte de comités distritais e juntas do ministério. A 
legislação não implica de modo algum que o uso do tabaco 
seja uma questão moralmente indiferente. À luz da prova 
desenvolvida contra o uso do tabaco, o ónus da prova seria 
sobre todos os utilizadores para mostrar que o seu uso do 
mesmo é consistente com os mais elevados ideais da vida 
Cristã. De igual modo, relativamente às bebidas alcoólicas, 
o ónus da prova seria sobre os utilizadores mostrarem que a 
sua acção é consistente com os ideais de excelência de men-
te, pureza do corpo e comportamento social responsável.

Por isso, as alterações aqui não amenizam a visão tradi-
cional que concerne o uso do tabaco e bebidas alcoólicas por 
ministros ordenados na Igreja Metodista Unida. Pelo con-
trário, solicitam padrões mais elevados de auto-disciplina e 
formação de hábito em todas as relações pessoais e sociais. 
Solicitam dimensões de compromisso moral que vão muito 
mais além de quaisquer práticas específicas que podem ser 
listadas. (Ver Decisão do Conselho Judicial 318.)

A Conferência Geral, em resposta às expressões em toda 
a Igreja relativamente à homossexualidade e ordenação, re-
afirma a presente linguagem da Disciplina relativamente ao 
carácter e empenho das pessoas que procuram ordenação e 
afirma os seus elevados padrões.

Durante mais de 200 anos, têm sido colocadas as Questões 
de Wesley aos candidatos à ordenação, incluindo “. . . Têm 
uma compreensão clara e profunda; um julgamento certo nas 
coisas de Deus; uma concepção justa da salvação pela fé? 
. . .” (¶ 310). Todos os candidatos concordam dedicar-se to-
talmente aos ideais mais elevados da vida Cristã e para este 
fim concordam “em exercitar um auto-controlo responsável, 
por hábitos pessoais que levam à saúde corporal, maturidade 
mental e emocional, integridade em todas as relações pes-
soais, fidelidade no casamento e celibato, responsabilidade 
social e crescimento em graça e o conhecimento e amor de 
Deus” (¶ 304.2).

O carácter e compromisso dos candidatos para o 
ministério ordenado é descrito ou examinado em seis locais 
no Livro da Disciplina (¶¶ 304, 310.2, 324, 330, 333 e 335). 
Estes dizem em parte: “Apenas aqueles que têm carácter 
moral inquestionável e piedade genuína, com conhecimento 
profundo das doutrinas fundamentais do Cristianismo e fé no 
cumprimento dos seus deveres devem ser eleitos para mem-
bros totais” (¶ 333).

A afirmação na ordenação (¶ 304.2) declara: “A Igreja 
espera que aqueles que procuram ordenação se dediquem to-
talmente aos ideias mais elevados da vida Cristã . . . [e a] 
acordar em exercer o auto-controlo responsável por hábitos 
pessoais. . .”.

Existem oito passos cruciais no exame dos candidatos. 
Eles são:

(1) O auto-exame do indivíduo que procura ordenação 
quando ele ou ela responde ao chamamento de Deus no com-
promisso pessoal para com Cristo e a sua igreja.

(2) A decisão do comité das relações pastor-paróquia, 
que faz a primeira recomendação para a conferência do car-
go quando um membro procura tornar-se um candidato para 
ministério ordenado.

(3) A decisão da conferência do cargo, que tem de 
recomendar o candidato.

(4) A decisão do comité distrital sobre o ministério or-
denado, que tem de recomendar o candidato para a Junta do 
Ministério Ordenado da conferência e, onde aplicável, a de-
cisão da conferência distrital.

(5) A decisão da Junta do Ministério Ordenado, que tem 
de recomendar a ordenação do diácono e membros provision-
ais. Ver Decisões do Conselho Judicial 513, 536, 542.

(6) A decisão dos membros do clero da conferência anual, 
que têm de eleger candidatos para os membros provisionais.

(7) A recomendação da Junta do Ministério Ordenado 
para a ordenação do diácono ou anciãos e membros totais.

(8) A eleição para a ordenação de diáconos ou anciãos e 
membros totais por parte dos membros do clero da conferên-
cia anual.

Todos os membros do clero da conferência anual são re-
sponsáveis pelo carácter e eficácia da conferência anual em 
todo o seu ministério.

A Conferência Geral tornou claro nas “Normas 
Doutrinárias e a Nossa Tarefa Teológica” (Parte II da Dis-
ciplina) que as Escrituras, tradição, experiência e razão são 
nossas directrizes. “Os Metodistas Unidos partilham com out-
ros Cristãos a convicção de que a Escritura é a principal fonte 
e critério para a doutrina Cristã”.

Nos Princípios Sociais, a Conferência Geral disse que 
nós “não apoiamos a prática da homossexualidade e consider-
amos esta prática incompatível com o ensinamento Cristão”. 
Além disso, os Princípios Sociais declaram que “afirmamos 
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a santidade do matrimónio pactual que é expressado em 
amor, apoio mútuo, empenho pessoal e fidelidade partilhada 
entre um homem e uma mulher. Cremos que as bênçãos de 
Deus baseiam-se em tal casamento, independentemente se 
há filhos ou não desta união. Rejeitamos as normas sociais 
que assumem diferentes normas para mulheres e homens no 
casamento”. Também, “afirmamos a integridade de pessoas 
solteiras e rejeitamos todas as práticas sociais que discrimi-
nam ou atitudes sociais que são prejudiciais a pessoas porque 
são solteiras”.

A Conferência Geral afirma a sabedoria do nosso lega-
do expresso nas disposições disciplinares relacionadas com 
o carácter e empenho dos ministérios ordenados. A Igreja 
Metodista Unida afastou-se das proibições dos actos específ-
icos, pois tais proibições podem ser infindáveis. Afirmamos 
a nossa confiança na comunidade pactual e o processo pelo 
qual ordenamos ministérios.

No nosso pacto somos solicitados a confiar uns nos outros 
à medida que recomendamos, examinamos e elegemos candi-
datos para o ministério ordenado e membros da conferência. 
Ver Decisão do Conselho Judicial 480.

Justificação:
Desde 1972, a Igreja Metodista Unida tomou posições 

cada vez mais firmes, opondo-se às orientações não-heter-
ossexuais. Tentar fazer com que todos os Metodistas Unidos 
se conformem com as crenças tradicionais não diminuiu a 
tensão denominacional. Esta petição tenta transferir a tomada 
de decisão para o nível adequado, isto é, conferência anual e 
pastores, e aliviar a tensão.

¶310 .2b2 .

Número de petição: 60354-MH-¶310.2b2; Cape, Kim 
- Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Acomodação cultural e de tradução  
para candidatos

Emendar ¶ 310.2b)(2) e ¶ 666
¶ 310.2b)(2)
(2) uma declaração reconhecida notarialmente  . . . má 

conduta sexual ou abuso de crianças.
 O comité distrital no ministério ordenado através da Jun-

ta do Ministério Ordenado deverá buscar maneiras para con-
siderar as realidades culturais e étnicas/raciais e tradutores de 
idiomas à medida que os candidatos  a preencherem preen-
chamestes requerimentos , incluindo entrevistas, avaliações 
psicológicas, antecedentes criminais e verificações de crédito.

¶ 666. Adicionar depois do ¶ 666.3 actual e renumerar os 
sub-pontos a seguir.

4. O comité, através da Junta do Ministério Ordenado, 
deverá buscar maneiras de arranjar acomodações razoáveis 
para as realidades culturais e étnicas/raciais e tradutores de 
idiomas à medida que os candidatos preencham os requeri-
mentos para a candidatura,  incluindo entrevistas, avaliações 
psicológicas, antecedentes criminais e verificações de crédito.

Justificação:
Honrar as realidades idiomáticas e culturais dos candi-

datos que não falam inglês como seu primeiro idioma e re-
sponder às necessidades de tradução de alguns candidatos ou 
outra acomodação para completar com êxito certos requeri-
mentos de candidatura.

¶310 .2d .

Número de petição: 60625-MH-¶310.2d-G; Amerson, Philip 
A. - La Porte, IN, EUA.

Candidatura e certificação para ministério 
licenciado e ordenado

Emendar ¶ 310.2.d:
¶ 303.2.d Candidatura e certificação para ministério li-

cenciado e ordenado
d) concorda de forma a. . . e crescimento na graça e con-

hecimento e amor de Deus.3 Quando possível, a igreja localA 
igreja local é incentivada a auxiliar os candidatos nas despe-
sas da candidatura;

Justificação:
As despesas de educação sobrecarregam demasiados 

clérigos quando iniciam o ministério. Todas as igrejas lo-
cais que recomendam candidatos devem comprometer-se 
em apoiar aqueles que recomendam, independentemente das 
circunstâncias. As orações, incentivo e apoio financeiro de-
vem ser incondicionais, caso a congregação apoie verdadeira-
mente candidatos para o ministério. Os dólares para académi-
cos (Educação Superior M. U. . . .

¶310 .2d .

Número de Petição: 61043-MH-¶310.2d-G; Hodge, Jeff - 
Syracuse, NY, EUA para a Conferência Anual da Alta de 
Nova Iorque.

Candidatura

Emendar ¶ 310.2(d) como segue:
. . . concordar para o bem da missão de Jesus Cristo 

no mundo e a testemunha mais eficaz do evangelho, e em 
consideração da sua influência como clero, fazer uma ded-
icação completa deles próprios aos mais elevados ideais da 
vida Cristã, como definido em  ¶¶ 103-105; 160-166. Para 
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isso, aceitam desde já exercer um auto-controlo responsável 
através de hábitos pessoais que conduzam a um corpo são, 
a uma maturidade mental e emocional, à integridade em to-
das as suas relações pessoais, fidelidade no matrimónio em 
relação pactuale abstinência no celibato, responsabilidade 
social e crescimento em graça e no conhecimento e amor de 
Deus3. Onde possível, a igreja local é incentivada a ajudar os 
candidatos com as despesas de candidatura;

¶313 .2 .

Número de petição: 60626-MH-¶313.2-G; Amerson, Philip 
A. - La Porte, IN, EUA.

Confirmação de candidatura

Emendar Disciplina ¶ 313.2 :
¶ 313 . Confirmação de candidatura—O progresso . . . 
1. O candidato . . . 
2. O candidato está a fazer progressos satisfatórios nos 

seus estudos. Um candidato que esteja a preparar-se para o 
ministério ordenado, na qualidade de estudante numa esco-
la, faculdade, universidade ou escola de teologia reconhecida 
pelo Senado da Universidade, deve apresentar anualmente ao 
comité distrital sobre ministério ordenado uma declaração 
oficial da escola que a pessoa está a frequentar e fornecer um 
relatório sobre se a igreja local está a apoiá-lo espiritual e 
financeiramente (ver ¶ 246.8).  

A transcrição deve ser considerada pelo comité distri-
tal sobre o ministério ordenado como parte da evidência do 
seu progresso. O relatório do apoio financeiro da igreja local 
pode ser usado pelo superintendente distrital para expressar 
gratidão por este apoio ou para incentivar uma congregação 
local a melhorar os seus cuidados básicos para aqueles que 
recomenda. 

Justificação:
As despesas de educação sobrecarregam demasiados 

clérigos quando iniciam o ministério. Todas as igrejas lo-
cais que recomendam candidatos devem comprometer-se em 
apoiar aqueles que recomendam, independentemente das cir-
cunstâncias. Durante o início da candidatura e educação min-
isterial é o Comité Distrital que tem uma responsabilidade de 
apoiar e incentivar estes candidatos. As orações, incentivo . . .

¶315 .

Número da petição: 60184-MH-¶315-G; Epler, Neil C. - 
Montgomery, AL, EUA pela Conferência Anual do Alabama 
- Flórida Ocidental.

Licença para exercer o Ministério Pastoral

Alterar os parágrafos ¶¶ 315.2c e 315.5 

¶ 315.2c Os estudos para a licença de Pastor Local são 
determinados e supervisionados pela Divisão do Ministério 
Ordenadopela Junta da Conferência do Ministério Ordenado 
ou por um terço dos seus trabalhos realizados para o grau de 
Mestre de Divindade numa escola de teologia enumerada pelo 
Senado Universitário e aprovados pela Junta da Conferência 
do Ministério Ordenado. 

¶ 315.5 Licenciado ou ordenado clérigo por outras co-
munidades religiosas que tenham formação equivalente aos 
estudos para a licença de Pastor Local tal como é determinado 
pela Divisão do Ministério Ordenadopela Junta da Conferên-
cia do Ministério Ordenado, mas que não possua os requisitos 
educativos para membro provisório na Conferência Anual.

Justificação:
A petição deverá permitir à Junta da Conferência do 

Ministério determinar e supervisionar os estudos para os 
candidatos que procuram obter a licença para o exercício do 
ministério pastoral nas respectivas Conferências Anuais. A al-
teração permitirá uma aproximação contextual ao ministério, 
provendo cada Conferência Anual de flexibilidade quando se 
refere a . . .

¶315 .

Número de petição: 60355-MH-¶315-G; Cape, Kim - 
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Três quartos do total de votos - Licenciamento

Emendar ¶ 315
¶ 315. Licença para o Ministério Pastoral— . . . A Junta 

do Ministério Ordenado (¶ 635.2h) pode recomendar à sessão 
da conferência anual  do executivodo clero o licenciamento 
daquelas pessoas que são: . . .

2.d) Foram avaliadas e recomendadas pelos  três quartos 
do total de votos a comissão distritais do ministério ordenado 
(¶666.8); ou . . .

. . .
6. Em todo o caso, aqueles licenciados devem ter: . . .
b) Sido aprovados  pelos três quartos do total de votos 

daJunta do Ministério Ordenado (¶ 635.h); . . .
d) Recebido a aprovação pelos três quartos do total de 

votos na sessão do clero.

Justificação:
Para exigir uma aprovação de três quartos de votos con-

sistentes do dCOM, JMO e da sessão do clero para a candida-
tura “histórica”, licenciamento, associação provisória e votos 
totais da associação. Relacionado ¶¶s incluem 315; 322.1; 
324; 330; e 335.
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¶315 .6c .

Número de petição: 60627-MH-¶315.6c-G; Girrell, Rebecca 
- Lebanon, NH, EUA.

Reduzir a divulgação médica inadequada e 
discriminação—Ministério licenciado

Emendar Livro da Disciplina ¶ 315.6.c (Licença para 
Ministério pastoral) conforme se descreve: 

c) Fornecido à junta um atestado satisfatório de um médi-
co declarando o bom estado de saúde e descrevendo quais-
quer restrições ou alterações médicas conforme aplicável 
um certificado satisfatório de bom estado de saúde por um 
médico no formulário prescrito. As deficiências e diagnósti-
cos não devem ser tidos em consideração como factores de 
saúde desfavoráveis quando uma pessoa com deficiência ou 
diagnóstico é capaz de satisfazer as normas profissionais e 
consegue prestar um serviço eficaz como alguém licencia-
do para ministério pastoral com um atestado satisfatório de 
bom estado de saúde num formulário prescrito de um médico 
aprovado pela junta. 

Justificação:
Substitui o formulário de saúde com um atestado de um 

médico, eliminando a elevada possibilidade de a informação 
confidencial ser divulgada em violação à privacidade do can-
didato. Adiciona que as deficiências/ diagnósticos não são 
bases para a falta de adequação para o ministério, tornando a 
política consistente com a dos membros provisórios. 

¶316 .1 .

Número de petição: 60485-MH-¶316.1-G; Hagiya, Grant 
J. - Des Moines, WA, EUA para o Estudo da comissão dos 
ministérios.

Estudo do Ministério—Clarificar as relações 
entre a ordenação e os sacramentos

Alterar ¶ 316.1
¶ 316.1 
. . . os pastores locais aprovados anualmente pelo comité 

distrital do ministério ordenado podem ser licenciados pelo 
bispo para realizarem todos os deveres de um pastor (¶ 340), 
incluindo presidir na celebração dos sacramentos do baptismo 
e da Sagrada Comunhão . . . enquanto estão nomeados para 
um cargo particular ou ministério de extensão. Presidir na cel-
ebração dos sacramentos envolve assumir a responsabilidade 
de liderar a comunidade reunida na celebração do baptismo e 
da Sagrada Comunhão. Para a finalidade destes parágrafos . . .

Justificação:
Consulte o Relatório do estudo do ministério, Secção 

VI—Liderança e natureza da ordenação, Número 2—Clarifi-
car as relações entre a ordenação e os sacramentos.

¶316 .1 .

Número de petição: 60628-MH-¶316.1-G; Lawton, George 
W. - Lakeside, MI, EUA.

Deveres do Pastor

Emendar ¶ 316 .1 eliminando a palavra “enterro” 
para que tenha a seguinte leitura:

¶ 316.1 Os presbíteros provisórios aprovados anualmente 
pela Junta do Ministério Ordenado e pastores locais aprova-
dos anualmente pelo comité distritral sobre o ministério or-
denado podem ser licenciados pelo bispo para a realização 
de todos os deveres de um pastor (¶ 340), incluindo os sacra-
mentos do baptismo e Comunhão Sagrada, bem como a cel-
ebração do matrimónio (onde as leis estatais o permitirem),  
enterro, confirmação, e recepção de estado de membro . . . [O 
restante texto permanece inalterado.]

Justificação:
O requisito de que os Presbíteros provisórios e pastores 

locais licenciados limitam o seu ofício em funerais e em 
serviços fúnebres para pessoas “dentro ou relacionadas com 
a comunidade ou no contexto de ministério a ser servido”  
(¶ 316.1) é irrealista. Os funerais e serviços fúnebres são uma 
forma importante de manter o contacto entre a igreja e as pes-
soas . . .

¶316 .1 .

Número de petição: 60651-MH-¶316.1-G; Miles, Rebekah 
L. - Dallas, TX, EUA.

Nomeações para contextos académicos

Emendar ¶ 316.1 adicionando duas novas frase ao final 
do 316.1 existente: 

. . . quando aprovado pelo bispo e Junta do Ministério 
Ordenado. Estes ministérios de extensão que incluem no-
meações como estudantes em programas de doutorandos, que 
poderão levar a nomeações em contextos académicos, como 
instrutores ou professores em faculdades, universidades e es-
colas de teologia afiliadas com a Igreja Metodista Unida. Es-
tes ministérios de extensão podem também incluir nomeações 
reais como instrutores, professores ou administradores em 
faculdades, universidades e escolas de teologia afiliadas com 
a Igreja Metodista Unida. 

Justificação:
Esta petição iria incentivar o fortalecimento  das relações 

entre a Igreja Metodista Unida e as várias escolas, faculdades, 
universidades e escolas de teologia que estão afiliadas  com a 
Igreja conforme estipulado na Disciplina (Par. 1414.1). Tam-
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bém poria o ¶ 316.1 em conformidade com ¶¶ 343.1, 343.3, e 
344.1 sobre nomeações.

¶318 .

Número de petição: 60185-MH-¶318-G; Epler, Neil C. - 
Montgomery, AL, EUA pela Conferência Anual do Alabama 
- Flórida Ocidental.

Categorias de Pastores Locais

Alterar os parágrafos ¶¶ 318.1c (i), 318.1c (ii), 318.1c 
(iii), 318.2d (i), 318.2d (ii), 318.2d (iii), 318.3 e 318.4 

 ¶ 318.1 (c) que, a menos que tenham concluído um cur-
so superior ou outra instrução teológica aprovada, deverão (i) 
fazer quatro cadeiras por ano numa escola superior, ou (ii) de-
verão terem obtido progressos no correspondente curriculum 
prescrito pela Junta Geral de Ensino Superior e Ministériope-
la Junta da Conferência do Ministério Ordenado ou (iii) (ii) 
estarem inscritos como estudantes de pré-teologia ou teologia 
numa faculdade, universidade, ou escola de teologia aprova-
da pelo Senado Universitáriopela Junta da Conferência do 
Ministério Ordenado; (d) que, quando tiverem completado o 
curso superior, continuem os seus estudos (¶ 351; (e) que não 
podem estar matriculados como estudantes a tempo inteiro 
em nenhum estabelecimento de ensino. 

318.2d deverão (i) fazer duas cadeiras por ano numa esco-
la superior, ou (ii) terem obtido progressos no correspondente 
curriculum prescrito pela Junta Geral de Ensino Superior e 
Ministério Junta da Conferência do Ministério Ordenado ou 
(iii) (ii) estarem inscritos como estudantes de pré-teologia ou 
teologia numa faculdade, universidade, ou escola de teologia 
aprovada pelo Senado Universitário pela Junta da Conferên-
cia do Ministério Ordenado. 

Justificação:
A petição deverá permitir à Junta da Conferência do 

Ministério determinar e supervisionar os estudos para os 
candidatos que procuram obter a licença para o exercício do 
ministério pastoral nas respectivas Conferências Anuais. A al-
teração permitirá uma aproximação contextual ao ministério, 
provendo cada Conferência Anual de flexibilidade quando se 
refere a . . .

¶318 .1d .

Número de petição: 60486-MH-¶318.1d-G; Hagiya, Grant 
J. - Des Moines, WA, EUA para o Estudo da comissão dos 
ministérios.

Estudo do ministério - Reconhecer a conclusão de 
um mestrado em divindade como educação para 

pastores locais

Alterar ¶ 318.1(d)

(d) que, quando concluírem o Plano de Estudos ou um 
Mestrado em Divindade num seminário listado pelo Sena-
do Universitário, estão envolvidos na educação contínua  
(¶ 351); 

Justificação:
Consulte o Relatório do estudo do ministério, Secção 

VIII - Maior e melhor preparação e apoio aos pastores locais, 
Número 1 - Educação e formação. Reconhece que alguns pa-
stores locais concluíram um Mestrado em divindade em vez 
do Plano de Estudo. 

¶318 .2 .

Número de petição: 60629-MH-¶318.2-G; Nollman, Richard 
- Robards, KY, EUA.

Definição de pastor local a tempo parcial

Emendar ¶ 318.2
Pastores locais a tempo parcial—Aqueles elegíveis a sere 

nomeados como pastores locais são pessoas (a) que cumprira 
as disposições de 315M (b) não dedicam o seu tempo integral 
ao cargo para o qual são nomeados; ou (c) não recebem apo-
io financeiro por ano de todas as fontes da Igreja num valor 
igual ou superior à remuneração base mínima estabelecida 
pela conferência anual para pastores locais a tempo inteiro;  e 
(c)(d) quem, a menos que tenham concluído . . .

Justificação:
¶ 318.2 é usado para estabelecer um pagamento máximo 

para pastore locais a tempo parcial. Existe uma compreensão 
incorreta do parágrafo. É suficiente dizer que estes pastores 
“não dedicam o tempo integral ao cargo”. Isto iria criar  
uma definição precisa sem a necessidade da descrição  
monetária. . . .

¶318 .5 .

Número de petição: 60630-MH-¶318.5-G; Bi, Yiwen - 
Brentwood, TN, EUA.

Direitos de voto do pastor local no Comité da 
Junta de Ordenação

Emendar ¶ 318.5 
Os pastores locais podem servir em qualquer junta, 

comissão ou comité com voz e voto, excepto nos assuntos 
de carácter clerical, qualificações, estatuto e ordenação. No 
entanto, os pastores locais que tenham concluído o Curso de 
Estudo podem servir no Comité sobre Ministério Ordenado 
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distrital com direito de voz  e voto. Os pastores locais que 
tenham concluído o Curso de Estudo podem servir na Junta 
do Ministério Ordenado com direito de voz  e voto. 

Esta emenda exige a emenda de ¶ 602.1.d para que sejam 
consistentes entre si. 

Emendar ¶ 602.1.d 
Os pastores locais a tempo inteiro ou a tempo parcial sob 

nomeação a um cargo pastoral devem ter o direito de voto na 
conferência anual sobre todos os assuntos, excepto nas emen-
das constitucionais, eleição de delegados para as conferên-
cias centrais gerais e jurisdicionais e questões de ordenação, 
carácter e relações conferenciais do clérigo. Quando os pas-
tores locais são membros da Junta do Ministério Ordenado 
da conferência, têm direito a voto a voz na sessão de clérigo 
sobre questões de ordenação, carácter e relação de conferên-
cia do clérigo  (¶ 634.1).

Justificação:
O aumento dos pastores locais é a tendência actual da 

Igreja Metodista Unida e os pastores locais querem ter mais 
voz e mais direitos. No entanto, os pastores locais não são or-
denados e não passaram pelo processo de ordenação. Apenas 
os que terminaram a ordenação e compreendem verdadeira-
mente a todo . . .

¶319 .4 .

Número de petição: 60487-MH-¶319.4-G; Hagiya, Grant 
J. - Des Moines, WA, EUA para o Estudo da comissão dos 
ministérios.

Estudo do ministério - Remover “Cinco anos” da 
descrição do plano de estudos

Alterar ¶ 319.4; ¶ 322.1(3); ¶ 324.6c); ¶ 1421.3d)
¶ 319.4. Um pastor local pode optar por permanecer 

numa relação local com a conferência anual depois de con-
cluir o Plano de estudos de cinco anos.

¶ 322.1(3) concluiu o Plano de estudos de cinco anos para 
o ministério ordenado para além dos estudos para a licença . 
. .

¶ 324.6c) concluiu o Plano de estudos de cinco anos para 
o ministério ordenados, dos quais . . .

¶ 1421.3d) Prescrever um Plano de estudos para os pas-
tores locais que inclua os estudos de licença para ministério 
pastoral e ocurrículo do Plano de estudos de cinco anos . . .

Justificação:
Consulte o Relatório do estudo do ministério, Secção 

VIII - Maior e melhor preparação e apoio aos pastores locais, 
Número 1b - Remover a frase “cinco anos” em todas as in-
stâncias no Livro da Disciplina que digam respeito ao Plano 
de estudos para criar flexibilidade para estas alternativas.

¶320 .1 .

Número de petição: 60631-MH-¶320.1-G; Smith, David - 
Lexington, OH, EUA.

Pastores locais reformados

Emendar ¶ 320.1 conforme se descreve:
1. Descontinuidade de pastores locais—Sempre que 

um pastor local se reforma ou, deve manter a licença para 
ministério pastoral para serviço na igreja local e manter a 
relação como membros clericais reformados da conferência 
anual. Sempre que um pastor local deixa de ser aprovado para 
nomeação pela conferência anual conforme exigido em ¶ 318, 
. . .

Justificação:
Actualmente, após a reforma um pastor local não man-

tém a sua licença para ministério pastoral para serviço na  
igreja local e a relação com a conferência anual muda.

Após servir fidedignamente a Igreja Metodista Unida, um 
pastor local deve poder manter a sua licença para ministério 
pastoral para serviço em . . .

¶322 .1

Número de petição: 60356-MH-¶322.1-G; Cape, Kim 
- Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Três quartos do total de votos -  
Membros Associados

Emendar ¶ 322.1
¶ 322. Requisitos para eleição como membros asso-

ciados—1. Pastores locais podem ser eleitos como mem-
bros associados por três quartos do total  de votos da ses-
são do clero dos membros do clero em plena conexão, sob 
recomendações da Junta do Ministério Ordenado quando 
tiverem preenchido as seguintes condições. Deverão ter: 
(1) sido recomendados pela sessão do clero com base em 
três quartos do total de votos da conferência da Junta do 
Ministério Ordenado; . . .

Justificação:
Para exigir uma aprovação de três quartos de votos con-

sistentes do dCOM, JMO e da sessão do clero para a candida-
tura “histórica”, licenciamento, associação provisória e votos 
totais da associação. Relacionado ¶¶s incluem 315; 322.1; 
324; 330; e 335.

¶322 .1

Número de petição: 60357-MH-¶322.1; Cape, Kim 
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- Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Membros Associados – Requisitos Educacionais

Emendar ¶ 322.1 (3)
¶ 322. Requisitos para Eleição como Membros Associa-

dos—
. . . (3) Curso do estudo de cinco anos completo para o 

ministério ordenado para além dos estudos para licença como 
pastor local, . . . 

 ou recebido uma licenciatura de Mestrado em Divindade 
que inclui os estudos básicos de graduação teológica numa 
escola de teologia alistada pelo Senado da Universidade; (4) 
completado um mínimo de sessenta horas de semestre para 
o Bacharel de artes ou uma licenciatura equivalente em uma 
faculdade ou universidade listadaem uma faculdade ou uni-
versidade reconhecidapelo Senado da Universidade; . . .

Justificação:
Adiciona a opção de Mestrado em Divindade para 

preencher alguns requisitos educacionais para membros asso-
ciados. Esclarece que o Senado da Universidade não lista in-
stituições universitárias para aprovação mas reconhece certas 
instituições universitárias acreditadas.

¶322 .1

Número de petição: 60715-MH-¶322.1-G; Miles, John - 
Jonesboro, AR, EUA.

Apagar as restrições etárias

Emendar ¶ 322 como se segue: 
322. Requisitos para Eleição como Membros Associa-

dos—1. Os pastores locais podem ser eleitos como membros 
associados pelo voto dos membros do clero em conexão ple-
na, após recomendação da Junta do Ministério Ordenado, 
sempre que cumpram as seguintes condições. Deverão: (1) 
ter alcançado a idade de quarenta anos; (2) ter servido quatro 
anos como pastores locais a tempo inteiro  . . .

 [Os itens restantes devem ser renumerados 2, 3, 4, etc.] 

Justificação:
Alguns jovens, por motivos culturais/étnicos, financeiros 

ou familiares, não podem deslocarem-se ao seminário. Alungs 
jovens inovadores, empreendedores simplesmente não pas-
sarão pelo caminho dos presbíteros/diáconos. As restrições 
etárias actuais são arbitrárias e limitam nossos pastores e 
nossa missão da igreja. A eleição do Membro Associado não 
deve ser limitada pela idade. 

¶322 .4 .

Número de petição: 60186-MH-¶322.4-G; Epler, Neil C. - 
Montgomery, AL, EUA pela Conferência Anual do Alabama 
- Flórida Ocidental.

Membros Associados

Alterar parágrafo ¶ 322.4 
¶ 322.4 complete um mínimo de sessenta horas num 

semestre numa Licenciatura em Artes ou num curso equiva-
lente numa faculdade ou universidadeenumerada pelo Sena-
do da Universidade aprovada pela Junta de Conferência do 
Ministério. 

Justificação:
A petição deverá permitir à Junta de Conferência do 

Ministério determinar em que circunstâncias pode aceitar 
um curso universitário para aqueles que procuram ser eleitos 
como Membros Associados. A alteração permitirá uma aprox-
imação contextual ao ministério, provendo cada Conferência 
Anual de flexibilidade quando se refere à preparação e . . .

¶323 .

Número de Petição: 60020-MH-¶323-G; Lawton, George W. 
- Three Oaks, MI, EUA.

Comunhão de Pastores Locais e Membros 
Associados

Eliminar ¶ 323 e substituir o seguinte:
¶ 323. Comunhão de Pastores Locais e Membros Asso-

ciados – 
1. Em cada conferência anual na qual os pastores locais 

e/ou membros associados estejam sob nomeação existirá 
uma Comunhão de Pastores Locais e Membros Associados. 
Todos os pastores locais licenciados e membros associados 
serão membros de e participarão na Comunhão. A Comunhão 
é uma comunidade na igreja para providenciar apoio mutuo, 
cuidado por e responsabilizar os seus membros pelo bem da 
vida e missão da igreja.

 2. Objectivo da Comunhão – 
a) Promover reuniões regulares dos seus membros para 

formação continua relativamente a Jesus Cristo com o objec-
tivo de encorajar os membros a tornarem-se os melhores pas-
tores que podem ser. 

b) Encorajar o estudo continuo para lá do Programa de 
Estudo. 

c) Desenvolver ligações de união e compromisso comum 
para a missão e ministérios da Igreja Metodista Unida e a 
conferência anual. 

d) Permitir a criação de relações inter-pessoais que per-
mitem apoio e confiança mútuos.
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 3. Organização de uma Comunhão – 
a) O bispo irá reunir e organizar a Comunhão, com apoio 

e ajuda da Junta do Ministério Ordenado. 
b) Antes de cada conferência anual, a Junta do Ministério 

Ordenado irá determinar que existe uma Comunhão de Pa-
stores Locais e Membros Associados em funcionamento ao 
rever os seguintes itens:

(1) Os estatutos da Comunhão.
(2) Os nomes e informação de contacto dos responsáveis 

eleitos.
(3) Um relatório, se disponível, do presidente da Comun-

hão indicando as actividades da Comunhão para cumprir os 
objectivos acima definidos.

(4) As necessidades financeiras da Comunhão de modo 
que a conferência anual possa providenciar apoio financeiro 
necessário através do orçamento da Junta do Ministério Or-
denado.

c) Caso seja determinado que não existe uma Comunhão 
dos Pastores Locais e Membros Associados activa na con-
ferência anual, o registo dos pastores locais ou outra pessoa 
nomeada pela Junta do Ministério Ordenado irá realizar uma 
reunião de todos os pastores locais e membros associados na 
sessão de conferência anual com o objectivo de estabelecer a 
Comunhão na conferência. 

d) É responsabilidade dos pastores locais e membros as-
sociados estabelecer e manter a Comunhão ao aprovar tais 
regulamentos como necessário, escolhendo tais responsáveis 
como sejam nomeados pelos regulamentos e participar em 
tais actividades como a Comunhão possa oferecer.

4. O presidente da Comunhão irá servir como membro da 
Junta do Ministério Ordenado e o seu comité executivo.

5. Se a Conferência Geral adoptar legislação relativa-
mente a alguma forma de ordenação para Pastores Licencia-
dos e Membros Associados, o titulo desta secção e todas as 
referências à Comunhão serão alterados para “Ordem dos Pa-
stores Locais e Membros Associados”.

Justificação:
A organização e eficácia das Comunhões de Pastores Lo-

cais e Membros Associados da Conferência Anual varia na 
conexão. Algumas conferências têm Comunhões vibrantes e 
eficazes e algumas não têm qualquer Comunhão. A lingua-
gem existente em ¶ 323 não é eficaz em providenciar super-
visão suficiente deste grupo. Apesar do bispo ser . . .

¶323 .

Número de petição: 60564-MH-¶323-G; Herring, Tom - 
Lynnville, TN, EUA para a Irmandade nacional de membros 
associados e pastores locais.

Irmandade de pastores locais  
e membros associados

Alterar ¶ 323. 1b e 2 conforme a seguir se descreve:
¶ 323.1 A função específica e limitada é:
a) . . .
b) incentivar os pastores locais e membros associados no 

estudo contínuo para além do Plano de estudos e Plano de 
estudos avançado;

c) . . .
2. O bispo deve convocar a irmandade e a Junta do 

Ministério Ordenado deve coordenar a sua vida e trabalho 
. . . A junta deve nomear entre os membros da Irmandade 
e a Irmandade deve eleger quadrienalmente um presidente 
da Irmandade durante uma reunião da assembleia anual da 
conferência da Irmandade que, em cooperação com e sob 
orientação do bispo, irá fornecer a liderança contínua da Ir-
mandade. O presidente eleito da Irmandade, a tempo inteiro 
ou parcial, deve ser um membro da Junta do Ministério Orde-
nado e seu comité executivo conforme especificado no ponto  
¶ 635.1a.

Actividade . . .

Justificação:
Incentiva os membros associados a continuarem a ed-

ucação. Fornece orientação à Irmandade para convocar a 
eleição do presidente. Fornece esclarecimentos entre a Junta 
Geral de Educação Superior e as conferências, uma vez que 
a JGESM aceita pastores locais a tempo parcial que tenham 
concluído o Plano de estudos, para serem presidentes da Ir-
mandade e servir . . .

¶324 .

Número de petição: 60187-MH-¶324-G; Epler, Neil C. - 
Montgomery, AL, EUA pela Conferência Anual do Alabama 
- Flórida Ocidental.

Membros Interinos

Alterar parágrafo ¶ 324
¶324. Qualificações para Eleição como Membro Interino 

– Uma pessoa deve poder ser elegível para membro interino 
na Conferência Anual por voto da sessão de clérigos e sob 
a recomendação da Junta de Ministério, após cumprir as se-
guintes qualificações.

 1. Requisitos do Candidato: Cada candidato terá de ser 
um candidato certificado como membro interino durante, pelo 
menos, um ano e nunca superior a doze anos.

 2. Requisitos do Serviço: Cada candidato deverá ter 
demonstrado os seus dons para ministérios de serviço 
e liderança para satisfação do comité distrital sobre o 
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Ministério Ordenado, como condição para vir a ser Mem-
bro Interino.

 3. Requisitos UniversitáriosRequisitos Educacionais: 
Um candidato a membro interino terá concluído um grau de 
bacharelato de uma faculdade ou universidade reconhecida 
pelo Senado da Universidadepela Junta da Conferência do 
Ministério Ordenado. Poderão ser efectuadas excepções ao 
grau universitário pela Junta da Conferência do Ministério Or-
denado em consulta com a Junta Geral da Educação Superior e 
Ministério. em algumas circunstâncias, para fins missionários, 
para pessoas que possuam um mínimo de sessenta horas de 
créditos em semestres de uma Licenciatura em Artes e

 (a) foram impedidas de acabar o curso normal dos estu-
dos universitários; 

(b) sejam membros de um grupo cujas práticas culturais 
e formação melhoram as competências para um ministério 
efectivo e não disponível através de educação formal conven-
cional; ou 

c) que tenham graduado com um grau de bacharel ou 
equivalente numa universidade não reconhecida pelo Sena-
do da Universidade e tenham concluído metade dos estudos 
de Mestrado em Divindade ou equivalente ao primeiro grau 
profissional numa escola de teologia listada pelo Senado da 
Universidade.

 4. Requisito UniversitáriosRecomendações Educativas
 a) Candidatos para diácono ou presbítero terãosão 

recomendados a ter concluído metade dos estudos teológi-
cos de graduação básica na fé Cristã. Estes cursos poderão 
ser incluídos, ou serão adicionais, a um grau seminarista. Os 
estudos básicos de graduação teológica têm desão recomen-
dados a incluir cursos sobre o Antigo Testamento; o Novo 
Testamento; teologia, história da igreja, missão da igreja no 
mundo; evangelismo; culto/liturgia, doutrina Metodista Uni-
da, política e história.

 b) um candidato para ordenação como presbítero deveé 
recomendado a ter concluído metade dos estudos do Mestra-
do em Divindade ou equivalente, incluindo metade dos es-
tudos teológicos de grau básico num seminário listado pelo 
Senado Universitário aprovado pela Junta da Conferência do 
Ministério.

 c) um candidato para ordenação como diácono deve é 
recomendado a ter: 

1) concluído metade dos estudos de um mestrado, num 
seminário dos Metodistas Unidos ou um listado pelo Sena-
do Universitário um aprovado pela Junta da Conferência do 
Ministério; ou

2) recebido um grau de mestra na área do ministério es-
pecializado em que o candidato servirá 

3) concluído metade dos estudos básicos teológicos, num 
contexto que fornecerá formação como diácono Metodista 
Unido, em total conexão, num programa coeso desenvolvido 

pelo seminário e aprovado pela Junta Geral da Educação Supe-
rior e Ministério, documentado por registo de conclusão dessa 
escola. aprovado pela Junta da Conferência do Ministério. 

5. Nalgumas circunstâncias, um candidato que pretende 
obter a ordenação para servir como diácono em total conex-
ão, poderá preencher os requisitos académicos através de via 
alternativa de certificação profissional:

 a) ter atingido os trinta e cinco anos no momento de se 
tornar um candidato certificado; 

b) ter concluído o grau de bacharel, ter recebido certifi-
cação ou licença profissional na área do ministério, na qual o 
candidato servirá, ter concluído um mínimo de horas de crédi-
tos de semestres de estudos superiores, ou quartos de hora 
equivalentes na área de especialização e ter sido recomenda-
do pela Junta de Conferência do Ministério Ordenado;

 c) ter concluído metade dos estudos de uma licenciatura 
teológica básica na Fé Cristã. Estes cursos poderão ser incluí-
dos, ou serão adicionais, a um grau seminarista. Estes estudos 
teológicos básicos de graduação básica devem incluir cursos 
de Antigo Testamento; Novo Testamento; teologia; história 
da igreja; missão da Igreja no mundo; evangelismo; culto/
liturgia; e doutrina Metodista Unida, política e história, num 
contexto que irá fornecer um programa coeso desenvolvido 
pelo seminário e aprovado pelo Conselho Geral de Ensino Su-
perior e Ministério, documentados por registo de conclusão 
dessa escola.

6. Os pastores locais podem cumprir os requisitos de 
membros interino quando tiverem:

 a) atingido os quarenta anos de idade; 
b) satisfeito todos os requisitos das secções 1-3 e 7-14 do 

presente parágrafo.
 c) concluído o Curso de Estudos de cinco anos para o 

ministério ordenado, dos quais não mais do que a metade 
pode ser efectuada por correspondência ou Internet; até meta-
de do Curso de Estudos pode ser através de cursos online; e

 d) um Curso Avançado de Estudos que consiste em 
trinta e duas horas semestrais de uma graduação em estudo 
teológico oferecido por um seminário reconhecido pelo Sena-
do Universitário, ou seu equivalente, conforme determinado 
pela Junta Geral de Ensino Superior e Ministério e Junta de 
Conferência do Ministério Ordenado, que incluirá história do 
Metodismo Unido, doutrina e política. 

7. A Junta de Conferência do Ministério Ordenado deve 
exigir um certificado oficial dos créditos de cada escola antes 
de reconhecer qualquer uma das reivindicações educacionais 
do candidato. Em caso de dúvida, a junta pode apresentar o 
certificado à Junta Geral do Ensino Superior e Ministério.

 8. As Junta de Conferência do Ministério Ordenado são 
incentivadas a consultar a Junta Geral de Ensino Superior e 
Ministério. 
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Justificação:
A petição permitirá à Junta de Conferência do Ministério 

determinar os requisitos para as eleições de membros inte-
rinos nas respectivas conferências anuais. A alteração per-
mitirá uma aproximação contextual ao ministério, provendo 
cada Conferência Anual de flexibilidade no que se refere à 
formação e certificação dos seus . . .

¶324 .

Número de petição: 60358-MH-¶324-G; Cape, Kim - 
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Três quartos do total de votos - Membros à Prova

Emendar ¶ 324
¶ 324. Qualificações para a Eleição de membro à Pro-

va—Uma pessoa será elegível para a eleição de membro à 
prova durante a conferência anual por três quartos do total de 
votos voto da sessão do clero sob recomendações da sua Junta 
do Ministério Ordenado após terem preenchido as seguintes 
qualificações . . . 

Justificação:
Exigir uma aprovação de três quartos de votos consis-

tentes do dCOM, JMO e da sessão do clero para a candidatura 
“histórica”, licenciamento, associação provisória e votos to-
tais da associação. Relacionado ¶¶s incluem 315; 322.1; 324; 
330; e 335.

¶324 .

Número de petição: 60360-MH-¶324; Cape, Kim - 
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Membro à prova - Requisitos Educacionais

Emendar ¶ 324.4 e 324.5
¶ 324. Qualificações para a Eleição de Membro à Prova 
. . . 4. Requisito de graduação: 
a) Candidatos a diáconos ou presbíteros devem ter con-

cluído um mínimo de  uma metade das 27 hora de semestre  
graduação básica de estudos de teologia sobre a fé Cristã . . . 

5. Em alguns casos, um candidato que busca a ordenação 
para servir como diácono em plena conexão pode preencher 
os requisitos académicos através da seguinte rota alternativa 
de certificação profissional: . . .

c) ter concluído um mínimo de  uma metade de no míni-
mo vinte e quatro  vinte e sete horas de semestre da graduação 
básica de estudos de teologia sobre a fé Cristã . . .

Justificação:
Esclarece que o requisito para Graduação Básica de Estu-

dos de Teologia é de 27 horas crédito de semestre. 

¶324 .

Número de petição: 60507-MH-¶324-G; Hagiya, Grant 
J. - Des Moines, WA, EUA para o Estudo da comissão dos 
ministérios.

Estudo do ministério -  
Remodelar o processo de ordenação

Eliminar os pontos actuais ¶¶ 324, 325, 326, 327, 330, 
333, 335, 336 e substituir por esta NOVA Secção VI. 

Secção VI. Membros à prova 
¶ 324. Qualificações para a eleição de membros à pro-

va—Uma pessoa deve ser elegível para ordenação e eleição 
para estado de membro à prova na conferência anual por 
voto da sessão de clérigo sob a recomendação da sua Junta 
de Ministério Ordenado após cumprir as seguintes qualifi-
cações. 

1. Requisitos do Candidato: Cada candidato deve ter 
sido um candidato certificado para estado de estado de 
membro à prova durante, pelo menos, um ano e, no máxi-
mo, doze anos. 

2. Requisitos do serviço: Cada candidato que tenha 
demonstrado os seus dons para ministérios de serviço e lid-
erança para a satisfação do comité distrital sobre o ministério 
ordenado como condição para estado de membro à prova. 

3. Requisito para não licenciados: Um candidato a es-
tado de membro à prova deve ter concluído um diploma de 
bacharelato num colégio ou universidade reconhecidos pelo 
Senado Universitário. As excepções aos requisitos para não 
licenciados pode ser abertas em consulta com a Junta Geral 
de Educação Superior e Ministério em alguns casos, para 
fins missionais, para pessoas que tenham um mínimo de ses-
senta horas semestrais de crédito em Bacharelato em Artes 
e: 

a) tenham sido impedidos de realizar o plano normal de 
educação do bacharelato, 

b) sejam membros de um grupo cujas práticas culturais 
e formação aumenta as percepções e competências para o 
ministério efectivo não disponíveis através da educação for-
mal convencional, ou

c) que tenham graduado com um grau de bacharelato ou 
equivalente numa universidade não reconhecida pelo Senado 
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da Universidade e tenham concluído metade dos estudos de 
Mestrado em Divindade ou equivalente ao primeiro grau 
profissional numa escola de teologia alistada pelo Senado 
da Universidade. 

4. Requisito de Graduação: 
a) Candidatos para diácono ou presbítero devem ter con-

cluído metade dos estudos teológicos de graduação básica na 
fé Cristã. Estes cursos podem ser incluídos ou podem ser um 
suplemento a um diploma de seminário. Os estudos teológi-
cos de graduação básica incluem cursos no Antigo Testa-
mento; Novo Testamento; teologia, história da igreja; missão 
da igreja no mundo; evangelismo; culto/liturgia; e doutrina 
metodista unida, política e história. 

b) um candidato para ordenação como presbítero deve ter 
concluído metade dos estudos relativos ao grau de Mestre de 
Divindade ou seu equivalente, incluindo metade dos estudos 
teológicos de graduação básica num seminário alistado pelo 
Senado da Universidade. 

c) um candidato para ordenação como diácono deve ter: 
(1) concluído metade dos estudos de um diploma de me-

strado num seminário metodista unidos ou um alistado pelo 
Senado da Universidade, ou 

(2) recebido um diploma de mestrado na área de 
ministério especializado no qual o candidato irá servir 

(3) concluído metade dos estudos teológicos de gradu-
ação básica, num contexto que fornecerá formação como 
diácono metodista unido em plena conexão num programa 
coeso desenvolvido pelo seminário e aprovado pela Junta 
Geral de Educação Superior e Ministério, documentado por 
um registo de conclusão dessa escola. 5. Em alguns casos, 
um candidato que esteja a tentar obter a ordenação para servir 
como diácono em plena conexão pode cumprir os requisitos 
académicos através da seguinte rota alternativa de certificação 
profissional:

 a) deve ter atingido os trinta e cinco anos de idade na 
altura para se tornar num candidato certificado; 

b) deve ter concluído um diploma de bacharelato, re-
cebido certificação profissional ou licença na área do 
ministério na qual irá servir, deve ter concluído um míni-
mo de oito horas semestrais de crédito graduado ou horas 
trimestrais equivalentes na área de especialização, e deve 
ter sido recomendado pela Junta do Ministério Ordenado da 
conferência; 

c) deve ter concluído metade do mínimo de vinte e qua-
tro horas de semestre dos estudos teológicos de graduação 
básica da fé Cristã, incluindo as áreas de: Antigo Testamento; 
Novo Testamento; teologia, história da igreja; missão da ig-
reja no mundo; evangelismo; culto/liturgia; e doutrina, políti-
ca e história metodista unida, num contexto que irá fornecer 
um programa coeso e formação enquanto diácono metodista 
unido em plena conexão no âmbito de um programa coeso 

desenvolvido pelo seminário e aprovado pela Junta Geral de 
Educação Superior e Ministério, documentado por um registo 
de conclusão dessa escola. 

6. Os pastores locais podem cumprir os requisitos para 
filiação provisória quando tiverem: 

a) atingido os quarenta anos de idade; 
b) cumprido todos os requisitos das Secções 1-3 e 7-14 

deste parágrafo. 
c) concluído o Plano de estudos de cinco anos para o 

ministério ordenado, dos quais, no máximo metade pode ter 
sido feito por correspondência ou pela Internet; até metade do 
Plano de estudos podem ser cursos online; e 

d) um Plano de estudos avançado composto por trin-
ta e duas horas semestrais de estudos teológicos graduados 
oferecidos por um seminário reconhecido pelo Senado da 
Universidade ou equivalente, conforme determinado pela 
Junta Geral de Educação Superior e Ministério, que deve 
incluir a história, doutrina e política metodista unida. 

7. A Junta do Ministério Ordenado deve exigir uma tran-
scrição oficial de créditos de cada escola antes de reconhecer 
qualquer uma das reivindicações educativas do requerente. 
Em caso de dúvida, a junta pode submeter uma transcrição à 
Junta Geral de Educação Superior e Ministério. 

8. Cada candidato deve apresentar um certificado satis-
fatório de boa saúde por um médico na forma prescrita. As 
deficiências não são interpretadas como factores de saúde 
desfavoráveis quando uma pessoa com uma deficiência é ca-
paz de cumprir as normas profissionais e é capaz de prestar 
serviço eficaz enquanto membro à prova. 

9. Cada candidato deve responder a um exame doutrinal 
escrito ou verbal administrado pela Junta do Ministério Orde-
nado da conferência. O exame cobrirá o seguinte: 

a) Descreva a sua experiência pessoal de Deus e o enten-
dimento de Deus que retira das fontes bíblicas, teológicas e 
históricas. 

b) O que entende por mal e maldade conforme existe no 
mundo? 

c) O que entende por humanidade e a necessidade que o 
Homem tem da graça divina? 

d) Como interpreta a afirmação de que Jesus Cristo é 
Senhor? 

e) Qual é a sua concepção da actividade do Espírito 
Santo na fé pessoal, na comunidade dos crentes e na viva re-
sponsável no mundo? 

f) O que entende por reino de Deus, Ressurreição e vida 
eterna? 

g) Como tenciona afirmar, ensinar e aplicar a Parte III da 
Disciplina (Normas Doutrinárias e a Nossa tarefa Teológica) 
no seu trabalho no ministério para que foi chamado?

h) A Igreja Metodista Unida defende que a essência da 
vida da fé Cristã foi revelada nas Escrituras, iluminada pela 
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tradição, vivenciada na experiência pessoal e confirmação 
pela razão. O que entende desta posição teológica da Igreja?

i) Descreva a natureza e a missão da Igreja. Quais são 
hoje as suas principais tarefas? 

j) Fale do seu entendimento das principais característi-
cas da política Metodista Unida. 

k) Como se entende a si mesmo, aos seus dons, aos seus 
motivos, ao seu papel e ao seu compromisso como membro 
posto à prova e ministro comissionado na Igreja Metodista 
Unida?

l) Descreva o que entende por diaconia, o ministério ser-
vo da igreja e o ministério servo do membro à prova. 

m) Qual o significado de ordenação no contexto do 
ministério geral da Igreja? 

n) Descreva o que entende por uma igreja inclusiva e 
um ministério. 

o) Você foi aceite como candidato pelo amor à missão de 
Jesus Cristo no mundo e a melhor testemunha do evangelho, 
e tendo em conta a influência como ministros, dedicar-se to-
tal e completamente aos mais elevados ideais da vida Cristã, 
e para esse fim aceita exercer o auto-controlo responsável 
por meios de hábitos pessoais que conduzam a um corpo 
são, mente sã e maturidade emocional, integridade em todos 
os relacionamentos, fidelidade no matrimónio e celibato em 
abstinência, responsabilidade social e crescimento na graça 
e no conhecimento e amor a Deus. O que entende deste 
acordo? 

p) Explique o papel e o significado dos sacramentos no 
ministério para que foi chamado. 

10. Cada candidato deve ter sido recomendado por es-
crito para a Junta do Ministério Ordenado da conferência, 
com base num voto maioritário de três quartos do comité 
distrital do ministério ordenado. 

11. Cada candidato terá uma entrevista personalizada 
com a Junta do Ministério Ordenado da conferência, a fim 
de completar a sua candidatura. 

12. Cada candidato deverá submeter num formulário for-
necido pela Junta do Ministério Ordenado uma declaração 
autenticada por notário detalhando eventuais condenações 
por delitos ou contravenções ou acusações escritas devidas 
a má conduta sexual ou abuso de crianças; ou certificando 
que este candidato não foi condenado por delitos ou con-
travenções ou acusado por escrito de má conduta sexual ou 
abuso de crianças. O candidato também deve apresentar os 
relatórios psicológicos necessários, antecedentes criminais, 
verificações de crédito e relatórios e abuso de crianças. 

13. Cada candidato enviará à junta uma declaração au-
tobiográfica escrita, concisa, (em duplicado num formulário 
prescrito) mencionando a idade, estado de saúde, situação 
familiar, experiência Cristã, chamamento para o ministério, 
registo académico, experiências de formação Cristã e planos 

para o serviço na Igreja. 
14. Cada candidato deve ter sido recomendado, por es-

crito, à sessão de clérigo com base numa votação de pelo 
menos dois terços de maioria da Junta de Ministério Orde-
nado da conferência. 

¶ 325. Comissionamento—o Comissionamento é o acto 
da igreja que reconhece publicamente a chamada de Deus e 
a resposta, talentos, dons e formação do candidato. A igreja 
invoca o Espírito Santo quando o candidato é comissionado 
para ser um líder de serviço fiel entre as pessoas, para con-
duzir a igreja no serviço, para proclamar a Palavra de Deus 
e para equipar os outros para o ministério. Através do comis-
sionamento, a igreja envia pessoas em liderança e serviço no 
nome de Jesus Cristo e marca a sua entrada para um período 
de estado de membro à prova à medida que se preparam 
para a ordenação. Os membros comissionados são membros 
do clérigo à prova da conferência anual e são responsáveis 
perante o bispo e a sessão de clérigo pela conduta do seu 
ministério. Durante o programa de residência, a sessão de 
clérigo discerne a sua capacidade para ordenação e a sua 
efectividade no ministério. Depois de preencher todos os 
requisitos de candidatura e após recomendação da conferên-
cia da Junta de Ministério Ordenado, a sessão de clérigo de-
vem votar o estado de membro à prova e o comissionamento 
dos candidatos. O bispo e o secretário da conferência deve 
providenciar credenciais como membro à prova e ministro 
comissionado na conferência anual. O período de ministério 
comissionado está concluído quando os membros à prova 
são recebidos como membros totais da conferência anual e 
ordenados tanto como diácono ou presbítero, ou é tomada a 
decisão para não proceder à ordenação ou o estado de mem-
bro à prova terminou. 

¶ 326. Serviço de membros à prova—Todas as pessoas 
que sejam membros à prova serão nomeadas por um bispo (¶ 
425) e servirão como membro à prova da conferência anual 
por um período mínimo de dois anos após conclusão dos 
requisitos educativos para a plena conexão. Durante o perío-
do de prova, deverão ser fornecidas diligências por parte da 
Junta do Ministério Ordenado a todos os membros à prova 
para estarem envolvidos num currículo residencial que esten-
da a educação teológica ao utilizando grupos aliados e men-
toria para suportar a prática e o trabalho do seu ministério 
como líderes servos, para contemplar a fundamentação do 
ministério ordenado e para compreender o ministério aliado 
na vida da conferência. Os membros à prova podem ser des-
ignados para frequentarem a escola, ministério de extensão 
ou em diligências para além da igreja local. Sempre que são 
nomeados, o serviço dos membros à prova deve ser avaliado 
pelo superintendente distrital e Junta do Ministério Orde-
nado em termos de capacidade do membro à prova para ex-
pressar e prestar liderança no ministério servo. 
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1. Os membros à prova que planeiem dar as suas vidas 
como diáconos em plena conexão devem estar nos ministéri-
os da Palavra, Serviço, Compaixão e Justiça na igreja lo-
cal ou numa nomeação aprovada para além da igreja local. 
Um membro à prova que se esteja a preparar para orde-
nação como diácono deve ser licenciado para a prática de 
ministério durante o estado de membro à prova para efectuar 
os deveres do ministério como diácono, conforme indica-
do em ¶ 328 e deve receber apoio conforme indicado em  
¶ 331.10. 

2. Os membros à prova que planeiem dar as suas vidas 
como presbíteros em plena conexão devem estar nos ministéri-
os da Palavra, Sacramento, Ordem e Serviço na igreja local 
ou num ministério de extensão aprovado. Um membro à pro-
va que se prepare para ordenação enquanto presbítero deve 
ser licenciado para ministério pastoral (¶ 315). 

3. Os membros provisórios que estejam a servir em 
ministérios de extensão, envolvidos em programas de grad-
uação, ou nomeações além da igreja local devem ser re-
sponsáveis perante o superintendente de distrito e Junta de 
Ministério Ordenado para a conduta de ministério, e para 
demonstrar a sua efectividade no ministério da ordem para 
os que procuram ser ordenados. Em todos os casos, também 
demonstram a sua efectividade na liderança de serviço na 
igreja local para satisfação da Junta de Ministério Ordenado. 

4. Membros à prova que procuram mudar o seu caminho 
de ordenação a sua ordem de ordenação devem: 

a) Escrever à Junta do Ministério Ordenado e informar o 
superintendente distrital e o bispo da sua intenção. 

b) Ter uma entrevista com a Junta do Ministério Orde-
nado a fim de articularem e clarificarem o seu chamamento. 

c) Preencher os requisitos académicos e de culto. Após 
recomendação da Junta do Ministério Ordenado e através de 
voto da assembleia eclesiástica, a pessoa pode ser recebida 
em plena conexão na conferência anual e ser ordenada na 
ordem para a qual estão a efectuar a transição. 

¶ 327. Elegibilidade e direitos do estado de estado de 
membro à prova—Os membros à prova estão em período 
experimental  em preparação para o estado de membro em 
plena conexão na conferência anual como diáconos e pres-
bíteros. Estão em período experimental relativamente ao 
carácter, liderança de servo e eficácia no ministério. A con-
ferência anual, através da sessão eclesiástica, tem jurisdição 
sobre membros à prova. Anualmente, a Junta de Ministério 
Ordenado deve analisar e avaliar a sua relação e fazer 
recomendações aos membros do clérigo em plena conex-
ão relativamente à sua continuidade. Nenhum membro deve 
continuar à prova além da oitava sessão regular seguintes à 
sua admissão para o estado de membro à prova. 

1. Os membros à prova que estejam a preparar-se para 
as ordens de diácono ou presbítero podem ser ordenados 

diáconos ou presbíteros quando se qualificam para o estado 
de membro em conexão total na conferência anual. 

2. Os membros à prova terão direito a voto na conferên-
cia anual em todos os assuntos excepto nos seguintes: 

a) emendas constitucionais; 
b) eleição de delegados para as conferências geral e ju-

risdicional ou central 
c) todos os assuntos de ordenação, carácter e relações do 

clero com a conferência. Os membros do clero à prova que 
tenham concluído todos os seus requisitos educativos podem 
votar para eleger delegados do clero para conferências geral 
e jurisdicional ou central (consulte a Decisão do Conselho 
Judicial 1181 e ¶ 35, Artigo IV). 

3. Os membros à prova podem servir em qualquer junta, 
comissão ou comité da conferência anual, excepto na Junta do 
Ministério Ordenado (¶ 635.1). Não devem ser elegíveis para 
eleição como delegados para as conferências geral, central ou 
jurisdicional. 

4. Os membros à prova devem ser responsáveis pela 
conferência anual no desempenho do seu ministério e estão 
sujeitos às disposições do Livro da Disciplina no desempen-
ho dos seus deveres. Devem ser supervisionados pelo super-
intendente distrital sob o qual são nomeados. Também lhes 
deve ser atribuído um diácono ou presbítero como mentor 
pela Junta do Ministério Ordenado. Os membros à prova que 
se preparam para se tornarem presbíteros devem ser elegíveis 
para nomeação ao reunir as provisões disciplinares (¶ 315). 

5. Os membros à prova nas nomeações para além da igre-
ja local devem estar relacionados com o superintendente dis-
trital na área no qual o seu trabalho é realizado. O superinten-
dente distrital deverá conceder-lhes supervisão e comunicar 
anualmente à sua Junta do Ministério Ordenado. 

6. Cessação de estado de membro à prova—Os membros 
à prova podem solicitar a cessação desta relação ou podem ser 
descontinuados pela sessão de clérigos após recomendação da 
Junta do Ministério Ordenado. Quando os membros à prova em 
boa situação se retiram para se unirem a outra denominação ou 
para cessar o seu estado de membro na Igreja Metodista Unida, 
as suas acções devem ser considerados como um pedido de de-
scontinuação e as suas relações e credenciais devam ser entreg-
ues a um superintendente distrital. Em caso de descontinuação 
sem consentimento, antes de qualquer recomendação final, o 
membro à prova será advertido acerca do direito de processo 
justo perante a comissão de relações conferenciais da Junta do 
Ministério Ordenado. Será feito um relatório a toda a junta para 
a acção final. As provisões de processo justo (¶ 362.2) devem 
ser observadas e deve existir uma análise por parte do comité 
de análise administrativo ao abrigo do ¶ 636 antes da audição 
pela conferência anual. Quando esta relação é interrompida, 
não deve ser permitido o exercício de funções ministeriais e 
deve devolver as suas credenciais as suas credenciais ao su-
perintendente distrital para depósito com o secretário de con-
ferência, e o seu estado de membro deve ser transferido pelo 
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superintendente distrital para a igreja local que designem após 
consulta com o pastor. A Junta do Ministério Ordenado deve 
arquivar, junto do bispo residente e secretário da conferência, 
um registo permanente acerca das circunstâncias relacionadas 
com a interrupção como membro à prova conforme previsto 
em ¶ 635.3d. Após a interrupção, os membros à prova podem 
ser classificados e aprovados como pastores locais de acordo 
com a provisão de ¶ 316. 

7. Os membros à prova não podem aposentar-se ao abri-
go das provisões do ¶ 358. Os membros à prova que tenham 
atingido a idade de reforma obrigatório devem ser automati-
camente descontinuados. Os presbíteros à prova podem ser 
classificados como pastores locais reformados ao abrigo das 
disposições de ¶ 320.5.

¶ 330. Requisitos para ordenação como diácono e ad-
missão para plena conexão—Membros à prova que se can-
didatam a admissão para a plena conexão e que tenham sido 
membros à prova por, pelo menos, dois anos seguintes à 
conclusão dos requisitos de educação para ordenação como 
diácono podem ser admitidos para o estado de membro em 
plena conexão numa conferência anual por votação de dois 
terços dos membros do clero em plena conexão da conferên-
cia anual, após recomendação por votação de dois terços da 
Junta do Ministério Ordenado, depois de se terem qualificado 
conforme a seguir se descreve: 

1. Devem ter servido sob nomeação episcopal num 
ministério de serviço durante, pelo menos, dois anos com-
pletos da conferência anual. Após recomendação da Junta do 
Ministério Ordenado, a conferência anual pode recomendar 
menos do que tempo inteiro ou serviço sem salário como 
cumprimento desta qualificação. Essa equivalência deve ser 
determinada tendo em consideração os anos de serviço en-
volvidos, a qualidade desse serviço, a maturidade do candi-
dato e outros factores relevantes determinados pela junta. A 
supervisão deve ser realizada: 

(a) pelo superintendente distrital, e 
b) pela Junta do Ministério Ordenado. O serviço do can-

didato deve ser avaliado pela Junta do Ministério Ordenado 
como efectivo de acordo com as orientações escritas criadas 
pela Junta e adoptadas pelos membros do clero em plena con-
exão. Os leigos envolvidos directamente no ministério servo 
do candidato devem ser envolvidos pela junta na avaliação 
anual. 

2. Devem ter sido previamente eleitos como membros à 
prova. 

3. Deverão ter concluído os seguintes requisitos de edu-
cação: 

(a) graduação com um Bacharelato de Arte ou diplo-
ma equivalente de um colégio ou universidade alistado pelo 
Senado Universitário ou seu equivalente, conforme determi-
nado pela Junta Geral de Educação Superior e Ministério; 

(b) graduação com um Mestrado em Divindade ou me-
strado de uma escola teológica graduada reconhecida pelo 
Senado Universitário, ou mestrado numa área de ministério 
especializada;

(c) ou candidatos com idade superior a 35 anos com cer-
tificação profissional ou licença na sua área do ministério, 
incluindo um mínimo de oito horas semestrais de crédito 
académico graduado. Os requisitos educativos em todos os 
casos devem incluir os estudos teológicos de graduação bási-
cos da fé Cristã, conforme destacado em ¶ 324.4( a). 

4. Deverão ter passado por um exame doutrinal escrito 
ou verbal administrado pela Junta do Ministério Ordenado. O 
candidato deverá ter 

(1) demonstrado a capacidade de comunicar de forma 
clara, tanto oralmente como por escrito; 

(2) satisfeito a Junta em relação à saúde física, mental e 
emocional; 

(3) preparado e pregado, pelo menos, um sermão escri-
to sobre uma passagem bíblica especificada pela Junta do 
Ministério Ordenado ou outro acto de proclamação da Pala-
vra apropriado para o cenário do ministério do candidato; 

(4) apresentado um plano detalhado e esquema para en-
sinar um estudo da Bíblia; 

(5) apresentado um projecto que demonstre a frutificação 
em realizar a missão da igreja em “Criar discípulos de Jesus 
Cristo para a transformação do mundo.” As reflexões do can-
didato e a resposta da Junta devem corresponder às perspecti-
vas e orientações da Parte III do Livro da Disciplina. O exame 
também se deve focar na relação de convénio do candidato 
a Deus, à igreja e à Ordem de diáconos, bem como conhe-
cimentos da diaconia, liderança de servo e inter-relação da 
Igreja e do mundo. O candidato deverá ser capaz de articular a 
chamada de Deus para a ordem de diáconos e relacionar essa 
chamada com a liderança no âmbito do ministério de todos 
os Cristãos, através da execução do seu serviço, igreja local e 
conferência anual. 

5. As questões seguintes servem de orientação para a 
elaboração do referido exame: 

a) Teologia 
(1) Dê exemplos de como a prática do ministério afectou 

a sua experiência e a sua compreensão de: 
(a) Deus 
(b) Humanidade 
(c) A necessidade da graça divina 
(d) O Senhor Jesus Cristo 
(e) O trabalho do Espírito Santo 
(f) O sentido e o significado dos Sacramentos 
(g) O reino de Deus 
(h) Ressurreição e vida eterna 
(2) Como entende as seguintes doutrinas evangéli-

cas tradicionais: (a) arrependimento; (b) justificação; (c) 
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regeneração; (d) santificação? Quais são as marcas da vida 
Cristã? 

(3) Como é que a prática do ministério contribuiu para o 
seu entendimento quanto à natureza e missão da Igreja? Quais 
são hoje em dia os seus principais desafios?

(4) A Igreja Metodista Unida defende que as Escrituras, 
a tradição, a experiência e a razão são fontes e normas para 
crer e praticar, mas que a Bíblia está antes deles. Qual a sua 
interpretação desta posição teológica da Igreja e como é que 
isso afectou a sua prática do ministério? 

(5) Como é que a prática do ministério enriqueceu a sua 
interpretação do sentido e do significado dos sacramentos? 

b) Vocação 
(1) Como é que a experiência do ministério moldou a sua 

interpretação da sua vocação como diácono ordenado? 
c) A prática do ministério 
(1) Oferece-se para ser nomeado pelo bispo para um 

ministério de serviço?
(2) Descreva e avalie os seus dons pessoais para o 

ministério e como eles resultaram num ministério bem suce-
dido Quais seriam os seus pontos fortes e aqueles que precis-
ariam de ser fortalecidos, a fim de o seu ministério ser mais 
bem sucedido? 

(3) Por amor à missão de Jesus Cristo no mundo e o 
testemunho mais eficaz para o evangelho Cristão, e ten-
do em conta a sua influência como ministro ordenado, 
está disposto a dedicar-se completamente aos mais eleva-
dos ideais da vida Cristã; e para isso, concorda exercer 
um auto controlo responsável mediante hábitos pessoais 
conducentes à saúde física, desenvolvimento intelectual 
intencional, fidelidade no matrimónio e celibato em ab-
stinência, integridade em todas as relações pessoais, re-
sponsabilidade social e crescimento em graça e no conhe-
cimento e amor de Deus. 

(4) Dar provas da sua vontade de se relacionar em 
ministério com todas as pessoas, independentemente da 
raça, cor, etnia, origem nacional, estatuto social, sexo, ori-
entação sexual, idade, condição económica ou incapaci-
dade. 

(5) Encarará todas as conversas pastorais de natureza 
confessional como um acto de confiança entre essa pessoa e 
Deus?

(6) Preste provas da experiência em ministérios de paz e 
justiça. 

d) Examinação de histórico para admissão no estado de 
membro à prova e ordenação— O bispo, como pastor princi-
pal, deve envidar aqueles que procuram ser admitidos numa 
auto-procura e oração para os preparar para a sua examinação 
perante a conferência. Aquando do exame o bispo deve tam-
bém explicar à conferência a natureza histórica das seguintes 
questões e procurar interpretar o seu espírito e intenção. As 

questões são estas e quaisquer outras que possam ser consid-
eradas necessárias: 

(1) Tem fé em Cristo? 
(2) Está a caminho da perfeição? 
(3) Espera ser tornado perfeito no amor nesta vida? 
(4) Está honestamente a procurar a perfeição no amor? 
(5) Está decidido a dedicar-se totalmente a Deus e ao tra-

balho de Deus?
(6) Conhece as Regras Gerais da nossa Igreja? 
(7) Irá manter as Regras Gerais da nossa Igreja? 
(8) Estudou as doutrinas da Igreja Metodista Unida? 
(9) Após examinação completa, acredita que as nossas 

doutrinas estão em harmonia as Escrituras Sagradas? 
(10) Estudou a nossa forma de disciplina e política da 

Igreja? 
(11) Aprova as regras e políticas da nossa Igreja? 
(12) Irá apoiar e mantê-las? 
(13) Irá exercer o ministério de compaixão? 
(14) Irá instruir diligentemente as nossas crianças em to-

dos os locais? 
(15) Irá fazer visitas de casa a casa? 
(16) Irá recomendar o jejum e abstinência, tanto por con-

ceito e exemplo?
(17)  Está determinado a utilizar todo o seu tempo no 

trabalho de Deus?
(18) Está em dívida de forma que o embarace no seu tra-

balho? 
(19) Irá observar as seguintes orientações? 
(a) Ser diligente. Nunca ficar desempregado. Nunca ser 

trivialmente empregado. Nunca desperdiçar tempo; nunca 
passar mais tempo num local do que é estritamente necessário. 
(b) Ser pontual. Fazer tudo pontualmente. E não tentar alterar 
as nossas regras, mas cumpri-las; não por ira mas por própria 
consciência.

6. Um membro à prova da conferência anual que tenha 
concluído os requisitos para as ordens de diácono e admissão 
para o estado de membro total deve ser elegível para eleição 
para estado de membro total e ordenação como diácono por 
um bispo. A seguir à eleição, o bispo e secretário da conferên-
cia devem providenciar um certificado de estado de membro 
total na conferência anual e a seguir à ordenação, um certifi-
cado de ordenação. 

7. Um diácono será ordenado por um bispo ao colocar as 
suas mãos, utilizando a Ordem de Serviço para Ordenação de 
Diáconos (ver ¶ 415.6). Os bispos devem ser assistidos por 
outros diáconos e podem incluir membros leigos designados 
pelo bispo que representa a comunidade da Igreja. Os bispos 
em outras comunhões podem juntar-se ao bispo ordenado ao 
pôr as mãos na cabeça do candidato, enquanto os diáconos e 
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laicado participantes podem pôr as mãos nas costas ou nos 
ombros dos candidatos.

¶ 333. Presbíteros em plena conexão—1. Os presbíteros 
em plena conexão com uma conferência anual, por virtude 
da sua eleição e ordenação, são ligados no convénio especial 
com todos os presbíteros ordenados da conferência anual. Na 
manutenção deste convénio, executam os deveres ministeriais 
e mantêm os parâmetros ministeriais estabelecidos por aque-
les no convénio. Oferecem-se sem reservas para a nomeação 
e o serviço que, após consulta, a autoridade nomeadora possa 
determinar. Vivem com todos os outros ministros ordenados 
em confiança mútua e procuram com eles a santificação da 
irmandade. Ao entrar para o convénio, aceitam e sujeitam-se 
ao processo da disciplina de clérigo, incluindo o serviço de 
comités de investigação, judiciais ou comités apelativos. Ape-
nas os que apresentam carácter moral inquestionável e pie-
dade genuína, fluentes nas doutrinas fundamentais do Cris-
tianismo e fiéis à execução dos seus deveres devem ser eleitos 
para o estado de membro total. 

2. Um membro à prova da conferência anual que tenha 
concluído os requisitos para as ordens de presbítero e ad-
missão para o estado de membro total deve ser elegível para 
eleição para estado de membro total e ordenação como pres-
bítero por um bispo. A seguir à eleição, o bispo e secretário 
da conferência devem providenciar um certificado de estado 
de membro total na conferência anual e a seguir à ordenação, 
um certificado de ordenação. 

3. Um ancião será ordenado por um bispo ao colocar as 
mãos, utilizando a Ordem de Serviço para Ordenação de An-
ciãos (ver ¶ 415.6). Os bispos devem ser assistidos por out-
ros anciãos e podem incluir membros leigos designados pelo 
bispo que representa a comunidade da Igreja. Os bispos em 
outras comunhões podem juntar-se ao bispo ordenado ao pôr 
as mãos na cabeça do candidato, enquanto os presbíteros e 
laicado participantes podem pôr as mãos nas costas ou nos 
ombros do candidato.

¶ 335. Requisitos para admissão para plena conexão e or-
denação como presbítero— Membros à prova que sejam can-
didatos para plena conexão e ordenação como presbíteros e 
que tenham sido membros à prova por, pelo menos, dois anos 
podem ser admitidos para o estado de membro em plena con-
exão numa conferência anual e aprovados para ordenação do 
presbítero por votação de dois terços dos membros do clérigo 
em plena conexão da conferência anual, após recomendação 
por maioria de dois terços de votos da Junta do Ministério 
Ordenado, depois de terem cumprido os requisitos conforme 
se segue. Deverão: 

(1) ter servido a tempo inteiro sob nomeação episcopal 
durante, pelo menos, dois anos de conferência anual com-
pletos após a conclusão dos requisitos educativos especifica-
dos no ponto (3)( b) abaixo. Os anos de serviço em qualquer 
ambiente de ministério que requeira a proclamação regular 
do mundo, a administração dos sacramentos e a ordenação a 

curto ou longo prazo da vida da comunidade da fé podem ser 
contabilizados para o cumprimento deste requisito. Esses am-
bientes de ministério podem incluir o ministério do campus, 
capelania do colégio ou universidade, capelania de hospital 
ou prisão, capelania militar, trabalho no estrangeiro/missional 
e outros ministérios reconhecidos dessa forma pela Divisão 
do Ministério Ordenado da Junta Geral de Educação Superi-
or e Ministério. Após recomendação da Junta do Ministério 
Ordenado, uma conferência anual pode recomendar menos 
do que tempo inteiro ao requisito de serviço a tempo inteiro. 
Essa equivalência deve ser determinada tendo em consider-
ação os anos de serviço envolvidos, a qualidade desse serviço, 
a maturidade do candidato e outros factores relevantes. A su-
pervisão deve ser (a) individualmente assumida ou delegada 
pelo superintendente distrital e (b) assumida por um mentor 
nomeado pela Junta do Ministério Ordenado. O seu serviço 
será avaliado pela Junta do Ministério Ordenado como efecti-
vo de acordo com as orientações escritas criadas pela Junta e 
adoptadas pelos membros do clero em plena conexão. 16 Em 
casos raros, a Junta do Ministério Ordenado pode, através de 
um voto de dois terços, aprovar anos de serviço numa igreja 
metodistas autónoma como sendo o cumprimento deste req-
uisitos, se tiver sido fornecida supervisão adequada; 

(2) devem ter sido previamente eleitos como membros à 
prova; 

(3) devem cumprir os seguintes requisitos de educação: 
(a) graduação com um Bacharelato de Arte ou diploma equiv-
alente de um colégio ou universidade alistado pelo Senado 
Universitário ou demonstrado competências equivalentes 
através de um processo concebido em consulta com a Jun-
ta Gera de Educação Superior e Ministério; (b) graduação 
com um Mestrado em Divindade de uma escola de teologia 
alistada pelo Senado Universitário, ou seu equivalente con-
forme determinado pela Junta Geral de Educação Superior e 
Ministério; ou (c) deve ter cumprido os requisitos educativos 
de ¶ 324.6 para pastores locais; (d) requisitos educativos, em 
todos os casos, deve incluir um mínimo de duas horas se-
mestrais ou trimestrais em cada um dos campos da história, 
doutrina e política metodista unida, desde que um candidato 
possa cumprir os requisitos ao realizar um programa de estu-
dos independente fornecido e administrado pela Junta Geral 
de Educação Superior e Ministério (ver ¶ 1421.3d); 

(4) satisfeito a Junta em relação à saúde física, mental e 
emocional; 

(5) preparado e pregado, pelo menos, um sermão escri-
to sobre uma passagem bíblica especificada pela Junta do 
Ministério Ordenado;

(6) apresentado um plano detalhado e esquema para en-
sinar um estudo da Bíblia; 

(7) apresentado um projecto que demonstre a frutificação 
em realizar a missão da igreja em “Criar discípulos de Jesus 
Cristo para a transformação do mundo”; 
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(8) passado por um exame doutrinal escrito ou verbal ad-
ministrado pela Junta do Ministério Ordenado. O candidato 
deverá demonstrar a capacidade de comunicar de forma clara, 
tanto oralmente como por escrito. As reflexões do candidato 
e a resposta da Junta devem corresponder às perspectivas e 
orientações da Parte III do Livro da Disciplina. As questões 
seguintes servem de orientação para a elaboração do referido 
exame: 

a) Teologia. 
(1) Dê exemplos de como a prática do ministério afectou 

a sua experiência e a sua compreensão de: 
(a) Deus 
(b) Humanidade 
(c) A necessidade da graça divina 
(d) O Senhor Jesus Cristo 
(e) O trabalho do Espírito Santo 
(f) O sentido e o significado dos sacramentos 
(g) O reino de Deus 
(h) Ressurreição e vida eterna 
(2) Como entende as seguintes doutrinas evangélicas 

tradicionais: (a) arrependimento; (b) justificação; (c) regen-
eração; (d) santificação? Quais são as marcas da vida Cristã? 

(3) Como é que a prática do ministério contribuiu para o 
seu entendimento quanto à natureza e missão da Igreja? Quais 
são hoje em dia os seus principais desafios? 

(4) A Igreja Metodista Unida defende que as Escrituras, 
a tradição, a experiência e a razão são fontes e normas para 
crer e praticar, mas que a Bíblia está antes deles. Qual a sua 
interpretação desta posição teológica da Igreja e como é que 
isso afectou a sua prática do ministério? 

(5) Como é que a prática do ministério enriqueceu a sua 
interpretação do sentido e do significado dos sacramentos? 

b) Vocação 
(1) Como é que a experiência do ministério moldou a sua 

interpretação da sua vocação como presbítero ordenado? 
c) A prática do ministério 
(1) Como afectou a prática de ministério o seu entendi-

mento das expectativas e obrigações do sistema itinerante? 
Oferece-se a si próprio sem reservas para que ser nomeado e 
para servir, após consulta, conforme a autoridade que nomeia 
possa determinar? 

(2) Descreva e avalie os seus dons pessoais para o 
ministério e como eles resultaram num ministério bem suce-
dido Quais seriam os seus pontos fortes e aqueles que precis-
ariam de ser fortalecidos, a fim de o seu ministério ser mais 
bem sucedido? 

(3) Por amor à missão de Jesus Cristo no mundo e o te-
stemunho mais eficaz para o evangelho Cristão, e tendo em 
conta a sua influência como ministro ordenado, está disposto 

a dedicar-se completamente aos mais elevados ideais da vida 

Cristã; e para isso, concorda exercer um auto controlo re-

sponsável mediante hábitos pessoais conducentes à saúde 

física, desenvolvimento intelectual intencional, fidelidade no 

matrimónio e celibato em abstinência, integridade em todas 

as relações pessoais, responsabilidade social e crescimento 

em graça e no conhecimento e amor de Deus. 

(4) Dar provas da sua vontade de se relacionar em 

ministério com todas as pessoas, independentemente da raça, 

cor, etnia, origem nacional, estatuto social, sexo, orientação 

sexual, idade, condição económica ou incapacidade. 

(5) Encarará todas as conversas pastorais de natureza 

confessional como um acto de confiança entre essa pessoa e 

Deus? 

(6) Preste provas da experiência em ministérios de paz e 

justiça. 

ADMISSÃO E CONTINUAÇÃO DE ESTADO DE 

MEMBRO TOTAL NA CONFERÊNCIA ANUAL 

¶ 336. Análise de histórico para admissão no estado de 

membro à prova e ordenação—O bispo, como pastor princi-

pal, deve solicitar a participação daqueles que procuram ser 

admitidos numa auto-procura e oração para os preparar para 

a sua análise perante a conferência. Aquando da análise, o 

bispo deve também explicar à conferência a natureza histórica 

das seguintes questões e procurar interpretar o seu espírito e 

intenção. As questões são estas e quaisquer outras que pos-

sam ser consideradas necessárias: 
1. Tem fé em Cristo? 
2. Está a caminho da perfeição? 
3. Espera ser tornado perfeito no amor nesta vida? 
4. Está honestamente a procurar? 
5. Está decidido a dedicar-se totalmente a Deus e ao tra-

balho de Deus? 
6. Conhece as Regras Gerais da nossa Igreja? 
7. Irá mantê-las?
8. Estudou as doutrinas da Igreja Metodista Unida?
9. Após análise total, acredita que as nossas doutrinas es-

tão em harmonia com as Escrituras Sagradas? 
10. Irá pregá-las e mantê-las? 
11. Estudou a nossa forma de disciplina e política da Ig-

reja? 
12. Aprova as regras e políticas da nossa Igreja? 
13. Irá apoiar e mantê-las? 
14. Irá instruir diligentemente as nossas crianças em to-

dos os locais? 
15. Irá fazer visitas de casa a casa? 
16. Irá recomendar o jejum e abstinência, tanto por con-

ceito como por exemplo? 
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17. Está determinado a utilizar todo o seu tempo no tra-
balho de Deus? 

18. Está em dívida de forma que o embarace no seu tra-
balho? 

19. Irá observar as seguintes orientações? 
a) Ser diligente. Nunca ficar desempregado. Nunca ser 

trivialmente empregado. Nunca desperdiçar tempo; nunca 
passar mais tempo num local do que é estritamente necessário. 

b) Ser pontual. Fazer tudo pontualmente. E não tentar al-
terar as nossas regras, mas cumpri-las; não por ira mas por 
própria consciência. 

NOVA Secção VI. Ordenação, estado de membro à prova 
e de membro efectivo

NOVO ¶ 324. A ordenação consiste na atribuição do pod-
er do Espírito Santo ao ministério de diácono ou aos pres-
bíteros e na autorização concedida pela Igreja para levarem a 
cabo estes ministérios de serviço e liderança para impulsionar 
a missão da igreja. A Igreja Metodista Unida responsabiliza 
os diáconos ordenados e presbíteros através de filiação ple-
na e provisória na conferência, participação no trabalho das 
respectivas ordens, bem como de supervisão e avaliação. Os 
membros provisórios participam num período de residência 
de formação intencional e de exame para os preparar para o 
compromisso vitalício inerente a uma filiação plena.

 Os seguintes parágrafos descrevem os processos através 
dos quais a Igreja Metodista Unida certificava os candidatos 
ou os pastores locais da Igreja Metodista Unida que eram 
eleitos a filiação provisória e ordenados, e como o período de 
filiação provisória poderia conduzir a filiação plena. Para as 
pessoas que estão a transitar de outras denominações cristãs 
para a Igreja Metodista Unida, consultar ¶ 347.

¶ NOVO 325. Qualificações para a eleição para filiação 
provisória e ordenação—Uma pessoa estará elegível para 
eleição a filiação provisória na conferência anual por votação 
da assembleia eclesiástica mediante recomendação da Junta 
do Ministério Ordenado após cumprir as seguintes qualifi-
cações.

1. Comissão Distrital quanto aos Requisitos para o 
Ministério Ordenado:

a. Requisitos do Candidato: Cada candidato deve estar 
certificado durante, pelo menos, um ano e não mais do que 
doze anos.

b. Requisitos do serviço: Cada candidato deve demon-
strar dons para os ministérios de serviço e liderança de forma 
satisfatória para a Comissão Distrital para o Ministério Or-
denado.

c. Comissão Distrital sobre a aprovação para o Ministério 
Ordenado: Cada candidato deve ser recomendado por escrito à 
Junta do Ministério Ordenado, mediante um voto maioritário 
três quartos da Comissão Distrital para o Ministério Ordena-
do.

2. Formulários de candidatura necessários
a. Cada candidato deve enviar à Junta do Ministério 

Ordenado um formulário autobiográfico conciso por escrito 
que inclua as informações relativas à idade, estado de saúde, 
situação familiar, experiência cristã, apelo para o ministério, 
registo académico, experiências de formação cristã e planos 
para o serviço na Igreja.

b. Cada candidato deverá submeter num formulário for-
necido pela Junta do Ministério Ordenado uma declaração 
autenticada por notário detalhando eventuais condenações 
por delitos ou contravenções ou acusações escritas devidas 
a má conduta sexual ou abuso de crianças; ou certificando 
que este candidato não foi condenado por delitos ou con-
travenções ou acusado por escrito de má conduta sexual ou 
abuso de crianças. O candidato deve igualmente divulgar os 
relatórios psicológicos, verificação de antecedentes crimi-
nais, verificações de crédito e relatórios de abuso de crianças 
necessários.

c. Cada candidato deve apresentar um certificado satis-
fatório de boa saúde por um médico na forma prescrita. As 
deficiências não são consideradas como factores de saúde 
desfavoráveis quando uma pessoa com uma deficiência é 
capaz de satisfazer as normas profissionais e de prestar um 
serviço eficaz.

3. Requisito para não licenciados: Cada candidato deve 
ter concluído um bacharelato junto de uma faculdade ou uni-
versidade reconhecido pelo Senado Universitário. Excepções 
aos requisitos de grau de licenciatura podem ser concedi-
das em consulta com a Junta Geral do Ensino Superior e 
Ministério em alguns casos, para fins missionários, para pes-
soas que têm um crédito mínimo de 60 horas de semestre de 
Bacharel em Artes e:

a. tenham sido impedidos de frequentar um curso normal 
de bacharelato,

b. sejam membros de um grupo cujas práticas culturais 
e formação melhorem a compreensão e as aptidões para um 
ministério eficaz não estejam disponíveis através de uma edu-
cação formal convencional, ou

4. Requisito de Graduação:
a. Cada candidato para a ordenação deve ter concluído 

os estudos de licenciatura teológica básica na fé cristã de um 
seminário listado pelo Senado Universitário. Estes cursos po-
dem ser incluídos ou podem ser um suplemento a um diploma 
de seminário. Estes estudos de licenciatura teológica básica 
devem incluir, no mínimo, 27 horas de semestre sobre o Vel-
ho Testamento; Novo Testamento; teologia; história da igre-
ja; missão da igreja no mundo; evangelismo; culto/liturgia; e 
história da Igreja Metodista Unida, doutrina e política.

b. Cada candidato para ordenação como presbítero deve 
igualmente ter concluído um Mestrado em Divindade ou 
equivalente, incluindo os estudos de licenciatura teológica 
básica de um seminário listado pelo Senado Universitário.

c. Cada candidato para ordenação como diácono deve 
também:

9781501810565_INT_PortVol2Sect2.indd   1106 2/26/16   2:43 PM



Ministério e Educação Superior 1107

1) ter concluído um mestrado de um seminário listado 
pelo Senado Universitário, ou

2) ter concluído um mestrado na área do ministério espe-
cializado na qual o candidato tenha servido, e

3) ter concluído os estudos de licenciatura teológica bási-
ca, num contexto que fornecerá formação como diácono da 
Igreja Metodista Unida, no âmbito de um programa coeso 
desenvolvido pelo seminário e aprovado pela Junta Geral de 
Ensino Superior e Ministério, documentado por um registo de 
conclusão pela referida instituição.

5. Em alguns casos, um candidato que esteja a procurar 
efectuar a ordenação como diácono pode ter concretizado os 
requisitos académicos através da seguinte via alternativa de 
certificação profissional:

a. ter concluído um bacharelato e recebido uma licença 
ou certificação profissional na área do ministério na qual o 
candidato tenha servido, acrescido de um mínimo de oito 
horas de semestre de crédito de licenciatura ou equivalente a 
horas de trimestre na área de especialização, e seja recomen-
dado pela Junta do Ministério Ordenado; e 

b. ter concluído, no mínimo, 27 horas de semestre de estu-
dos de licenciatura teológica básica (¶ 324.4a) num seminário 
que esteja listado pelo Senado Universitário e que forneça 
um programa coeso para formação como diácono da Igreja 
Metodista Unida. Este programa deve ser aprovado pela Junta 
Geral de Ensino Superior e Ministério, e documentado por 
um registo de conclusão pela referida instituição.

6. Os pastores locais podem cumprir os requisitos para 
filiação provisória quando tiverem:

a. satisfeito todos os requisitos das Secções 1-3, 7-11 e 
13 deste parágrafo.

b. concluído o Curso de Estudo, do qual mais de meta-
de do qual pode ter sido tirado por correspondência ou pela 
Internet; até metade do Curso de Estudo pode ter sido tirado 
online; e

c. concluído um Curso de Estudo Avançado constituído 
por 32 horas de semestre de estudo de licenciatura teológica 
disponibilizado por um seminário listado pelo Senado Uni-
versitário ou equivalente, conforme determinado pela Jun-
ta Geral de Ensino Superior e Ministério que deve incluir a 
história, doutrina e política da Igreja Metodista Unida.

7. Cada candidato deve fornecer uma transcrição oficial 
dos créditos de cada instituição escolar antes de ser reconhe-
cida qualquer uma das alegadas habilitações literárias. A Jun-
ta do Ministério Ordenado pode enviar uma transcrição para 
a Junta Geral de Ensino Superior e Ministério para consulta.

8. Cada candidato deve responder a um exame doutrinal 
por escrito e oral ministrado pela Junta do Ministério Ordena-
do. O exame cobrirá o seguinte:

a. Descrever a sua experiência pessoal relacionada com 
Deus e a sua compreensão de Deus decorrente das fontes 
bíblicas, teológicas e históricas.

b. Qual é a sua compreensão do mal, tal como este se 
manifesta no mundo?

c. Qual é a sua compreensão da humanidade e da neces-
sidade humana da graça divina?

d. Como interpreta a declaração que Jesus Cristo é o Sen-
hor?

e. Qual é a sua concepção da actividade do Espírito San-
to na fé pessoal, na comunidade dos crentes e na vida re-
sponsável no mundo?

f. Qual é a sua compreensão do reino de Deus, da Ressur-
reição, da vida eterna?

g. Como tenciona afirmar, ensinar e aplicar a Parte III da 
Disciplina (Normas doutrinais e a Nossa tarefa teológica) no 
seu trabalho no ministério para que foi chamado?

h. A Igreja Metodista Unida defende que a essência da 
vida da fé Cristã foi revelada nas Escrituras, iluminada pela 
tradição, vivenciada na experiência pessoal e confirmação 
pela razão. O que entende desta posição teológica da Igreja?

i. Descreva a natureza e missão da Igreja. Quais são hoje 
as suas principais tarefas?

j. Fale do seu entendimento das principais características 
da política metodista unida.

k. Como se entende a si mesmo, aos seus dons, aos seus 
motivos, ao seu papel e ao seu compromisso como membro 
posto à prova e membro do clero comissionado na Igreja 
Metodista Unida?

l. Descreva o que entende por diakonia, o ministério ser-
vo da igreja e o ministério servo do membro à prova.

m. Qual é o significado da ordenação no contexto do 
ministério geral da Igreja?

n. Descreva o que entende por igreja e ministérios inclu-
sivos.

o. Você foi aceite como candidato pelo amor à missão de 
Jesus Cristo no mundo e a melhor testemunha do evangel-
ho, e tendo em conta a influência como membro do clero, 
dedicar-se total e completamente aos mais elevados ideais da 
vida Cristã, e para esse fim aceita exercer o auto-controlo re-
sponsável por meios de hábitos pessoais que conduzam a um 
corpo são, mente sã e maturidade emocional, integridade em 
todos os relacionamentos, fidelidade no matrimónio e celiba-
to em abstinência, responsabilidade social e crescimento na 
graça e no conhecimento e amor a Deus. O que entende deste 
acordo?

p. Explique o papel e o significado dos sacramentos no 
ministério para que foi chamado.
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9. Cada candidato terá uma entrevista personalizada com 
a Junta do Ministério Ordenado, a fim de completar a candi-
datura.

10. Cada candidato deve ter sido recomendado, por escri-
to, pela Junta do Ministério Ordenado à assembleia eclesiásti-
ca após uma votação de dois terços de maioria da Junta.

11. Cada candidato recomendado pela Junta do Ministério 
Ordenado deve ser elegível para eleição para filiação pro-
visória e para aprovação para ordenação pelo voto de dois 
terços de maioria da assembleia eclesiástica.

12. Um diácono deve ser ordenado por um bispo através 
da imposição das mãos, recorrendo à Ordem de Serviço para 
a Ordenação de Diáconos (¶415.6). Os bispos devem ser as-
sistidos por outros diáconos e podem incluir membros leigos 
designados pelo bispo que representa a comunidade da Igre-
ja. Os bispos em outras comunhões podem juntar-se ao bispo 
ordenado ao pôr as mãos na cabeça do candidato, enquanto 
os diáconos e laicado participantes podem pôr as mãos nas 
costas ou nos ombros dos candidatos.

13. Um presbítero pode ser ordenado por um bispo at-
ravés da imposição das mãos, recorrendo à Ordem de Serviço 
para a Ordenação de Presbíteros (¶ 415.6). Os bispos devem 
ser assistidos por outros anciãos e podem incluir membros 
leigos designados pelo bispo que representa a comunidade da 
Igreja. Os bispos em outras comunhões podem juntar-se ao 
bispo ordenado ao pôr as mãos na cabeça do candidato, en-
quanto os diáconos, presbíteros e laicado participantes podem 
pôr as mãos nas costas ou nos ombros dos candidatos.

14. Após a eleição, o bispo e secretário da conferência 
devem fornecer um certificado de filiação provisória na con-
ferência anual e, após a ordenação, um certificado de orde-
nação.

¶ NOVO 326. Residência—Quando os candidatos são or-
denados e eleitos para filiação provisória, estes entram num 
período de residência desenvolvido pela Junta do Ministério 
Ordenado em consulta com o bispo e a Junta Geral de Ensi-
no Superior e Ministério. Ao longo do período de residên-
cia, a Igreja envia pessoas em liderança e serviço no nome 
de Jesus Cristo. Os membros à prova são responsabilizados 
pelos bispos e pela assembleia eclesiástica pela conduta do 
seu ministério.

 Durante o período de residência, a assembleia eclesiástica 
decide que membros provisórios estão prontos para a efectivi-
dade do ministério e para a filiação plena. Depois de cumprir 
todos os requisitos da residência e mediante recomendação de 
uma maioria de dois terços da Junta do Ministério Ordenado, 
a assembleia eclesiástica deve votar quanto à filiação plena de 
diáconos e de presbíteros em termos de filiação provisórias.

 O período de ministério residente é concluído quando os 
membros provisórios forem acolhidos como membros plenos 
da conferência anual por um voto de maioria de dois terços 
da assembleia eclesiástica ou é tomada uma decisão para não 
prosseguir para uma filiação plena.

¶NOVO 327. Serviço de membros provisórios—To-
dos os membros provisórios devem ser nomeados por 
um bispo (¶ 425) e servir como membros provisórios por 
um período mínimo de dois anos. Durante o período pro-
visório, serão tomadas diligências pela Junta do Ministério 
Ordenado para que todos os membros provisórios sejam 
envolvidos num programa de residência que prolongue o 
ensino teológico através da utilização de grupos de aliança 
e aconselhamento para apoio das práticas e trabalho do 
seu ministério como líderes de servidão, para contemplar 
a fundamentação do seu ministério ordenado e para com-
preender o ministério de convénio na vida da conferência. 
Os membros provisórios podem ser nomeados para fre-
quentar a escola, para o ministério de extensão, ou para 
nomeações fora da Igreja local. Sempre que são nomea-
dos, o serviço dos membros à prova deve ser avaliado pelo 
superintendente distrital e Junta do Ministério Ordenado 
em termos de capacidade do membro à prova para expres-
sar e prestar liderança no ministério servo. 

1. Os diáconos em filiação provisória devem estar in-
tegrados nos ministérios da Palavra, Serviço, Compaixão 
e Justiça na Igreja local ou numa nomeação fora da Igreja 
local.

2. Os presbíteros em filiação provisória devem estar inte-
grados nos ministérios da Palavra, Sacramentos, Ordenação e 
Serviço na Igreja local ou num ministério de extensão aprova-
do.

3. Os membros provisórios que estejam a servir em 
ministérios de extensão ou em nomeações além da Igreja lo-
cal, ou inscritos em programas de graduação, devem ser re-
sponsáveis perante o superintendente de distrito e Junta de 
Ministério Ordenado da conferência na qual a sua filiação 
reside e perante o superintendente de distrito na conferência 
anual onde servem, se for diferente. Serão avaliados quanto 
à conduta de ministério e à sua efectividade no ministério da 
ordem para a qual procuram obter filiação plena. O superin-
tendente de distrito fornecerá um relatório anual à Junta do 
Ministério Ordenado.

4. Os membros provisórios que procurem mudar de or-
dem podem fazê-lo seguindo as provisões do ¶ 309.2.

¶ NOVO 328. Direitos de filiação provisória
1. Os membros à prova terão direito a voto na conferência 

anual em todos os assuntos excepto nos seguintes:
a. Alterações constitucionais; e
b. todos os assuntos relacionados com ordenação, carácter 

e relações de conferência do clero.
2. Os membros provisórios podem votar para eleger os 

delegados do clero para a Conferência geral, jurisdicional ou 
central (Decisão do Conselho Judicial 1181). Eles não serão 
elegíveis para eleição como delegados para as Conferências 
gerais, centrais ou jurisdicionais.

3. Os membros provisórios podem servir em qualquer 
junta, comissão ou comité da conferência  anual, excepto a 
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Junta do Ministério Ordenado ou uma Comissão Distrital 
para o Ministério Ordenado.

4. Deve ser atribuído um mentor do clero aos membros 
provisórios que é um diácono ou presbítero em plena conexão 
pela Junta do Ministério Ordenado.

¶ NOVO 329. Cessação da filiação provisória—
1. Os membros provisórios podem solicitar a cessação 

ou a sua filiação pode ser descontinuada pela assembleia 
eclesiástica mediante recomendação da Junta do Ministério 
Ordenado.

2. Cessação voluntária para aderir a outra denomi-
nação—Quando membros provisórios de boa reputação se 
retiram para aderir a outra denominação ou para terminar a 
sua filiação na Igreja Metodista Unida, o seu certificado de 
filiação provisória e o seu pedido por escrito para se retirarem 
deve ser depositado no secretariado da conferência.

3. Cessação voluntária do cargo ministerial ordena-
do—Os membros provisórios ordenado de boa reputação que 
desejem deixar o seu cargo ministerial e renunciar à conferên-
cia podem fazê-lo mediante a conferência anual na respectiva 
assembleia. Os certificados de ordenação e de filiação pro-
visória do membro e o seu pedido por escrito para se reti-
rarem deve ser concedido ao superintendente de distrito para 
depósito no secretariado da conferência. A sua filiação pode 
ser transferida para uma igreja o membro designar, após con-
sulta com o pastor.

4. Cessação involuntária—Em caso de cessação sem con-
sentimento, antes de qualquer recomendação final, o membro 
provisório será alertado do direito a um processo justo nas 
audiências perante a comissão sobre as relações de conferên-
cia da Junta do Ministério Ordenado. Será feito um relatório a 
toda a junta para a acção final. As provisões de processo justo 
(¶ 362.2) devem ser observadas e deve existir uma análise por 
parte do comité de análise administrativo ao abrigo do ¶ 636 
antes da audição pela conferência anual. Quando esta relação 
for descontinuada, deixarão de poder exercer funções minis-
teriais. Os membros provisórios alvo de cessação involuntária 
devem devolver o seu certificado de filiação provisória e o seu 
certificado de ordenação ao superintendente de distrito para 
depósito no secretariado da conferência. A cessação invol-
untária deve ser feita por escrito face às credenciais. A Junta 
do Ministério Ordenado deve enviar para o bispo residente e 
o secretário da conferência um registo permanente das cir-
cunstâncias relacionadas com a cessação como membro pro-
visório (¶ 635.3d).

5. Nenhum membro deve ser descontinuado em termos 
de filiação provisória após a sessão da oitava conferência 
anual regular depois da sua admissão como membro pro-
visório.

6. Após a cessação, a filiação provisória deve ser trans-
ferida pelo superintendente de distrito para a Conferência do 
Cargo que o membro provisório designar após consulta com 
o pastor. Os membros provisórios podem ser classificados 
e aprovados como pastores locais em conformidade com as 
provisões do ¶ 316.

7. Os membros à prova não podem aposentar-se ao abrigo 
das provisões do ¶ 358. Os membros provisórios que tenham 
alcançado a idade da reforma obrigatória devem ser automati-
camente descontinuados e os presbíteros ou diáconos pro-
visórios podem ser classificados como pastores locais refor-
mados ao abrigo das provisões do ¶ 320.5.

¶ NOVO 330. Requisitos para admissão para plena con-
exão—Os membros provisórios que estejam a candidatar-se 
a admissão para plena conexão e que tenham sido membros 
provisórios durante, pelo menos, dois anos, podem ser admit-
idos para filiação em plena conexão numa conferência anual 
após terem sido recomendados pela Junta do Ministério Or-
denado e eleitos pela assembleia eclesiástica. Este processo 
deve reger-se pelas directrizes contidas na Parte III do Livro 
da Disciplina e deve centrar-se no ministério de convénio de 
todos os cristãos e do ministério em particular no qual a pes-
soa foi ordenada. Os requisitos de qualificação são:

1. Requisito de filiação: Cada candidato a filiação plena 
deve ter sido eleito anteriormente como membro provisório 
durante, pelo menos, dois anos e não mais do que oito anos 
antes da eleição a filiação plena.

2. Requisitos de serviço:
a. Diáconos—Devem ter servido sob nomeação epis-

copal num ministério de serviço durante, pelo menos, dois 
anos de conferência anual integrais. Mediante recomendação 
da Junta do Ministério Ordenado, a conferência anual pode 
recomendar menos do que tempo inteiro ou de serviço não 
remunerado como requisito para cumprir esta qualificação. 
Essa equivalência deve ser determinada tendo em consider-
ação os anos de serviço envolvidos, a qualidade desse serviço, 
a maturidade do candidato e outros factores relevantes deter-
minados pela junta. A supervisão deve ser realizada: (a) pelo 
superintendente de distrito, e (b) pela Junta do Ministério Or-
denado. O serviço do candidato deve ser avaliado pela Jun-
ta do Ministério Ordenado como efectivo de acordo com as 
directrizes escritas elaboradas pela junta e adoptadas pelos 
membros do clero em plena conexão. Os leigos envolvidos 
directamente no ministério servo do candidato devem ser en-
volvidos pela junta na avaliação anual.

b. Presbíteros—Devem ter servido a tempo inteiro sob 
nomeação episcopal durante, pelo menos, dois anos de con-
ferência anual integrais. Os anos de serviço em qualquer 
ministério que requeiram a proclamação regular da Palavra, 
a administração dos sacramentos e a ordenação da vida da 
comunidade de fé podem ser tidos em consideração para 
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o cumprimento deste requisito. Tais contextos ministeriais 
podem incluir o ministério colegial, capelania do colégio 
ou universidade, capelania de hospital ou prisão, capelania 
militar, trabalho no estrangeiro/missional e outros ministéri-
os reconhecidos como tal pela Divisão do Ministério Or-
denado. Uma conferência anual pode equiparar-se a menos 
do que tempo inteiro quando comparado com o requisito de 
serviço a tempo inteiro. Essa equivalência deve ser determi-
nada tendo em consideração os anos de serviço envolvidos, a 
qualidade desse serviço, a maturidade do candidato e outros 
factores relevantes. A supervisão deve ser efectuada (a) pelo 
superintendente de distrito, e (b) pela Junta do Ministério 
Ordenado. O seu serviço deve ser avaliado pela Junta do 
Ministério Ordenado como efectivo de acordo com as di-
rectrizes escritas elaboradas pela Junta e adoptadas pelos 
membros do clero em plena conexão (Decisão do Conselho 
Judicial 555 e 719). Em casos raros, a Junta do Ministério 
Ordenado pode, através de um voto de dois terços, aprovar 
anos de serviço numa Igreja Metodista autónoma como fac-
tor de cumprimento deste requisito se tiver sido providen-
ciada a supervisão adequada.

3. Requisitos educacionais: Antes da ordenação e da 
eleição para filiação provisória, os diáconos e presbíteros de-
vem já ter concluído os requisitos educacionais listados no  
¶ 324.3-5. Os candidatos a pastor local para ordenação como 
presbítero e para filiação provisória devem ter concluído os 
requisitos contidos no ¶ 324.6. Os requisitos educacionais 
para eleição para filiação plena devem também incluir a con-
clusão bem-sucedida dos requisitos de formação de residên-
cia da conferência.

4. Requisitos de efectividade: O membro provisório deve
a. demonstra a capacidade de comunicar claramente de 

forma oral e escrita;
b. satisfazer os requisitos da Junta relativamente À sua 

saúde física, mental e emocional;
c. preparar e pregar, pelo menos, um sermão escrito sobre 

uma passagem bíblica especificada pela Junta do Ministério 
Ordenado ou outro acto de proclamação da Palavra adequado 
ao contexto ministerial do candidato;

d. apresentar um plano detalhado e traços gerais para o 
ensino de estudo da Bíblia.

5. Exame doutrinal: Cada membro provisório, em prepa-
ração para a eleição para filiação plena, deve responder a um 
exame escrito ou oral ministrado pela Junta do Ministério Or-
denado. As questões seguintes servem de orientação para a 
elaboração do referido exame:

a. Teologia
1) Dar exemplos de como a prática do ministério afectou 

a sua experiência e compreensão de: (a) Deus; (b) Humani-
dade; (c) A necessidade da graça divina; (d) O Senhor Jesus 
Cristo; (e) O trabalho do Espírito Santo; (f) O significado 

e importância dos Sacramentos; (g) O reino de Deus; (h) A 
Ressurreição e da vida eterna.

2) Como compreende as seguintes doutrinas evangélicas 
tradicionais: (a) Arrependimento; (b) Justificação; (c) Regen-
eração; (d) Santificação? Quais são as marcas da vida Cristã?

3) De que forma a prática do ministério enriqueceu o seu 
entendimento da natureza e da missão da Igreja? Quais são 
hoje em dia os seus principais desafios?

4) A Igreja Metodista Unida defende que as Escrituras, 
a tradição, a experiência e a razão são fontes e normas de 
crença e de prática, mas que a Bíblia é a principal de todas 
as fontes. Qual a sua interpretação desta posição teológica da 
Igreja e como é que isso afectou a sua prática do ministério?

5) De que forma a prática do ministério enriqueceu o seu 
entendimento relativamente ao significado e importância dos 
Sacramentos?

b. Vocação: De que forma a experiência do ministério 
moldou o seu entendimento da sua vocação como diácono 
ordenado ou presbítero ordenado?

c. A prática do ministério
1) Diáconos: Voluntaria-se para ser nomeado pelo bispo 

para um ministério de serviço?
2) Presbíteros: De que forma a prática do ministério 

afectou o seu entendimento das expectativas e obrigações do 
sistema itinerante? Oferece-se a si próprio sem reservas para 
que ser nomeado e para servir, após consulta, conforme a au-
toridade que nomeia possa determinar?

3) Descreva e avalie os seus dons pessoais para o 
ministério e de que forma têm resultado num ministério 
frutífero. Quais seriam os seus pontos fortes e aqueles que 
precisariam de ser fortalecidos, a fim de o seu ministério ser 
mais bem sucedido?

4) Por amor à missão de Jesus Cristo no mundo e o te-
stemunho mais eficaz para o evangelho cristão, e tendo em 
conta a sua influência como ministro ordenado, está dispos-
to a dedicar-se completamente aos mais elevados ideais da 
vida cristã; e para isso, concorda exercer um auto controlo 
responsável mediante hábitos pessoais conducentes à saúde 
física, desenvolvimento intelectual intencional, fidelidade no 
matrimónio e celibato em abstinência, integridade em todas 
as relações pessoais, responsabilidade social e crescimento 
em graça e no conhecimento e amor de Deus? (Decisão do 
Conselho Judicial 542)

5) Dar provas da sua vontade de se relacionar em 
ministério com todas as pessoas, independentemente da raça, 
cor, etnia, origem nacional, estado social, sexo, orientação 
sexual, idade, situação económica ou incapacidade.

6) Encarará todas as conversas pastorais de natureza 
confessional como um acto de confiança entre essa pessoa e 
Deus?
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7) Forneça evidências na experiência nos ministérios de 
paz e justiça.

6. Um membro provisório, que tenha concluído os req-
uisitos de admissão para filiação plena e sido recomendado 
por um voto de maioria de dois terços da Junta do Ministério 
Ordenado, pode ser eleito para filiação em plena conexão por 
um voto de maioria de dois terços da assembleia eclesiástica. 
Após a eleição, o bispo e o secretário da conferência deve for-
necer um certificado de filiação plena na conferência anual.

¶ NOVO 331. Exame de história para admissão em ple-

na conexão—O bispo, como pastor principal, deve envolv-
er aqueles que procuram ser admitidos numa auto-procura 
e oração sérias para os preparar para o seu exame perante a 
conferência. Aquando da análise, o bispo deve também expli-
car à conferência a natureza histórica das seguintes questões 
e procurar interpretar o seu espírito e intenção. As questões 
são estas e quaisquer outras que possam ser consideradas 
necessárias:

1. Tem fé em Cristo? 
2. Está a caminho da perfeição? 
3. Espera ser tornado perfeito no amor nesta vida?
4. Está honestamente a procurar? 
5. Está decidido a dedicar-se totalmente a Deus e ao tra-

balho de Deus? 
6. Conhece as Regras Gerais da nossa Igreja? 
7. Irá mantê-las? 
8. Estudou as doutrinas da Igreja Metodista Unida?
9. Após análise total, acredita que as nossas doutrinas es-

tão em harmonia com as Escrituras Sagradas? 
10. Irá pregá-las e mantê-las? 
11. Estudou a nossa forma de disciplina e política da Ig-

reja?
12. Aprova as regras e políticas da nossa Igreja? 
13. Irá apoiar e mantê-las? 
14. Irá instruir diligentemente as nossas crianças em to-

dos os locais? 
15. Irá fazer visitas de casa a casa? 
16. Irá recomendar o jejum e abstinência, tanto por con-

ceito como por exemplo? 
17. Está determinado a utilizar todo o seu tempo no tra-

balho de Deus? 
18. Está em dívida de forma que o embarace no seu tra-

balho? 
19. Irá observar as seguintes orientações? 
a) Ser diligente. Nunca ficar desempregado. Nun-

ca ser trivialmente empregado. Nunca desperdiçar tempo; 
nunca passar mais tempo num local do que é estritamente 
necessário. 

b) Ser pontual. Fazer tudo pontualmente. E não tentar al-
terar as nossas regras, mas cumpri-las; não por ira mas por 
própria consciência. 

(Rodapé: Estas são as questões que qualquer pregador 
metodista tem de responder desde o início após tornar-se 
um membro pleno de uma conferência anual. Estas questões 
foram formuladas por John Wesley e sofreram poucas alter-
ações ao longo dos anos.)

Justificação:
Estudo do Ministério, Secção VI—Liderança e a nature-

za da ordenação, Número 3—Reformular o processo de orde-
nação. Nota: O grande número de parágrafos apresentado e 
renumerado porque mostrar o texto alterado seria demasiado 
confuso. Mostrar o texto na totalidade fornece uma expli-
cação mais clara do proposto.

¶324 .

Número de petição: 60542-MH-¶324-G; Land, Robert A. - 
Huntington, IN, EUA.

Afirmação da doutrina fundamental cristã

Alterar a Disciplina ¶ 324 ao adicionar uma nova sub-
secção n.º 10 após a actual sub-secção n.º 9 e renumerar as 
sub-secções seguintes em conformidade:

¶ 324. Qualificações para a eleição de estado de membro 
à prova— . . . 

 10. A cada candidato deverá perguntar-se diretamente, 
por escrito ou por entrevista verbal se ele ou ela acredita pes-
soalmente na verdade factual dos seguintes ensinamentos 
de cristianismo histórico e ecuménico e das nossas normas 
doutrinárias metodistas unidas (¶ 104):

• Existe um Deus, eternamente existente em três Pessoas;
• Jesus morreu verdadeiramente na cruz como o sacri-

fício perfeito e totalmente suficiente para os pecados de todo 
o mundo;

• Após a sua morte, Jesus regressou verdadeira e fisica-
mente dos mortos;

• Somos justificados apenas através do mérito do Nosso 
Senhor, Jesus Cristo e não através de qualquer justiça por nos-
sa própria iniciativa;

• Os livros canónicos do Antigo e Novo Testamentos são 
a regra exclusivamente verdadeira e o guia para a nossa fé e 
prática; e

• O verdadeiro discipulado cristão significa submeter-se 
ao Senhor Jesus Cristo em todas as áreas da minha vida.

Deverá dar-se a oportunidade ao candidato para avaliar 
os membros da Junta do Ministério Ordenado para colocar 

9781501810565_INT_PortVol2Sect2.indd   1111 2/26/16   2:43 PM



1112  DCA Edição Avançada

questões de esclarecimento conforme cada um possa necessi-
tar. Mas nenhum candidato deverá ser elegível para eleição a 
estado de membro à prova até a Junta do Ministério Ordenado 
ter certificado que este candidato respondeu afirmativamente 
a cada um dos ensinos acima.

Justificação:
Antes de a nossa igreja confiar a esses indivíduos esse 

estado de clérigo, a elegibilidade para a plena ordenação e a 
percepção de que representam a nossa igreja, é importante ga-
rantir que não só podem articular a sua própria teologia pes-
soal, como também que concordam com, pelo menos, alguns 
dos mais . . .

¶324 .

Número de petição: 60632-MH-¶324-G; Haworth, Glen - 
Fountain Valley, CA, EUA.

Acordo com as normas doutrinárias

Emendar a Disciplina ¶ 324 adicionando uma nova sub-
secção n.º 10 depois da sub-secção actual n.º 9 e renumerar as 
sub-secções seguintes em conformidade:

¶ 324. Qualificações para eleição para estado de mem-
bro provisório— . . . 

10. Deve ser perguntado directamente a cada candidato 
se há qualquer artigo nos Artigos de Religião da Igreja Meto-
dista ou da Confissão de Fé da Igreja Evangélica dos Irmãos 
Unidos (¶ 104) que não possam afirmar honestamente como 
sendo da sua própria crença pessoal. 

Justificação:
Se tivermos integridade a seguir as normas doutrinárias 

da nossa própria igreja e melhorarmos a confiança na nos-
sa denominação, é importante garantirmos que os candidatos 
que procuram o privilégio do estado de membro provisório 
sejam directamente questionados acerca da aceitação da 
doutrina nuclear, histórica, que lhes é confiada manter.

¶324 .

Número de petição: 60634-MH-¶324-G; Stephens, Darryl 
W. - Lancaster, PA, EUA.

Permitir o desafio de adaptação  
na educação teológica

Emendar:
¶ 324. Qualificações para eleição para estado de 

membro provisório—Uma pessoa deve ser elegível para 
eleição para estado de membro provisório na conferência 

anual por votação da sessão clerical por recomendação 

da sua Junta do Ministério Ordenado, após reunir as se-

guintes qualificações.
. . .
4. Requisito de graduado:
a) os candidatos a diácono ou presbítero devem ter con-

cluído metade do mínimo de vinte e quatro horas por seme-
stre os estudos básicos graduados de teologia na fé Cristã. 
Estes cursos podem ser incluídos dentro de ou adicionados 
a um grau de seminário. Estes estudos básicos graduados de 
teologia podem ser incluídos dentro de ou adicionados a um 
grau de seminário e têm de devem incluir cursos sobre  Vel-
ho Testamento; Novo Testamento; teologia, história da igreja; 
missão da igreja no mundo; evangelismo; culto/liturgia; ética 
profissional para o ministério; e doutrina, política e história 
Metodista Unida. Os seminários podem oferecer cada uma 
destas áreas de estudo em cursos isolados ou, em consulta 
com o Senado da Universidade, podem ser-lhes permitida a 
flexibilidade para conceber ofertas curriculares interdisciplin-
ares que abranjam os objectivos mencionados, objectivos de 
aprendizagem e conteúdos de cada área de estudo, conforme 
determinado e comunicado pela Junta Geral de Educação Su-
perior e Ministério. 

b) uma candidatura para ordenação como um presbítero 
. . .

5. Em algumas situações, um candidato . . . 
a) deve ter trinta e cinco anos ou mais na altura de se 

tornar num candidato certificado;
b) deve ter concluído uma licenciatura . . .
c) deve ter concluído metade do mínimo de vinte e quatro 

horas de semestre os estudos básicos graduados de teologia na 
fé Cristã (¶ 324a) incluindo áreas de: Velho Testamento; Novo 
Testamento; teologia, história da igreja; missão da igreja no 
mundo; evangelismo; culto/liturgia; ética profissional para 
o ministério; e doutrina, política e história Metodista Uni-
da, num contexto que irá fornecer um programa e formação 
coesos como diácono Metodista Unido em conexão total num 
programa coeso desenvolvido pelo seminário e aprovado pela 
Junta Geral de Educação Superior e Ministério, documentado 
por um certificado de conclusão dessa escola.

. . .

Justificação:
Para ir ao encontro dos desafios de ministério num con-

texto missionário em mudança rápida, os seminários devem 
ser autorizados a criar ofertas de cursos interdisciplinares. 
Esta petição retém o mínimo de 24 horas por semestre ex-
igido nos estudos básicos graduados de teologia enquanto 
permitem a flexibilidade para um modelo curricular inovador. 
Também exige o estudo de ética ministerial . . .
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¶324 .

Número de petição: 60635-MH-¶324-G; Teague, Walter Ray 
- La Grange, NC, EUA.

Via de ordenação para membros associados

Adicionar novo sub-parágrafo após ¶ 324.6 e renumerar 
os seguintes sub-parágrafos. 

Os membros associados podem cumprir os requisitos 
para estado de membro provisório quando: 

a) tiverem alcançado os quarenta e cinco anos de idade; 
b) tiverem ocupado a posição de membro associado du-

rante um mínimo de três anos consecutivos. Isto iria também 
incluir aqueles que são membros associados antes da  Disci-
plina. de 2016.

 c) cumprirem todos os requisitos das Secções 3, 7, 8 e 
10-14 deste parágrafo.

 d) tiverem concluído um Curso de Estudo avançado 
consistindo em trinta e duas horas por semestre de estudo 
de teologia graduado que deverá incluir a história, doutrina 
e política Metodista Unida ministradas por um seminário 
reconhecido pelo Senado da Universidade ou seu equivalente 
conforme determinado pela Junta Geral de Educação Superi-
or e Ministério.

Justificação:
Este novo parágrafo adiciona uma via ao ministério or-

denado que honra as nossas tradições Wesleyanas em que as 
pessoas são chamadas ao ministério ordenado em diferentes 
alturas das suas vidas e por vias diferentes. A eleição dos 
membros associados para o estado de membro provisório irá 
fornecer ordenação para mais homens e mulheres 

As vantagens para . . .

¶324 .1

Número de petição: 60359-MH-¶324.1; Cape, Kim - 
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Ensino Superior e 
Ministério.

Membro à prova - Requisitos de Candidatura

Emendar ¶ 324.1
¶ 324. Qualificações para Eleição para Membro à Prova 
. . . 1. Requisitos do Candidato: Cada candidato deverá 

ter sido um candidato certificado para membro à prova duran-
te pelo menos um ano e não mais do que doze anos. Aqueles 
nomeados como pastores locais são membros do clero na con-
ferência anual e já não são candidatos certificados (¶ 311) . . .

Justificação:
Esclarece que os pastores locais são membros do clero na 

conferência anual e não precisam tornar-se membros à prova 
em menos do que 12 anos. Limite de doze anos para a candi-
datura certificada é retida em ¶ 313.5.

¶324 .5

Número de petição: 60716-MH-¶324.5-G; Miles, John - 
Jonesboro, AR, EUA.

Apagar as restrições etárias para os diáconos

Emendar ¶ 324.5 como se segue: 
324.5 Em algumas circunstâncias um candidato que está 

a buscar a ordenação para servir como um diácono em conex-
ão plena pode preencher as exigências académicas através da 
certificação profissional seguindo uma rota alternativa: 

a) deve ter alcançado a idade de trinta e cinco anos no 
momento de tornar-se um candidato certificado; 

b) ter completado um bacharelato . . . 
c)b) tenha concluído metade do mínimo . . . 

Justificação:
A rota alternativa da certificação profissional é uma boa 

opção para candidatos de ordenação a diáconos independen-
temente da idade. As restrições etárias actuais são arbitrárias 
e limitam nossos pastores e a realização da nossa missão da 
igreja. A certificação profissional alternativa não deve ter uma 
limitação etária. 

¶324 .6

Número de petição: 60361-MH-¶324.6; Cape, Kim - 
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Eleição local de pastor para membro à prova - 
requisitos educacionais

Emendar ¶ 324.6
¶ 324. Qualificações para eleição de membro à prova 
. . . 6. Os pastores locais podem preencher os requisitos 

para membro à prova como presbíteros quando tiverem . . . 
 d) completado um Plano de Estudos Avançado a consistir 

de trinta e duas horas de semestre do curso de graduação bási-
ca dos estudos de teologia oferecido por um seminário recon-
hecido pelo Senado da Universidade ou o seu equivalene, 
conforme determinado pela Junta Geral de Educação Supe-
rior e Ministério. O Plano de Estudos Avançado quedeverá 
incluir estudos teológicos de grau básico (¶ 324.4a). História, 
doutrina e política Metodista Unida.

Justificação:
Exige a conclusão de uma Plano de Estudos Avançado 
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que inclua a conclusão da Graduação Básica dos Estudos 
de Teologia para que os pastores locais sejam eleitos como 
membros à prova. 

¶324 .6a .

Número de petição: 60488-MH-¶324.6a-G; Hagiya, Grant 
J. - Des Moines, WA, EUA para o Estudo da comissão dos 
ministérios. 1 Petição similar

Estudo do ministério - Idade mínima para o 
pastor local solicitar a filiação provisória

Eliminar ¶ 324.6a) e renumerar os sub-pontos seguintes 
em conformidade

¶ 324.6. Os pastores locais podem cumprir os requisitos 
para filiação provisória quando tiverem:

a) Atingido os quarenta anos de idade; . . .

Justificação:
Consulte o Relatório do estudo do ministério, Secção V 

- Maior flexibilidade na preparação de lideranças, Número 1 
- Remover a restrição de idade mínima para os pastores locais 
solicitarem filiação provisória. 

¶324 .6c .

Número de petição: 60362-MH-¶324.6c-G; Cape, Kim 
- Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério. 1 Petição similar

Expandir a educação do curso de estudo 

Emendar ¶ 324.6c
6. Pastores locais podem preencher os requisitos de ser-

em membro à prova quando tiverem . . .
c) completado o Curso de Estudo para ministros ordena-

dos  de cinco anos, . Os requisitos do Curso do Estudo podem 
ser preenchidos como determinado pela JGESM (¶ 1421.3d) 
por:

1. Conclusão do Curso de Estudo o qual não mais do uma 
metade poderá ser feita por correspondência ou pela Internet; 
até uma metade do Curso de Estudo pode ser por cursos on-
line; e

2. Conclusão de um programa de estudo equivalente inte-
grado em uma licenciatura em uma faculdade ou universidade 
relacionada aos MU.

Justificação:
Aumenta a acessibilidade ao Curso de Estudo (CDE) para 

pastores locais completarem os requisitos educacionais para 
fins de serem membro à prova. Incentiva a parceria entre CDE 
e as faculdades/universidades relacionadas aos MU. Permite a 
conclusão simultânea do CDE e o bacharelato como parte da 

conclusão dos requisitos educacionais para pastores locais em 
busca a serem membros à prova. 

¶324 .6d .

Número de Petição: 60001-MH-¶324.6d-G; Paige, Peggy - 
Ingalls, MI, EUA para Defensores Rurais MU.

Programa de Estudos Avançado

Emendar ¶324.6d por adição como se segue:
¶ 324.6 Os pastores locais podem cumprir os requisitos 

para estado de membro provisional e comissionamento quan-
do:

a)  . . . b) . . . 
c) concluírem o Programa de Estudos de cinco anos para 

ministério ordenado; . . . e
d) tiverem iniciado um Programa de Estudos Avançado 

que consiste de trinta e duas horas por semestre de estudo 
teológico ou o seu equivalente como determinado pela Junta 
Geral de Educação Superior . . .

Justificação:
Esta alteração reconhece o serviço que os pastores locais 

já providenciaram à igreja e permite-lhes iniciar o seu tempo 
provisional à medida que iniciam a próxima fase do Programa 
de Estudos Avançado. Encurtaria o actual processo de 13 anos 
para um período mais equitativo.

¶324 .8 .

Yates, Leo Jr. – Severn, MD, EUA para a Comissão de 
Questões de Invalidez da Conferência Anual de Baltimore-
Washington. Harper, Trey – Forest, MS, EUA para a 
Conferência Anual do Mississippi. Hodge, Jeff – Syracuse, 
NY, EUA para a Conferência Anual da Parte Alta de Nova 
Iorque. Howe, Margaret – New Paltz, NY, EUA para a 
Conferência Anual de Nova Iorque. Nakanishi, Leanne 
– Pasadena, CA, EUA para a Conferência Anual para 
Califórnia-Pacifico. 1 Petição similar

Candidatos com Invalidez

Emendar ¶324.8, como se segue:
Cada candidato irá apresentar um certificado satisfatório 

de saúde realizado por um médico na forma prescrita. Se um 
candidato provisório tiver uma ou mais invalidezes perma-
nentes, essas condições não terão valor em termos de apoiar o 
candidato como ancião ordenado na Igreja Metodista Unida, 
sendo a decisão com base apenas no facto do candidato ter 
cumprido os padrões profissionais e ser um membro provi-
sional em ministério. A invalidez não é . . .
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Justificação:
A clausula actual abre a porta ao preconceito face a 

membros provisionais inválidos como não adequados para 
ministério. O exame de saúde inclui assuntos irrelevantes 
para um ministério eficaz. Jesus considerava as pessoas in-
válidas como “limpas”. John Wesley concebeu o Metodismo 
como um órgão de Cristo inclusivo, não exclusivo, com todos 
e para todos; também nós o temos de fazer.

¶324 .8 .

Número de petição: 60208-MH-¶324.8-G; DeLarme, Shirley 
- Port Orchard, WA, EUA para a Conferência Anual do 
Noroeste do Pacífico. Ryder, Jack E. - LaGrange Park, IL, 
EUA para a Conferência Anual de Illinois do Norte.

Candidatos com invalidez

Emendar ¶324.8
Cada candidato deverá apresentar um boletim de saúde 

satisfatório por um médico no formato prescrito. A invalidez 
não deve ser construída como factores de saúde desfavoráveis 
quando uma pessoa com invalidez Se um candidato pro-
visório possui uma invalidez ou outras mais, estas condições 
não tem influência na questão do endosso do candidato como 
um presbítero ordenado ou um diácono na Igreja Metodista 
unida, com a decisão baseada somente no facto do candidato 
ser capaz de preencher os padrões profissionais e ser capaz de 
prestar serviços efetivos como um membro provisório. 

Justificação:
A cláusula actual abre a possibilidade de pré-julgamento 

dos membros provisórios com invalidez considerados como 
inaptos para o ministério. O boletim de saúde inclui questões 
irrelevantes para o ministério efetivo. Jesus defendeu as pes-
soas invalidas como “limpas”. John Wesley projectou o Meto-
dismo como um corpo de Cristo inclusivo, não exclusivo com 
todos e para todos; nós também devemos fazer assim.

¶324 .8 .

Número de petição: 60633-MH-¶324.8-G; Girrell, Rebecca - 
Lebanon, NH, EUA.

Reduzir a divulgação médica inadequada e 
discriminação - Estado de membro provisório

Emendar Livro da Disciplina ¶ 324.8 (Estado de membro 
provisório) conforme se descreve: 

8. Cada candidato deve apresentar  um atestado sat-
isfatório de um médico declarando o bom estado de saúde 
e descrevendo quaisquer restrições ou alterações médicas 

conforme aplicável um certificado satisfatório de bom esta-
do de saúde por um médico no formulário prescrito. As defi-
ciências e diagnósticos não devem ser tidos em consideração 
como factores de saúde desfavoráveis quando uma pessoa 
com deficiência ou diagnóstico é capaz de satisfazer as nor-
mas profissionais e consegue prestar um serviço eficaz como 
membro provisório. 

Justificação:
Substitui o formulário de saúde detalhado com um atesta-

do de um médico, eliminando a elevada possibilidade de a 
informação confidencial no formulário de saúde ser divulgada 
em violação à privacidade do candidato. Esclarece também 
que tanto as deficiências como os diagnósticos não são bases 
para a inadequação para o ministério. 

¶324 .9k .

Número de petição: 60363-MH-¶324.9k-G; Cape, Kim 
- Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Membro à prova - exame doutrinal 

Emendar ¶ 324.9 k)
k) Explicar sua compreensão sobre as vocações distintas 

da ordem dos presbíteros e da ordem dos diáconos. Como se 
percebe a si mesmo, deus dons, seus motivos, seus papel e seu 
comprometimento como membro à prova e ministro comiss-
sionadocomo diácono à prova ou presbítero à prova na Igreja 
Metodista Unida?

Justificação:
Fortalecer esta questão ao exigir que a todos os can-

didatos à membros à prova demonstrem compreensão das 
diferenças entre as ordens dos diáconos e dos presbíteros. 
Pedir aos candidatos que falem sobre seu ministério sob a 
luz de sua própria compreensão sobre as diferentes ordens 
e de como eles foram chamados a servir um ministério 
ordenado.

¶326 .

Número de petição: 60188-MH-¶326-G; Epler, Neil C. - 
Montgomery, AL, EUA pela Conferência Anual do Alabama 
- Flórida Ocidental.

Serviço de Membros Interinos

Alterar ¶ 326
¶ 326 Serviço de Membros Interinos − Todas as pessoas 

que sejam membros interinos devem ter sido designados por 
um bispo (¶ 425) e terem prestado serviço como membros 
interinos da Conferência Anual por um período mínimo de 
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dois anos a seguir a terem terminado os requisitos a nível de 
ensino, para poderem ser considerados em plena conexão 
até completarem todos os requisitos de residência da Junta 
da Conferência do Ministério Ordenado e candidatarem-se a 
membros em conexão plena.

Justificação:
A petição deverá permitir que os membros interinos se 

candidatem após preenchimento dos requisitos prescritos pela 
Junta da Conferência do Ministério sem necessidade de terem 
de prestar serviços mínimos.

¶326

Número de petição: 60364-MH-¶326; Cape, Kim - 
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Ensino Superior e 
Ministério.

Membro à prova - Renovação Anual da Licença

Emendar ¶ 326.1 e 326.2 por adição
¶ 326.1 . . . e ser dado apoio conforme referido em  

¶ 331.10. Tal autorização concedida pela licença pode ser ren-
ovada anualmente pela sessão do clero sob recomendação da 
Junta do Ministério Ordenado.

¶ 326.2 . . . deverá ser licenciado para o ministério pas-
toral (¶ 315). Tal autorização concedida pela licença pode ser 
renovada anualmente pela sessão do clero sob recomendações 
da Junta do Ministério Ordenado.

Justificação:
Esclarece que a JDM e a sessão do clero têm autoridade 

para fazer uma recomendação e decisão relativa à renovação 
anual do licenciamento para membros à prova.

¶326 .

Número de petição: 60652-MH-¶326-G; Miles, Rebekah L. - 
Dallas, TX, EUA.

Nomeações para contextos académicos

Emendar ¶ 326 por acréscimo conforme se descreve: 
. . . Os membros provisórios podem ser nomeados para 

frequentarem a escola, para alargarem o ministério ou em 
nomeações que vão além da igreja local. Os ministérios de 
extensão que incluem nomeações como estudantes em pro-
gramas de doutorandos, que poderão levar a nomeações em 
contextos académicos, como instrutores ou professores em 
faculdades, universidades e escolas de teologia afiliadas 
com a Igreja Metodista Unida. Estes ministérios de extensão 
podem também incluir nomeações reais como instrutores, 

professores ou administradores em faculdades, universidades 
e escolas de teologia afiliadas com a Igreja Metodista Unida. 
Onde quer que sejam nomeados . . . 

Justificação:
Esta petição iria incentivar o fortalecimento  das relações 

entre a Igreja Metodista Unida e as várias escolas, faculdades, 
universidades e escolas de teologia que estão afiliadas  com a 
Igreja conforme estipulado na disciplina (Par. 1414.1). Tam-
bém poria o ¶ 326 em conformidade com ¶¶ 343.1, 343.3, e 
344.1 sobre nomeações.

¶328 .

Número de petição: 60489-MH-¶328-G; Hagiya, Grant 
J. - Des Moines, WA, EUA para a Comissão de Estudo do 
Ministério.

Estudo do Ministério - Clarificar as relações entre 
a ordenação e os sacramentos

Alterar o ¶ 328.
¶ 328. O ministério de um diácono—De entre os bap-

tizados, Deus apela aos diáconos para uma vida de liderança 
da servidão, autorizada pela Igreja e ordenada por um bis-
po. Desde os primórdios da Igreja, os diáconos têm sentido 
a vocação e sido distinguidos para o ministério do amor, da 
justiça e do serviço e para ligar a Igreja aos mais necessitados, 
negligenciados e marginalizados entre os filhos de Deus. Este 
ministério advém da paixão wesleyana pela santidade social e 
o ministério entre os pobres. Cabe aos diáconos, em pessoa e 
em função, o ministério distintivo de personificar, articular e 
conduzir todo o povo de Deus no seu ministério de servidão. 
Os diáconos cumprem o ministério de servidão no mundo e 
conduzem a Igreja na associação da vida conjunta dos cris-
tãos aos respectivos ministérios no mundo, inter-relacionando 
o culto na comunidade reunida com o serviço a Deus no mun-
do. Os diáconos proporcionam liderança na vida da Igreja: en-
sinando e proclamando a Palavra; contribuindo para o culto, 
e apoiando os presbíteros na administração dos sacramentos 
do baptismo e da Ceia do Senhor da Sagrada Comunhão ou 
presidindo à celebração dos sacramentos quando apropriado 
ao contexto e devidamente autorizado; formando e ensinan-
do discípulos; oficiando casamentos e enterrando os mortos; 
encarnando a missão da Igreja no mundo; e liderando as con-
gregações na interpretação das necessidades, preocupações 
e esperanças do mundo. Em nome da extensão da missão e 
do ministério da Igreja, um pastor responsável ou superinten-
dente distrital poderá solicitar ao bispo que conceda autori-
dade sacramental local ao diácono para administrar/presidir 
à celebração dos sacramentos. Para presidir à celebração dos 
sacramentos, é necessário assumir a responsabilidade pela 
condução da comunidade reunida na celebração do baptismo 
e da Sagrada Comunhão. Enquanto membros da Ordem dos 
Diáconos, todos os diáconos mantêm uma aliança com todos 
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os demais diáconos na conferência anual e devem participar 
na vida da sua ordem na ausência de um presbítero um pastor 
responsável ou superintendente distrital poderá solicitar ao 
bispo que conceda autoridade sacramental local ao diácono 
para administrar/presidir à celebração dos sacramentos. Para 
presidir à celebração dos sacramentos, é necessário assumir 
a responsabilidade pela condução da comunidade reunida na 
celebração do baptismo e da Sagrada Comunhão. Enquanto 
membros da Ordem dos Diáconos, todos os diáconos mantêm 
uma aliança com todos os demais diáconos na conferência 
anual e devem participar na vida da sua ordem na ausência 
de um presbíterona nomeação principal de um diácono. Cabe 
aos diáconos, em pessoa e em função, o ministério distintivo 
de personificar, articular e conduzir todo o povo de Deus no 
seu ministério de servidão. Desde os primórdios da Igreja, 
os diáconos têm sentido a vocação e sido distinguidos para o 
ministério do amor, da justiça e do serviço e para ligar a Igreja 
aos mais necessitados, negligenciados e marginalizados entre 
os filhos de Deus. Este ministério advém da paixão wesleyana 
pela santidade social e o ministério entre os pobres.

 Os diáconos conduzem a congregação no seu ministério 
de servidão . . .

Justificação:
Consultar o Relatório do Estudo do Ministério, Secção VI 

– Liderança e a natureza da ordenação, Número 2 – Clarificar 
as relações entre a ordenação e os sacramentos e Número 4 – 
Maior flexibilidade para os diáconos presidirem à celebração 
dos sacramentos.

¶328 .

Número de petição: 60508-MH-¶328-G; Hagiya, Grant 
J. - Des Moines, WA, EUA para a Comissão de Estudo do 
Ministério.

Estudo do Ministério – Reformular o  
processo de ordenação - Diáconos

Alterar o título da Secção VII antes do ¶ 328.
Secção VII. O diácono ordenado em plena conexão 

Justificação:
Consultar o Relatório do Estudo do Ministério, Secção 

VI – Liderança e a natureza da ordenação, Número 3 – Refor-
mular o processo de ordenação. Elimina as diferenças relati-
vas aos ministérios e às responsabilidades dos diáconos orde-
nados em plena conexão ou em conexão provisória.

¶328 .

Número de petição: 60636-MH-¶328-G; Casperson, April 
- Delaware, OH, EUA para a Conferência Anual de Ohio 
Oeste, Ordem dos Diáconos. 4 Petições similares

Diácono & Sacramentos

Emendar ¶ 328
. . .Os diáconos prestam liderança . . . e assistindo os pres-

bíteros na administração dos sacramentos do baptismo e Ceia 
do Senhor; na formação e crescimento de discípulos; na cele-
bração de matrimónios e enterro dos mortos; incorporando a 
missão da igreja para o mundo; e orientando as congregações 
na interpretação das necessidades, preocupações e esperanças 
do mundo. Para alargar a missão e ministério da igreja,um 
pastor responsável da igreja ou superintendente distrital pode 
solicitar que o bispo conceda autoridade do sacramento local 
ao  diácono pode paraministrar os sacramentos na ausência 
de um presbítero, no contexto da nomeação principal e se-
cundária de um diácono. São os diáconos, tanto em pessoa 
como em função, cujo ministério distintivo é incorporar, ar-
ticular e liderar todas as pessoas de Deus no seu ministério de 
serviço . . .

Justificação:
Os diáconos lideram a Igreja nos ministérios da Palavra, 

Serviço, Compaixão e Justiça e são formados teologicamente, 
aprovados pelas Juntas do Ministério Ordenado. Assim, ao 
conceder autoridade sacramental aos diáconos no contexto 
das suas nomeações primárias, a Igreja alarga os meios de 
graça e sua presença missionária à comunidade e ao mundo.

¶328 .

Número de petição: 60637-MH-¶328-G; Williams, George - 
Huntington, WV, EUA.

Autoridade sacramental dos Diáconos

Emendar ¶ 328 conforme se descreve:
¶ 328. O Ministério de um Diácono—Entre os baptiza-

dos, os diáconos são designados . . .
 Para alargar a missão e ministério da igreja, um pastor 

responsável um presbítero responsável ou superintendente 
distrital pode solicitar que o bispo conceda autoridade do sac-
ramento local ao diácono para ministrar os sacramentos na 
ausência de um presbítero, no contexto da nomeação princi-
pal de um diácono. no ocontexto da nomeação principal de 
um diácono, ou se a nomeação principal for para uma igreja 
local, na ausência do presbítero responsável. 

 São os diáconos, tanto em pessoa como em função . . .

Justificação:
Os diáconos lideram frequentemente o culto na ausência 

de um presbítero nas suas nomeações principais, ou em caso 
de nomeação a tempo inteiro a uma igreja local, na ausência 
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do pastor responsável, especialmente em culto não tradicional 
para fins missionários com grupos não pertencentes à igreja. 
Como parte deste culto liderado pelo diácono, os diáconos 
devem ter limitado . . .

¶328 .

Número de petição: 60638-MH-¶328-G; Marshall, Linda 
- Denver, CO, EUA para a Conferência Anual Rocky 
Mountain, Ordem dos Diáconos. 1 Petição similar

Diácono & Sacramentos

Emendar ¶ 328, primeiro parágrafo:
. . . e assistindo os presbíteros na administração dos 

sacramentos do baptismo e Ceia do Senhor; na formação e 
crescimento de discípulos; na celebração de matrimónios e 
enterro dos mortos; incorporando a missão da igreja para o 
mundo; e orientando as congregações na interpretação das 
necessidades, preocupações e esperanças do mundo. Para 
alargar a missão e ministério da igreja,um pastor responsável 
da igreja ou superintendente distrital pode solicitar que o bis-
po conceda autoridade do sacramento local ao  diácono pode 
paraministrar os sacramentos na ausência de um presbítero, 
no contexto da nomeação principal de um diácono. São os 
diáconos, tanto em pessoa como em função, cujo ministério 
distintivo é incorporar, articular e liderar todas as pessoas de 
Deus no seu ministério de serviço. 

Justificação:
Os diáconos são formados teologicamente, aprovados 

pelas Juntas do Ministério Ordenado e ordenados para lid-
erar a Igreja nos ministérios da Palavra, Serviço, Compaixão 
e Justiça. Ao conceder autoridade sacramental aos diáconos 
no contexto das suas nomeações primárias, a Igreja alarga os 
meios de graça e sua presença missionária à comunidade e ao 
mundo.

¶329 .3 .

Número de petição: 60497-MH-¶329.3-G; Hagiya, Grant 
J. - Des Moines, WA, EUA para a Comissão de Estudo do 
Ministério.

Estudo do Ministério – Reformular o processo de 
ordenação - Diáconos em conexão provisória

Alterar o ¶ 329.
¶ 329. Ministério, autoridade e responsabilidade dos 

diáconos—
1. . . .
2. . . .
3. Enquanto membros da Ordem dos Diáconos, todos 

os diáconos em plena conexão mantêm uma aliança com os 

demais diáconos afins na conferência anual e devem partici-
par na vida da sua ordem.

3. O diácono em conexão provisória terá os direitos de 
membro provisório descritos no ¶ 327.

Justificação:
Estudo do Ministério, Secção VI—Liderança e a nature-

za da ordenação, Número 3—Reformular o processo de orde-
nação. Esclarece os direitos de membro dos diáconos ordena-
dos em conexão provisória. 

¶330 .

Número da petição: 60189-MH-¶330-G; Epler, Neil C. - 
Montgomery, AL, EUA pela Conferência Anual do Alabama 
- Flórida Ocidental.

Requisitos para os Diáconos

Alterar parágrafo ¶¶ 330.1, 330.3 e 330.4
¶ 330.1 Eles terão servido sob nomeação episcopal na 

área do ministério de serviço. durante, pelo menos, dois 
anos de conferência anual completos. Sob recomendação 
da Junta do Ministério Ordenado a Conferência Anual 
pode considerar menor período do que o serviço a tem-
po inteiro, ou não remunerado, para cumprir esta qual-
ificação. Essa equivalência é para ser determinada de 
acordo com os anos de serviço implicados, a qualidade 
desse serviço, a maturidade do candidato e outros factores 
relevantes determinados pela junta. Supervisão é para ser: 
(a) para o superintendente do distrito e (b) pela Junta do 
Ministério Ordenado. Os candidatos ao serviço devem ser 
avaliados pela Junta do Ministério Ordenado como efec-
tivos de acordo com as directrizes escritas desenvolvidas 
pelo conselho e adoptadas pelos membros do clero em to-
tal conexão. Os leigos directamente envolvidos nas candi-
daturas para funcionários do ministério serão poderão ser 
envolvidos pela junta na avaliação anual. 

¶ 330.3 Eles devem cumprir os seguintes requisitos ed-
ucacionais: (a) graduação de um Bacharelato em Artes ou 
grau equivalente obtido numa faculdade ou universidade 
listada pelo Senado Universitário, ou seu equivalente, con-
forme determinado pela Junta Geral do Ensino Superior e 
Ministério aprovado pela Conferência da Junta do Ministério 
Ordenado. Em circunstâncias extraordinárias, serão garanti-
das excepções a estes requisitos pela Conferência da Junta 
do Ministério Ordenado.; (b) graduação com um Mestrado 
em Divindade ou um grau de Mestre de uma escola superior 
de teologia, reconhecida pelo Senado Universitário, ou um 
grau de Mestre numa área do ministério especializado; (c) 
ou os candidatos possuem mais de 35 anos com certificação 
profissional ou licença na sua área do ministério, incluindo 
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um mínimo de oito horas semestrais de créditos de gradu-
ação académica. Requisitos educativos em cada caso devem 
incluir estudos básicos de graduação teológica da fé Cristã, 
conforme descrito em ¶324.4(a). 

Justificação:
A petição irá permitir que a Conferência da Junta do 

Ministério determine que os requisitos para ordenação como 
diácono e para eleição em total conexão na respectiva con-
ferência anual. A alteração permitirá uma aproximação con-
textual ao ministério, provendo cada Conferência Anual de 
flexibilidade quando se refere a . . .

¶330 .

Número de petição: 60366-MH-¶330-G; Cape, Kim - 
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Três quartos do total de votos -  
Diáconos de associação efectiva 

Emendar ¶ 330
¶ 330. Requisitos para a Ordenação como Diácono e Ad-

missão em Plena Conexão—Membros à prova que estejam a 
candidatar-se para a admissão em plena conexão . . . poderão 
ser admitidos em plena associação em qualquer conferência 
anual pela votação de dois terços  três quartos do total de vo-
tos  dos membros do clero em plena conexão na conferência 
anual, mediante a votação de dois terços  três quartos do total 
de votos da Junta do Ministério Ordenado, após terem quali-
ficado como a seguir:

Justificação:
Exigir uma aprovação de três quartos de votos consis-

tentes do dCOM, JMO e da sessão do clero para a candidatura 
“histórica”, licenciamento, associação provisória e votos to-
tais da associação. Relacionado ¶¶s incluem 315; 322.1; 324; 
330; e 335.

¶330 .3 .

Número de petição: 60365-MH-¶330.3; Cape, Kim - 
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Requisitos Educacionais para  
a Ordenação de Diáconos

Emendar ¶ 330.3
¶ 330.3 Os requisitos educacionais em todos os casos de-

verá incluir a conclusão da graduação básica de estudos de 
teologia da Fé Cristã, conforme descrito em ¶ 324.4a.

Justificação:
Esclarece que toda a graduação básica de estudos de te-

ologia deve ser concluída antes do membro à prova ser orde-
nado. Isto é paralelo à petição dos presbíteros em ¶ 335 que 
esclarece que os requisitos educacionais devem ser concluí-
dos antes da ordenação e admissão da associação completa.

¶330 .4 .

Número de petição: 60367-MH-¶330.4-G; Cape, Kim 
- Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Requisitos de Ordenação - Diáconos

Emendar ¶ 330.4
¶ 330.4. Eles devem ter respondido a um exame escrito 

ou oral administrado pela Junta de Ministério Ordenado. O 
candidato deve ter (1) demonstrado a capacidade de comuni-
car claramente tanto na forma oral como escrita; (2) satisfeito 
a junta com relação a saúde física, mental e emocional; (32) 
preparado e pregado pelo menos um sermão escrito de uma 
passagem bíblica especificada pela Junta do Ministério Or-
denado ou outro acto de proclamação da Palavra adequado 
à configuração do candidato; (43) apresentado um plano de-
talhado e um resumo para ensinar um estudo da Bíblia; (54) 
apresentado um projecto que demonstre  fecundidade em le-
var adiante a missão da igreja em “Fazer fazer discípulos de 
Jesus Cristo para a transformação do mundo.;” (65) respon-
dido a um exame doutrinal escrito ou oral administrado pela 
Junta do Ministério Ordenado. O candidato deve demonstrar 
a capacidade em comunicar claramente tanto na forma oral 
como na escrita.

(Inserir separação de parágrafo) As reflexões do candi-
dato e a resposta da Junta serão informadas pelas visões e 
orientações da Parte III do Livro de Disciplina . . .

Justificação:
Reformulação para evitar a implicação que a frase “As 

reflexões do candidatos e a resposta da junta . . . o Livro de 
Disciplina” refere-se especificamente a “apresentado um pro-
jecto que demonstre fecundidade . . . para a transformação do 
mundo.”—uma leitura sugerida pela sintaxe actual. A refor-
mulação também torna ¶ 330.4 adequadamente paralelo ao  
¶ 335 relacionado.

¶330 .5a .

Número de petição: 60368-MH-¶330.5a-G; Cape, Kim 
- Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.
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Perguntas para o exame ordinário - Diáconos

Apagar ¶ 330.5 a) (5)
¶ 330.5 a) Teologia . . .
 (4) . . . foi afectado por esta compreensão? (5) Como a 

prática do ministério tem enriquecido sua compreensão sobre 
o sentido e o significado dos sacramentos?

b) Vocação . . .

Justificação:
A pergunta ¶ 330.5 a) (5) é redundante com ¶ 330.5 a) (f), 

e por isso, deve ser retirada. Manter ¶ 330.05 a) (f).

¶330 .5c4 .

Número de petição: 60717-MH-¶330.5c4-G; McCart, 
Sharon Rae - Irvine, CA, EUA para o Comité dos 
Ministérios da Incapacidade da Igreja Metodista Unida - 
Saúde Global - GBGM.

Estar em Ministério “com”, não “para” o 
Ministério

Emendar Disciplina ¶ 330.5.c)(4) 
Dar provas da sua vontade de se relacionar em 

ministériopara com todas as pessoas, independentemente da 
raça, cor, etnia, origem nacional, estado social, sexo, orien-
tação sexual, idade, situação económica ou incapacidade.

Justificação:
Esta petição propõe simplesmente alterar a palavra “para” 

por “com”, a reflectir que os membros clérigos são parceiros 
em ministério com os leigos de todos os grupos marginalizados.

¶330 .7 .

Número de Petição: 60232-MH-¶330.7-G; McKinney, Sarah 
E.H. - Summerfield, NC, EUA para o Gabinete da Unidade 
Cristã e Relações Inter-religiosas - Conselho dos Bispos.

Participação Ecuménica nos Serviços de 
Ordenação para Diáconos

Emendar ¶ 330.7, como se segue:
7. Um diácono será ordenado por um bispo ao colocar 

as suas mãos, utilizando a Ordem de Serviço para Ordenação 
de Diáconos (ver ¶ 415.6). Os bispos devem ser assistidos 
por outros diáconos e podem incluir membros leigos desig-
nados pelo bispo que representa a comunidade da Igreja. Os 
bispos em outras comunhõesLíderes judiciais de parceiros de 
comunhão total e outras comunhões irão participar no serviço 
de ordenação e podem juntar-se ao bispo da ordenação ao co-
locar as mãos na cabeça do candidato, enquanto os diáconos 
e leigos que participam podem colocar as mãos nas costas ou 
ombros do candidato. 

Justificação:
Partilhar em rituais significativos da igreja com parceiros 

de comunhão total e outras igrejas torna visível o nosso com-
promisso para procurar incorporar a oração de Jesus “que to-
dos sejam um”.

¶331 .

Número de petição: 60498-MH-¶331-G; Hagiya, Grant 
J. - Des Moines, WA, EUA para a Comissão de Estudo do 
Ministério.

Estudo do Ministério – Reformular  
o processo de ordenação - Diáconos

Alterar o ¶ 331. 
Eliminar o título da Secção VIII. Nomeações de diáco-

nos e diáconos provisórios para vários ministérios, e mover o  
¶ 331 para a Secção VII. O diácono ordenado. Eliminar a ex-
pressão “diácono provisório” sempre que surja. 

Secção VIII. Nomeações de diáconos e diáconos pro-
visórios para vários ministérios  

¶ 331. Nomeação de diáconos e diáconos provisórios 
para vários ministérios— 

1. Os diáconos e diáconos provisórios podem ser nomea-
dos para servir nos seguintes cenários: 

. . .
2. Os diáconos e diáconos provisórios podem ser nomea-

dos para frequentar a escola. 
3. Os diáconos e diáconos provisórios podem ser nomea-

dos para contextos que permitam responder ao seu chama-
mento . . . 

4. Diáconos e diáconos provisórios nomeados para além 
da igreja local. 

a) Os diáconos e diáconos provisórios podem ser nomea-
dos para contextos não associados . . . b) Os diáconos e diáco-
nos provisórios reportam à conferência anual . . . Quando os 
diáconos ou diáconos provisórios são nomeados para um con-
texto para além da igreja local . . . 

c) Os diáconos e diáconos provisórios nomeados para 
contextos para além da igreja local devem apresentar anual-
mente . . . Os diáconos e diáconos provisórios nomeados para 
contextos fora da conferência anual a que pertencem . . .

d) . . . 
5. Quando os diáconos e diáconos provisórios servem 

numa agência ou contexto para além da igreja local, o bispo, 
após consulta com o diácono ou diácono provisório e com o 
pastor responsável, deve nomear o diácono ou diácono pro-
visório para uma congregação local . . . Neste ministério, os 
diáconos e diáconos provisórios serão responsáveis . . . 

6. A nomeação de diáconos e diáconos provisórios deve 
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ser efectuada pelo bispo. a) Pode ser iniciada pelo bispo ou 
superintendente distrital, pelo diácono individual ou diácono 
provisório ou pela agência que solicita o serviço do diácono 
ou diácono provisório. 

b) Será esclarecido . . . o trabalho para o qual os diáco-
nos e diáconos provisórios dispõem da devida preparação e 
autorização. 

c) . . . Nesse caso, o bispo consultará o diácono ou diácono 
provisório e a Junta do Ministério Ordenado. O diácono ou 
diácono provisório deve procurar então outra nomeação, . . . 

d) Os diáconos e diáconos provisórios, a seu pedido ou 
com o seu consentimento, podem ser nomeados para um car-
go não remunerado. . . . Nesses casos, o bispo irá analisar 
cuidadosamente os planos para manifestar este ministério no-
meado e consultar o diácono ou diácono provisório sobre o 
bem-estar . . .

7. A pedido do diácono ou diácono provisório e com o 
consentimento do bispo e do gabinete de cuja conferência é 
membro, o diácono ou diácono provisório pode receber uma 
nomeação para um serviço a tempo parcial nas seguintes 
condições: 

a) O diácono ou diácono provisório deve apresentar um 
pedido por escrito . . . 

b) A renomeação para um serviço a tempo parcial deve 
ser solicitada anualmente ao bispo pelo diácono ou diácono 
provisório. 

c) O bispo pode efectuar uma nomeação temporária para 
um serviço a tempo parcial após o pedido de um diácono ou 
diácono provisório, . . . 

8. diáconos e diáconos provisórios, com a aprovação . . . 
9. Filiação de diáconos e diáconos provisórios na Con-

ferência do Cargo. 
a) os diáconos e diáconos provisórios que sejam nomea-

dos . . . 
b) os diáconos e diáconos provisórios que sejam nomea-

dos para contextos para além da igreja local devem, . . . os 
diáconos e diáconos provisórios que sirvam em nomeações 
fora da conferência anual a que pertencem devem, . . . 

10. Apoio para diáconos e diáconos provisórios nomea-
dos por um bispo. 

a) os diáconos e diáconos provisórios receberão o respec-
tivo apoio . . . 

b) Os diáconos que sejam nomeados para uma congre-
gação, missão ou paróquia cooperativa local, . . . Os diáconos 
provisórios Os diáconos de filiação provisória que sejam no-
meados para uma congregação, missão ou paróquia coopera-
tiva local receberão um salário da igreja, missão ou paróquia 
cooperativa local (¶ 625.2, .4) não inferior ao mínimo estabe-
lecido para os presbíteros provisórios de filiação provisória. 
Quando os diáconos ou diáconos provisórios são nomea-
dos para um ministério a tempo parcial numa congregação, 

missão ou paróquia cooperativa local, receberão um salário 
não inferior ao salário mínimo para presbíteros ou presbíteros 
provisórios de filiação provisória, proporcionais a aumentos 
temporais de um quarto (consultar o ¶ 331.6d). 

c) os diáconos e diáconos provisórios devem participar . . . 
d) As secções acima (§ 10 [a-c]) não se aplicam a um 

diácono ou diácono provisório nomeado por um bispo para 
um cargo não remunerado (§ 6 [d]). 

e) Uma vez que os diáconos e diáconos provisórios não 
têm um emprego garantido na Igreja, . . . nenhum diácono ou 
diácono provisório deve ser demitido de uma nomeação pela 
igreja local sem a consulta prévia entre o diácono ou diácono 
provisório e a Comissão de Relações Pastor-Paróquia, . . .

Justificação:
Estudo do Ministério, Secção VI—Liderança e a na-

tureza da ordenação, Número 3—Reformular o processo 
de ordenação. Esclarece que os diáconos de filiação plena e 
provisória são todos eles diáconos, pelo que têm os mesmos 
direitos e responsabilidades relativamente às nomeações.

¶331 .1 .

Número de petição: 60653-MH-¶331.1-G; Miles, Rebekah 
L. - Dallas, TX, EUA.

Nomeações para contextos académicos

Emendar ¶ 331.1 por acréscimo conforme o seguinte: 
d) Como estudantes em programas de doutorandos, que 

poderão levar a nomeações em contextos académicos, como 
instrutores ou professores em faculdades, universidades e es-
colas de teologia afiliadas com a Igreja Metodista Unida; 

e) Como instrutores, professores ou administradores em 
faculdades, universidades e escolas de teologia afiliadas com 
a Igreja Metodista Unida. 

Justificação:
Esta petição iria incentivar o fortalecimento  das relações 

entre a Igreja Metodista Unida e as várias escolas, faculdades, 
universidades e escolas de teologia que estão afiliadas  com 
a Igreja conforme estipulado na disciplina (¶ 1414.1). Tam-
bém poria o ¶ 331.1 em conformidade com ¶¶ 343.1, 343.3, 
e 344.1

¶331 .4

Número de petição: 60369-MH-¶331.4; Cape, Kim - 
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Ensino Superior e 
Ministério.
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Aprovação para Diáconos

Inserir nova sub-secção b) após ¶ 311.4a) e renumerar os 
b) - d) actuais 

¶ 331.4. b) Diáconos ou diáconos à prova nomeados para 
além da igreja local podem solicitar a aprovação da Junta 
Geral de Ensino Superior e Ministério. A Junta Geral de Ensi-
no Superior e Ministério solicitará anualmente ao diácono ou 
ao bispo diácono à prova na conferência de associação para 
verificar o emprego adequado de pessoas sob sua aprovação e 
solicitar ao bispo a renomeação.

Justificação:
A Agência de Aprovação Metodista Unida está preocupa-

da que os diáconos e os bispos não estejam cientes de que os 
diácono possam buscar a aprovação eclesiástica. Esta é uma 
forma de tratar disto. Esta linguagem é copiada e adaptada 
de forma a seguir a linguagem relacionada à extensão dos 
ministérios em ¶ 344.1b. 

¶331 .4d .

Número de petição: 60190-MH-¶331.4d-G; Epler, Neil C. - 
Montgomery, AL, EUA pela Conferência Anual do Alabama 
- Flórida Ocidental.

Diáconos e Diáconos Interinos Colocados  
Fora da Igreja Local

Alterar ¶ 331.4(d)
 (d) Se solicitado, A Junta Geral de Educação Superior e 

Ministério, e o Departamento de Ministério Ordenado, de for-
ma a auxiliar a Junta de Ministério Ordenado e gabinetes, irá 
providenciar as orientações para validar a adequação dos con-
textos das colocações fora da igreja local, estarão disponíveis 
para consulta de bispos, gabinetes e Junta do Ministério Or-
denado para auxiliar na validação da adequação dos contextos 
das colocações fora da igreja local.

Justificação:
A petição possibilita à Conferência da Junta do 

Ministério Ordenado, bispos e gabinetes consultar a Junta 
Geral da Educação Superior e Ministério e a Divisão do 
Ministério Ordenado se é necessária validação sobre a ad-
equação dos contextos de implementação de um ministério 
fora da igreja local.

¶332 .

Número de petição: 60499-MH-¶332-G; Hagiya, Grant 

J. - Des Moines, WA, EUA para a Comissão de Estudo do 
Ministério.

Estudo do Ministério – Reformular o processo  
de ordenação - Presbíteros

Alterar o ¶ 332.
Secção IX. O presbítero ordenado em plena conexão
¶ 332. Ministério de um presbítero—
1. Os presbíteros são ministros ordenados que, pela graça 

de Deus, concluíram a sua preparação formal e foram de-
stacados e serviram como membros provisórios, foram foram 
considerados pela Igreja como detentores de aprendizagem 
sólida, carácter cristão e carácter cristão, possuindo os dons 
necessários e a prova da graça de Deus, e cujo chamamento 
por Deus à ordenação foi confirmado pela Igreja. Os pres-
bíteros são ordenados para uma vida de ministério da Pala-
vra, do Sacramento, da Ordem e do Serviço. para se presta-
rem a um ministério da Palavra, do Sacramento, da Ordem 
e do Serviço. Oferecem-se sem reservas para a nomeação e 
o serviço que, após consulta, a autoridade nomeadora possa 
determinar.

2. Pela autoridade que lhes é concedida na sua ordenação 
e eleição para filiação provisória, os presbíteros estão autor-
izados a pregar e a ensinar a Palavra de Deus, prestar cuida-
dos pastorais e aconselhamento, administrar os sacramentos 
do baptismo e da Sagrada Comunhão e ordenar a vida da Igre-
ja para o serviço em missão e ministério dentro dos limites da 
sua nomeação. Depois de concluírem o período de residência 
e serem eleitos para a plena filiação, estarão autorizados a 
prestar estes ministérios através da conexão metodista unida 
em todo o mundo. Os presbíteros em plena conexão também 
assumem e se sujeitam ao processo de disciplina clerical, in-
cluindo o serviço em comissões de investigação, tribunais ju-
diciais ou comissões de recurso.

3. A liderança sacramental do presbítero consiste em ad-
ministrar os sacramentos. O sacramentos e a respectiva ad-
ministração são dádivas do espírito de Deus. A administração 
dos sacramentos inclui presidir e preparar a comunidade para 
a participação integral nos sacramentos, quer a nível ritual, 
quer nas suas vidas quotidianas. A administração dos sacra-
mentos também inclui a responsabilidade de garantir que to-
das as pessoas têm acesso aos mesmos. 

4. A liderança de servidão do presbítero, tanto na igre-
ja local como nos ministérios de extensão, manifesta-se ao 
conduzir o povo de Deus no culto e na oração, conduzir as 
pessoas à fé em Jesus Cristo, exercer a supervisão pastoral e 
ordenar a Igreja em missão no mundo. 

5. Enquanto membros da Ordem dos Presbíteros, todos 
os presbíteros mantêm uma aliança com os demais pres-
bíteros na conferência anual e devem participar na vida da 
sua ordem.
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Justificação:
Consultar o Relatório do Estudo do Ministério, Secção 

VI – Liderança e a natureza da ordenação, Número 3 – Re-
formular o processo de ordenação. Esta petição descreve o 
ministério de um presbítero, quer esse indivíduo se encontre 
em conexão plena ou provisória com a conferência anual, e 
esclarece a definição da administração dos sacramentos.

¶333 .3 .

Número de Petição: 60233-MH-¶333.3-G; McKinney, Sarah 
E.H. - Summerfield, NC, EUA para o Gabinete da Unidade 
Cristã e Relações Inter-religiosas - Conselho dos Bispos.

Participação Ecuménica nos Serviços de 
Ordenação para os Anciãos

Emendar ¶ 333.3, como se segue:
3. Um ancião será ordenado por um bispo ao colocar as 

mãos, utilizando a Ordem de Serviço para Ordenação de An-
ciãos (ver ¶ 415.6). Os bispos devem ser assistidos por outros 
anciãos e podem incluir membros leigos designados pelo bis-
po que representa a comunidade da Igreja. Os bispos em out-
ras comunhõesLíderes judiciários de parceiros de comunhão 
total e outras comunhões irão participar no serviço de orde-
nação e podem juntar-se ao bispo da ordenação ao colocar as 
mãos na cabeça do candidato, enquanto os diáconos e leigos 
que participam podem colocar as mãos nas costas ou ombros 
do candidato. 

Justificação:
Partilhar em rituais significativos da igreja com parceiros 

de comunhão total e outras igrejas torna visível o nosso com-
promisso para procurar incorporar a oração de Jesus “que to-
dos sejam um”.

¶334 .

Número de petição: 60500-MH-¶334-G; Hagiya, Grant 
J. - Des Moines, WA, EUA para a Comissão de Estudo do 
Ministério.

Estudo do Ministério – Reformular o processo de 
ordenação - Autoridade dos presbíteros

Alterar o ¶ 334.
¶ 334. Ministério, autoridade e responsabilidades de um 

presbítero em plena conexão—Um presbítero em plena con-
exão está autorizado a prestar liderança de servidão espiritual 
e temporal na Igreja da seguinte forma:

1. Os presbíteros em plena conexão terão os direitos a 
voz e o direito de voto em todos os assuntos na conferên-
cia anual a que pertençam, excepto na eleição de delegados 
leigos para as conferências gerais e jurisdicionais ou centrais 

(¶ 602.1a). Os presbíteros e diáconose devem partilhar com 
os diáconos em plena conexão partilham a responsabilidade 
em todos os assuntos relacionados com ordenação, carácter e 
relações de conferência do clero. Esta responsabilidade não 
se limitará à recomendação ou falta de recomendação pela 
Junta do Ministério Ordenado, não obstante as disposições 
que concedem à Junta do Ministério Ordenado o direito de 
recomendação. 

2. Os presbíteros em plena conexãoSerão serão elegíveis 
para desempenharem cargos na conferência anual e serem 
eleitos delegados para as conferências gerais e jurisdicionais 
ou centrais segundo o disposto na Constituição (¶ 35, Artigo 
IV). 

3. Cada presbítero efectivo em plena conexão e de boa 
reputação deve continuar sob nomeação do bispo desde que, 
se o presbítero for nomeado para servir numa relação afiliada 
numa conferência missionária (¶ 586) e o bispo que preside 
à conferência missionária terminar essa nomeação, a respon- 
sabilidade pelo cumprimento desta obrigação recaia no bispo 
da conferência à qual o presbítero pertence. 

2 4. Os presbíteros devem cumprir responsabilidades 
profissionais (¶ 340), que representam uma parte essencial da 
sua responsabilização e uma base fundamental da sua per-
manente elegibilidade para a nomeação anual. Estas incluem: 
Os presbíteros devem cumprir as seguintes responsabilidades 
profissionais (¶340) enquanto parte essencial da sua respons-
abilização e base fundamental da sua permanente elegibili-
dade por boa reputação para a conferência anual e, conse-
quentemente, para a nomeação anual.

a) Disponibilidade continuada para nomeação. 
b) Participação anual num processo de avaliação com 

comissões de relações pastor-paróquia ou autoridade equi-
parada, bem como participação anual num processo de aval-
iação com o superintendente distrital ou autoridade equipara-
da. 

c) Demonstração de eficácia continuada reflectida em 
avaliações anuais por parte da comissão de relações pas-
tor-paróquia e do superintendente distrital ou autoridades eq-
uiparadas. 

d) Crescimento em competência e eficácia profission-
al através de formação e educação contínuas. A Junta do 
Ministério Ordenado poderá definir os padrões mínimos e 
directrizes específicas relativamente à formação e educação 
contínuas para os membros das conferências. 

e) Disposição para assumir responsabilidades de super-
visão e aconselhamento dentro da conexão. 

3 5. Quando a eficácia de um presbítero a eficácia de um 
presbítero em plena conexão for posta em causa, cabe ao bis-
po realizar o seguinte procedimento: 
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a) Identificar as questões. Estas podem incluir as respons-
abilidades profissionais falhadas ou a ineficácia vocacional de 
um presbítero. 

b) Manter conversações de supervisão com o presbíte-
ro em plena conexão para que identifiquem identificar as 
questões e conceber, em colaboração com o presbítero, um 
plano de medidas correctivas que inclua metas e prazos para 
avaliação e concebam em colaboração com o presbítero um 
plano de medidas correctivas. 

c) Após a avaliação, determinar se o plano de medidas 
foi levado a cabo ou se produziu frutos que transmitam uma 
expectativa realista de futura eficácia. 

4. d) Se um presbítero não conseguir demonstrar com-
petência ou eficácia vocacional (¶ 340), conforme definido 
pela conferência anual através do gabinete e da Junta do 
Ministério Ordenado, o bispo pode iniciar o processo de lo-
calização administrativa conforme o disposto no ¶ 360. 

5 6. Os clérigosOs presbíteros em plena conexão refor-
mados, de baixa médica ou em licença sabática podem, por 
iniciativa própria, solicitar à Junta do Ministério Ordenado fil-
iação na conferência anual onde residem. Mediante a votação 
de dois terços da assembleia executiva, esses clérigospres-
bíteros podem ser recebidos com direitos e privilégios, inclu-
indo serviço nas juntas das conferências, agências, grupos de 
trabalho e comissões, de voz mas não de voto. A filiação com 
direito a voto será retida na conferência anual da residência 
do clérigona conferência anual da residência do presbítero 
durante o período de relação de membro afiliado. Estes in-
divíduos podem servir na junta, agência, grupo de trabalho ou 
comissão de apenas uma conferência anual de cada vez.

7. O presbítero em conexão provisória terá os direitos de 
membro provisório descritos no ¶ 327.

Justificação:
Consultar o Estudo do Ministério, Secção VI—Liderança 

e a natureza da ordenação, Número 3—Reformular o proces-
so de ordenação. Esta petição centra-se nos direitos e nas re-
sponsabilidades dos presbíteros em plena conexão.

¶334 .1 .

Número de petição: 60524-MH-¶334.1-G; Brooks, Lonnie 
D. - Anchorage, AK, EUA.

Acabar com a nomeação garantida de presbíteros

Alterar os ¶¶ 334.1 e 337.1 conforme se segue: 
¶ 334.1. . . . Cada presbítero efectivo em plena conex-

ão e de boa reputação deve poderá continuar sob nomeação 
do bispo conforme determinado por este ao abrigo das dis-
posições de consulta do ¶ 426, desde que, se o presbítero for 
nomeado para servir numa relação afiliada numa conferên-
cia missionária (¶ 586) e o bispo que preside à conferência 

missionária terminar essa nomeação, a responsabilidade pelo 
cumprimento desta de qualquer obrigaçãoque possa obter ao 
abrigo desta disposição recaia no bispo da conferência à qual 
o presbítero pertence.

. . .
¶ 337. Disposições gerais—1. Todos os presbíteros 

em plena conexão e de boa reputação numa conferência 
anual devem poderão continuar sob nomeação do bispo 
conforme determinado por este ao abrigo das disposições 
de consulta do ¶ 426, excepto se lhes for concedida uma 
licença sabática, baixa médica (¶ 357), licença familiar, 
licença de ausência, reforma ou se não tiverem consegui-
do reunir os requisitos para a continuação da elegibili-
dade (¶ 334.2, .3), desde que, se o presbítero for nomeado 
para servir numa relação afiliada numa conferência mis-
sionária (¶ 586.4.b) e o bispo que preside à conferência 
missionária terminar essa nomeação, a responsabilidade 
pelo cumprimento desta de qualquer obrigação que possa 
obter ao abrigo desta disposição recaia no bispo da con-
ferência à qual o presbítero pertence.

. . .
Incluir a seguinte disposição na adopção das alterações 

propostas:
Estas alterações entrarão em vigor quando e se o Con-

selho dos Bispos certificar a adopção da alteração da Con-
stituição conforme proposto pela Associação da Conferência 
Anual de Líderes Leigos na respectiva petição intitulada “Se-
gurança da nomeação na Constituição”.

Justificação:
Uma proposta mais complexa para acabar com a no-

meação garantida de presbíteros foi aprovada num Calendário 
de Consentimento na Conferência Geral de 2012, mas declara-
da inconstitucional. Se a Conferência Geral de 2016 aprovar a 
petição da ACALL para alterar a Constituição, esse obstáculo 
será removido e esta proposta poderá avançar.

¶334 .1 .

Número de petição: 60865-MH-¶334.1-G; Mhone, Daniel - 
Blantyre, Malaui.

Eliminar a expressão “boa reputação”

Alterar o ¶ 334.1 conforme se segue:
1. Os presbíteros em plena conexão devem ter o direito 

de votar em todos os assuntos da conferência anual, excepto 
na eleição de delegados leigos para as conferências gerais, 
jurisdicionais ou centrais (¶ 602.1 a), e devem partilhar com 
os diáconos em plena conexão a responsabilidade por todos 
os assuntos de ordenação, carácter e relações conferenciais do 
clero. Esta responsabilidade limitar-se-á à recomendação ou 
falta de recomendação pela Junta do Ministério Ordenado, não 
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obstante as disposições que concedem à Junta do Ministério 
Ordenado o direito de recomendação.13 Serão elegíveis para o 
cargo na conferência anual e para serem eleitos delegados para 
as conferências gerais e jurisdicionais ou centrais segundo o 
disposto na Constituição (¶ 35, Artigo IV). Cada presbítero 
efectivo em plena conexão e de boa reputação deve continuar 
sob nomeação do bispo desde que, se o presbítero for nomea-
do para servir numa relação afiliada numa conferência mis-
sionária (Parágrafo 586) e o bispo que preside à conferência 
missionária terminar essa nomeação, a responsabilidade pelo 
cumprimento desta obrigação recaia no bispo da conferência 
à qual o presbítero pertence.14

Justificação:
Esta eliminação permitirá que a continuação da no-

meação do bispo se baseie na eficácia de um presbítero na 
Igreja Metodista Unida e não na sua boa reputação, que é uma 
expressão vaga e de significado indefinido. Ao mesmo tempo, 
a expressão é análoga . . .

¶335 .

Número da petição: 60191-MH-¶335-G; Epler, Neil C. - 
Montgomery, AL, EUA pela Conferência Anual do Alabama 
- Flórida Ocidental.

Requisitos para Admissão em Total Conexão e 
Ordenação como Presbítero .

Alterar ¶ 335.
 Membros que sejam candidatos em total conexão e orde-

nação como presbíteros, tenham sido um membros interinos 
durante, pelo menos, dois anos podem ser admitidos como 
membros em conexão total numa conferência anual e aprova-
dos para ordenação como presbítero por votação de dois terços 
dos membros clérigos em total conexão na conferência anu-
al, consoante recomendação de dois terços dos votos da Junta 
do Ministério Ordenado, após serem qualificados do seguinte 
modo. Eles deverão ter: (1) servido a tempo inteiro sob no-
meação episcopal durante, pelo menos, dois anos de conferên-
cia anual completos após a conclusão dos requisitos educacio-
nais especificados em (3) (b) abaixo. Os anos de serviço num 
qualquer ambiente do ministério que exija regularmente a proc-
lamação da palavra, a administração dos sacramentos e o or-
denamento, a curto ou longo prazo, da vida da comunidade de 
fé, poderão contar para o cumprimento deste requisito. Esses 
ambientes do ministério deverão incluir o ministério de cam-
pus, capelania da faculdade e universidade, trabalho na missão 
no exterior e outros ministérios tão reconhecidos pela Divisão 
do Ministério Ordenado da Junta Geral da Educação Superior 
e Ministériopela Junta de Conferência do Ministério Ordena-
do. Após recomendação da Junta do Ministério Ordenado, uma 

conferência anual pode recomendar menos do que tempo in-
teiro ao requisito de serviço a tempo inteiro. 

Tal equivalência é para ser determinada de acordo com 
os anos de serviço implicados, a qualidade desse serviço, a 
maturidade do candidato e outros factores relevantes. A su-
pervisão é para ser (a) assumida pessoalmente ou delegada 
pelo superintendente do distrito e (b) assumida pelo mentor 
atribuído pela Junta do Ministério Ordenado. Os candidatos 
ao serviço devem ser avaliados pela Junta do Ministério Or-
denado como efectivos de acordo com as directrizes escritas, 
desenvolvidas pela junta e adoptadas pelos membros do clero 
em total conexão. Em casos raros, a A Junta do Ministério 
Ordenado pode, por dois terços dos votos, aprovar anos de 
serviço numa igreja Metodista autónoma, de acordo com 
o requisito, se for fornecida uma supervisão adequada; (2) 
sendo previamente eleitos como membros interinos; (3) cum-
prirem os seguintes requisitos educacionais (a) graduação 
com um Bacharelato em Artes ou grau equivalente de uma 
faculdade ou universidade listada pelo Senado Universitário 
ou equivalência de competência demonstrada através do pro-
cesso designado na consulta com a Junta Geral da Educação 
Superior e Ministério; (b) graduação como Mestre em Divin-
dade de uma escola de teologia listada pelo Senado Univer-
sitário, ou o seu equivalente como determinado pela Junta 
Geral da Educação Superior e Ministério; ou (c) cumprirem 
os requisitos educativos de ¶324.6 para pastores locais, (d) 
requisitos educacionais em todos os casos deverão incluir um 
mínimo de dois semestres ou três quartos de horas em cada 
uma das disciplinas da União Metodista; história, doutrina e 
política, desde que o candidato possa cumprir os requisitos 
ao comprometer-se em assumir um programa de estudo in-
dependente disponibilizado e administrado pela Junta Geral 
da Educação Superior e Ministério (ver ¶1421.3d); conforme 
especificado pela Junta da Conferência do Ministério Ordena-
do, (4) satisfeito as directrizes da junta relativas à saúde física, 
mental e emocional; (5) preparado e proclamado, pelo menos, 
um sermão escrito numa passagem bíblica determinada pela 
Junta do Ministério Ordenado; (6) apresentado um plano de-
talhado e traçado para o ensinamento do estudo da Bíblia; (7) 
apresentado um projecto que demonstra fertilidade na real-
ização da missão da igreja de “Fazer Discípulos de Jesus Cris-
to para a Transformação do Mundo”; (8) ter respondido a um 
exame doutrinal escrito ou oral administrado pela Junta do 
Ministério Ordenado. O candidato deverá demonstrar com-
petências de comunicação clara, tanto oral como escrita . . . 

Justificação:
A petição irá permitir que a Conferência da Junta do 

Ministério determine que os requisitos para ordenação como 
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presbítero e para eleição em total conexão na respectiva con-
ferência anual. A alteração permitirá uma aproximação con-
textual ao ministério, provendo cada Conferência Anual de 
flexibilidade no que se refere a . . .

¶335 .

Número de petição: 60370-MH-¶335-G; Cape, Kim - 
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Três quartos do total de votos -  
Presbíteros de associação efectiva

Emendar ¶ 335
¶ 335. Requisitos para admissão de plena conexão e 

ordenação como presbítero—Membros à prova que sejam 
candidatos à plena conexão e ordenação de presbíteros . . . 
aprovado para a ordenação dos presbíteros por dois terços de 
votos dos membros do cleropor três quartos do total dos vo-
tos dos membros do clero em plena conexão da conferência 
anual, sob recomendação de dois terçostrês quartos do total 
dos votos voto da Junta do Ministério Ordenado, após terem 
qualificado da seguinte forma: . . .

Justificação:
Exigir uma aprovação de três quartos de votos consis-

tentes do dCOM, JMO e da sessão do clero para a candidatura 
“histórica”, licenciamento, associação provisória e votos to-
tais da associação. Relacionado ¶¶s incluem 315; 322.1; 324; 
330; e 335.

¶335 .

Número de petição: 60650-MH-¶335-G; Hardt, Philip F. - 
Glendale, NY, EUA. 1 Petição similar

Capacidade em ensinar a Fé

Emendar Disciplina ¶ 335, Requisitos para admissão em 
total conexão e ordenação como presbítero, adicionando o 
novo texto conforme se descreve:

¶335 . . . . (8) respondeu a um exame doutrinal escrito ou 
oral administrado pela Junta do Ministério Ordenado. O can-
didato deverá demonstrar a capacidade de comunicar de for-
ma clara, tanto oralmente como por escrito. As reflexões do 
candidato e a resposta da junta deverão reflectir as perspectiv-
as e orientações da Parte III daDisciplina. A junta deve avaliar 
o exame do candidato com a base da capacidade do candi-
dato em ensinar articuladamente a nossa doutrina da Igreja, 
afirmá-la como sua própria e refutar objecções frequentes à 
nossa doutrina. As questões seguintes servem de orientação 
para a elaboração do referido exame: 

a) Teologia.
. . .
(6) Identificar e responder a objecções podem ter as se-

guintes partes das normas doutrinárias da nossa igreja (¶ 104):
(a) a existência de Deus;
(b) a divindade eterna de Jesus Cristo;
(c) o pecado original;
(d) a impossibilidade de sermos justificados perante Deus 

devido à nossa própria justiça;
(e) a suficiência do sacrifício de Cristo na cruz pelos nos-

sos pecados;

Justificação:
Antes de ordenarmos indivíduos para um ministério vi-

talício que envolve o ensinamento da palavra e a adminis-
tração dos sacramentos, é importante ir além da questão das 
suas próprias experiências subjectivas ou crenças pessoais e 
analisar cuidadosamente quão bem podem afirmar, ensinar e 
defender a fé da nossa Igreja.

¶335 .3b .

Número de petição: 60203-MH-¶335.3b-G; Hall, Russell - 
Tomball, TX, EUA para a Conferência Anual no Texas.

Necessidades educacionais para os Presbíteros

Emenda ¶ 335.3.b
graduação com Mestrado em Divindade de uma escola 

de teologia listada pelo Senado da Universidade, ou o equiv-
alente como determinado pela Junta Geral de Educação Su-
perior e Ministério, ou uma conferência anual da Junta de 
Ministério Ordenado. 

Justificação:
O acréscimo permite a flexibilidade dos conselhos de 

conferência anuais aprovarem seminários que não estejam 
actualmente na lista do Senado da Universidade, a respeitar 
as necessidades e as condições locais, particularmente com 
respeito aos candidatos de minorias ou aqueles quais a edu-
cação formal possa ter sido fora dos Estados Unidos.

¶335 .8c4 .

Número de petição: 60718-MH-¶335.8c4-G; McCart, 
Sharon Rae - Irvine, CA, EUA para o Comité dos 
Ministérios da Incapacidade da IMU - Saúde Global 
- GBGM.

Estar em Ministério “com”, não “para”  
o Ministério

Emendar Disciplina ¶ 335.8.c)(4) 
Dar provas da sua vontade de se relacionar em 

ministériopara com todas as pessoas, independentemente da 
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raça, cor, etnia, origem nacional, estado social, sexo, orien-
tação sexual, idade, situação económica ou incapacidade.

Justificação:
Esta petição propõe simplesmente alterar a palavra “para” 

por “com”, a reflectir que os membros clérigos são parceiros 
em ministério com os leigos de todos os grupos marginalizados.

¶335 .a .

Número de petição: 60371-MH-¶335.a-G; Cape, Kim 
- Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Perguntas para o exame de ordenação - 
Presbíteros

Apagar ¶ 335 a) (5)
¶ 335 a) Teologia . . .
 (4) . . . tem afectado por esta compreensão? 
(5) Como a prática do ministério tem enriquecido sua 

compreensão sobre o sentido e o significado dos sacramen-
tos? 

b) Vocação . . .

Justificação:
A pergunta ¶ 335 a) (5) é redundante com  ¶ 335 a) (1) (f), 

por isso deve ser retirada. Manter ¶ 335 a) (1) (f).

¶335 .d .

Número de petição: 60372-MH-¶335.d; Cape, Kim - 
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Requisitos educacionais para a  
ordenação dos presbíteros

Emendar ¶ 335 (d)
¶ 335. Requisitos para a admissão à plena conexão e or-

denação como Presbítero—
. . . (d) requisitos educacionais em todo caso deve in-

cluir conclusão graduação básica de estudos de teologia da 
fé Cristã conforme indicado em ¶ 324.4 (a). um mínimo de 
dois semestres ou três quartos de hora em cada um dos cam-
pos da história dos Metodistas Unidos, doutrina e política, 
desde queUm candidato possa preencher estes requisitos  da 
história dos Metodistas Unidos, doutrina e política ao fazer 
um programa de estudo independente oferecido e administra-
do pela Junta Geral de Educação Superior e Ministério (ver 
¶1421.3d); satisfazer a junta . . .

Justificação:
Esclarecer que candidatos para a ordenação de pres-

bíteros devem concluir a graduação básica de estudos de teo-

logia como parte de seus requisitos educacionais para a orde-
nação e que a história, a doutrina e a política dos Metodistas 
Unidos pode ser feita para além do trabalho de graduação.

¶337 .3 .

Número de petição: 60373-MH-¶337.3-G; Cape, Kim 
- Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Retirar Diáconos da descrição  
do Ministério de Extensão

Emendar ¶ 337.3 e 337.3b)
¶ 337. 3. Presbíteros e diáconos, membros associados,  

membros à prova presbíteros à prova, e pessoas licenciadas 
para o ministério pastoral podem ser nomeados . . .

 b) Diáconos em associação à prova e plena conexão po-
dem ser nomeados para nomeações para além da igreja local 
que estenda o testemunho e o serviço do amor e da  justiça 
de Cristo em um ministério para a comunidade e para a igre-
ja. Este ministério conecta a comunidade e a igreja e prepa-
ra todos os Cristãos a satisfazerem seu próprio chamado ao 
serviço Cristão. Ver ¶ 326, 328, 329, 331 para informações 
específicas sobre estes ministérios. 

Justificação:
¶ 337.3 se refere às nomeações dos presbíteros, não 

diáconos. ¶ 331, é o parágrafo diferente para nomeações de 
diáconos, e aquele parágrafo inclui nomeações para além da 
igreja local. 

¶337 .3 .

Número de petição: 60654-MH-¶337.3-G; Miles, Rebekah 
L. - Dallas, TX, EUA.

Nomeações para contextos académicos 

Emendar ¶ 337.3 por acréscimo 
[O novo texto seria inserido entre o 337.3b atual e o 

337.3c atual tornar-se-ia um novo 337.3c, com o 337.3c atual 
a ser renumerado para se tornar no 337.3d.]

c) Os presbíteros podem ser nomeados para ministérios 
de extensão que incluem nomeações como estudantes em 
programas de doutorandos, que poderão levar a nomeações 
em contextos académicos, como instrutores ou professores 
em faculdades, universidades e escolas de teologia afiliadas 
com a Igreja Metodista Unida. Os presbíteros podem também 
ser nomeados para ministérios de extensão, incluindo serviço 
como instrutores, professores ou administradores em facul-
dades, universidades e escolas de teologia afiliadas com a  
Igreja Metodista Unida.

c) d) Todas as pessoas nestas nomeações . . . 
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Justificação:
Esta petição iria incentivar o fortalecimento  das relações 

entre a Igreja Metodista Unida e as várias escolas, faculdades, 
universidades e escolas de teologia que estão afiliadas  com 
a Igreja conforme estipulado na disciplina (¶ 1414.1). Tam-
bém poria o ¶ 337.3 em conformidade com ¶¶ 343.1, 343.3, 
e 344.1

¶338 .2 .

Número da petição: 60126-MH-¶338.2-G; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Limites de Itinerância Auto-impostos

Alterar o ¶ 338.2 da seguinte forma:
Por iniciativa do/a bispo/a e do gabinete ou, a pedido 

deste/a, ou quando ele/ela tenha declarado por escrito que a 
itinerância é limitada devido a constrangimentos familiares 
temporários, um Presbítero, um Presbítero interino, ou mem-
bro associado, poderá receber menos do que a nomeação a 
tempo inteiro sob condições estipuladas neste parágrafo . . .

Justificação:
Por vezes, o clero impõe limites na sua disponibilidade 

de itinerância devido ao emprego do cônjuge, à necessidade 
de manter as crianças numa determinada escola ou consider-
ações familiares similares. Quando o clérigo declara que ess-
es constrangimentos familiares limitam a sua disponibilidade 
para se deslocar, esta alteração permitirá ao bispo . . .

¶338 .2

Número de petição: 60374-MH-¶338.2-G; Cape, Kim 
- Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Nomeação a tempo parcial

Emendar ¶ 338.2 
¶ 338.2. Serviço a tempo parcial—Ocasionalmente, um 

serviço a tempo parcial é solicitado por, ou requisitado de 
um presbítero, presbítero à prova ou membro associado. Um 
membro do clero pode ser nomeado por aumentos de um 
quarto, metade, ou três quartos de tempo pelo bispo para um 
serviço a tempo parcial sem perda dos direitos essenciais ou 
do estado de membro na conferência anual. Departamento de 
Ministério Ordenado—as nomeações aprovadas além da igre-
ja local podem ser para serviço a tempo parcial. Por iniciativa 
do bispo e do gabinete, ou a seu pedido, um presbítero, um 
presbítero à prova ou um membro associado, pode receber 

uma nomeação a tempo parcial sob as condições estipuladas 
neste parágrafo.21 Um serviço a tempo parcial deve significar 
um montante especificado de tempo parcial, acordado pelo 
bispo e pelo gabinete, pelo membro do clero e pela conferên-
cia anual de Junta de Ministério Ordenado que está dedicada 
ao trabalho do ministério no campo de trabalho para o qual 
a pessoa é nomeada pelo bispo. Por iniciativa do bispo e do 
gabinete ou por sua própria iniciativa, o membro do clero 
pode ser nomeado por aumento de um quarto, metade, ou três 
quartos de tempo pelo bispo para um serviço a tempo parcial 
sem perda dos direitos essenciais ou estado de membro na 
conferência anual. Departamento de Ministério Ordenado—
as nomeações aprovadas além da igreja local podem ser para 
um serviço a tempo parcial. 

a) A nomeação para um serviço a tempo parcial não é 
uma garantia, mas pode ser feita pelo bispo, desde que as se-
guintes condições sejam obedecidas: sob as seguintes circun-
stâncias: 

(1) Itinerância limitada—Um serviço a tempo parcial 
pode ser concedido—mas não garantido—quando um pres-
bítero, um presbítero à prova ou um membro associado de-
clarou por escrito que a itinerância é limitada devido à re-
strições temporárias. O membro do clero deve apresentar 
uma declaração escrita ao bispo e ao presidente da Junta de 
Ministério Ordenado antes da sessão da conferência anual na 
qual a nomeação é feita.

(2) Auto-iniciado—a) O presbítero   ordenado, o presbíte-
ro à prova ou o membro associado que procura um serviço a 
tempo parcial deveriadeve apresentar um pedido escrito ao 
bispo e ao presidente da Junta de Ministério Ordenado pelo 
menos 90 dias antes da sessão de conferência anual na qual a 
nomeação é feita. Excepções ao limite de 90 dias devem ser 
aprovadas pelo gabinete e pela comissão executiva da Junta 
do Ministério Ordenado.

 (3) Iniciado pelo Bispo—b) Para fins missionários, O 
bispo pode nomear um presbítero ordenado, um presbítero à 
prova O bispo pode nomear um presbítero, um presbítero à 
prova, ou um membro associado por um serviço a tempo par-
cial. O membro do clero deverá ser notificado pelo menos 90 
dias antes da conferência anual na qual a nomeação será feita 
antes do término final da nomeação actual . Atenção especial 
deverá ser dada para garantir que os valores da itinerância 
aberta sejam preservados. 

b) Provisões para as nomeações a tempo parcial
(1) Após a consulta adequada, conforme estabelecido em 
¶¶ 338 e 425-429, e mediante a recomendação conjunta 

do gabinete e da Junta do Ministério Ordenado, a categoria 
de tempo parcial deverá ser confirmada por dois terços de vo-
tos dos membros do clero em conexão plena da conferência 
anual. 

d) (2) A re-nomeação para serviço a tempo parcial deve 
ser solicitada pelo presbítero ordenado, pelo presbítero à pro-
va ou pelo membro associado e aprovada anualmente pelo 
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bispo e pelo gabinete e não deverá ser concedida para além 
do total de oito anos, excepto por três quartos do total de vo-
tos dos membros do clero em conexão plena da conferência 
anual. 

e) (3) Presbíteros ordenados  Presbíteros . presbíteros à 
prova, e membros associados a receberem a nomeação para 
serviço a tempo parcial permanecem dentro da itinerância e, 
como tal, continuam disponíveis, sob consulta com o bispo 
e o gabinete, para a nomeação de serviço a tempo inteiro. 
Um pedido escrito para retornar à nomeação a tempo inteiro 
deverá ser feito ao bispo e ao gabinete pelo menos seis meses 
antes da sessão de conferência anual na qual a nomeação será 
feita. 

f) (4) O bispo pode fazer nomeações  ad interimpara 
serviço a tempo parcial mediante a solicitação do presbítero 
ordenado, presbítero à prova, ou membro associado após a 
consulta conforme especificado em ¶ 424-428 e mediante a 
recomendação do gabinete e da comissão executiva da Junta 
do Ministério Ordenado, o mesmo a ser accionado pela próx-
ima sessão regular da conferência anual.22

Justificação:
Oferece uma opção para itinerância limitada devido às 

restrições temporárias do clero. Além disso, permite a flexibi- 
lidade nas nomeações devido às circunstância missionárias.

¶338 .4 .

Número de petição: 60192-MH-¶338.4-G; Epler, Neil C. - 
Montgomery, AL, EUA pela Conferência Anual do Alabama 
- Flórida Ocidental.

Sistema Itinerante

Emenda ¶ 338.4 
Os membros associados, os membros provisórios, ou os 

membros de pleno direito podem ser nomeados para frequen-
tar qualquer escola, faculdade ou seminário teológico listados 
pelo Senado Universitário aprovado pela Junta de Conferên-
cia do Ministério, ou participar de um programa de educação 
pastoral clínica, num ambiente acreditado pela Associação de 
Educação Pastoral Clínica ou por outra agência de acreditação 
aprovado pela JGESM Junta de Conferência do Ministério. 

Justificação:
 A petição permitirá que a Junta de Conferência do 

Ministério aprove nomeações para frequentar qualquer esco-
la, faculdade ou seminário teológico ou qualquer programa de 
educação pastoral clínica. A alteração permitirá uma aproxi-
mação contextual ao ministério, provendo cada Conferência 
Anual de flexibilidade no que se refere à formação . . .

¶339

Número de petição: 60375-MH-¶339-G; Cape, Kim - 
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Categorias e definição de pastor

Emendar ¶ 339

¶ 339. Definição de pastor—Um pastor é um presbítero 
ordenado, diácono à provadiácono probatório (de acordo com 
o Livro de Disciplina de 1992), membro associado, presbítero 
à prova, ou pessoa licenciadapastor local aprovado por voto 
na sessão do cleropelos membros do clero em plena conexão 
. . .

Justificação:
Esclarece as categorias do ministério que servem como 

pastores e são definidas desta forma pela igreja. Amplia a 
definição para incluir os membros associados e presbíteros 
à prova. Apaga as palavras redundantes relativas à sessão do 
clero (¶ 605.7) e esclarece que isto é um voto da sessão do 
clero.

¶340 .

Número de petição: 60490-MH-¶340-G; Hagiya, Grant 
J. - Des Moines, WA, EUA para a Comissão de Estudo do 
Ministério.

Estudo do Ministério – Clarificar as relações 
entre a ordenação e os sacramentos

Alterar o ¶ 340.
¶ 340. Responsabilidades e deveres dos presbíteros e dos 

pastores licenciados— 
1. Responsabilidades e deveres gerais: As responsabili-

dades dos presbíteros derivam da autoridade dada pela orde-
nação. Os presbíteros têm um ministério de quatro vertentes: 
Palavra, Sacramento, Ordem e Serviço. Os pastores licencia-
dos partilham com os presbíteros as responsabilidades e os 
deveres de um pastor para este ministério de quatro vertentes, 
dentro do contexto da respectiva nomeação.  servindo na igre-
ja local e em ministérios de extensão em testemunho e serviço 
do amor e da justiça de Cristo. Os presbíterosAmbos estão 
autorizados a pregar e ensinar a Palavra, prestar cuidados 
pastorais e de aconselhamento, administrar os sacramentos e 
ordenar a vida da igreja para o serviço em missão e ministério 
como pastores, superintendentes e bispos. Servem na igreja 
local, em ministérios de extensão e noutros contextos em te-
stemunho e serviço do amor e da justiça de Cristo. 

a. Autoridade nos ministérios da Palavra—Os presbíteros 
de filiação provisória e os pastores licenciados estão autor-
izados a prestar ministérios da Palavra dentro dos limites da 
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respectiva nomeação. Os presbíteros em plena conexão estão 
autorizados a prestar ministérios da Palavra através da conex-
ão metodista unida em todo o mundo.

b. Autoridade para administrar e presidir à celebração dos 
sacramentos—Os presbíteros estão autorizados a administrar 
os sacramentos (¶ 332.3). Os pastores licenciados estão au-
torizados a presidir à celebração dos sacramentos dentro do 
contexto das respectivas nomeações.

c. Autoridade para ordenar a vida da igreja—Os pres-
bíteros estão autorizados a ordenar a vida da igreja para 
serviço em missão e ministério. Os pastores licenciados estão 
autorizados a ordenar a vida da igreja dentro dos limites das 
respectivas nomeações e, conforme estipulado na Disciplina, 
em funções de liderança de servidão dentro da conferência 
anual. Os presbíteros em plena conexão também estão autor-
izados a ordenar a vida da igreja ao servirem como superin-
tendentes ou bispos.

2. Os pastores licenciados partilham com os presbíteros 
as responsabilidades e os deveres de um pastor para este 
ministério de quatro vertentes, no contexto da respectiva no-
meação. Responsabilidades e deveres específicos— 

. . .
b) Sacramento: (1) Administrar ou presidir à celebração 

dos sacramentos de baptismo e  da Ceia do Senhorda Sagrada 
Comunhão de acordo com os preceitos de Cristo. 

. . .
b) (e) Trabalhar com os diáconos a fim de seleccionar e 

formar diáconos e membros leigos para servir os elementos 
da sagrada comunhão a pessoas ausentes do culto aquando da 
celebração da Comunhão. 

b) (2) Incentivar a utilização privada e congregacional de 
outros meios de graça, incluindo, entre outros, os especifi-
cados pelos Wesleys nas Regras Gerais: o culto público de 
Deus, o ministério da Palavra lido ou exposto, a oração em 
família e privada, o estudo das Escrituras e o jejum ou a ab-
stinência.

. . .

Justificação:
Consultar o Relatório do Estudo do Ministério, Secção 

VI—Liderança e a natureza da ordenação, Número 2—Clari-
ficar as relações entre a ordenação e os sacramentos.

¶340 .2a3a .

Número de petição: 60639-MH-¶340.2a3a-G; Wofford, 
James C. - Henderson, KY, EUA. 2 Petições similares

Matrimónio dentro da IMU

Emendar ¶ 340.2.a.(3)(a) conforme o seguinte:
Realizar a cerimónia do matrimónio após devido acon-

selhamento com as partes envolvidas e de acordo com  as 
leis estatais e regras da Igreja Metodista Unida. A decisão de 

realizar a cerimónia caberá exclusivamente ao pastor. O pas-
tor não irá agir como signatário legal da licença matrimonial 
estatal; em vez disso, o pastor da Igreja Metodista Unida iria 
emitir um Convénio da Igreja do Certificado Matrimonial e 
introduzir a informação do matrimónio na base de dados da 
igreja para a posteridade. 

Justificação:
Afirmamos que o casamento na Igreja Metodista Uni-

da deverá refletir a relação entre Cristo e a Igreja. Com a 
definição de matrimónio em questão nas várias leis estatais 
e federais, bem como nas entidades governamentais, a Igreja 
precisa de esclarecer a sua autoridade espiritual em relação ao 
convénio do matrimónio. Com . . .

¶340 .2c .

Número de petição: 60640-MH-¶340.2c-G; Marden, Bonnie 
- Chelmsford, MA, EUA.

Responsabilidade financeira

Emendar ¶ 340.2.c.(2)(c):
Proporcionar liderança para o ministério de financia-

mento da congregação. Para garantir os cuidados de esta-
do de membro incluindo conformidade com os requisitos 
de documentação de donativos para caridade e fornecer os 
cuidados pastorais adequados, o pastor, em cooperação com 
o secretário financeiro, deve ter acesso a e ter a responsabili-
dade da representação profissional dos registos de donativos 
congregacionais. 

Justificação:
Dar é parte do nosso convénio de estado de membro com 

Deus e com a Igreja, o que merece a representação pruden-
te por pastores e secretárias financeiras. A liderança pastoral 
para os cuidados de membros, vitalidade congregacional e 
capacidade de missão melhora significativamente quando as 
congregações incluem o pastor na representação das relações 
de donativos e partilha de conhecimento sobre os recursos 
congregacionais. 

¶341 .6 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60787-MH-¶341.6-G; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, EUA para a Conferência Anual da 
Califórrnia-Pacífico. Beard, Janet - Minneapolis, MN, EUA 
para a Conferência Anual de Minnesota. Jensen, Diane - Ft. 
Calhoun, NE, EUA para a Conferência Anual de Great Plains. 
Ryder, Jack E. - LaGrange Park, IL, EUA para a Conferência 
Anual de Illinois do Norte. 999 Petições similares

Eliminação

Apagar ¶ 341.6.
Cerimónias que celebrem uniões homossexuais não serão 
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realizadas pelos nossos ministros e não serão realizadas nas 
nossas igrejas.

Justificação:
O clero MU não deve ser requisitado, mas autorizado 

para oficializar os serviços do casamento Cristão à todos os 
casais preparados, independentemente de sua orientação sex-
ual. A proibição actual coloca alguns cleros MU em posições 
de violação de suas integridades ministeriais, consciência 
Cristã, chamado pastoral, ao negar aos casais do mesmo sexo 
a oportunidade de casarem em suas igrejas.

¶341 .6 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60788-MH-¶341.6-G; .Barker, Amy 
Valdez - Chicago, IL, EUA para a Mesa Conexional. 
Buchner, Gregory L. - Grand Rapids, MI, EUA para a 
Conferência Anual de Michigan Oeste. Sachen, Kristin L. - 
Cidade de Nevada, CA, EUA para a Conferência Anual de 
Califórnia-Nevada. 7 Petições similares

Uma terceira via - Retirar a proibição

Emendar ¶ 341.6 conforme indicado a seguir:
¶ 341.6. Cerimónias que celebrem uniões homossexu-

ais não serão realizadas pelos nossos ministros e não serão 
conduzidas em nossas igrejas casamentos entre duas pessoas 
comprometidas uma com a outra conforme ¶161.B podem ser 
realizadas pelos pastores da Igreja Metodista e outras pessoas 
autorizadas no Livro de Disciplina somente com o seguimen-
to do processo conforme ¶ 340.2.a)(3)(a).

Justificação:
Esta mudança acaba com os julgamentos da Igreja so-

bre a homosexualidade, e retém a autoridade da conferência 
anual em discernir a adequação para ordenação. Os bispos 
retêm a autoridade para as nomeações. O clero e as igrejas 
locais continuarão a ter o direito à consulta nos processos de 
indicação. O clero determinará quem deve casar com quem.

¶341 .6 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60789-MH-¶341.6-G; Perez, Lyssette N. 
- Rockaway, NJ, EUA para a IMU da Equipa dos Ministérios 
de Reconciliação Rockaways.

Conduta não autorizada

¶ 341.6. Cerimónias que celebrem uniões homossexuais 
não serão realizadas pelos nossos ministros e não serão re-
alizadas nas nossas igrejas. Em locais onde o casamento do 
mesmo sexo é legalizado, pastores e igrejas locais estão au-
torizados a conduzir estas cerimónias, em concordância com 
suas consciências e crenças estabelecidas. Nenhum pastor 

pode ser forçado a conduzir uma cerimónia destas contra sua 
consciência e crenças. E nenhuma igreja local pode ser  força-
da a conduzir uma cerimónia destas contra sua consciência 
declarada conforme oficialmente aprovada pelo órgão de gov-
erno adequado.

¶341 .6 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60790-MH-¶341.6-G; Beard, Janet 
- Minneapolis, MN, EUA para a Conferência Anual de 
Minnesota.

Conduta não autorizada

Emendar ¶ 341.6 do Livro de Disciplina ao adicionar o 
seguinte ao texto existente:

¶ 341.6. Cerimónias que celebrem uniões homossexuais 
não serão realizadas pelos nossos ministros e não serão real-
izadas nas nossas igrejas, excepto onde autorizado por voto 
na conferência anual onde o membro do clero está designa-
do ou onde a igreja estiver localizada; ou por dois terços dos 
votos na conferência da igreja onde o membro do clero está 
designado.

Justificação:
Nossos Princípios Sociais nos imploram “a não rejeitar 

rejeitar ou condenar os membros e amigos gays e lésbicas” e 
nos comprometem “a estar em ministério para e com todas as 
pessoas”. Muitos pastores e congregações acreditam que este 
ministério inclui oferecer bênçãos aos relacionamentos sérios 
do mesmo sexo, e onde legalizado, o casamento do mesmo 
sexo.

¶341 .6 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60791-MH-¶341.6-G; Barker, Jill - 
Washington, DC, EUA.

Conduta não autorizada

Emendar ¶ 341.6:
¶ 341.6 Conduta não autorizada—Cerimónias que ce-

lebrem uniões homossexuais não serão realizadas pelos 
nossos ministros e não serão realizadas nas nossas igre-
jas. Não obstante o referido, nas jurisdições civis onde 
casais homossexuais obtiveram o direito ao casamento ou 
união civil, as cerimónias a celebrarem estes casamentos 
ou uniões podem ser conduzidas em nossas igrejas e por 
nossos ministros, sendo a decisão de direito e responsab-
ilidade do pastor.

Justificação:
Numa sociedade civil democrática as autoridades defi-

nem os direitos civis dos cidadãos. Somos uma igreja global 
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e reconhecemos que as leis seculares diferem com relação ao 
casamento. Estas diferenças têm um impacto na nossa igre-
ja. Esta abordagem moderada permite os pastores a opção de 
desempenhar cerimónias onde é legalizado, se assim eles es-
colherem.

¶341 .6 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60792-MH-¶341.6-G; Tyler, Linda S. - 
Conway, AR, EUA. 3 Petições similares

Conduta não autorizada

Emendar ¶ 341.6:
Cerimónias que celebrem uniões homossexuais não serão 

realizadas pelos nossos ministros e não serão realizadas nas 
nossas igrejas. Um membro do clero pode, mas não é obriga-
do a tal, desempenhar uma cerimónia de casamento ou uma 
cerimónia de união civil para pessoas do mesmo género cujo 
casamento ou união civil é permitido por lei na jurisdição sec-
ular onde a cerimónia é conduzida.

Justificação:
Esta emenda apaga a linguagem do ¶ 341.6 actual e sub-

stitui com uma linguagem que permite a um membro do clero 
desempenhar uma cerimónia de casamento entre pessoas do 
mesmo género se o casamento ou a união civil for permitido 
na jurisdição onde a cerimónia é conduzida. 

¶341 .6 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60906-MH-¶341.6-G; Hodge, Jeff - 
Syracuse, NY, EUA para a Conferência Anual da Alta de 
Nova Iorque.

Conduta não autorizada

Alterar o ¶ 341.6 conforme se segue:
As cerimónias de celebração de uniões homossexuais 

não serão oficiadas pelos nossos ministros nem realizadas 
nas nossas igrejas., excepto nas jurisdições ou conferências 
centrais que tenham determinado que tal celebração pode ser 
oficiada pelos ministros dessa jurisdição ou conferência cen-
tral e/ou ser realizada nas igrejas dentro dessa jurisdição ou 
conferência central.

Sem prejuízo do disposto, um ministro não será obrigado 
a celebrar uniões homossexuais ou cerimónias de casamento 
entre pessoas do mesmo sexo simplesmente por estar a servir 
uma igreja situada numa jurisdição ou conferência central que 
tenha permitido tal celebração pelos respectivos ministros.

Justificação:
As divisões profundas relativamente à possibilidade 

de os ministros terem permissão para oficiar cerimónias 
de celebração de uniões homossexuais e casamentos entre 
pessoas do mesmo sexo ou de estas cerimónias serem per-
mitidas nas instalações da igreja são claramente demon-
stradas pelo número crescente de incidentes de desobe-
diência eclesiástica resultantes em julgamentos públicos e 
desvio de recursos . . .

¶341 .7 .

Número de petição: 60649-MH-¶341.7-G; Case, Riley B. - 
Kokomo, IN, EUA.

Novo baptismo

Eliminar a primeira frase de ¶ 341.7
 7.  Nenhum pastor voltará a ser baptizado. A prática de 

novo baptismo não . . .

Justificação:
Conforme mencionado, um pastor é responsável para car-

gos para “novo baptismo”. Para começar, existem demasiadas 
áreas de indefinição sobre o que constitui um baptismo váli-
do. Melhor para viver com ambiguidade.

¶342 .

Número de petição: 60501-MH-¶342-G; Hagiya, Grant 
J. - Des Moines, WA, EUA para a Comissão de Estudo do 
Ministério.

Estudo do Ministério – Reformular o processo de 
ordenação – Apoio para presbíteros

Alterar o ¶ 342. 
¶ 342. Apoio para presbíteros em plena conexão no-

meados para cargos pastorais—Para reforçar a eficiência do 
sistema conexional, a assunção das obrigações do ministério 
itinerante requer, após a admissão nos locais de conexão de 
destino, que a Igreja assuma a obrigação de providenciar o 
apoio adequado para todo o ministério da IgrejaA Igreja tem 
a obrigação de apoiar o ministério itinerante como forma de 
reforçar a eficácia do seu sistema conexional (¶ 620). A Igreja 
deve providenciar, e o ministro ordenado tem o direito de re-
ceber, uma remuneração equitativa não inferior à estabelecida 
pela conferência anual para membros do clero de acordo com 
o disposto no ¶ 625.3.

1. Apoio para presbíteros em plena conexão nomeados 
para missões pastorais que prestem serviço a tempo inteiro—
Cada presbítero em plena conexão numa conferência anual 
de boa reputação que seja nomeado para prestar serviço a 
tempo inteiro ao abrigo do disposto no ¶ 338.1 terá direito a 
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reivindicar à conferência o Fundo de Remuneração Equitativa 
e a receber uma remuneração base não inferior à estabelecida 
pela conferência anual para indivíduos a tempo inteiro. 

2. Apoio para presbíteros ordenados nomeados para 
missões pastorais que prestem serviço a tempo parcial— 
Cada presbítero em plena conexão de boa reputação que seja 
nomeado pelo bispo para prestar serviço a tempo parcial ao 
abrigo do disposto no ¶ 338.2 terá direito a reivindicar à con-
ferência o Fundo de Remuneração Equitativa em incrementos 
de um quarto de acordo com as directrizes estabelecidas pela 
comissão da conferência anual sobre remuneração equitativa. 

3. Sem prejuízo do disposto em contrário no presente, 
os subsídios concedidos a ministros ordenados a presbíteros, 
para além da remuneração monetária, ao abrigo dos programas 
de subsídios administrados pela Junta Geral de Pensões e 
Benefícios de Saúde podem ser diferentes para ministros or-
denados para presbíteros que sirvam como pastores a tempo 
inteiro em missões locais e para ministros ordenados para 
presbíteros que sirvam outros tipos de nomeações. 

4. Nenhum pastor terá direito a reivindicar a remuneração 
base não paga junto de qualquer igreja ou missão servida de-
pois de ter cessado a conexão pastoral com a mesma.

Justificação:
Consultar o Estudo do Ministério, Secção VI—Lider-

ança e a natureza da ordenação, Número 3—Reformular o 
processo de ordenação. Esta petição centra-se no apoio para 
presbíteros.

¶344 .1 .

Número de petição: 60641-MH-¶344.1-G; Baumgardner, 
Karl - Fountain Valley, CA, EUA.

Ministério do campus

Emendar Disciplina ¶ 344.1 adicionando uma nova sub-
secção e) conforme se descreve:

 ¶ 344. Disposições para nomeação para ministérios de 
extensão— . . .

1. Categorias de nomeação— . . .
a) . . .
b) . . .
c) . . .
d) . . .
e) Todo o clérigo recentemente nomeado para posições 

principalmente focadas no ministério do campus devem afir-
mar ao bispo que, durante o seu serviço no ministério do 
campus, irão ensinar aos estudantes que o celibato quando 
solteiros e fidelidade no matrimónio são bons limites de Deus 
para o comportamento sexual.

Justificação:
O foco aqui NÃO recai sobre a homossexualidade. Com a 

imprensa, pressão dos colegas, cultura e banalização do corpo 
e contrária aos nossos valores cristãos, se nem os nossos min-
istros incentivarem os nossos estudantes a valorizar as boas 
normas de Deus para o controlo sexual, quem o poderá fazer?

¶346 .1 .

Número de petição: 60655-MH-¶346.1-G; Bartlett, Laura 
Jaquith - Eagle Creek, OR, EUA.

Adicionar o requisito de Conferência do Cargo 
afiliada na conferência anual doméstica

Emendar ¶ 346.1 adicionando uma frase conforme se de-
screve:

1. O clérigo ordenado ou membros provisórios de out-
ras conferências anuais ou outras denominações metodis-
tas- Com aprovação e consentimento . . . Essas atribuições 
são renováveis anualmente. O clérigo nessas nomeações deve 
manter uma relação de Conferência do Cargo afiliada com 
uma igreja local na sua conferência anual doméstica. Além 
disso, deve ser da responsabilidade . . .

Justificação:
O clérigo nomeado para outras conferências anuais per-

dem frequentemente o sentido de conexão e responsabilidade 
com a sua conferência anual doméstica. Manter uma relação 
de Conferência do Cargo afiliada ajuda a fornecer linhas 
claras de responsabilidade e comunicação com a conferência 
anual, em que a pessoa do clérigo se mantém responsável pela 
sua conduta ministerial, estado de membro e ordenação.

¶347 .

Número de petição: 60376-MH-¶347-G; Cape, Kim - 
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Alinhamento do processo de transferência  
para outras denominações

Emendar ¶ 347 ao inserir o ¶ 348.2 actual após o ¶ 347.5 
actual e depois apagar o ¶ 348

¶ 347. . . .
. . . 6. Após as ordens de um ministro ordenado de outra 

igreja terem sido devidamente reconhecidas, e o ministro 
tiver sido aprovado como estado de membro total, os cer-
tificados de ordenação desta igreja serão devolvidos ao min-
istro com a seguinte inscrição escrita legivelmente na parte 
de trás: 
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Estas ordens são reconhecidas pela _________ Con-
ferência anual da Igreja Metodista Unida, ao _____ dia de 
__________ , _____ [ano]..   __________________________,

 ________________________________,_Presidente 
 __________________________, Secretário 

O ministro ordenado ganhará também um certificado de 
reconhecimento das ordens assinado pelo bispo. 

¶ 348. Reconhecimento das ordens eclesiásticas de 
outras denominações—1. Membros do clero de outras de-
nominações podem ter as suas ordens reconhecidas pelos 
membros do clero em plena conexão da conferência anual 
depois de analisadas as suas credenciais pelo bispo e Jun-
ta do Ministério Ordenado. Antes da admissão à filiação na 
conferência anual, este reconhecimento das ordens pode ser 
dada após recomendação do bispo e da Junta do Ministério 
Ordenado. 

2. Quando as ordens de um ministro ordenado de outra 
igreja tiverem sido devidamente reconhecidas, os certificados 
de ordenação desta igreja serão devolvidos ao ministro com a 
seguinte inscrição escrita legivelmente na parte de trás: 

Estas ordens são reconhecidas pela _________ Con-
ferência anual da Igreja Metodista Unida, ao _____ dia de 
__________ , _____ [ano].   __________________________, 
Presidente 

 __________________________, Secretário 
O ministro ordenado ganhará também um certificado de 

reconhecimento das ordens assinado pelo bispo.

Justificação:
O reconhecimento das ordens indica a transferência de 

estatuto de membro de um membro do clero para a IMU. 
Membros do clero que não estão a ser transferidos servem sob 
¶ 346 sem ter as ordens reconhecidas. Esta petição esclarece 
que o processo correcto é seguido ao reconhecer as ordens 
como o último passo no processo de transferência como indi-
cado em ¶ 347.

¶347 .1 .

Número de petição: 60193-MH-¶347.1-G; Epler, Neil C. - 
Montgomery, AL, EUA pela Conferência Anual do Alabama 
- Flórida Ocidental.

Transferir

Alterar parágrafo ¶ 347 .1 

1. De Outras Conferências Anuais—O clero ordenado 
ou membros provisórios de outras conferências anuais da 
Igreja Metodista Unida podem ser recebidos, por transferên-
cia, como provisórios, ou no estado de membro total, com o 
consentimento dos bispos envolvidos. Antes da transferência, 
deve ser efectuada uma consulta com o presidente ou comité 

executivo da Junta do Ministério Ordenado. A recomendação 
do comité executivo da Junta do Ministério e a aprovação da 
sessão clériga devem acontecer antes da transferência. 

Justificação:
A petição necessita de aprovação do pedido de trans-

ferência de um clérigo para uma outra conferência anual 
como membro provisório ou total, dado pelo Comité Executi-
vo da Junta do Ministério da Conferência e da sessão clériga 
da conferência anual, para estar em conformidade com o ¶ 33 
Artigo II do Livro de 2012 . . .

¶347 .1 .

Número de Petição: 61010-MH-¶347.1-G; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, EUA.

Solução Jurisdicional Orgânica –  
Transferência do Clero

Emendar: ¶ 347 .  Transferências—1. De Outras Con-
ferências Anuais—Os membros clericais ordenados ou pro-
visionais de outras conferências anuais da Igreja Metodista 
Unida podem ser recebidos por transferência para estado de 
membro provisório ou em plena conexão com o consentimen-
to dos bispos envolvidos. Se membro do clero ordenado ou 
provisional registar uma objecção moral às normas do clero 
da conferência jurisdicional da qual faz parte a sua conferên-
cia anual de estado de membro, não será necessário consenti-
mento por parte do bispo supervisor para a transferência para 
uma conferência anual de outra jurisdição, desde que esta ob-
jecção moral seja registada por escrito no prazo de seis meses 
a contar do encerramento da conferência jurisdicional.  Antes 
da transferência, deve ser efectuada uma consulta junto do 
presidente ou comité executivo da Junta do Ministério Orde-
nado. 

Justificação:
Este é apenas um item de uma ordem de trabalhos legis-

lativa maior para atingir a unidade amigável na IMU através 
da “Solução Jurisdicional Orgânica”. Este item permite ao 
clero transferir para uma conferência de outra jurisdição sem 
interferência no caso de existir uma violação de consciência 
com as normas do clero da sua jurisdição. Consultar jurisdic 
tionalsolution.org.

¶347 .3a .

Número de petição: 60642-MH-¶347.3a-G; Girrell, Rebecca 
- Lebanon, NH, EUA.
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Reduzir a divulgação médica inadequada e 
discriminação - Transferências

Emendar Livro da Disciplina ¶ 347.3.a (Transferência de 
outras denominações) conforme se descreve: 

3. De outras denominações—a) Por recomendação da 
Junta do Ministério Ordenado, os membros do clérigo em 
conexão total podem reconhecer as ordens do clérigo orde-
nado de outras denominações e recebê-las como membros 
provisórios ou pastores locais. Devem apresentar as suas cre-
denciais para exame do bispo e Junta do Ministério Ordenado 
e garantir a sua fé e experiência cristã. Devem prestar prova 
do seu acordo com e vontade em apoiar e manter a doutrina, 
disciplina e política Metodista Unida e apresentar  atestado 
favorável de um médico, conforme descrito em ¶ 324.8  cer-
tificado de bom estado de saúde no formulário prescrito por 
um médico aprovado pela Junta do Ministério Ordenado. 

Justificação:
Substitui o formulário de saúde com um atestado de um 

médico, eliminando a elevada possibilidade de a informação 
confidencial ser divulgada em violação à privacidade do in-
divíduo. Refere-se à não discriminação por incapacidade/
diagnóstico para os que pretendem estado de membro pro-
visório, tornando a política mais consistente.

¶347 .5 .

Número de petição: 60719-MH-¶347.5-G; Smith, Jeremy - 
Portland, OR, EUA.

Retenção da Autoridade AC em reconhecer a 
ordenação

Emendar ¶ 347.5 como se segue:
Transferência para outras denominações.
5) O membro do clero ordenado a buscar admissão em 

uma conferência anual com credenciais de outra denomi-
nação que tenha já antes desistido da filiação na relação efec-
tiva numa conferência anual da Igreja Metodista Unida ou um 
dos seus antigos predecessores não será admitido nem read-
imitido sem o consentimento da a receber a recomendação da 
conferência anual de onde saíram ou do seu legal sucessor, ou 
a conferência anual da qual a maior porção de sua conferência 
anterior faz parte tal consentimento tal recomendação a ser 
concedido após recomendação de  a ser enviado de da sua 
Junta do Ministério Ordenado dentro de 180 dias da solici-
tação.

Justificação:
As conferências anuais tem a autoridade única da orde-

nação. A Secção XII inteira prescreve a autoridade à conferên-

cia anual e o bispo a presidir. Requer aprovação transversal da 
conferência para a ordenação é negar esta autoridade. Mudar 
“consentimento” para “recomendação” retém tanto a autori-
dade anual da conferência como a investigação prudente.

¶349 .

Número de petição: 60492-MH-¶349-G; Hagiya, Grant 
J. - Des Moines, WA, EUA para a Comissão de Estudo do 
Ministério.

Estudo do Ministério – Adicionar aconselhamento 
de grupo para pastores locais

Alterar o ¶ 349.3 e 4 
¶ 349.3. A Junta do Ministério Ordenado da conferência 

poderá atribuir um mentor para trabalhar com um indivíduo 
ou com um grupo de pastores locais e/ou membros provisóri-
os.A Junta do Ministério Ordenado atribuirá um grupo de 
aconselhamento do clero, sempre que possível, ou um mentor 
do clero aos pastores locais e membros provisórios. Será ig-
ualmente atribuído um mentor do clero a indivíduos transferi-
dos de outras denominações (¶ 347.3.b).

4. O aconselhamento do clero tem início quando uma 
pessoa recebe a nomeação na qualidade de pastor local ou 
ministro destacado para entrar no serviço provisório membro 
provisório. 

Justificação:
Consultar o Relatório do Estudo do Ministério, Secção 

VII—Apoio à liderança e desenvolvimento através dos camin-
hos para prosperar no ministério ordenado, Número 2b— 
Adicionar o aconselhamento de grupo para pastores locais.

¶349 .1 .

Número de petição: 60491-MH-¶349.1-G; Hagiya, Grant 
J. - Des Moines, WA, EUA para a Comissão de Estudo do 
Ministério.

Estudo do Ministério – Adicionar aconselhamento 
de grupo entre a certificação da candidatura e a 

filiação provisória .

Alterar o ¶ 349.1.
¶ 349.1a) . . . com o coordenador de discernimento vo-

cacional (sempre que designado) e o superintendente distrital  
(¶ 310). Os mentores da candidatura irão trabalhar com o 
candidato até este começar a servir num ministério nomeador 
como pastor local ou ministro destacado.Será atribuído ao 
candidato um mentor de candidatura ou grupos de aconsel-
hamento para se reunirem até o candidato começar a servir 
como pastor local ou membro provisório.
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¶ 349.1b) Os mentores do clero são clérigos em plena 
conexão, membros associados ou pastores locais a tempo in-
teiro que tenham concluído o Plano de Estudos e com for-
mação para proporcionar supervisão e aconselhamento con-
tínuos a pastores locais e membros provisórios em busca de 
ministério ordenado.

Justificação:
Relatório do Estudo do Ministério, Secção VII—Apoio à 

liderança e desenvolvimento através dos caminhos para pros-
perar no ministério ordenado, Número 2a—Adicionar o acon-
selhamento de grupo durante o período entre a certificação da 
candidatura e a filiação provisória.

¶349 .1b .

Número de petição: 60643-MH-¶349.1b-G; Gharky, Dale - 
Mogadore, OH, EUA.

PTLP como Mentor

Emendar ¶ 349.1b:
Os mentores clericais são clérigo em conexão total, mem-

bros associados, ou pastores locais a tempo inteiro  ou tempo 
parcial, e que tenham concluído o Curso do Estudo . . .

Justificação:
Os pastores locais vêm de todos os contextos de vida, 

com uma panóplia de capacidades e contextos educativos. O 
apelo ao ministério para um pastor local em tempo parcial 
não refuta qualquer formação secular, e, na maioria dos casos, 
embora continue a ser bi-vocacional, o pastor local a tempo 
parcial tem uma experiência de vida rica . . .

¶350 .

Número de petição: 60493-MH-¶350-G; Hagiya, Grant 
J. - Des Moines, WA, EUA para a Comissão de Estudo do 
Ministério.

Estudo do Ministério –  
Avaliações periódicas dos clérigos

Alterar o ¶ 350.
Secção XIV. Avaliação da formação contínua para mem-

bros de pleno direito e pastores locais 
¶ 350. Avaliação—A avaliação é um processo contínuo 

para a formação no ministério e na liderança da servidão que 
deve decorrer num espírito de compreensão e de aceitação. 
A avaliação funciona como um processo para pastorespara 
clérigos a fim de avaliar a sua eficácia no ministério e dis-
cernir o chamamento de Deus para continuar no ministério 
ordenado. 1. Para clérigos que sirvam igrejas locais, oO 
superintendente distrital, em consulta com a comissão 

de relações pastor-paróquia, avaliará anualmente a eficá-
cia dos pastoresa eficácia de cada clérigo para o ministério  
(¶¶ 334.2c, 419, 635.2o, r), utilizando os critérios, os proces-
sos e a formação desenvolvidos pelo gabinete e pela Junta 
do Ministério Ordenado. Os pastoresOs clérigos em igrejas 
locais devem participar todos os anos numa avaliação por 
parte da comissão de relações pastor-paróquia para utilização 
numpara melhorar um ministério permanentemente eficaz e 
para identificar a identificação de necessidades e planos de 
educação contínua (¶ 258.2g[5]), utilizando os critérios, os 
processos e a formação desenvolvidos pelo gabinete e pela 
Junta do Ministério Ordenado. O processo de avaliação deve 
incluir a auto-avaliação e os parâmetros apropriados, caben-
do à Junta de Ensino Superior e Ministério fornecer modelos 
para orientar o gabinete e a Junta do Ministério Ordenado no 
processo de avaliação.

2. Os diáconos em nomeações para além da igreja local 
e os presbíteros e pastores locais Os clérigos que sirvam em 
nomeações para ministérios de extensão devem submeter-se 
a avaliação anual por parte dos seus supervisores imediatos, 
participar na auto-avaliação anual e incluir cópias destas 
avaliações no relatório anual apresentado ao respectivo bis-
po, superintendente distrital e à Junta do Ministério Ordenado  
(¶ 344.2a). Quando possível, devemDevem ter uma conversa 
uma conversa anual com o respectivo superintendente distri-
tal acerca do seu ministério.

3. Cada clérigo deve ainda participar num processo de 
seis meses de avaliação e desenvolvimento pessoal e profis-
sional a cada oito anos. O processo será concebido e imple-
mentado pelo gabinete e pela Junta do Ministério Ordenado 
para cada conferência anual em consulta com os Presidentes 
das Ordens dos Diáconos e dos Presbíteros e com a Irman-
dade de Pastores Locais e Membros Associados. O processo 
deve incluir uma revisão formal e uma oportunidade de ren-
ovação aprofundada, como um retiro ou uma série de sessões 
de orientação e aconselhamento.

a. A revisão formal deve incluir uma auto-avaliação, 
parâmetros apropriados aos contextos de ministério para os 
quais os clérigos estão nomeados, observações de tendên-
cias dos oito anos anteriores e revisões ou entrevistas com 
indivíduos próximos do ministério do clérigo entrevistado. 

b. A oportunidade de renovação aprofundada deve ser 
concebida pelo gabinete e pela Junta do Ministério Ordenado 
com um formato apropriado à conferência. As oportunidades 
de renovação devem incluir uma combinação de elementos, 
tais como: tempo reservado a oração e reflexão, reflexão com 
um grupo de aliança, reuniões com um orientador, celebração 
de etapas do ministério e discernimento dos futuros desafios e 
oportunidades do ministério. Quando considerado importante 
para ajudar no processo de avaliação, o gabinete e a Junta do 
Ministério Ordenado poderão solicitar avaliações psicológicas.

c. O superintendente distrital deve rever o portefólio e 
fornecer o relatório inicial da revisão da eficácia ao fim de 
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oito anos. Quando recomendado pelo superintendente distri-
tal, poderá realizar-se uma reunião com o bispo e os membros 
do gabinete.

d. Cada conferência anual deve desenvolver e iniciar um 
plano para essa avaliação até 1 de Janeiro de 2020.

Justificação:
Consultar o Relatório do Estudo do Ministério, Secção 

VII—Apoio à liderança e desenvolvimento através dos 
caminhos para prosperar no ministério ordenado, Número 
3—Avaliações periódicas dos clérigos.

¶351 .

Número de petição: 60494-MH-¶351-G; Hagiya, Grant 
J. - Des Moines, WA, EUA para o Estudo da comissão dos 
ministérios.

Estudo do ministério -reforçar a necessidade  
de aprendizagem e formação vitalícias

Alterar ¶ 351.1, 2, 4, e 6
¶ 351.1. . . . Aí se incluirão criteriosos programas de es-

tudo, focados no desenvolvimento pessoal, periodicamente 
acrescidos, através da participação em actividades organiza-
das de crescimento espiritual e educacional. Estas práticas 
incorporam o ênfase de Wesley no crescimento vitalícia na 
fé, fomentado por práticas espirituais pessoais e participação 
em comunidades aliadas. Cada conferência anual, através dos 
Presidentes das Ordens eclesiásticas e Irmandade ou outros lí-
deres designados pelo bispo, deve fornecer oportunidades de 
enriquecimento espiritual e grupos aliados para os diáconos, 
presbíteros e pastores locais. 

2. A educação contínua dos membros do clero e o cresci-
mento espiritual devem incluir  uma formação profission-
ais licença, pelo menos, uma semana todos os anos e, pelo 
menos, um mês ao longo de um ano de cada quadriénio . . .

3. . . .
4. . . . (e) para outros em ministérios de extensão ou mar-

cações para além da igreja local, com as pessoas apropriadas 
na sua agência.

5. . . .
6. Os membros do clero em ministérios de extensão e 

marcações para além da igreja local devem mostrar . . .

Justificação:
Consulte o Relatório do estudo do ministério, Secção VII 

—Apoio à liderança e desenvolvimento através dos caminhos 
para prosperar no ministério ordenado, Número 1—reforçar a 
necessidade de aprendizagem e formação vitalícias.

¶351 .3 .

Número de petição: 60720-MH-¶351.3-G; Dice, Nelson-
Clarke - Ocean City, NJ, EUA.

Formação contínua e crescimento  
espiritual para o clero

Emendar ¶ 351.3
Um membro clerical pode solicitar uma licença para 

educação ou para crescimento espiritual de até seis meses, 
continuando embora a manter a sua nomeação na igreja lo-
cal. Essas ausências estão disponíveis aos membros clericais 
que tenham exercido nomeações a tempo inteiro durante pelo 
menos seis anos. Tal ausência deve ser providenciada apenas 
com o consentimento do comité de relações pastor-igrejado, 
do comité da igreja e do superintendente distrital. As con-
ferências anuais são incentivadas a ajudar com o suprimento 
do púlpito e o apoio temporário para tais ausências. 

Pelo menos um membro do clero anualmente dentro de 
um distrito será atribuído uma ausência educacional e de 
crescimento espiritual até um ano, mantendo embora a sua 
nomeação na igreja local. Essas ausências estão disponíveis 
aos membros associados ou membros do clero que tenham 
exercido nomeações a tempo inteiro durante pelo menos seis 
anos, ou em menos que o tempo integral da nomeação equiv-
alente por seis anos completos consecutivos. Tal ausência 
deve ser providenciada com o consentimento da conferência 
do cargo, do comité de relações pastor-igrejado, do comité 
da igreja e do director distrital dos ministérios dos servos 
leigos, do superintendente distrital e do bispo. As conferên-
cias anuais, ministérios dos servos leigos e os membros do 
clero deverão ajudar com o suprimento do púlpito e o apoio 
temporário para tais ausências. 

Justificação:
Se um membro do clero beneficiar de tal ausência estan-

do sob nomeação, a adição proposta direccionar o superin-
tendente distrital a escolher pelo menos um membro do clero 
para honrar o descanso anual do ano Sabático sem perder a 
acomodação, pagamento ou benefícios; e adicionar somente 
um custo mínimo ao local . . .

¶354 .

Número de petição: 60377-MH-¶354; Cape, Kim - 
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Ensino Superior e 
Ministério.

Renovação da licença temporária

Emendar ¶ 354.2 e 354.3
¶ 354. 2. Uma licença de ausência voluntária pode ser 

pedida por razões: . . .
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 c) Licença temporária . . .
 (2) Um membro à provaUm presbítero à prova ou com-

pleto, ou um  membro associado, ou presbítero completo 
necessita passar de um ministério de extensão para outra 
nomeação, ou de uma nomeação de igreja local para uma no-
meação no ministério de extensão.

 Durante a licença temporária, o membro do clero . . .
3. Solicitação escrita . . . Esta relaçãoLicença pessoal e li-

cença familiar deverá ser aprovada anualmente sob solicitação 
escrita do membro do clero e a licença pessoal ou familiar não 
será concedida por mais de cinco anos consecutivos, excepto 
pela votação de dois terços por parte dos membros do clero 
em conexão plena. A licença temporária não será renovada 
por um período superior a doze meses. A licença voluntária 
será contabilizada como parte do limite de oito anos para os 
membros à prova (¶ 327). 

Justificação:
A licença temporária é uma licença de ausência vol-

untária temporária que permite aos presbíteros, presbíteros à 
prova ou membros associados a transitar entre os ministérios 
de extensão e/ou ministérios da igreja local.

¶354 .

Número de petição: 60379-MH-¶354-G; Cape, Kim - 
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Ensino Superior e 
Ministério.

Provisões para a localização administrativa 
durante a licença de ausência voluntária

Emenda ¶ 354.9 e 354.12
¶ 354.9. Aqueles que estiverem em licença de ausência 

voluntária serão responsáveis perante a conferência anual 
pela sua conduta e pelo desempenho do seu ministério. Em 
caso de não apresentação à Junta do Ministério Ordenado, os 
procedimentos de denúncia podem ser invocados (¶ 363).as 
provisões para a localização administrativa (¶ 360) podem ser 
invocados.

¶ 354.12. Quando os membros do clero em licença de 
ausência voluntária . . . as provisões para a localização admin-
istrativa (¶359)43(¶ 360) ou os procedimentos de denúncia de 
¶ 363 podem ser invocados. 

Justificação:
A Licença de ausência voluntária é uma escolha e não o 

resultado do procedimento de denúncia. Esta petição altera os 
possíveis passos disponíveis de um procedimento de denún-
cia para um procedimento administrativo quando o clero em 
Licença de ausência voluntária não apresenta ou não solicita 
uma extensão da ausência.

¶354 .3 .

Número de petição: 60644-MH-¶354.3-G; Marks, 
Chamberlyn K. - Wake Forest, NC, EUA.

Licença de apoio à família

Emendar ¶ 354.3 conforme se descreve:
 ¶ 354.3. . . A licença não deve ser contabilizada como 

parte do limite de oito anos para membros provisórios (¶ 327) 
sob licença de apoio à família, mas deve ser contabilizada 
para membros provisórios sob licença pessoal e transitória.

Justificação:
Licença de apoio à família (¶ 354) e licença de materni-

dade e paternidade (¶ 356) demonstram o compromisso da 
igreja em apoiar as famílias clericais, e a criação da Iniciativa 
de Clérigo Jovem em 2012 demonstra a necessidade da igreja 
em ter clérigo jovem. Esta alteração permitiria que o clérigo 
jovem cuide do seu ordenação. O . . .

¶354 .4 .

Número de petição: 60378-MH-¶354.4-G; Cape, Kim 
- Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Processo para uma licença  
de ausência voluntária ad interim

Emendar ¶ 354.4
¶ 354.4. Entre as sessões da conferência anual, a licença 

de ausência voluntária pode ser atribuída ou encerrada pelo 
comité executivo da Junta do Ministério Ordenado após con-
sulta e aprovação do bispo e dos superintendentes distritais. 
, com a aprovação do bispo e dos superintendentes distritais, 
pela comissão executiva da Junta do Ministério Ordenado. 
Esta acção interina estará sujeita à aprovação da sessão do 
clero dos membros em plena conexão com a conferência anu-
al em sua próxima sessão.

Justificação:
Esclarece que a autoridade para conceder uma mudança 

do estatuto ad interim reside nos comités executivos da JMO 
após consulta com o bispo e o gabinete.

¶355 .

Número de petição: 60380-MH-¶355-G; Cape, Kim - 
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.
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Licença de ausência involuntária

Emendar ¶ 355
¶ 355. Licença de ausência involuntária— 
. . . 2. a) Uma denúncia escrita oue assinada não é resolvi-

da através da supervisão (¶ 363.1b, c), denúncia (¶ 363.1e), 
ou processo do julgamento . . .

3. c) Caso existam denúncias ou acusações pendentes na 
altura do pedido para uma licença de ausência involuntária, , . 
. .¶ 34. A Licença de ausência involuntária deve ser aprovada 
. . . ¶45. Entre as sessões da conferência anual, o bispo e o ga-
binete podem solicitar que a licença de ausência involuntária 
possa ser concedida ou cessada (¶ 364), com a aprovação 
do bispo e do gabinete, pela comissão executiva da Junta do 
Ministério Ordenado . . . 

Justificação:
Alinha a definição de denúncia com ¶363. Esclarece o 

processo inicial ou de encerramento ad interim da Licença de 
ausência involuntária.

¶357 .

Número de petição: 60656-MH-¶357-G; Bartlett, Laura 
Jaquith - Eagle Creek, OR, EUA.

Adicionar requisito de Conferência do Cargo 
para baixa médica

¶ 357. Baixa médica devido a condições médicas ou in-
capacitantes que impedem o desempenho dos deveres minis-
teriais.

Criar um novo Ponto 3; renumerar os Pontos 3, 4 e 5 
atuais para que se tornem no 4, 5 e 6. O novo Ponto 3 irá 
ler-se:

3. Após consulta e com o consentimento escrito do pastor 
responsável, e com a aprovação do superintendente distrital e 
comité de relações pessoal-paróquia de uma igreja local, os 
membros do clérigo em baixa médica devem designar uma 
Conferência do Cargo nos limites da conferência anual na 
qual detêm estado de membro, à qual devem reportar e enviar 
um relatório anual. Os membros do clero em baixa médica 
mantêm-se responsáveis perante a conferência anual pela sua 
conduta e ordenação.

Justificação:
Este é o único estatuto do clérigo que não exige um car-

go de relação conferencial. Embora as conferências anuais 
possam exigir esta relação, é díficil aplicá-la sem autoridade 
disciplinar. É especialmente crucial um sistema de respons-

abilidade e conexão para os clérigos em baixa médica, que se 
sentem frequentemente inúteis e abandonados.

¶358 .6 .

Número de petição: 60502-MH-¶358.6-G; Hagiya, Grant 
J. - Des Moines, WA, EUA para o Estudo da comissão dos 
ministérios.

Estudo do ministério - remodelar o processo de 
ordenação - nomeações durante a reforma

Alterar ¶ 358.6
6. Nomeação de ministros ordenados diáconos ou pres-

bíteros em plena conexão  reformados— Um ministro orde-
nado deve ser elegível para receber uma nomeação quando 
solicitado pelo bispo e gabinete. Os ministros ordenados 
reformados nomeados para um cargo pastoral Os diáconos ou 
presbíteros reformados em plena conexão devem ser elegíveis 
para receberem uma nomeação quando solicitado pelo bispo 
e gabinete. Quando nomeados para um cargo pastoral, não 
devem ter  nenhuma reivindicação de compensação mínima 
da Comissão sobre Remuneração Equitativa ou agência de 
conferência semelhante, nem qualquer crédito de pensões . . .

Justificação:
Consulte o Relatório do estudo do ministério, Secção VI— 

Liderança e natureza da ordenação, Número 3—Remodelar o 
processo de ordenação. Esta petição foca-se nas nomeações 
durante a reforma.

¶358 .7 .

Número de petição: 60645-MH-¶358.7-G; Girrell, Rebecca - 
Lebanon, NH, EUA.

Reduzir a divulgação médica e discriminação 
inadequada - Restabelecimento de reforma

Emendar o Livro da Disciplina ¶ 358.7.2 (Voltar a relação 
efectiva [da reforma]) conforme se descreve: 

(2) Um atestado favorável de um médico, conforme de-
scrito em ¶ 324.8  certificado de bom estado de saúde no 
formulário prescrito por um médico aprovado pela Junta do 
Ministério Ordenado  . . .

. . .

Justificação:
Substitui o formulário de saúde com um atestado de um 

médico, eliminando a elevada possibilidade de a informação 
confidencial ser divulgada em violação à privacidade do in-
divíduo. Refere-se à não discriminação por incapacidade/
diagnóstico para os que pretendem estado de membro pro-
visório, tornando a política mais consistente.
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¶359 .3 .

Número de petição: 60503-MH-¶359.3-G; Hagiya, Grant 
J. - Des Moines, WA, EUA para o Estudo da comissão dos 
ministérios.

Estudo do ministério - Remodelar o processo  
de ordenação - localização com honra

Alterar ¶ 359.3
3. Os ministros ordenadosOs membros em localização 

honorável podem solicitar à conferência anual que lhes ga-
ranta o estatuto de aposentado em localização honorável . . .

Justificação:
Consulte o Relatório do estudo do ministério, Secção VI 

—Liderança e natureza da ordenação, Número 3—Remod-
elar o processo de ordenação. 

¶360 .4 .

Número de petição: 60504-MH-¶360.4-G; Hagiya, Grant 
J. - Des Moines, WA, EUA para a Comissão de Estudo do 
Ministério.

Estudo do Ministério – Reformular o processo  
de ordenação – Localização administrativa

Alterar o ¶ 360.4.
4. Os ministros ordenadosOs indivíduos em localização 

administrativa podem solicitar à conferência anual que lhes 
conceda o estatuto de reformado da localização administrativa. 

Justificação:
Consultar o Estudo do Ministério, Secção VI—Liderança 

e a natureza da ordenação, Número 3—Reformular o proces-
so de ordenação. 

¶361 .

Número de petição: 60505-MH-¶361-G; Hagiya, Grant 
J. - Des Moines, WA, EUA para a Comissão de Estudo do 
Ministério.

Estudo do Ministério – Reformular o processo 
de ordenação – Renúncia de membros em plena 

conexão

Alterar o ¶ 361.
¶ 361. Renúncia— 
1. Renúncia para adesão a outra denominação—Quando 

os membros ordenados de boa reputação e em plena conexão 
se retiram para aderir a outra denominação ou terminar a sua 
filiação na denominação, . . . 

2. Renúncia do cargo ministerial ordenado—Os mem-
bros ordenadosOs membros em plena conexão de uma 

conferência anual que tenham boa reputação que e desejem 
deixar o seu cargo ministerial e renunciar à conferência po-
dem fazê-lo mediante a conferência anual na respectiva as-
sembleia. As certificações de ordenação e filiação na con-
ferência do ministro ordenadocertificações de ordenação e 
filiação na conferência do membro e o respectivo pedido por 
escrito para renunciar, . . . 

Justificação:
Consultar o Estudo do Ministério, Secção VI—Liderança 

e a natureza da ordenação, Número 3—Reformular o proces-
so de ordenação. 

¶361 .

Número de petição: 60648-MH-¶361-G; Dragonette, Karin - 
Reynoldsburg, OH, EUA. 10 Petições similares

Pensão do Clérigo Preservada

Adicionar novo sub-parágrafo a ¶ 361:
¶ 361.5. Estado de pensão—Quando um membro ordenado 

se retira do cargo ordenado ou da denominação por qualquer mo-
tivo, a pessoa do clérigo que se retira deverá ter direito a crédito 
de pensão total que receberam até à altura de se retirarem, inclu-
indo todos os anos de serviço e todos os fundos depositados em 
seu nome, quer as contribuições pessoais quer os fundos con-
tribuídos por uma unidade pagadora de salário, e incluindo todos 
os vencimentos anteriores e futuros e valorização.

Justificação:
Um convénio forçado apenas por restrições legais não 

pode ter a mesma força moral ou coesão espiritual necessárias 
para a verdadeira unidade em Cristo ou igreja. O nosso con-
vénio não deve ser apenas forçado por cláusulas fiduciárias e 
programas de pensões, mas por uma vontade de percorrermos 
o caminho em conjunto e viver de acordo com o convénio  
em . . .

¶362 .1 .

Número de petição: 60657-MH-¶362.1-G; Griffith, Thomas 
- Temple City, CA, EUA.

Gestão de acordos de resolução justa de 
reclamações administrativas

Emendar ¶ 362.1 conforme se descreve:
362.1 Comité de relações conferenciais—Cada con-

ferência anual da Junta do Ministério Ordenado deve esta-
belecer um comité de relações conferenciais de pelo menos 
três pessoas para ouvir pedidos de descontinuidade de mem-
bros provisórios, licença de ausência involuntária, localização 
administrativa, reforma involuntária, ratificação proposta de 
acordos de resolução justa administrativos (¶ 363.1c), ou 
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outros assuntos que possam ser encaminhados pela Junta do 
Ministério Ordenado (¶ 635),  superintendente distritais e an-
tigos superintendências distritais não devem servir no comité 
de relações conferenciais.

Justificação:
Atribui responsabilidade primária para consideração dos 

Acordos de resolução justa de reclamações administrativas 
ao Comité de relações conferenciais, resolvendo confusões 
sobre como estes Acordos são processados dentro da Junta do 
Ministério Ordenado. Solicita que os membros deste comité 
sejam pessoas que nunca tenham estado envolvidos na gestão 
de pessoal clerical.

¶363 .1 .

Número de petição: 60381-MH-¶363.1; Cape, Kim - 
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Ensino Superior e 
Ministério.

Extensão de 30 dias se aplica em todos os 
procedimentos de denúncia

Emendar ¶ 363.1 and 363.1e)
¶ 363.1 . . .
Quando e se a situação se alterar, essas pessoas contin-

uarão a ser informadas por escrito e atempadamente acerca 
do novo processo. Todas as limitações de tempo originais no 
processo indicadas neste parágrafo, excepto pela suspensão, 
podem ser prolongadas  por 30 dias perante o consentimento 
do requerente e do requerido.

a) Supervisão . . .
e) Referência de uma denúncia . . .
(2) Refere o assunto ao consultor da igreja como uma 

denúncia.
Todas as limitações de tempo originais podem ser pro-

longadas por um período de 30 dias após o consentimento do 
requerente e do requerido.

Justificação:
Move a declaração sobre o prolongamento de 30 dias e a 

introdução deste parágrafo de forma a esclarecer que o prolon-
gamento de 30 dias pode ser aplicado em todo o processo e não 
simplesmente durante a referência da situação da denúncia.

¶363 .1 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60803-MH-¶363.1-G; Lomperis, John 
S.A. - Valparaiso, IN, EUA.

Infracções automáticas

Emendar Livro de Disciplina ¶ 363.1 ao adicionar uma 
nova secção depois de ¶ 363.1a, ¶ 363.1b, e reorganizar as 
letras das secções a seguir:

b) Infracções automáticas para uniões reconhecidas 
do mesmo sexo—outras provisões do Livro de Disciplina 
não obstante, quando a denúncia é baseada na alegação 
da má condução específica de um membro do clero tendo 
realizado a cerimónia a celebrar a união homossexual ou 
tendo realizado um casamento do mesmo sexo (¶ 2702.1b) 
nos últimos seis anos, este processo separado será segui-
do: 

 (1) Ao receber a denúncia formal, o bispo ou o rep-
resentante do bispo deverá, atempadamente, solicitar direc- 
tamente à pessoa contra quem a denúncia está a ser feita, 
uma breve declaração por escrito simplesmente a confirmar 
ou a negar se ele ou ela de facto realizou a cerimónia Dis-
ciplinarmente proibida em questão. Em quaisquer reuniões 
relacionadas à este processo, tanto a pessoa denunciada e a 
pessoa a denunciar podem escolher outra pessoa para acom-
panhá-la com direito de voz.

 (2) Durante todo o processo, a denúncia será tratada 
como uma alegação, ou como alegações até que a pessoa 
contra quem a denúncia foi feita entregue por escrito a con-
firmação de ter realizado a alegada cerimónia proibida ou 
até trinta dias terem passado desde que ele ou ela recebeu a 
solicitação de confirmação ou negação por parte do bispo, e 
escolheu dar a resposta.

 (3) Se a pessoa denunciada apresentar a reposta escrita 
ao bispo na solicitação inicial a confirmar ter cometido a in-
fracção punível em questão, entao a resposta de supervisão 
ordinária conforme delineada no início de ¶ 363.1c abaixo 
dever;a ser seguida conforme delineada abaixo. 

(4) Se o membro do clero denunciado efectuou uma ad-
missão da realização da cerimónia disciplinar proibida em 
questão, ou escolheu não responder dentro de trinta dias 
após o recebimento da solicitação sobre a confirmação ou 
negação da ofensa, então ele ou ela deverá ser considerado 
culpado de ter partido a aliança com a Igreja Metodista Uni-
da.

(5) Se a ficha do membro do clero indicar que ele ou ela 
já foi anteriormente punido de acordo com este processo, 
então a punição que o bispo impuser será o término da con-
ferência do estado de membro e a revogação das credenci-
ais da conferência do estado de membro, comissionamento, 
ordenação ou consagração do membro do clero. Senão, o 
bispo deverá suspender a parte culpada de todas as funções 
ministeriais, e das nomeações da igreja local, agência ger-
al, ou posto de nível do gabinete, sem salário, durante um 
período não inferior a um ano. 

(6) A duração precisa desta suspensão ficará à critério 
do bispo, desde que não seja inferior a um ano inteiro e não 
ultrapasse mais do que três anos inteiros. Não haverá direito 
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à apelação por tal punição. Um registo desta punição deverá 
ser colocada na ficha do membro do clero. 

 (7) Sessenta dias antes da conclusão de tal suspensão, 
o bispo deverá contactar o membro do clero suspenso, tan-
to diretamente ou através de seu representante, para solicitar 
uma declaração por escrito a prometer não realizar tais cer-
imónias no futuro, desde que assim fazer implicará em in-
fracção punível sob a convenção comunal da Igreja conforme 
expressado em nosso  Livro de Disciplina. Se o membro do 
clero suspeito não fizer tal promessa por escrito, o bispo ter-
minará permanentemente o seu estado de clero na conclusão 
do período de suspensão. 

 (5) Todo o processo, conforme delineado acima, deverá 
ser executado de forma atempada, com atenção à comuni-
cação a todas as partes no processo. Mediante a determinação 
do bispo, pessoas com qualificações e experiência em aval-
iação, intervenção ou cura poderão ser seleccionadaa para 
apoiar este processo. O bispo pode também consultar o comi-
té de relações pastor-igrejado para pastores, o comité do dis-
trito em superintendência para superintendentes de distrito, 
o comité de pessoal adequado ou outras pessoas que possam 
ser úteis. 

 (6) Quando este processo especial para a infracção es-
pecífica de realização de cerimónia a celebrar uma união 
homossexual ou uma cerimónia de casamento do mesmo 
sexo for iniciado, o bispo notificará o presidente da Junta 
do Ministério Ordenado que uma denúncia foi feita, dará 
o nome do membro do clero, a natureza geral da denúncia, 
cada resposta da pessoa denunciada feita perante a solicitação 
conforme observado acima, e um resumo das acções subse-
quentes do próprio bispo ao implementar este processo. 

Justificação:
Isto diminuirá de forma eficiente nossa confiança em jul- 

gamentos relativos à responsabilização de convénio. Evita 
que único ministro detenha a conferência inteira refém com 
um julgamento desnecessário e caro. Existe somente uma in-
fracção punível para qual existe um movimento minoritário 
perturbador para quebrar a integridade de nosso convénio 
conexional.

¶363 .1a .

Número de petição: 60382-MH-¶363.1a-G; Cape, Kim 
- Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Definição de Denúncia

Emendar ¶ 363.1a)
¶ 363. Procedimentos da denúncia—1. . . .
a) Supervisão—No decurso do cumprimento normal 

do papel da superintendência, o bispo ou o superintendente 

distrital podem receber ou iniciar denúncias sobre to de-
sempenhoa conduta ou carácter de um membro do clero  
(¶ 2702.1). Uma denúncia é uma declaração escrita e assi-
nada alegando má-conduta ou desempenho insatisfatório das 
funções ministeriais.

Justificação:
Esclarece que as denúncias são baseadas em condutas 

específicas de um membro do clero e não no desempenho in-
eficaz do trabalho em geral. Retira a definição de denúncia 
do sub-parágrafo a) desde que a definição correta é escrita e 
mantida em ¶ 363.1. 

¶363 .1c . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60804-MH-¶363.1c-G; Dietz, Peter - 
Thornton, PA, EUA para o Comité de Acção Social IMU de 
Bethlehem. 3 Petições similares

Resoluções justas

Emendar o Livro de Disciplina ¶ 363.1(c ) conforme a 
seguir:

 c) Resolução Justa— A resposta de supervisão pode incluir 
um processo que procura uma resolução justa nas quais as par-
tes são assistidas por facilitador(es) ou mediador(es) formados 
terceiro(s) e imparciais, na obtenção de um acordo satisfatório 
para todas as partes.69 Se o bispo escolher iniciar uma tentativa 
mediada para chegar a uma resolução justa, então o bispo, a 
pessoa que faz a denúncia, a pessoa acusada, e outras pessoas 
adequadas devem preencher um contrato escrito que delinea o 
processo, incluindo quaisquer acordos sobre confidencialidade. 
Um processo que procure uma resolução justa pode ter início 
em qualquer altura num processo de supervisão, de denúncia 
ou judicial. Quando a denúncia é baseada em uma alegação 
de uma má conduta específica de um membro do clero tendo 
realizado uma cerimónia a celebrar uma união homossexual ou 
tendo realizado uma cerimónia de casamento do mesmo sexo 
(¶ 2702.1[b]) dentro do estatuto de limitações, e o membro 
do clero contra quem a denúncia foi feita reconhece ao bispo 
supervisor, dentro do curso do processo de busca de uma res-
olução justa, que ele ou ela de facto realizou ou desempenhou 
a cerimónia em em questão, então qualquer resolução justa da 
denúncia alcançada em qualquer fase do processo deve inclu-
ir o membro do clero sendo suspenso sem pagamento, duran-
te não menos do que um ano, de todas as obrigações e funções 
ministeriais, incluindo o estado de membro, posição do fun-
cionário ou papel de liderança anterior em qualquer distrito, 
conferência anual, ou na junta, agência, comité, comissão, 
conselho ou escritório, para um período de reflexão de prece 
sobre sua vontade em continuar o seu compromisso aos seus 
votos de aliança com Deus e com a Igreja Metodista Unida. 
Se a resolução for alcançada, uma declaração por escrito da 
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resolução, incluindo quaisquer termos e condições, será assi-
nada pelas partes e as partes deverão chegar a acordo sobre 
quaisquer assuntos divulgados a terceiros. Uma resolução 
justa acordada por todas as partes deverá ser a disposição final 
da denúncia relacionada. 

Justificação:
Esta é a única ofensa pela qual houve um padrão recen-

te difundido do processo de “resolução justa” sendo abusado 
para efectivamente permitir uma abertura em nossa norma 
Disciplinar moral, bíblica, compassiva pela qual alguns bispos 
pessoalmente discordam. Preserva o direito do clero ao julga-
mento sem precisar de julgamentos por responsabilidade.

¶363 .1d .

Número de petição: 60383-MH-¶363.1d; Cape, Kim - 
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Ensino Superior e 
Ministério.

Provisões para a extensão de suspensão  
de trinta dias

Emendar ¶ 363.1 d)
d) Suspensão—
. . . pode suspender a pessoa de todas as responsabilidades 

eclesiásticas, mas não de uma nomeação, por um período que 
não exceda os noventa dias. Com o acordo da comissão exec-
utiva da Junta do Ministério Ordenado, o bispo pode prolon-
gar a suspensão por somente um período extra que não exceda 
trinta dias. . . .

Justificação:
Em momentos em que dias extras são necessários para 

resolver uma denúncia, avance com a denúncia, ou complete 
os procedimentos de um processo justo para a mudança de 
estatuto solicitada. Este prolongamento permite certa flexi- 
bilidade enquanto ainda exige o processamento atempado de 
uma denúncia.

¶363 .1e .

Número de petição: 60547-MH-¶363.1e-G; Fordham, Rita 
R. - Dalton, GA, EUA para as Aulas de Catequese de Vida 
Abundante - Primeira IMU de Dalton. 1 Petição similar

Limitar a rejeição de denúncias

Alterar o Livro de Disciplina, ¶ 363.1(e) conforme se 
segue:

e) Encaminhamento de uma denúncia—Após receber 
uma denúncia escrita e assinada, o bispo tem 90 dias para 
levar a cabo o processo de resposta de supervisão. Decorridos 
os 90 dias após a recepção, se não tiver conseguido resolver a 
denúncia, o bispo deve:

 (1) Rejeitar a denúncia com o consentimento do gabinete 
indicando por escrito os motivos para tal, com cópia guardada 
nos arquivos do clérigo e outra cópia enviada para o requer-
ente; ou

 (2) Encaminhar o assunto para o conselho da igreja como 
denúncia.

 O bispo não pode rejeitar a denúncia sem o consenti-
mento do requerente se este lhe tiver apresentado, dentro do 
período de prescrição (¶ 2702.4), provas credíveis de que foi 
efectivamente cometido um delito imputável (¶ 2702.1) pela 
pessoa relativamente a quem foi apresentada denúncia, ex-
cepto nos casos em que uma denúncia previamente submetida 
para o mesmo alegado delito específico já tenha sido ou esteja 
a ser processada e o requerente não tenha apresentado provas 
credíveis de que esse delito imputável se tenha repetido. To-
das as limitações de tempo originais podem ser prolongadas 
por um período de 30 dias após o consentimento do requer-
ente e da pessoa acusada. 

Justificação:
É manifestamente injusto e uma afronta para os nossos 

membros que uma denúncia seja rejeitada nos casos em que 
tenha ocorrido uma clara violação das decisões da Conferên-
cia Geral. Esta petição oferece uma via de justiça para as pos-
síveis vítimas de delitos dos clérigos sem invalidar quaisquer 
protecções dos direitos dos acusados. 

¶365 .

Número de petição: 60506-MH-¶365-G; Hagiya, Grant 
J. - Des Moines, WA, EUA para a Comissão de Estudo do 
Ministério.

Estudo do Ministério – Reformular  
o processo de ordenação – Readmissão da  

filiação provisória

Alterar o ¶ 365. 
¶ 365. Readmissão da filiação provisória—Os indivídu-

os que tenham sido descontinuados enquanto membros pro-
visórios ao abrigo do disposto no ¶ 327.6 de uma conferência 
anual da Igreja Metodista Unida ou um dos seus predeces-
sores legais poderão ser readmitidos pela conferência anual 
a que pertenciam anteriormente. . . . Quando readmitidos por 
votação dos membros do clero em plena conexão, a filiação 
provisória na conferência ser-lhes-á restituída, servirão du-
rante um mínimo de dois anos como membros provisórios de 
acordo com o ¶ 326 antes da ordenação e estarão autoriza-
dos mediante licenciamento e/ou destacamento para realizar 
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as funções ministeriais para as quais estejam qualificados de 
serem recebidos como membros em plena conexão.

Justificação:
Consultar o Estudo do Ministério, Secção VI—Liderança 

e a natureza da ordenação, Número 3—Reformular o proces-
so de ordenação. 

¶366 .3 .

Número de petição: 60384-MH-¶366.3; Cape, Kim - 
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Ensino Superior e 
Ministério.

Readmissão após a locação honrosa ou 
administrativa

Emendar ¶ 366.3
¶ 366. Readmissão após a locação honrosa ou adminis-

trativa . . .
3. Um boletim de saúde satisfatório sobre o formulário 

prescrito de um médico aprovado pela Junta do Ministério 
Ordenado. A Junta do Ministério Ordenado podepoderá exi-
gir avaliações psicológicas.

Justificação:
Alterações na avaliação psicológica a partir de uma 

sugestão a um requisito quando uma pessoa do clero está a 
aplicar para a readmissão após uma localização honrosa ou 
administrativa.

¶366 .3 .

Número de petição: 60646-MH-¶366.3-G; Girrell, Rebecca - 
Lebanon, NH, EUA.

Reduzir a divulgação médica e descriminação 
inadequadas - Localização com honra/

administrativa

Emendar o Livro da Disciplina ¶ 366.3 (Readmissão 
após localização com honra ou administrativa) conforme se 
descreve: 

3. Um favorável atestado de um médico, conforme de-
scrito em ¶ 324.8  certificado de bom estado de saúde no 
formulário prescrito por um médico aprovado pela Junta do 
Ministério Ordenado. A Junta do Ministério Ordenado deve 
exigir avaliação psicológica. 

Justificação:
Substitui o formulário de saúde com um atestado de um 

médico, eliminando a elevada possibilidade de a informação 
confidencial ser divulgada em violação à privacidade do in-
divíduo. Refere-se à não discriminação por incapacidade/
diagnóstico para os que pretendem estado de membro pro-
visório, tornando a política mais consistente.

¶369 .5 .

Número de petição: 60647-MH-¶369.5-G; Girrell, Rebecca - 
Lebanon, NH, EUA.

Reduzir a divulgação médica e discriminação 
inadequada - Reforma involuntária

Emendar Livro da Disciplina ¶ 369.5 (Readmissão após 
reforma involuntária) conforme se descreve: 

5. Apresentação do atestado favorável de um médico, 
conforme descrito em ¶ 324.8  certificado de bom estado de 
saúde no formulário prescrito por um médico aprovado pela 
Junta do Ministério Ordenado . . .

Justificação:
Substitui o formulário de saúde com um atestado de um 

médico, eliminando a elevada possibilidade de a informação 
confidencial ser divulgada em violação à privacidade do in-
divíduo. Refere-se à não discriminação por incapacidade/
diagnóstico para os que pretendem estado de membro pro-
visório, tornando a política mais consistente.

¶370 .1 .

Número de petição: 60385-MH-¶370.1-G; Cape, Kim 
- Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Retirar “Sob Nomeação” da Descrição do pastor 
local

Emendar ¶ 370.1
¶ 370. 1. A conferência anual é a entidade basilar da Ig-

reja Metodista Unida. A filiação de membro do clero de uma 
conferência anual consistirá de diáconos e presbíteros em ple-
na conexão (¶¶ 329, 333), membros à prova (¶ 327), membros 
associados, membros afiliados (¶¶ 344.4, 586.4), e pastores 
locais  sob  nomeação a tempo inteiro ou parcial de um cargo 
pastoral (¶ 317) . . . 

[A mesma alteração é necessária em ¶¶ 2, 142, e 602.1. 
As petições são enviadas para cada uma destas alterações.]

Justificação:
“sob nomeação” é redundante pois um indivíduo deve 

estar sob nomeação de forma a ser categorizado como pastor 
local.

¶400 .

Número de petição: 60623-MH-¶400-G; Littlefield, Clarence 
L. - Shiner, TX, EUA.
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Pedidos para reconsideração das nomeações 
pastorais pendentes

Emendar o Livro da Disciplina adicionando um novo 
parágrafo, ¶ 430, após Disciplina ¶ 429 e renumerar os 
parágrafos seguintes de acordo:

¶ 430 . Pedidos para reconsideração—Se tanto um pastor 
atualmente nomeado a um cargo, como uma votação de dois 
terços do comité de relações pastor-paróquia para este cargo, 
bem como o pastor responsável (se o nomeado em questão 
não for o pastor responsável) estiverem em acordo em como 
a nomeação pendente do pastor afastado do cargo não é do 
melhor interesse da(s) congregação(ões), estes podem sub-
meter em conjunto um pedido escrito para reconsideração do 
bispo. O pedido pode conter quaisquer deficiências depreen-
didas na administração do processo de consulta e realização 
de nomeações (¶¶ 426-428); uma  direcção da Disciplina  
para “trabalhar para posições mias longas de forma a agilizar 
um ministério mais eficaz” (¶ 429); ou quaisquer outros fac-
tores que os levam a acreditar que a nomeação renovada do 
pastor no seu cargo pastoral actual é do melhor interesse da 
missão e ministério do cargo e conferência. O pedido escrito 
e qualquer documentação de apoio deverá ser apresentada ao 
bispo no prazo de vinte e um (21) dias após o anúncio da 
decisão da nomeação (¶ 428.10), e a nomeação inicialmente 
anunciada não deverá ser final até que o bispo responda, por 
escrito, ao pastor e comité(s) sobre relações pastor-paróquia. 
Na resposta, o bispo deve conceder o pedido ou fornecer uma 
explicação escrita em relação aos motivos de recusa do pe-
dido. Ao chegar a uma decisão sobre o pedido, o bispo e/ou 
membros do gabinete podem reunir com o pastor e comissão 
de relações pastor-paróquia conforme necessário. O bispo e 
o gabinete devem assumir a possibilidade de estes pedidos 
para reconsideração, bem como a possibilidade de serem ti-
dos em consideração, quando agendam os anúncios iniciais 
de nomeação.  

Justificação:
Por vezes, o processo de nomeação não funciona bem, 

mas não existe actualmente qualquer recurso oficial para o 
pastor e congregação sobre o acordo mútuo de continuação 
da sua associação. Ao adicionar um procedimento de recurso, 
mesmo que vá ser provavelmente usado com renitências, dá 
também incentivos para que o processo seja bem feito inicial-
mente.

¶404 .

Número de petição: 60556-MH-¶404-G; Kilpatrick, Joe 
W. - Tucker, GA, EUA para as Aulas de Catequese de Porta 
Aberta - Primeira IMU de Tucker.

Relatório da Comissão Permanente

Alterar o ¶ 404 ao adicionar um sub-parágrafo 1.(c) con-
forme se segue:

¶ 404 . Disposições para as áreas episcopais—
1. Nas conferências centrais, o número de bispos será de-

terminado com base no potencial missionário . . .
c) Apresentar um relatório de análise quadrienal relati-

vo ao número de bispos das conferências centrais junto de 
cada Conferência Geral e do Conselho dos Bispos, permitin-
do respostas por parte dos bispos nas conferências centrais. 
O relatório deve incluir uma explicação para quaisquer 
variações significativas no número de bispos nas conferências 
centrais relativamente à fórmula para as jurisdições estabele-
cida no ¶ 404.2.

Justificação:
Trata-se de uma questão de justiça. Existem variações 

substanciais. Apresentemos os motivos para essas variações 
diante da liderança de forma a garantir um tratamento con-
sistente e expectativas justas para todos. Nos EUA, aplica-se 
rigorosamente uma fórmula à filiação na Igreja, ao passo que 
são aplicados juízos subjectivos ao número de bispos nas con-
ferências centrais.

Existem enormes . . .

¶404 .

Número de petição: 60619-MH-¶404-G; Marden, Bonnie - 
Chelmsford, MA, EUA.

Disposições para Áreas episcopais

Emendar ¶ 404 conforme se descreve:
¶ 404.1 Nas conferências centrais,O número de bispos 

deve ser determinado com base no potencial missionário, 
conforme aprovado pela conferência jurisdicional por 
recomendação do Comité Permanente sobre Assuntos da 
conferência central do Colégio dos Bispos adequado. Antes 
de recomendar alterações no número de áreas episcopais, o 
Comité Permanente sobre Assuntos da conferência central o 
Colégio dos Bispos deve . . .

Adicionar ¶ 404.1. a,  (4) e capacidade missionária das 
zonas episcopais para apoiar o trabalho de missão, funções ad-
ministrativas e responsabilidades financeiras da área episcopal. 

Eliminar 404.2 a-c.

Justificação:
Cada parte da nossa conexão precisa de sistemas de li- 

derança adequados à sua região. As faculdades têm autoridade  
disciplinar para definir limites de área e responsabilidade  
fiduciária para garantir capacidade missionária e financeira. O 
crescimento denominacional ocorre em áreas sem esta fórmula,  
o estado de membro por si não é um indicador da capacidade 
missionária. 
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¶404 .

Número de petição: 60620-MH-¶404-G; Marden, Bonnie - 
Chelmsford, MA, EUA.

Disposições para Áreas episcopais

Emendar ¶ 404 conforme se descreve:
¶ 404.1 Nas conferências centrais,O número de bispos 

deve ser determinado com base no potencial missionário, 
conforme aprovado pela conferência jurisdicional por 
recomendação do Comité Permanente sobre Assuntos da con-
ferência central da conferência central ou jurisdicional. Antes 
de recomendar alterações no número de áreas episcopais, o 
Comité Permanente sobre Assuntos da conferência central a 
conferência central ou jurisdicional deve . . .

Adicionar ¶ 404.1. a,  (4) e capacidade missionária das 
zonas episcopais para apoiar o trabalho de missão, funções 
administrativas e responsabilidades financeiras da área epis-
copal. 

Eliminar 404.2 a-c.

Justificação:
Transitando para uma igreja global, cada parte da nos-

sa conexão precisa de sistemas de liderança adequados à sua 
região. As jurisdições têm autoridade disciplinar que definem 
limites de área com base na Constituição ¶ 40, revisão pen-
dente em relação à sua constitucionalidade. 

¶404 .2 .

Número de Petição: 60043-MH-¶404.2; Hopkins, John - 
North Canton, OH, EUA para a Jurisdição Central do Norte.

Contagem dos Membros Jurisdicionais

Emendar por adição do Par. 404.2 (a) e (b) para ler: Nas 
jurisdições, o número de bispos será determinado pelo núme-
ro de membros da igreja e membros de novas comunidades 
de fé com base no seguinte: a) Cada jurisdição tendo 300 000 
membros da igreja ou menos terá direito a cinco bispos e cada 
jurisdição com mais de 300 000 membros da igreja terá di-
reito a um bispo adicional por cada 300 000 membros adicio-
nais da igreja ou fracção do mesmo. 

b) Se o número de membros credenciadose membros de 
novas comunidades de fé não credenciadas numa jurisdição 
diminuir por, pelo menos, dez por cento abaixo do número 
de membros da igreja que anteriormente tinham dado direito 
à jurisdição ao seu número de bispos, então o número de bis-
pos ao qual terá direito será determinado com base nas neces-
sidades missionais, como aprovado pela Conferência Geral 
com recomendação do Comité Inter-jurisdicional sobre Epis-
copado . . .

¶404 .2 .

Número de petição: 60616-MH-¶404.2-G; Prage, Linda A. - 
Thorntown, IN, EUA para o Conselho Thorntown IMU.

Número de bispos

Emendar ¶ 404.2 conforme se descreve:
¶ 404 . Disposições para áreas episcopais—
1. Nas conferências centrais, o número de bispos . . .
2. Nas jurisdições, o número de bispos deve ser determi-

nado com a seguinte base:
a) Cada jurisdição que tenha pelo menos 300 mil mem-

bros da igreja ou menos deve ter direito a cinco bispos, e cada 
jurisdição que tenha mais de 300 mil membros da igreja deve 
ter direito a um bispo adicional por cada 300 mil membros 
da igreja adicionais ou parte significativa deste número. Cada 
conferência anual que tenha pelo menos 90 mil membros 
professantes deverá ter direito ao seu próprio bispo residente, 
enquanto as conferências anuais mais pequenas devem partil-
har um bispo. O número máximo de bispos numa jurisdição 
deve ser determinado por esta fórmula, considerando também 
as necessidades missionárias e recursos financeiros da juris-
dição, após recomendação do Comité interjurisdicional sobre 
episcopado e aprovação final da conferência geral. (As alter-
ações a este parágrafo entrariam em vigor para as conferên-
cias ggeral e jurisdicional de 2020.)

b) Se o número de membros da igreja numa jurisdição di-
minuir pelo menos dez porcento abaixo do número de mem-
bros da igreja que tenha concedido o direito da jurisdição do 
seu número de bispos, então o número de bispos que deverá 
ter direito deverá ser determinado com base nas necessidades 
missioárias, conforme aprovado por recomendação do Comi-
té Interjurisdicional do Episcopado, desde que, no entanto, 
essa jurisdição tenha direito a não menos do que o número 
de bispos aos quais teria direito ao abrigo do sub-parágrafo 
dado direito ao abrigo do sub-parágrafo a) supra. A jurisdição 
afectada terá a responsabilidade, através do seu Comité do 
Episcopado, a pedir que seja ponderada a sua necessidade 
missionária para uma excepção, e na ausência desse pedido, 
não haverá a obrigação por parte do Comité Interjurisdicion-
al do Episcopado de considerar essa excepção nem de fazer 
qualquer relatório sobre essa excepção à Conferência Ger-
al. Em caso algum haverá qualquer tipo de impedimento ao 
poder da Conferência Geral de actuar na ausência de uma tal 
recomendação ou rejeitar qualquer recomendação que possa 
ter sido recebida. (Em vigor no final da Conferência Geral 
2012)

 c  b) Se uma jurisdição, como resultado das disposições 
deste parágrafo, tiver o número de bispos ao qual tinha direito 
anteriormente reduzido, então a redução no número de bispos 
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aos quais tem direito deverá entrar em vigor a 1 de Setembro 

do ano de calendário em que essa redução foi determinada 

pela conferência geral.

Justificação:
Existe uma disparidade alargada no número de membros 

e igrejas servidas por cada bispo. Os números variam actual-
mente de 36 mil a 365 mil servidos por um bispo nos EUA. 
Este requisito mínimo irá diminuir a disparidade e fornecer 
uma fórmula mais clara para determinar o número de bispos.

¶404 .2 .

Número de petição: 60617-MH-¶404.2-G; Marden, Bonnie - 
Chelmsford, MA, EUA.

Disposições para Áreas episcopais

Eliminar o ¶ 404.2a-c actual e substitui-lo com o seguinte: 
O número de bispos deve ser determinado numa nova 

fórmula de medição que deve ser determinada pela Mesa 
Conexional para apresentação à conferência geral de 2020. 
Sugere-se que esta nova métrica considere mais do que es-
tatísticas de estado de membro oficiais, mas poderá incluir 
congregações vitais, frequência no culto, novas comuni-
dades de fé e métrica financeira, como o pagamento das con-
tribuições gerais da Igreja. Não haverá quaisquer alterações 
no número de áreas episcopais em qualquer jurisdição até à 
criação destas novas métricas.

Justificação:
O foco na liderança dos EUA em relação aos estados de 

membros cria uma concorrência pouco saudável, e receios, 
reduzindo ainda mais a capacidade e visão. As atribuições de 
liderança deverão ser correlacionadas com outros critérios 
(ver ¶ 404.1) Como há várias novas métricas disponíveis do 
estudo de Congregações Vitais, estas devem ser usadas para 
determinar zonas episcopais numa jurisdição.

¶404 .2a .

Número de petição: 60546-MH-¶404.2a-G; Fordham, Rita 
R. - Dalton, GA, EUA para as Aulas de Catequese de Vida 
Abundante - Primeira IMU de Dalton. 2 Petições similares

Fórmula para a distribuição de bispos

Alterar o ¶ 404.2a) conforme se segue: 
¶ 404. Disposições para as áreas episcopais— 
2. Nas jurisdições, o número de bispos será determinado 

da seguinte forma: 

a) Cada jurisdição com 300.000 membros da igreja ou 
menos terá direito a cinco bispos e cada jurisdição com mais 
de 300.000 membros da igreja terá direito a um bispo adicio-
nal por cada 300.000 membros da igreja adicionais ou fracção 
substancial dos mesmos. 

A Conferência Geral poderá efectuar alterações ao núme-
ro de bispos em cada jurisdição com base nas respectivas ne-
cessidades missionárias e recursos financeiros, bem como nas 
necessidades episcopais de toda a Igreja. Nenhuma jurisdição 
terá direito a mais bispos do que um máximo de um bispo 
por cada múltiplo inteiro de 70.000 membros da igreja nem a 
menos bispos do que um mínimo de um bispo por cada múl-
tiplo inteiro de 210.000 membros da igreja. Recomenda-se 
que quaisquer poupanças financeiras provenientes de uma 
redução no número de bispos jurisdicionais sejam utilizadas 
para apoiar os bispos adicionais caso estes sejam necessários 
nas conferências centrais. A partir de 1 de Setembro de 2016, 
irá vigorar a seguinte distribuição de bispos jurisdicionais até 
ser solicitado um ajuste por acção da Conferência Geral ou 
pelo disposto neste parágrafo: Central Norte—9, Nordeste— 
8, Central Sul—10, Sudoeste—13 e Oeste— 4.

Justificação:
Como questão básica de justiça e boa gestão financeira, 

esta medida corrigiria parcialmente os actuais desequilíbrios 
acentuados na distribuição de bispos. Todavia, continua a per-
mitir uma flexibilidade e ajustes consideráveis na atribuição 
de bispos para as necessidades missionárias. A larga maioria 
das conferências dos EUA tem mais de 70.000 membros.

¶404 .2a .

Número de petição: 60554-MH-¶404.2a-G; Kilpatrick, Joe 
W. - Tucker, GA, EUA para as Aulas de Catequese de Porta 
Aberta - Primeira IMU de Tucker.

Fórmula para os bispos

Alterar o ¶ 404.2a) conforme se segue:
¶ 404 . Disposições para as áreas episcopais—
. . .
2. Nas jurisdições, o número de bispos será determinado 

da seguinte forma:
a) Cada jurisdição com 300.000 250.000 membros da 

igreja ou menos terá direito a cinco quatro bispos e cada ju-
risdição com mais de 300.000 250.000 membros da igreja 
terá direito a um bispo adicional por cada 300.000 250.000 
membros da igreja adicionais ou fracção substancial dos mes-
mos. Uma jurisdição pode ter um número de bispos inferior 
àquele a que tem direito segundo esta fórmula conforme a 
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recomendação da Comissão do Episcopado da respectiva ju-
risdição. 

Justificação:
A actual fórmula cria diferenças substanciais na quanti-

dade de liderança episcopal proporcionalmente atribuída às 
diferentes jurisdições. Esta revisão tornaria a fórmula signif-
icativamente mais justa e financeiramente mais responsável, 
sem impor alterações acentuadas. 

¶404 .2b .

Número de Petição: 60044-MH-¶404.2b; Hopkins, John 
- North Canton, OH, EUA para a Jurisdicação Central do 
Norte.

Calendário do Relatório do CGFA às Jurisdições

Emendar por adição: ¶ 404.2b) Se o número de membros 
da igreja numa jurisdição diminuir em, pelo menos, dez por 
cento abaixo do número de membros da igreja que anterior-
mente tinha dado direito à jurisdição ao seu número de bis-
pos, o CGFA irá comunicar à jurisdição até ao limite de dois 
anos antes da Conferência Geral. Seguidamente O número 
de bispos ao qual terá direito será determinado com base nas 
necessidades missionais, como aprovado pela Conferência 
Geral sob recomendação do Comité Inter-jurisdicional sobre 
Episcopado . . .

¶404 .2c .

Número de petição: 60618-MH-¶404.2c-G; Marden, Bonnie 
- Chelmsford, MA, EUA.

Disposições para Áreas episcopais

Emendar ¶ 404.2c conforme se descreve:
. . . 1 de Set.do ano de calendário em que foi determinada 

a mencionada redução por parte da conferência geraldo pri-
meiro ano do quadriénio seguinte.

Justificação:
Embora o intervalo de tempo mais breve possa tentar re-

duzir custos, a alteração reactiva é dispendiosa e mina a visão 
e capacidade de missão. A gestão da alteração é vital para 
transições saudáveis que exigem tempo para ajustamentos es-
pirituais, relacionais e organizacionais. 

¶405 .2 .

Número de petição: 60179-MH-¶405.2-G; Jensen, Diane - 
Ft. Calhoun, NE, EUA pela Conferência Anual das Grandes 
Planícies.

Conferência Sagrada para a Eleição Episcopal

Alterar ¶ 405.2 através da adição de um novo sub-
parágrafo, sem excluir nenhum texto existente no parágrafo, 
da seguinte forma:

Antes de lançar uma votação episcopal para mais de um 
candidato, o bispo presidente lembra aos delegados que “Na 
tradição Wesleyana da Conferência Sagrada, não votem inten-
cionalmente em não candidatos para motivos estratégicos”.

Justificação:
Esta petição incentiva a Conferência Sagrada a sobre-

por-se às políticas estratégicas durante a eleição dos bispos. 
Nos últimos três quadriénios tem-se assistido a uma signifi-
cante alteração no clima da Conferência Jurisdicional Cen-
tro-Sul com estas importantes eleições. 

¶405 .2 .

Número da petição: 60180-MH-¶405.2; Jensen, Diane - Ft. 
Calhoun, NE, EUA pela Conferência Anual das Grandes 
Planícies.

Limite de Bispos de uma CA

Alterar ¶ 405.2 através da adição de um novo sub-
parágrafo, sem excluir nenhum texto existente no parágrafo, 
da seguinte forma:

Não deve haver mais de 2 bispos activos eleitos em 
qualquer uma das Conferências Anuais a servirem ao mesmo 
tempo numa mesma jurisdição.

Justificação:
Há a necessidade de se efectuar verificações e equilíbrios, 

para evitar que a maioria dos bispos numa jurisdição seja 
eleita por apenas algumas conferências anuais, como é ao 
caso actualmente da Jurisdição Centro-Sul.

¶405 .2a .

Número da petição: 60178-MH-¶405.2a-G; Jensen, Diane - 
Ft. Calhoun, NE, EUA pela Conferência Anual das Grandes 
Planícies.

Valores Culturais Geográficos & para  
a Eleição Episcopal

Alterar o parágrafo ¶ 405.2 (a) da seguinte forma:
Delegados das conferências centrais e jurisdicionais, ao 

elegerem bispos, devem dar a consideração devida à inte-
gração da Igreja Metodista Unida, relativa à origem do sexo, 
raça, geografia, valores culturais e valores nacionais. Adicio-
nalmente . . .
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Justificação:
Adicionalmente à consideração do sexo e à diversidade 

de género, há a necessidade de considerar a diversidade cul-
tural e geográfica na eleição dos bispos.

¶406 .

Número de petição: 60519-MH-¶406-G; Furr, Steve - 
Jackson, AL, EUA para a Associação da Conferência Anual 
de Líderes Leigos.

Remover a restrição do termo episcopal

Alterar o ¶ 406 conforme indicado:
¶ 406. Processo de atribuição—1. Comissão Jurisdicional 

do Episcopado—Após consulta com o Colégio dos Bispos, 
a comissão jurisdicional do episcopado deve recomendar a 
atribuição dos bispos às respectivas residências para acção 
final por parte da conferência jurisdicional; só deve chegar a 
uma conclusão sobre as atribuições residenciais quando todas 
as eleições de bispos para essa sessão estiverem concluídas e 
todos os bispos tiverem sido consultados. Um bispo pode ser 
recomendado para reatribuição à mesma residência atribuição 
à mesma residência por um terceiro quadriénio. 

Justificação:
O texto actual é interpretado como restritivo, porém, a 

comissão jurisdicional do episcopado deverá ter a liberdade 
de recomendar atribuições de bispos com base nas priori-
dades da missão, necessidades da conferência e necessidades 
dos bispos. Se a comissão determinar que um bispo está a 
providenciar uma liderança eficaz, a Disciplina não deverá 
impor uma restrição.

¶408 .1 .

Número de petição: 60127-MH-¶408.1-$-G; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral 
de Finanças e Administração.

Designações Especiais

Alterar o ¶ 408.1d da seguinte forma:
Se, no entanto, o bispo reformado aceitar qualquer uma 

das atribuições de responsabilidade para com a igreja na sua 
ampla acepção, o Conselho Geral de Finanças e Adminis-
tração, após consulta com Conselho dos Bispos, definirá um 
nível de compensação que não exceda um máximo determi-
nado pela Conferência Geral, em recomendação do Conselho 
Geral de Finanças e Administração, com o custo de remuner-
ação a cargo do Fundo Episcopal: (1) atribuição de natureza 
especial com relacionamento directo e responsabilidade do 

Conselho dos Bispos, ou (2) atribuição a uma agência geral 
ou instituição de ensino superior relacionada à Igreja Meto-
dista Unida. Apenas a diferença entre a compensação con-
forme estabelecida e a pensão permanente devem ser pagas 
pelo Fundo Episcopal. A atribuição de bispos reformados a 
instituições de ensino superior relacionadas à Igreja Metodis-
ta Unida deve ser da iniciativa das instituições, com serviço 
que não ultrapasse as idades de reforma obrigatória das insti-
tuições.

Se um bispo é atribuído a uma agência geral ou a uma 
instituição de ensino superior relacionada à Igreja Metodista 
Unida, essa agência geral ou instituição de ensino superior 
relacionada à Igreja Metodista Unida deve participar através 
do pagamento de pagará50 por cento da diferença entre a 
compensação aqui estabelecida pela GCFA para a posição 
pela GCFA e a pensão do bispo. 

Justificação:
Contrabalançar a compensação na situação descrita neste 

parágrafo por valores de pensão penaliza injustamente os bis-
pos com longo tempo de serviço na Igreja Metodista, reduz-
indo a compensação para uma atribuição actual de benefícios 
já ganhos por serviços no passado na conexão. Realizar estas 
revisões garante que remuneração excessivamente baixa para 
a atribuição . . .

¶408 .1 .

Número de petição: 60531-MH-¶408.1-G; Erbele, W. 
Terence - Ketchikan, AK, EUA para a Conferência MU do 
Alasca.

Idade de reforma episcopal

Alterar o ¶ 408.1 conforme se segue:
¶ 408.1. Reforma obrigatória—a) Um bispo deve refor-

mar-se a 31 de Agosto após a assembleia regular da conferên-
cia jurisdicional se o seu sexagésimo oitavo aniversário o seu 
sexagésimo nono aniversário tiver ocorrido até 1 de Julho do 
ano em que se realiza a conferência jurisdicional.

b) Um bispo numa conferência central deve reformar-se 
dentro de um ano após o adiamento da Conferência Geral se 
o seu sexagésimo oitavo aniversáriose o seu sexagésimo nono 
aniversário tiver ocorrido até ao dia de abertura da respectiva 
conferência agendada, em vigor a 1 de Janeiro de 2016. Estas 
alterações entrarão em vigor no final da Conferência Geral 
de 2016.

Justificação:
Os avanços médicos associados a melhorias nos nossos 

conhecimentos sobre programas de manutenção da saúde, 
bem-estar e boa forma física prolongaram a esperança de 
vida, bem como o tempo em que se pode prever o desem-
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penho eficaz em ministério e missão. Este facto deverá ser 
reconhecido aumentando a idade de reforma dos bispos. Isto 
elimina a natureza arbitrária . . .

¶408 .1b .

Número de Petição: 60974-MH-¶408.1b-G; 'Owan, Kasap 
Tshibang - Mulungwishi, República Democrática do Congo.

Reforma Obrigatória dos Bispos CC

Emendar ¶ 408.1b, como se segue:
. . . numa data até um anotrês meses após o adiamento da 

Conferência Geral 2016, se o bispo . . .

Justificação:
Este ¶ 408, b, não ajuda as Conferências Centrais, partic-

ularmente a do Congo, assim como em toda a África, porque 
não é claro e é confuso afirmar: “Um bispo da Conferência 
vai-se reformar 'numa data inferior a um ano após o adiamen-
to . . .”

¶408 .3 .

Número de petição: 60915-MH-¶408.3-G; Wilson, John 
R. - PA, EUA para a Conferência Anual da Pensilvânia 
Ocidental.

Processo administrativo jurisdicional

¶ 408.3 Reforma involuntária—a) Mediante a votação de 
dois terços da comissão jurisdicional ou da conferência cen-
tral do episcopado, pode ser atribuído a um bispo o estatuto de 
reformado independentemente da idade se, após ser facultada 
ao bispo afetado uma notificação por escrito com um mínimo 
de trinta dias de antecedência e realizada uma audiência, a 
comissão considerar que tal é no melhor interesse do bispo 
e/ou da Igreja. Esta medida pode ou não ser tomada devido 
ao desempenho do bispo, e o motivo para a mesma deve ser 
claramente indicado no relatório da comissão. (Em vigor no 
final da Conferência Geral de 2012.) O recurso desta acção 
pode ser apresentado ao Conselho Judicial, sendo aplicável 
o disposto sobre notificações no ¶2716. Aplica-se a este pro-
cesso administrativo o disposto no ¶ 362.2 sobre o processo 
justo nas audiências administrativas. A notificação por es-
crito também deve ser facultada ao presidente da comissão 
jurisdicional/de revisão administrativa da conferência central  
(¶ 538/543.22).

¶408 .3 .

Número de petição: 60916-MH-¶408.3-G; Wilson, John 
R. - PA, EUA para a Conferência Anual da Pensilvânia 
Ocidental.

Processo administrativo jurisdicional

Após a adopção das alterações ao ¶ 50 (Petição 60912), 
aplicar o seguinte para implementar as alterações Disciplin-
ares:

¶ 408.3 c) Mediante a votação de dois terços dos votantes 
presentes, os membros do Conselho dos Bispos podem 
atribuir a qualquer bispo o estatuto de reformado com ou sem 
o seu consentimento e independentemente da sua idade se tal 
for recomendado pela comissão de relações do conselho. Os 
procedimentos para um processo justo nas audiências admin-
istrativas devem ser seguidos em qualquer procedimento de 
reforma involuntária (¶ 422.5). A notificação por escrito tam-
bém deve ser facultada ao presidente da comissão de revisão 
administrativa (¶ 422.6).

Justificação:
A Decisão Judicial 1230 inviabiliza a utilização do  

¶ 408.3.a ao atribuir um padrão praticamente judicial a um 
processo administrativo. Esta legislação aproxima este pro-
cesso administrativo de outros constantes do Livro de Disci-
plina e estipula a supervisão jurisdicional antes de um recurso 
administrativo para o Conselho Judicial.

¶410 .

Número de petição: 60913-MH-¶410-G; Wilson, John 
R. - PA, EUA para a Conferência Anual da Pensilvânia 
Ocidental.

Processo administrativo jurisdicional

Após a adopção das alterações ao ¶ 50 (Petição 60912), 
aplicar o seguinte para implementar as alterações Disciplin-
ares:

¶ 410.5 Licença de ausência involuntária—a) Mediante a 
votação de dois terços dos votantes presentes, os membros do 
Conselho dos Bispos podem atribuir a qualquer bispo o estat-
uto de licença de ausência involuntária se tal for recomenda-
do pela comissão de relações do conselho. Os procedimentos 
para um processo justo nas audiências administrativas devem 
ser seguidos em qualquer procedimento de reforma invol-
untária (¶ 422.5). A notificação por escrito também deve ser 
facultada ao presidente da comissão de revisão administrativa 
(¶ 422.6).

 b) A licença de ausência involuntária deve ser aprova-
da anualmente pelo Conselho dos Bispos após a revisão e 
recomendação da comissão de relações do conselho.

 c) Durante o período pelo qual é concedida a licença, 
o bispo estará isento de todas as responsabilidades episco-
pais, devendo outro bispo escolhido pela comissão executiva 
do Conselho dos Bispos presidir à área episcopal. O salário 
e outros subsídios devem ser assegurados através do Fundo 
Episcopal.

9781501810565_INT_PortVol2Sect2.indd   1150 2/26/16   2:43 PM



Ministério e Educação Superior 1151

¶410 .4 .

Número de petição: 60128-MH-¶410.4-$-G; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral 
de Finanças e Administração.

Licença Médica

Alterar o parágrafo ¶ 410.4 da seguinte forma:
Os bispos que, por razões de problemas de saúde, esti-

verem temporariamente incapazes de realizar seus trabalhos 
completos, poderão ser dispensados pela comissão da con-
ferência central ou jurisdicional do episcopado de viajarem 
através da conexão em geral pode ser concedida uma licença 
de ausência por uma razão justificável, nunca superior a seis 
meses, em consulta com a comissão da área do episcopado e 
com a aprovação do Colégio Episcopal e a comissão execu-
tiva do Conselho dos Bispos. Durante o período em que for 
concedida essa licença, o bispo deve ser libertado das suas 
responsabilidades episcopais e outro bispo escolhido pela 
comissão executiva do Conselho dos Bispos deverá presidir 
na área episcopal. Eles podem escolher um local de residên-
cia, e o Conselho dos Bispos terão a liberdade de atribuir aos 
mesmos a quantidade de trabalho que estes possam executar. 
O salário e outros benefícios devem ter continuidade através 
do Fundo Episcopal. Se, findo o período de seis meses, o 
bispo ainda não for capaz de realizar totalmente o seu tra-
balho devido ao seu problema de saúde, deverão ser aplicados 
benefícios de incapacidade e disponibilizados a esse bispo, 
através do programa de benefícios.

Justificação:
¶ 410.4 utiliza linguagem obsoleta que era aplicável no 

tempo em que um bispo viajava através da conexão em geral. 
Agora que um bispo efectivo é atribuído a uma área episcopal 
específica, é necessário efectuar disposições sob o ¶ 410 para 
indicar o modo como a área episcopal deve ser cuidada . . .

¶413 .

Número de petição: 60129-MH-¶413-G; Kumar, A. Moses 
Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração.

Imunidade Judicial

Adicionar um novo sub-parágrafo ao ¶ 413 como se seg-
ue:

6. Imunidade Judicial—Com o intuito de preservar a in-
tegridade do processo de reclamação e garantir a total par-
ticipação em todos os momentos, o colégio episcopal, a eq-
uipa de supervisão, a comissão jurisdicional do episcopado, 
testemunhas, advogados e todos os outros que participam no 

processo de reclamação contra um bispo terão imunidade 
judicial de queixas apresentadas contra eles relacionadas ao 
seu papel num processo de queixa específico, a menos que 
tenham cometido uma infracção imputável de forma consci-
ente, intencionalmente e de má fé. O queixoso/requerente em 
qualquer processo contra qualquer pessoa, relacionada com o 
seu papel num determinado processo judicial terá o ónus de 
provar, através de provas claras e convincentes, que as acções 
dessa pessoa constituíram um crime cometido intencional-
mente e de má fé. A imunidade estabelecida nesta disposição 
aplica-se a um processo judicial civil, em toda a extensão per-
mitida pelas leis civis.

Justificação:
O parágrafo não estabelece expressamente a imuni-

dade dos envolvidos no processo semelhante aos ¶¶ 362.3 e 
2701.4d.

¶413 .

Número de petição: 60919-MH-¶413-G; Wilson, John 
R. - PA, EUA para a Conferência Anual da Pensilvânia 
Ocidental.

Revisão do processo de denúncia episcopal

Efectuar as seguintes revisões ao ¶ 413.
¶ 413 . Denúncias contra bispos—1. Que os líderes Epis-

copais . . .
2. Qualquer denúncia relativa a efectividade, competên-

cia ou um ou mais dos crimes indicados no ¶ 2702 será apre-
sentada ao presidente do  Colégio dos Bispos  do Conselho 
dos Bispos nessa conferência jurisdicional ou central. Se a 
denúncia disser respeito ao presidente, deverá ser apresenta-
da ao secretário do Conselho dos Bispos nessa conferência 
jurisdicional ou central.  Uma denúncia é uma declaração por 
escrito alegando má conduta, desempenho insatisfatório dos 
deveres ministeriais ou um ou mais dos delitos listados no 
¶ 2702.9

3. Após a recepção de uma denúncia, conforme descrito 
no ¶ 413.2,  o presidente e o secretário do Colégio dos Bispos 
o presidente do Conselho dos Bispos, ou o secretário  e outro 
membro do colégio do conselho se a denúncia disser respeito 
ao presidente (ou o presidente e outro membro do colégio se 
a denúncia disser respeito ao secretário), deve, no prazo de 
dez dias, consultar o presidente do Comité de Episcopado da 
conferência jurisdicional ou central, que deverá nomear um 
membro professante e um membro do clero de áreas epis-
copais diferentes; que não sejam da área episcopal na qual o 
bispo sob denúncia foi eleito ou designado; e que não sejam 
do mesmo género, para efectuar o processo de supervisão  
(¶ 413.3b-d).10
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a) Quando considerado apropriado para proteger o 
bem-estar do requerente, a Igreja e/ou o bispo, o Colégio a 
comissão executiva do Conselho dos Bispos, juntamente com 
o Comité de Episcopado da conferência jurisdicional ou cen-
tral, podem suspender o bispo de todas as responsabilidades 
episcopais durante um período que não exceda sessenta dias. 
Durante a suspensão, o salário, o alojamento e os benefícios 
continuarão a ser disponibilizados.

b) A resposta de supervisão é pastoral e administrativa e 
deve ser orientada com vista a uma resolução imparcial. Não 
faz parte de qualquer processo judicial. A resposta de super-
visão deve ser tomada de forma confidencial e no prazo de 
120 dias. Poderá existir uma extensão de 120 dias se o bispo 
de supervisão e os dois membros do Comité de Episcopado 
da conferência jurisdicional ou central nomeados para o pro-
cesso de supervisão determinarem que a extensão será pro-
dutiva. Poderá existir uma segunda extensão de 120 dias por 
mútuo consentimento por escrito do bispo de supervisão, dos 
membros do Comité de Episcopado da conferência jurisdi-
cional ou central nomeados para o processo de supervisão, do 
requerente e do bispo sob denúncia.

O bispo de supervisãoOs membros do Comité de Episco-
pado devem aconselhar regularmente todas as partes do esta-
do do processo e devem notificar todas as partes no prazo de 
sete dias após a determinação de que a resposta de supervisão 
não conduzirá a uma resolução da questão.

 Não deverá ser efectuado qualquer registo integral e 
não deverá estar presente qualquer assessor jurídico, embora 
o bispo sob denúncia e o requerente possam escolher outra 
pessoa para os acompanhar, com direito à palavra. Aquan-
do da determinação do presidente (secretário), poderão ser 
seleccionadas pessoas com qualificações e experiência na 
avaliação, intervenção ou cura para auxiliar nas respostas de 
supervisão. Poderão ser também consultadas outras pessoas.

c) A resposta de supervisão pode incluir um processo de 
resolução justa, no qual as partes podem ser assistidas por 
um facilitador ou mediador imparcial formado, para che-
garem a um acordo satisfatório para todas as partes. (Consulte  
¶ 363.1b, c.) As pessoas apropriadas, incluindo o presidente 
do Colégio dos Bispos ou o secretário se a denúncia disser re-
speito ao presidente os membros do Comité de Episcopado, o 
requerente e o requerido devem celebrar um acordo por escri-
to a descrever este processo assistido, incluindo um acordo de 
quais os aspectos do processo que têm de ser mantidos con-
fidenciais. Se a resolução for alcançada, uma declaração por 
escrito da resolução, incluindo quaisquer termos e condições, 
será assinada pelas partes e as partes deverão chegar a acordo 
sobre quaisquer assuntos divulgados a terceiros. A existência 
e o estatuto de uma reclamação e as alegações específicas (in-
eficácia, incompetência, incapacidade de executar o trabalho 
ou uma infracção punível específica) não serão considerados 
informações confidenciais. Uma vez que os bispos têm re-
sponsabilidades e poderes acrescidos enquanto líderes, os 

termos gerais da resolução devem ser tornados públicos. Esta 
declaração da resolução por escrito deve ser dada à pessoa 
responsável por essa etapa do processo ao Comité de Episco-
pado da conferência jurisdicional ou central para acção adi-
cional consistente com o acordo.

d) Se a resposta de supervisão resultar na resolução do 
assunto, o bispo responsável pela resposta de supervisão o 
presidente (secretário) do Conselho dos Bispos e os dois 
membros do Comité de Episcopado nomeados para o proces-
so de supervisão (¶ 413.3) devem monitorizar o cumprimen-
to dos termos da resolução. Se a resposta de supervisão não 
resultar na resolução do assunto, o presidente ou o secretário 
do Colégio do Conselho dos Bispos poderá reencaminhar a 
questão deverá reencaminhar a questão como uma Denún-
cia Administrativa (¶ 413.3e) ou uma Denúncia Judicial  
(¶ 2704.1).

e) Denúncia administrativa—Se a denúncia se basear em 
alegações de incompetência, ineficiência ou falta de vonta-
de ou incapacidade de desempenhar os deveres episcopais, o 
presidente eou o secretário do Colégio do Conselho dos Bis-
pos (ou os dois membros do colégio responsáveis pela denún-
cia) deve encaminhar a denúncia para o Comité de Episcopa-
do da conferência jurisdicional ou central.11 O comité poderá 
recomendar a reforma involuntária (¶ 408.3), licença por 
incapacidade (¶ 410.4), medidas de reparação, outras acções 
apropriadas ou poderá indeferir a denúncia. Aplica-se a este 
processo administrativo o disposto no ¶ 362.2 sobre o proces-
so justo nas audiências administrativas.

f) Denúncia judicial—Quando o Comité de Episcopado 
da conferência jurisdicional ou central considerar a questão 
suficientemente grave e quando estão em questão um ou 
mais delitos listados no ¶ 2702, o comité pode encaminhar 
novamente a denúncia para o presidente e  ou o secretário 
do Colégio do Conselho dos Bispos (ou os dois membros do 
colégio responsáveis pela denúncia) deverá reencaminhá-la 
deverá reencaminhar a questão como uma denúncia judicial 
para a comissão de investigação da conferência jurisdicional 
ou central, de acordo com o disposto em ¶ 2704.1. Aplica-se 
a este processo administrativo o disposto no ¶ 362.2 sobre o 
processo justo nas audiências administrativas.

4. Quaisquer acções da conferência jurisdicional . . .
5. Cada jurisdição deve desenvolver . . .

Justificação:
Esta legislação harmoniza e clarifica o disposto na De-

cisão judicial 1275. Em resumo, o Conselho Judicial realça 
que existem partes do ¶ 413 que não estão claras e que, na 
verdade, apresentam processos contraditórios . . . Seria de 
valor uma Conferência Geral futura proceder à harmonização 
deste parágrafo.
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¶413 .

Número de Petição: 61027-MH-¶413-G; Dragonette, Karin - 
Reynoldsburg, OH, EUA.

Revisão do Processo de Queixa Episcopal

Efectuar as seguintes revisões a ¶ 413.
¶ 413 . Queixas Contra Bispos—1. Liderança episcopal 

. . .
2. Qualquer queixa relativamente à eficácia, competência 

ou uma ou mais ofensas indicadas no ¶ 2702 será submetida 
ao presidente do Colégio do Conselho dos Bispos nessa con-
ferência central ou jurisdicional. Se a queixa estiver relacio-
nada com o presidente, será submetida ao secretário do Colé-
gio do Conselho dos Bispos. Uma queixa é uma declaração 
escrita indicando conduta indevida, desempenho não satis-
fatório dos deveres ministeriais ou uma ou mais das ofensas 
indicadas em ¶ 2702.9

3. Após receber uma queixa como indicado em ¶ 413.2, 
o presidente e o secretário  do Colégio do Conselho dos Bis-
pos, ou o secretário e outro membro do colégiodo conselho 
se a queixa diz respeito ao presidente (ou o presidente e outro 
membro do colégio se a queixa diz respeito ao secretário), irá 
no prazo de 10 dias consultar o presidente do comité da con-
ferência central ou jurisdicional sobre episcopado do Comi-
té Interjurisdicional sobre Episcopado (CIE)que irá nomear 
do comité um membro professante e um membro do clero 
que não sejam da mesma área episcopal; que não sejam da 
área episcopal de onde o bispo sob queixa foi eleito ou para 
onde foi enviado; e que não seja do mesmo género, que irá 
reunir o comité executivo do CIE para realizar o processo de 
supervisão (¶ 413.3b-d).10 Adicionalmente, o presidente ou 
secretário do conselho irá notificar o comité da conferência 
central ou jurisdicional adequada sobre episcopado.

a) Quando considerado adequado para proteger o bem-es-
tar do queixoso, a Igreja e/ou bispo, o Colégio o comité execu-
tivo do Conselho dos Bispos, em consultoria com o comité da 
conferência central ou jurisdicional sobre episcopado, pode 
suspender o bispo de todas as responsabilidades episcopais 
durante um período que não exceda sessenta dias. Durante 
a suspensão, o salário, habitação e benefício irão continuar.

b) A resposta de supervisão é pastoral e administrativa e 
será dirigida face à justa resolução. Não faz parte de qualquer 
processo judicial. A resposta de supervisão deverá ser real-
izada de forma confidencial e deverá ser concluída dentro de 
120 dias. Poderá existir uma extensão de 120 dias se o bispo 
de supervisão e os dois membros do comité de episcopado 
da conferência central ou jurisdicional nomeados para o pro-
cesso de supervisão o comité executivo do CIE e o inquirido 
determinarão que uma extensão será profícua. Poderá existir 

uma segunda extensão de 120 dias pelo consentimento mútuo 

escrito do bispo de supervisão, membros do comité de episco-

pado da conferência central ou jurisdicional nomeados para o 

processo de supervisão, o queixoso e o bispo alvo da queixa.

O bispo de supervisão O presidente do comité executivo 

CIE irá aconselhar regularmente todas as partes do estado do 

processo e irá notificar todas as partes no prazo de 7 dias após 

uma determinação ser realizada de que a resposta de super-

visão não levará a uma resolução do assunto.

Não será realizado registo integral e o advogado não 

estará presente, apesar de o bispo contra quem a queixa foi 

realizada e o queixoso poderem ambos escolher outra pes-

soa para os acompanhar, com direito a falar. A determinação 

do presidente (secretário)do presidente CIE, pessoas com 

qualificações e experiência na avaliação, intervenção ou cura 

podem ser seleccionadas para ajudar nas respostas de super-

visão. Outros também podem ser consultados.

c) A resposta de supervisão pode incluir um processo que 

procure uma resolução justa na qual as partes são assistidas 

por facilitador(es) ou mediador(es) terceiro(s) imparcial(ais) 

formado(s) a chegar a um acordo satisfatório para todas as 

partes. (Consultar ¶ 363.1b, c.) As pessoas adequadas, inclu-

indo o presidente do Colégio de Bispos, ou o secretário se a 

queixa se relacionar com o presidente os membros do comi-

té executivo CIE, queixoso e inquirido, devem realizar um 

acordo escrito definindo tal processo assistido, incluindo um 

acordo relativamente  a que aspectos do processo necessitam 

de confidencialidade. Se for conseguida uma resolução, um 

acordo escrito da resolução, incluindo termos e condições, 

será assinado pelas partes e as partes irão acordar quaisquer 

assuntos a serem divulgados a terceiros. Tal acordo escrito 

da resolução será dado à pessoa responsável por esse estágio 

do processoao Comité de Episcopado Interjurisdicional e o 

comité de episcopado de conferência central ou jurisdicional 

adequado para mais acção consistente com o acordo. 

d) Se a resposta de supervisão resultar na resolução do 

assunto, o bispo responsável pela resposta de supervisão o 

presidente (secretário) do Conselho dos Bispos e 

os dois membros do comité de episcopado nomeados 

para o processo de supervisão (¶ 413.3) comité executivo 

CIE e o comité de conferência central ou jurisdicional ade-

quado sobre episcopado monitorizarão o cumprimento dos 

termos da resolução. Se a resposta de supervisão não resul-

tar em resolução do assunto, o presidente ou secretário do 

Colégiodo Conselho dos Bispos pode irá referir o assunto 

como Queixa Administrativa (¶ 413.3e) ou uma Queixa Ju-

dicial (¶ 2704.1).

9781501810565_INT_PortVol2Sect2.indd   1153 2/26/16   2:43 PM



1154  DCA Edição Avançada

e) Queixa Administrativa—Se a queixa tiver por base 
as alegações de incompetência, ineficácia ou indisponibi-
lidade ou incapacidade de realizar os deveres episcopais, 
o presidente e ou secretário do Colégio do Conselho dos 
Bispos (ou os dois membros do colégio que estão a gerir 
o processo) indicarão a queixa ao comité da conferência 
geral ou jurisdicional sobre episcopado.11 O comité poderá 
recomendar a reforma involuntária (¶ 408.3), baixa por 
invalidez (¶ 410.4), medidas correctivas, outra acção ade-
quada ou pode retirar a queixa. As disposições do ¶ 362.2 
para processo justo em audiências administrativas aplicar-
se-ão a este processo administrativo.

f) Queixa judicial—Quando o comité da conferên-
cia central ou jurisdicional sobre episcopado considerar o 
assunto sério o suficiente e quando uma ou mais ofensas 
indicadas em ¶ 2702 estiverem envolvidas, o comité pode 
referir a queixa de volta aopresidente e ou secretáriodo Colé-
gio do Conselho dos Bispos (ou os dois membros do colégio 
que estejam a gerir a queixa) por irão referir  referi-la como 
queixa judicial ao comité da conferência central ou juris-
dicional sobre investigação de acordo com as disposições 
do ¶ 2704.1. As disposições do ¶ 362.2 para processo justo 
em audiências administrativas aplicar-se-ão a este processo 
administrativo.

4. Quaisquer acções do Comité Interjurisdicional ou 
comité de conferência central ou jurisdicional realizadas face 
a uma queixa serão comunicadas na próxima sessão da con-
ferência central ou jurisdicional.

5. Cada jurisdição ou conferência central desenvolverá 
um protocolo para o cuidado dos leigos, clérigos e pessoal 
considerado afectado pelo processo do queixoso.

Justificação:
Estas alterações aumentam a responsabilidade dos bispos 

e aumentam a consistência ao colocar a função de respons-
abilidade na igreja global. Colocam toda a responsabilidade 
de lidar com as queixas no clero e leigos que não são bispos, 
eliminando quaisquer conflitos de interesse existentes. As al-
terações também adicionam clareza e definição ao processo.

¶413 .3 .

Número da petição: 60130-MH-¶413.3-$-G; Kumar, A. 
Moses Rathan - Nashville, TN, EUA, pelo Conselho Geral 
de Finanças e Administração.

Queixas Contra Bispos

Alterar o parágrafo ¶ 413.3d da seguinte forma:
(i) Se a resposta regulamentar resultar na resolução da 

questão, o bispo responsável pela resposta regulamentar e 
os dois membros da comissão episcopal nomeados para o 

processo regulamentar (¶ 413.3) deverão verificar o cum-
primento dos termos da resolução. Se a resposta regula- 
mentar não resultar na resolução da questão, o presidente ou 
secretário do colégio episcopal deverá retirar a queixa com o 
consentimento do colégio episcopal e da comissão episcopal, 
apresentando as razões por escrito, uma cópia da qual deve 
ser colocada no ficheiro do bispo, ou encaminhar a questão à 
comissão episcopal como uma queixa administrativa de acor-
do com ¶ 413.3e, ou encaminhar a questão para aconselha-
mento à Igreja de acordo com ¶ 2704.1, de modo a preparar 
uma queixa para enviar à comissão de investigaçãoreferindo 
a questão como sendo uma Queixa Administrativa (¶ 413.3e) 
ou como sendo uma Queixa Judicial (¶ 2704.1).

(ii) Se dentro de 180 dias após a recepção da queixa pelo 
presidente ou secretário do Colégio Episcopal (conforme es-
pecificado em ¶ 413.2), a resposta regulamentar não resultar 
na resolução da questão, e se o presidente ou secretário do 
Colégio Episcopal não encaminhar a questão como sendo 
uma queixa administrativa ou uma queixa judicial, então a 
questão transitará:

(1) No caso de um bispo de uma das conferências cen-
trais, um júri de três bispos, um de cada continente, conforme 
seleccionado pelo Conselho dos Bispos; ou

(2) No caso de um bispo de uma das conferências juris-
dicionais, um júri de cinco bispos, um de cada conferência 
jurisdicional, conforme seleccionado pelo Conselho dos Bis-
pos, que deverá então continuar o processo de resposta reg-
ulamentar e, no prazo de 180 dias, retirar ou encaminhar a 
queixa, conforme exigido acima.

(iii) Todos os custos associados com as medidas tomadas 
nos termos do parágrafo (ii), acima, serão pagos pelo Fundo 
Episcopal.

Justificação:
Esta alteração assegura o processamento atempado de 

queixas contra bispos, de modo consistente, com processos 
de revisão estabelecidos e que minimizam os custos extras.

¶413 .3c . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60805-MH-¶413.3c-G; Dietz, Peter - 
Thornton, PA, EUA para o Comité de Acção Social IMU de 
Bethlehem. 3 Petições similares

Denúncias contra bispos

Emendar o Livro de Disciplina ¶ 413.3c ) conforme a se-
guir:

¶ 413 . Denúncias contra bispos 
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. . .
3. A resposta supervisora pode incluir um processo que 

busca uma resolução justa onde as partes podem ser assisti-
das por um facilitador ou mediador imparcial formado, para 
chegarem a um acordo satisfatório para todas as partes. (Ver 
¶ 363.1b, c.) As pessoas adequadas, incluindo o presidente do 
Colegiado de Bispos, ou a secretária se a denúncia envolver o 
presidente, devem estabelecer um acordo por escrito delinean-
do este processo, incluindo quaisquer acordos relativos à con-
fidencialidade. Se a resolução for alcançada, uma declaração 
por escrito da resolução, incluindo termos e condições, será 
assinada pelas partes e as partes deverão chegar a acordo so-
bre quaisquer assuntos divulgados a terceiros. Tal declaração 
da resolução por escrito deverá ser entregue à pessoa encar-
regada deste estágio do processo para outras medidas consis-
tentes com o acordo. Quando a denúncia é baseada em uma 
alegação de uma má conduta específica de um bispo tendo re-
alizado uma cerimónia a celebrar uma união homossexual ou 
tendo realizado uma cerimónia de casamento do mesmo sexo 
(¶ 2702.1[b]) dentro do estatuto de limitações, e o bispo con-
tra quem a denúncia foi feita reconhece ao bispo supervisor, 
dentro do curso do processo de busca de uma resolução justa, 
que ele ou ela de facto realizou ou desempenhou a cerimónia 
em em questão, então qualquer resolução justa da denúncia 
alcançada em qualquer fase do processo deve incluir o bis-
po sendo suspenso sem salário, durante não menos do que 
um ano, de todas as obrigações e funções ministeriais epis-
copais, incluindo o estado de membro ou papel de liderança 
anterior em qualquer junta geral da igreja, agência, comité 
ou comissão, para um período de reflexão de prece sobre sua 
vontade em continuar o seu compromisso aos seus votos de 
aliança com Deus e com a Igreja Metodista Unida. 

Justificação:
Esta é a única ofensa pela qual houve um padrão recen-

te difundido do processo de “resolução justa” sendo abusa-
do para efectivamente permitir uma abertura em nossa nor-
ma Disciplinar moral, bíblica, compassiva pela qual alguns 
bispos pessoalmente discordam. Preserva o direito do clero 
ao julgamento sem precisar de julgamentos por responsabi-
lidade.

¶413 .3d .

Número de petição: 60520-MH-¶413.3d-G; Furr, Steve - 
Jackson, AL, EUA para a Associação da Conferência Anual 
de Líderes Leigos.

Processamento de denúncias pelo CdB

Alterar o ¶ 413.3.d) conforme indicado.
¶ 413.3.d) Se a resposta de supervisão resultar na res-

olução do assunto, o bispo responsável pela resposta de 

supervisão e os dois membros da comissão do episcopado 
nomeados para o processo de supervisão (¶ 413.3) devem 
monitorizar o cumprimento dos termos da resolução. Se a re-
sposta de supervisão não resultar na resolução do assunto, o 
presidente ou o secretário do Colégio dos Bispos poderá reen-
caminhá-lo como uma Denúncia Administrativa (¶ 413.3[e]) 
ou uma Denúncia Judicial (¶ 2704.1). Se no espaço de 180 
dias após a recepção da denúncia pelo presidente do Colégio 
dos Bispos ou pelo secretário e outro bispo, conforme disposto 
no ¶ 413.2, a resposta de supervisão não resultar na resolução 
do assunto e o presidente ou o secretário do Colégio dos Bis-
pos não o tiver reencaminhado como uma Denúncia Admin-
istrativa ou uma Denúncia Judicial, o assunto transitará para 
o Conselho dos Bispos, cujo presidente, ou o secretário caso 
o presidente seja o acusado, irá averiguar o assunto segundo 
o processo disposto no presente para Colégios de Bispos da 
conferência central e jurisdicional.

Justificação:
Se um Colégio dos Bispos da conferência central ou ju-

risdicional não conseguir processar uma denúncia contra um 
dos seus bispos até obter a respectiva resolução, o processa-
mento do assunto deve transitar para o Conselho dos Bispos.

¶414 .2 .

Número de petição: 60621-MH-¶414.2-G; Curtis, J. Torrey 
- Weatherford, OK, EUA para o primeiro Conselho UMU- 
Weatherford, OK.

Directores espirituais para bispos

Emendar ¶ 414.2 Liderança—Espiritual e Temporal con-
forme se descreve:

 2. Reforçar a igreja local, dando liderança espiritual tan-
to a leigos como a membros do clérigo; e construir relações 
com pessoas das congregações locais da área. Como testemu-
nho da sua própria necessidade de crescimento permanente e 
orientação na vida do Espírito, cada bispo efectivo deve ter 
um director espiritual à sua escolha, sendo os custos deste 
director suportados pela(s) conferência(s) anual(is) do bispo. 
É esperado que todos os bispos activos reúnam com o seu 
director espiritual pelo menos quatro vezes por ano, e é forte-
mente incentivado a que reúnam mensalmente. O bispo deve 
reportar anualmente ao comité do episcopado da(s) conferên-
cia(s) anual(is) o número de reuniões tidas com o respectivo 
director espiritual, mas o teor das reuniões deverá manter-se 
confidencial e inviolável.

Adicionar um novo sub-parágrafo (h) a ¶ 637.3 conforme 
se descreve: 
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 3. As funções do comité da conferência sobre o episco-
pado devem ser . . .

 h) Receber o relatório anual do bispo acerca do número 
de reuniões tidas com o director espiritual do bispo.

Justificação:
Desde o dia de Pentecostes que a Igreja foi formada e 

informada pelo Espírito. Os seguidores de Jesus têm, desde 
os seus primórdios, procurado ajuda e orientação de pessoas 
reconhecidamente perspicazes espiritualmente. A orientação 
espiritual é uma tradição permanente na comunhão anglicana 
da qual o Metodismo surgiu. O líder do . . .

¶415 .4 .

Número de petição: 60529-MH-¶415.4-G; Erbele, W. 
Terence - Ketchikan, AK, EUA para a Conferência MU do 
Alasca.

Distrito de missão

Alterar o ¶ 415.4 conforme indicado: 
¶ 415.4. Formar os distritos depois de consultados os su-

perintendentes distritais e depois de ter sido determinado o 
seu número por votação da conferência anual. Qualquer dis-
trito pode ser designado para ser um distrito de missão, sendo 
o superintendente desse distrito ou respectivo representante o 
agente responsável pelo estatuto da missão, a natureza e os ob-
jectivos do distrito. Caso exista uma organização missionária 
distrital ou se antecipem fundos de uma organização da con-
ferência, também será solicitado a esses órgãos que aprovem 
o método de organização de um distrito de missão. Um distri-
to de missão pode ser designado na presença de qualquer uma 
das seguintes condições: 1) Os recursos e as oportunidades de 
filiação são limitados e não é provável que resultem num es-
tatuto regular durante um período de tempo alargado. 2) Está 
presente uma oportunidade estratégica a nível demográfico, 
cultural ou linguístico para servir uma população limitada. 3) 
Espera-se que seja necessário financiamento de apoio a lon-
go prazo proveniente de fontes fora do distrito para que este 
possa existir. 4) O distrito está geograficamente situado numa 
localização remota de outros distritos da conferência anual. 
Na presença de qualquer uma destas condições, o bispo, em 
consulta com a área de desenvolvimento congregacional da 
conferência anual, poderá designar qualquer distrito como 
distrito de missão. O distrito de missão poderá ser organiza-
do da mesma forma e ter os mesmos direitos e poderes que 
qualquer distrito.

Justificação:
Em algumas jurisdições—Sudeste e Oeste—existem 

conferências missionárias que poderão estar melhor organi-

zadas como distritos; esta alteração torná-lo-á possível sem 
eliminar o estatuto de missão dessas entidades. Caberia às 
conferências anuais determinar a implicação total de se ser 
um distrito de missão.

¶415 .6 .

Número de petição: 60386-MH-¶415.6-G; Cape, Kim - 
Nashville, EUA para a Junta Geral de Educação Superior e 
Ministério.

Retirar a consagração dos ministros diaconais

Emendar ¶ 415.6 por eliminação
¶ 415. Obrigações presidenciais—6. Consagrar os bis-

pos,; ordenar os presbíteros e diáconos,; consagrar os min-
istros diaconais, comissionar as diaconisas, os missionários 
nacionais e os missionários,; . . .

Justificação:
A Igreja Metodista Unida já não consagra os ministros 

diaconais.

¶416 .5 .

Número de petição: 60194-MH-¶416.5-G; Epler, Neil C. - 
Montgomery, AL, EUA pela Conferência Anual do Alabama 
- Flórida Ocidental.

Transferências

Adicionar o seguinte ao parágrafo ¶ 416.5 
5. Para transferência, a pedido do bispo receptor, com a 

recomendação do Comité Executivo da Junta de Conferência 
do Ministério e um voto afirmativo da sessão do clero, mem-
bro(s) do clero de uma conferência anual para outra, desde 
que o(s) referido(s) membro(s) concorde(m) com a dita trans-
ferência . . . 

Justificação:
 A petição necessita de aprovação do pedido de trans-

ferência de um clérigo para uma outra conferência anual 
como membro provisório ou total, dado pelo Comité Executi-
vo da Junta do Ministério da Conferência e da sessão clériga 
da conferência anual, para estar em conformidade com o ¶ 33 
Artigo II do Livro de 2012 . . .

¶416 .6 .

Número de petição: 60197-MH-¶416.6-G; Epler, Neil C. - 
Montgomery, AL, EUA pela Conferência Anual do Alabama 
- Flórida Ocidental.
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Alterar parágrafo ¶ 416.6
 6. Os membros associados, os membros provisórios ou 

os membros de pleno direito podem ser nomeados para fre-
quentar qualquer escola, faculdade ou seminário teológico 
listados pelo Universitário aprovados pela Junta de Conferên-
cia do Ministério, ou participar de um programa de educação 
clínica pastoral, num ambiente acreditado pela Associação 
de Educação Pastoral Clínica ou por outra agência de acredi-
tação aprovado pela GBHEM (Junta Geral de Ensino Superi-
or e Ministério). Tais nomeações não devem ser consideradas 
como nomeações de extensão de ministério. 

Justificação:
A petição permitirá à Junta de Conferência do Ministério 

aprovar nomeações para participação em qualquer escola, 
faculdade ou seminário teológico ou qualquer programa de 
educação clínica pastoral. A alteração permitirá uma aproxi-
mação contextual ao ministério, provendo cada Conferência 
Anual de flexibilidade no que se refere à formação . . .

¶416 .7 .

Número de Petição: 60060-MH-¶416.7-G; Patterson, 
Cynthia - Cuyahoga Falls, OH, EUA para a Conferência 
Anual de Ohio do Este.

Ficheiros de Supervisão

ADICIONAR a seguinte frase ao ¶ 416.7:
¶ 416 . Trabalhar com Pessoal Ordenado, Licenciado, 

Consagrado e Comissionado
7. Manter registos de supervisão adequados em todos os 

superintendentes de distrito e outros registos sobre pessoal de 
ministério como determinado pelo bispo ou solicitado pela 
Disciplina ou acção da conferência anual. Quando um su-
perintendente de distrito já não for nomeado para gabinete, o 
bispo irá dar o ficheiro de supervisão dessa pessoa ao superin-
tendente de registo. Os registos de supervisão serão mantidos 
sob orientações adequadas pelo Conselho Geral de Finanças 
e Administração. Os registos de supervisão mantidos pelo 
bispo não são os registos do pessoal da conferência anual. 
O clero terá o direito de rever o seu Ficheiro de Supervisão 
anualmente, de modo que o clero irá ter o conhecimento total 
dos seus conteúdos. O clero terá o direito de incluir respostas 
ao conteúdo do ficheiro e lidar com questões que necessitem 
de crescimento pessoal.

Justificação:
Actualmente os ficheiros são mantidos sem que os con-

teúdos sejam revelados ao clero até que uma questão de su-
pervisão necessite da intervenção do Bispo, Superintendente 
de Distrito ou Junta do Ministério Ordenado. Uma avaliação 

anual do Ficheiro de Supervisão do membro do clero irá aju-
dar a identificar questões que necessitem de atenção antes da 
necessidade . . .

¶418 .

Número de petição: 60622-MH-¶418-G; Pridgeon, Jeremy - 
Wetumpka, AL, EUA.

Eliminação

Eliminar ¶ 418.

Justificação:
Os limites de tempo artificial e arbitrário impostos pela 

Disciplina impedem que os superintendentes desenvolvam as 
relações necessárias para que tenham impacto na mudança 
sistémica numa organização ou área de maior dimensão, 
como um distrito. Ao eliminar o termo limite garante-se que 
os superintendentes efectivos continuem a servir uma área de 
forma a cumprir a missão da igreja.

¶422 .

Número de petição: 60914-MH-¶422-G; Wilson, John 
R. - PA, EUA para a Conferência Anual da Pensilvânia 
Ocidental.

Processo administrativo jurisdicional

Após a adopção das alterações ao ¶ 50 (Petição 60912), 
aplicar o seguinte para implementar as alterações disciplinares:

¶ 422.2. O Conselho dos Bispos é, pois, a expressão co-
legial e corporativa da liderança episcopal na Igreja e através 
da Igreja para o mundo. A Igreja espera que o Conselho dos 
Bispos fale com a Igreja e da Igreja para o mundo e dê a li- 
derança na busca de unidade Cristã e relações interreligiosas. 
O Conselho dos Bispos é também um órgão no qual os seus 
membros individuais são responsabilizados pelo seu trabalho, 
enquanto superintendentes gerais e enquanto presidentes e 
residentes em áreas episcopais.

¶ 422.5. O Conselho dos Bispos deverá criar, a partir dos 
seus membros, uma comissão de relações do conselho com-
posta por pelo menos três pessoas para ouvirem pedidos de 
licença de ausência involuntária, reforma involuntária ou out-
ras questões que possam ser encaminhadas para a comissão 
pelo Conselho dos Bispos.

 a) Quando existir uma recomendação para uma alter-
ação do estado de involuntário ou outra questão encaminha-
da para a comissão de relações do conselho, a comissão de 
relações do conselho deverá realizar uma audição adminis-
trativa seguindo as disposições de um processo justo. O Con-
selho dos Bispos deverá designar a pessoa que irá apresentar 
a recomendação à comissão. Deve ser dada ao requerido a 
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oportunidade de entregar a recomendação em pessoa, por es-
crito e com a ajuda de um membro clérigo em plena conexão 
que deverá ter direito a voz. Depois de a comissão ouvir a pes-
soa designada para representar a recomendação, o requerido, 
e outras pessoas, conforme determinado pelo presidente da 
comissão, deverá comunicar a sua decisão ao Conselho dos 
Bispos. O Conselho dos Bispos poderá confirmar ou reverter 
a decisão da comissão.

 b) Audições de processo justo—Como parte da santa 
aliança que existe dentro dos membros e da organização da 
Igreja Metodista Unida, os seguintes procedimentos são apre-
sentados para a protecção dos direitos de indivíduos e para a 
protecção da Igreja em audições administrativas. O proces-
so definido neste parágrafo deve ser seguido sempre que a 
Comissão de Relações do Conselho receber um pedido ad-
ministrativo do Conselho dos Bispos.

 1) Em qualquer procedimento administrativo, o repre-
sentante do Conselho dos Bispos e o requerido (a pessoa con-
tra a qual é dirigida a acção involuntária) devem ter o direito 
de ser ouvidos antes de ser tomada qualquer acção final.

 2) A notificação de uma audição deverá informar o re-
querido da razão dos procedimentos propostos com detalhes 
suficientes para permitir ao requerido preparar uma resposta. 
A notificação deve ser entregue pelo menos vinte dias antes 
da audiência.

 3) O requerido deve ter o direito de ser acompanhado 
para qualquer audição por um membro do clero que seja um 
membro em plena conexão, de acordo com as disposições 
Disciplinares adequadas. O membro do clero acompanhante 
terá o direito a voz.

 4) Em qualquer audiência administrativa, em circunstân-
cia alguma uma das partes, na ausência da outra parte, dis-
cutirá temas substanciais com membros da entidade decisora. 
Podem ser levantadas questões ao procedimento junto do fun-
cionário presidente da entidade que preside à audiência.

 5) O requerido deve ter acesso, pelo menos nos sete dias 
anteriores à audição, a todos os registos tidos em consideração 
na determinação do resultado do processo administrativo.

 6) No caso de um requerido não comparecer às entrev-
istas de supervisão, recusar correio, recusar comunicar-se 
pessoalmente com o bispo ou de outro modo não responder 
aos pedidos de supervisão ou aos pedidos dos comités admin-
istrativos oficiais, tais acções ou inacções não serão usadas 
como desculpa para evitar ou atrasar quaisquer processos da 
Igreja, e esses processos podem prosseguir sem a participação 
dessa pessoa.

¶ 422.6 O Conselho dos Bispos deve estabelecer, a par-
tir dos seus membros, uma Comissão de Revisão Adminis-
trativa composta por pelo menos três pessoas que não per-
tençam à comissão executiva ou à comissão de relações do 
conselho. A sua única finalidade consistirá em garantir que os 
procedimentos disciplinares para qualquer acção involuntária 
recomendados pela comissão de relações do conselho são 

devidamente acompanhados. Todo o processo administrativo 
conducente à acção de alteração de estado do bispo deve ser 
revisto pela comissão de revisão administrativa, e esta deverá 
reportar as suas conclusões ao Conselho dos Bispos antes de 
qualquer acção. A comissão de revisão administrativa deve 
notificar as partes sobre o processo de revisão. Os procedi-
mentos para um processo justo nas audiências administrativas 
(¶ 422.5) deverão ser acompanhados pela comissão de revisão 
administrativa. Antes do respectivo relatório, se a comissão 
determinar que ocorreu um erro, poderá recomendar à pessoa 
ou órgão apropriado que se tomem medidas imediatas para 
solucionar o erro, decida que o erro é inofensivo ou tomem 
outras medidas.

¶431 .1 .

Número de Petição: 60234-MH-¶431.1-G; McKinney, Sarah 
E.H. - Summerfield, NC, EUA para o Gabinete da Unidade 
Cristã e Relações Inter-religiosas - Conselho dos Bispos.

Relações de Comunhão Total

Eliminar ¶ 431.1 actual e substituir pela seguinte: 
¶ 431.1. Relações de Comunhão Total
a) O Conselho dos Bispos terá autoridade para celebrar 

acordos ecuménicos com outros órgãos Cristãos. Contudo, to-
dos os acordos de nível denominacional propostos de relações 
de “comunhão total” formais e estado de membro permanente 
em organizações ecuménicas devem ser aprovados e ratifica-
dos pela Conferência Geral, antes de entrarem em vigor. 

 b) Uma relação de “comunhão total” é uma que existe 
entre duas ou mais igrejas Cristãs que: (1) reconhecem-se 
como membros constituintes da única igreja santa, católica 
e apostólica, o corpo de Cristo como descrito nas Escritu-
ras Santas e confessado nas crenças históricas da igreja; (2) 
reconhecem a autenticidade dos sacramentos de cada uma e 
recebem-se uma à outra para participarem na Eucaristia, (3) 
afirmam a autenticidade do ministério Cristão de cada igreja 
e (4) reconhecem a validade dos gabinetes de ministério de 
cada uma. 

 c) Uma relação de “comunhão total” formal compromete 
as igrejas em trabalhar em conjunto como parceiras na missão 
para uma unidade mais visível.

 d) Uma relação de “comunhão total” formal é intro-
duzida para: (1) comprometer activamente os participantes 
a trabalharem em conjunto como parceiros em missão e co-
laboradores no ministério de Jesus Cristo, e (2) como uma 
testemunha visível da unidade de Cristãos na partilha do amor 
de Deus entre todas as pessoas e durante toda a Criação. 

 e) Uma relação de “comunhão total” formal não significa 
que não existam diferenças ou distinções entre igrejas; mas 
significa que essas diferenças não dividem a igreja.
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 f) É compreendido e afirmado que as relações informais 
existem com outros Cristãos em todos os níveis por toda a 
igreja; essas relações são manifestadas de formas criativas e 
dinâmicas e o Corpo de Cristo é enriquecido pela iniciativa 
e liderança que ocorre em muitos níveis. As relações de “co-
munhão total” formais introduzidas pela Conferência Geral, 
criadas após a unidade fiel de Cristãos em comunidades locais 
e por toda a Criação de Deus, que trazem a compaixão, amor 
e testemunho para as vidas de muitas pessoas. As relações 
formais e informais entre Cristãos fazem parte do autêntico 
ministério Cristão. 

 g) Nenhum estado de membro numa organização 
ecuménica, declaração ou política de uma organização 
ecuménica  da qual a Igreja Metodista Unida faz parte, ou o 
acordo de “comunhão total” formal será criado como mod-
ificando, interpretando ou mudando os padrões doutrinais e 
disciplinares da Igreja Metodista Unida. 

 h) Quando uma relação de “comunhão total” foi aprova-
da pela Conferência Geral, irá permanecer em vigor até ser 
tomada uma acção por parte da Conferência Geral para a mu-
dar.

Justificação:
Os debates com os parceiros de comunhão total tornam 

claro o desejo de afirmar as relações formais e a validade das 
relações informais que abrangem e aprofundam as relações 
ecuménicas Metodistas Unidas.

¶433 .2 .

Número de Petição: 60235-MH-¶433.2-G; McKinney, Sarah 
E.H. - Summerfield, NC, EUA para o Gabinete da Unidade 
Cristã e Relações Inter-religiosas - Conselho dos Bispos.

Comité Conjunto da Comissão Pan Metodista - 
Comunhão Total

Emendar ¶ 433.2, como se segue: 
2. Comissão Pan-Metodista—Dada a relação . . .
a) Para cumprir a visão da comunhão total entre as suas 

igrejas membro, existirá um Comité Conjunto da Comunhão 
Total da Comissão Pan-Metodista. O comité servirá as se-
guintes funções:

 (1) Coordenar a implementação da acção tomada pelas 
seis igrejas para atingir a comunhão total;

 (2) Ajudar o planeamento conjunto para missão;
 (3) Facilitar a consulta e a tomada de decisão comum 

através de canais adequados em assuntos fundamentais que as 
igrejas podem enfrentar em conjunto no futuro;

 (4) Reportar regularmente e adequadamente a cada igreja
b) O estado de membro Metodista Unido deste comi-

té será o responsável ecuménico do Conselho dos Bispos, 
o presidente da OCUIR, se o presidente não for também o 
responsável ecuménico e um leigo e um clérigo da OCUIR 
eleito pela OCUIR. Se o presidente da OCUIR é também o 
responsável ecuménico, então o vice-presidente da OCUIR 
será um membro do comité.

A comissão pode desenvolver . . .

Justificação:
Uma vez que a Comissão Pan Metodista (¶ 433.2) está a 

coordenar a implementação das provisões do acordo de co-
munhão total, não há necessidade de um Comité Conjunto 
descrito em ¶ 433.2a e ¶ 433.2b.

¶437 .

Número de Petição: 60236-MH-¶437-G; McKinney, Sarah 
E.H. - Summerfield, NC, EUA para o Gabinete da Unidade 
Cristã e Relações Inter-religiosas - Conselho dos Bispos.

Objectivo OCUIR

Eliminar ¶ 437 actual e substituir pela seguinte: 

¶ 437 Na realização das suas responsabilidades e para 
aprofundar e expandir os ministérios ecuménicos e inter-reli-
giosos da Igreja Metodista Unida, o Conselho dos Bispos irá 
receber o feedback e apoio do Gabinete de Unidade Cristã e 
Relações Inter-religiosas. 

Justificação:
Uma vez que o Gabinete de Unidade Cristã e Relações 

Inter-religiosas foi criado, não é necessária a linguagem orig-
inal para a sua criação.

¶437 .

Número de Petição: 60951-MH-¶437-G; Oliphint, Clayton - 
Richardson, TX, EUA.

Plano IMU Revisto - GUCRIR

Para ajustar o formato do GUCRIR Emendar ¶¶ 
437 e 438 como se segue:

¶ 437. Na busca das suas responsabilidades ecuménicas e 
inter-religiosas, o Conselho dos Bispos irá criar um Gabinete 
da Unidade Cristã e Relações Inter-religiosas (GUCRIR) em 
vigor após o encerramento da Conferência Geral de 20126. 
O objectivo do GUCRIR será aprofundar e expandir os 
ministérios ecuménicos e inter-religiosos da Igreja Metodista 
Unida.
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¶ 438. Estado de membro—Os membros do GUCRIR 
serão eleitos pelo Conselho dos Bispos como se segue:

1. O GUCRIR será composto por dois membros episco-
pais como determinado pelo Conselho dos Bispos, incluindo 
e será presidido pelo responsável ecuménico do Conselho dos 
Bispos. Um dos membros episcopais será de uma conferência 
central

 2. Uma pessoa de cada jurisdição, uma pessoa das con-
ferências centrais em África, uma pessoa das conferências 
centrais na Europa e uma pessoa da conferência central nas 
Filipinas. O bispo que não seja o oficial ecuménico será con-
tado como uma dessas oito pessoas. Cada conferência jurisdi-
cional ou central vai nomear dois candidatos e o Conselho dos 
Bispos irá eleger sete membros deste conjunto de nomeados.

3. É recomendado que o Conselho dos Bispos se cer-
tifique que os membros Metodistas Unidos sejam inclusivos 
de representação étnica, juventude, jovens adultos e mulheres, 
com um objectivo de 50 por cento de leigos.

4. Dois membros com voz e voto dos nossos Parceiros 
Ecuménicos da Comunhão Total Adicionalmente às seguintes 
vinte e uma (21) pessoas serão membros do GUCRIR: a) 
Membros de cada jurisdição, com base na seguinte fórmula: 
Central Norte—2, Nordeste—2, Central Sul—3, Sudoeste—5 
e Oeste—1. Cada conferência jurisdicional irá nomear três 
vezes o número de candidatos dos membros alocados e o 
Conselho dos Bispos vai eleger estes membros a partir de um 
leque de candidatos.

b) Sete (7) membros que não são bispos das conferên-
cias centrais. A Europa e as Filipinas irão alocar em conjunto 
um (1) membro que devem alternar entre as duas áreas do 
quadriénio para quadriénio com os restantes seis (6) membros 
a serem alocados entre as três (3) conferências centrais afri-
canas numa base rotativa, como determinado pelo Conselho 
dos Bispos.

c) Um (1) membro de uma das outras igrejas nas Igrejas 
Unidas em Cristo.

d) Pelo menos 50 por cento dos membros do GUCRIR 
que não são bispos serão leigos, e outras recomendações para 
inclusividade como provido em ¶ 705.3.d) irão aplicar-se à 
selecção dos membros. 

Esta legislação, ou qualquer parte da mesma aprovada 
pela Conferência Geral, irá entrar em vigor no final da Con-
ferência Geral de 2016.

Justificação:
O plano da IMU, adoptado pela CG12 com uma margem 

favorável de 59,6%, recebeu uma aprovação esmagadora dos 
seus conceitos. O Conselho Judicial decidiu ser inconstitucio-
nal e apesar da declaração do Conselho que era irrecuperável, 

as suas regras eram estritamente baseadas em dois pontos. 

Ambos foram corrigidos nesta revisão.

¶438 .

Número de Petição: 60237-MH-¶438-G; McKinney, Sarah 
E.H. - Summerfield, NC, EUA para o Gabinete de Unidade 
Cristã e Relações Inter-religiosas - Conselho dos Bispos.

Estado de Membro da OCUIR

Emendar ¶ 438, como se segue:
¶ 438 . Estado de Membro—Os membros do Comité Per-

manente OCUIR serão eleitos pelo Conselho dos Bispos, 
como se segue:

1. A OCUIR . . .
2. Uma pessoa . . . Cada conferência jurisdicional ou cen-

tral vai nomear dois candidatos e o Conselho dos Bispos vai 
eleger sete membros deste conjunto de nomeados.

3. É recomendado que o Conselho dos Bispos se certifique 
que os membros Metodistas Unidos sejam inclusivos de rep-
resentação étnica, juventude, jovens adultos e mulheres, com 
um objectivo de 50 por centocom um mínimo de cinco leigos.

4. Dois membros . . .
5. O presidente e secretário da Equipa de Liderança do 

Conselho dos Bispos das Relações Ecuménicas e Inter-reli-
giosas, o seu grupo sucessor, serão membros não votantes do 
Comité Permanente da OCUIR.

Justificação:
Estas mudanças vão providenciar maior flexibilidade para 

o CDB nos membros seleccionados do Comité Permanente e 
vão reforçar a relação entre o CDB e o Comité Permanente. 

¶440 .

Número de Petição: 60238-MH-¶440-G; McKinney, Sarah 
E.H. - Summerfield, NC, EUA para o Gabinete de Unidade 
Cristã e Relações Inter-religiosas - Conselho dos Bispos.

Financiamento OCUIR

Emendar ¶ 440 como se segue:
Com início antes de 1 de Janeiro de 2017, f O financia-

mento para os ministérios ecuménicos e inter-religiosos da 
Igreja será providenciado pelo Conselho dos Bispos em umou 
mais itens claramente identificados no pedido de orçamento 
do Fundo Episcopalou mais itens do Fundo Episcopal a serem 
claramente identificados no seu pedido de orçamento à Con-
ferência Geral.
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Justificação:
Uma vez que o financiamento do Gabinete da Unidade 

Cristã e Relações Inter-religiosas já foi provido pelo Fundo 
Episcopal neste quadriénio, a disposição indicando uma data 
de entrada em vigor não é necessária. 

¶442 .

Número de Petição: 60239-MH-¶442-G; McKinney, Sarah 
E.H. - Summerfield, NC, EUA para o Gabinete da Unidade 
Cristã e Relações Inter-religiosas - Conselho dos Bispos.

Eliminação

Eliminar ¶ 442.

Justificação:
Em vez de adicionar parágrafos para formar comités de 

implementação no Livro da Disciplina de cada vez que uma 
relação de comunhão total foi aprovada, as futuras resoluções 
de comunhão vão autorizar o Conselho dos Bispos a nomear 
um comité de implementação em consultoria com a liderança 
de outras(s) igreja(s) de total comunhão.

¶500 .

Número de petição: 60917-MH-¶500-G; Wilson, John 
R. - PA, EUA para a Conferência Anual da Pensilvânia 
Ocidental.

Processo administrativo jurisdicional

Adicionar um novo parágrafo após o ¶ 537 existente:
¶ 538 Comissão de Revisão Administrativa—A Con-

ferência Jurisdicional deve estabelecer a partir dos seus mem-
bros uma Comissão de Revisão Administrativa composta por 
pelo menos três pessoas que não pertençam à comissão ju-
risdicional do episcopado. A sua única finalidade consistirá 
em garantir que os procedimentos disciplinares para qualquer 
acção involuntária recomendados pela comissão jurisdicio-
nal do episcopado são devidamente acompanhados. Todo o 
processo administrativo conducente à acção de alteração do 
estatuto do bispo deve ser revisto pela comissão de revisão 
administrativa, que deverá incluir as suas conclusões num 
relatório para a comissão jurisdicional do episcopado e a con-
ferência jurisdicional antes de estes órgãos tomarem qualquer 
medida. A comissão de revisão administrativa deve notificar 
as partes sobre o processo de revisão. Os procedimentos para 
um processo justo nas audiências administrativas (¶ 362.2) 
deverão ser acompanhados pela comissão de revisão admin-
istrativa. Antes do respectivo relatório, se a comissão deter-
minar que ocorreu um erro, poderá recomendar à pessoa ou 

órgão apropriado que se tomem medidas imediatas para solu-
cionar o erro, decida que o erro é inofensivo ou tomem outras 
medidas.

¶535 .

Número de Petição: 61012-MH-¶535; Ritter, Chris - 
Geneseo, IL, EUA.

Solução Jurisdicional Orgânica – Comité sobre 
Ministério Ordenado

Emendar: ¶ 535: Comité sobre Ministério Ordenado—Os 
deveres deste comité podem incluir: providenciar informação 
sobre o fornecimento e procura e incentivar a mobilidade em 
todas as linhas de conferência; criar um fórum para lidar com 
assuntos de alistamento e recrutamento; criar diálogo com 
seminários que servem a jurisdição; permitir ministérios ét-
nicos nas jurisdições.  ; recomendar à conferência jurisdicio-
nal quaisquer alterações e adaptações para ¶ 304.3, ¶ 341.6, 
¶ 2702.(a-b) do Livro da Disciplina na manutenção com as 
condições especiais e a missão da igreja daquela jurisdição. 
De acordo com ¶ 525, estas recomendações devem ser adopta-
das por dois terços da maioria da conferência jurisdicional e 
entrar em vigor a 1 de Janeiro após uma sessão da conferência 
jurisdicional, exceto de outro modo especificado.

Justificação:
Este é apenas um item de uma ordem de trabalhos legisla-

tiva maior para atingir a unidade amigável na IMU através da 
“Solução Jurisdicional Orgânica”. Este item confere ao comi-
té jurisdicional sobre o ministério ordenado a recomendação 
de adaptações das normas do clero para a conferência jurisdi-
cional. Consultar jurisdictionalsolution.org.

¶600 .

Número de petição: 60582-MH-¶600-G; Wofford, James C. 
- Henderson, KY, EUA. 2 Petições similares

Comité distrital sobre convenções matrimoniais

Adicionar um novo parágrafo depois do ¶ 672, como seg-
ue:

Comité Distrital sobre Convenções Matrimoniais—Ex-
istirá um Comité Distrital sobre Convenções Matrimoniais.

1. Filiação—O comité será composto por, no mínimo, 
oito membros, compostos por, no mínimo, quatro membros 
leigos e quatro membros do clero, entre eles o superintenden-
te distrital. Existirão, no mínimo, duas mulheres leigas e dois 
homens leigos. Deverá existir diversidade racial e étnica.

2. Seleção—os membros serão eleitos conforme for de-
cidido pela conferência distrital ou, se esta não existir, pelo 
superintendente distrital e líder leigo do distrito. O comité 
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distrital será autorizado a co-optar pessoas como membros 
consultivos que tenham experiência em áreas de especial ne-
cessidade.

3. Objectivo—O objectivo do Comité Distrital sobre 
Convenções Matrimoniais é fornecer recursos para pastores e 
igrejas referentes ao bem-estar das convenções matrimoniais.

a) O comité  pode fornecer recursos para a preparação 
pré-matrimonial destinados a formar pessoas tanto em 
dinâmica relacional como em responsabilidades convencio-
nais do casamento cristão.

b) O Comité pode fornecer recursos com vista a reforçar 
os matrimónios existentes.

c) O Comité criará um processo para aqueles matrimónios 
que foram abençoados e reconhecidos pela Igreja Metodista 
Unida mas que procuram dissolver a convenção matrimonial.

(1) O principal objectivo do processo será incentivar a 
reconciliação, a fim de honrar os votos da convenção e procu-
rar sarar a relação.

(2) Em circunstâncias quando infelizmente não seja 
possível a reconciliação, o comité ou os seus representantes 
convenientemente nomeados poderão examinar as circun-
stâncias e conceder uma certidão de divórcio que dissolva 
a união pela Igreja Metodista Unida. O divórcio será regis-
tado na igreja local em que o matrimónio foi reconhecido 
oficialmente. O comité não terá qualquer responsabilidade 
na determinação da divisão legal de propriedade ou direitos 
parentais. As pessoas que tenham recebido uma certidão de 
divórcio e deixem de ter o estatuto de casamento pelo estado 
ou qualquer outra entidade legal podem voltar a casar na 
Igreja Metodista Unida.

Justificação:
Esta petição está condicionada após aprovação da pe-

tição: Convenção de Matrimónio na Igreja Metodista Unida 
(emendar ¶ 340.2.a.3.a). A proposta de uma Convenção da 
Igreja de Certidão de Matrimónio oficial necessitaria de mei-
os oficiais, se necessário, para a dissolver. O principal objec-
tivo do comité seria, no entanto, conciliar e reforçar os casa- 
mentos.

¶634 .

Número de Petição: 60965-MH-¶634-G; Furr, Steve - 
Jackson, AL, EUA para a Associação da Conferência Anual 
de Líderes Leigos.

Permissividade na Estrutura AC - CBHECM

Com o objectivo de capacitar as conferências anuais 
para determinar a sua própria ordem de trabalhos e estrutura, 
emendar ¶ 634 como se segue:

¶ 634. Conselho de Conferência do Ministério do Ensino 
Superior e Campus—1. Haverá poderá haver em cada con-
ferência anual um conselho do ministério do ensino superior 
e campus, ou outra estrutura, para providenciar essas funções 
e manter as relações conexionais. O número de membros será 
determinado pela conferência anual, incluindo representação 
das constituências adequadas.

¶635 .2 .

Número de petição: 60183-MH-¶635.2-G; Bartlett, Laura 
Jaquith - Eagle Creek, OR, EUA pela Conferência Anual de 
Oregão-Idaho.

Alterações à Junta do Ministério Ordenado

Por todo o texto do Livro de Disciplina 2012, substituir 
o título “Junta do Ministério Ordenado” por “Junta de Lider-
ança Ministerial.”

Por todo o texto do Livro de Disciplina 2012, substituir o 
título “Comité Distrital do Ministério Ordenado” por “Comi-
té Distrital de Liderança Ministerial”

Alterar o ¶ 635 da seguinte forma:
¶ 635.2 (a) Assumir a principal responsabilidade para o 

alistamento e recrutamento de clero ordenadode liderança 
ministerial para as nossas igrejas e outros ambientes do 
ministério, trabalhando em consulta com o gabinete e a Junta 
Geral de Ensino Superior e Ministério para estudar e interpre-
tar o cleroa liderança ministerial ordenada, licenciada, certifi-
cada e atribuída as necessidades e recursos da conferência an-
ual, tendo em conta a natureza inclusiva da Igreja. Deve, com 
a assistência dos comités locais da igreja sobre as relações 
pastor-paróquia, agências de conferência e cada ordenado, 
ministro líder licenciado, certificado e atribuído da conferên-
cia, alistar mulheres e homens de todas as raças e origens ét-
nicas para a ordenaçãopara o ministério como uma vocação e 
orientar essas pessoas no processo de educação, formação, e 
ordenação e discernimento do caminho mais apropriado para 
o seu ministério, recomendando faculdades e escolas de teo-
logia listadas pelo Senado Universitário, licenciando escolas 
e outras oportunidades educacionais aprovadas. As pessoas 
recrutadas devem ter compreensão e apreço por pessoas de 
diferentes heranças étnicas e raciais.

¶ 635.2 (o) Prestar serviços de apoio a todos aqueles 
na liderança ministerial, incluindo os ordenados, licencia-
dos, certificados e atribuídos, para proporcionar ao min-
istro ordenado uma evolução de carreira, incluindo acon-
selhamento pessoal e profissional, educação contínua, 
formação em liderança ao serviço dos outros e continu-
ação do crescimento espiritual em Cristo, assistência na 
preparação para a reforma e todos os assuntos relativos à 
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moral do clero. Ao prestar esse apoio, a junta, em cooper-
ação com o gabinete, deve dar formação e orientação para 
cada comissão local sobre as relações pastor-paróquia rel-
ativamente ao seu trabalho e papel.

¶635.2 (p) Para trabalhar com e apoiar a Ordem de 
Diácono,  e a Ordem de Presbítero e a Irmandade dos Pas-
tores Locais e Membros Associados (ver ¶ 323), incluindo a 
recepção de relatórios, oferta de apoio financeiro e coorde-
nação de actividades destas Ordens actividades desses grupos 
actividade com ofertas de formação permanentes da junta. 
O conselho pode delegar a responsabilidade de continuar a 
formação contínua das Ordensdos grupos por mútuo acordo, 
com aprovação final, ficando a avaliação e orçamentação a 
cargo da junta.

635.2 (q) (p. 462) Trabalhar com e apoiar a Irmandade de 
Pastores Locais e Membros Associados (ver ¶ 323), incluindo 
relatórios de recepção, oferecendo apoio financeiro e coorde-
nando a sua formação permanente.

635.2 (r) Fornecer um meio de avaliar a eficiência dos 
ministros ordenados de líderes ministeriais na conferência an-
ual (¶¶ 604.4,350). As orientações sugeridas serão disponibi-
lizadas pela Junta Geral de Educação Superior e Ministério, 
Departamento de Ministério Ordenado. Em cooperação com 
o gabinete, o conselho deverá elaborar padrões de eficiência 
para o clero,para os líderes ministeriais, quer sejam ordena-
dos, licenciados, certificados, ou atribuídos, que sirvam como 
pastores das congregações nessa conferência anual.

Justificação:
A Junta do Ministério Ordenado é responsável pelos lí-

deres da igreja ordenados, licenciados e certificados. Como a 
natureza da “igreja” muda e procuramos novos modelos para 
o ministério nas nossas comunidades, precisamos ser holísti-
cos no desenvolvimento e implementação de uma “liderança 
ministerial” integrada e diversificada nas nossas comuni-
dades. 

¶642 .1 .

Número de Petição: 60967-MH-¶642.1-G; Furr, Steve - 
Jackson, AL, EUA para a Associação de Líderes Leigos da 
Conferência Anual.

Permissividade na Estrutura AC - CCUIC

Com o objectivo de capacitar as conferências anuais 
para determinar a sua própria ordem de trabalhos e estrutura, 
emendar ¶ 642 como se segue:

¶ 642. 1. Cada conferência anual irá poderá criar estrutu-
ras adequadas relacionadas com a unidade Cristã e relações 
inter-religiosas para providenciar essas funções e manter as 
relações conexionais com o Conselho dos Bispos. A estrutura 
da conferência anual vai reportar todos os anos à conferência 

da forma que esta indicar. As responsabilidades desta estrutu-
ra de conferência anual podem ser atribuídas a uma agência 
multifuncional já existente ou recentemente criada. 

¶666 .1 .

Número de petição: 60390-MH-¶666.1-G; Cape, Kim 
- Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

O papel do SD no CDMO

Emendar ¶ 666.1
¶ 666—Não haverá um comité de distrito no ministério 

ordenado. . . .
1. . . O comité será formadocomposto de . . . ; o superin-

tendente do distrito, que poderá servir como secretário exec-
utivo  que não poderá actuar como presidente do comité e . . .

Justificação:
Esclarece que p superintendente do distrito não servirá 

como presidente do comité de distrito no ministério ordenado.

¶666 .10 .

Número de petição: 60495-MH-¶666.10-G; Hagiya, Grant 
J. - Des Moines, WA, EUA para a Comissão de Estudo do 
Ministério.

Estudo do Ministério – A comissão distrital dos 
ministérios dos servos leigos deve analisar os 

candidatos certificados ao ministério leigo

Alterar o ¶ 666.10.
10. A comissão ou a comissão distrital dos ministérios 

dos servos leigos (¶ 668.4) deve examinar todos os indivíduos 
que se candidatem por escrito para serem certificados como 
ministros leigos. Quando existirem evidências dos seus dons, 
da graça de Deus e da sua utilidade e necessidade, quando 
qualificados ao abrigo do ¶ 271 e quando recomendados pela 
conferência da respectiva missão, a comissão recomendará a 
certificação ou recertificação desses indivíduos. A comissão 
distrital ou a comissão distrital dos ministérios dos servos 
leigos deve apresentar todos os anos à conferência anual, 
através da respectiva Junta do Ministério Ordenado, uma li-
stagem de todos os indivíduos certificados como ministros 
leigos. 

Justificação:
Consultar o Relatório do Estudo do Ministério, Secção X— 

Esclarecer o estatuto do ministro leigo certificado, Número 
1—A comissão distrital dos ministérios dos servos leigos  
(¶ 668) deve ser encarregada de analisar os candidatos certifi-
cados ao ministério leigo. 
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¶1408 .2 .

Número de Petição: 60955-MH-¶1408.2-G; Oliphint, 
Clayton - Richardson, TX, EUA.

Plano IMU Revisto - Bolsas de Estudo

Para efeitos de promoção da cooperação na promoção e 
atribuição dos programas de bolsas de estudo do ensino su-
perior entre as agências da Igreja, é tomada a seguinte acção:

Modificar ¶¶ 1110.3, 1313.1.d), 1408.2 e 1419 existentes 
como se segue:

¶ 1110.3. A junta terá autoridade para cooperar com out-
ras agências da Igreja, com organizações definidas e com 
agências ecuménicas para promover o ministério da edu-
cação Cristã. A agência irá cooperar com outras agências de 
atribuição de bolsas de estudo Metodistas Unidas e fundações 
para desenvolver e manter um portal web comum que vai in-
cluir ligações a cada agência e programa de bolsas de estudo 
da fundação, com informação sobre os critérios e directrizes 
gerais para candidaturas.

¶ 1313.1.d) Criar programas de formação de liderança e 
administração de bolsas de estudo, incluindo o Programa de 
Bolsas de Estudo da Comunhão Mundial. A agência irá co-
operar com outras agências de atribuição de bolsas de estudo 
Metodistas Unidas e fundações para desenvolver e manter um 
portal web comum que vai incluir ligações a cada agência e 
programa de bolsas de estudo da fundação, com informação 
sobre os critérios e directrizes gerais para candidaturas.

¶ 1408.2. Cargos—A junta, na implementação dos ob-
jectivos (¶¶ 1403, 1405), terão autoridade para estabelecer e 
manter os seguintes cargos: (a) Interpretação; e (b) Emprés-
timos e Bolsas de Estudo. A agência irá cooperar com outras 
agências de atribuição de bolsas de estudo Metodistas Unidas 
e fundações para desenvolver e manter um portal web comum 
que vai incluir ligações a cada agência e programa de bolsas 
de estudo da fundação, com informação sobre os critérios e 
directrizes gerais para candidaturas.

¶ 1419. A Fundação Metodista Unida para o Ensino 
Superior está sediada no estado do Tennessee como organi-
zação de beneficência sem fins lucrativos, mantendo laços 
permanentes com a Divisão do Ensino Superior, que elege 
o seu conselho de fiduciários. O objectivo geral da fundação 
é fomentar o crescimento e desenvolvimento de instituições 
de ensino superior ao incentivar indivíduos e corporações a 
providenciar apoio financeiro e ao agir como fundação para 
esse apoio. A fundação também está autorizada a servir como 
um fiduciário e administrador de doações e legados nomeados 
pelos doadores a instituições específicas. A fundação irá co-
operar com outras agências de atribuição de bolsas de estudo 
Metodistas Unidas e fundações para desenvolver e manter um 
portal web comum que vai incluir ligações a cada agência e 

programa de bolsas de estudo da fundação, com informação 
sobre os critérios e directrizes gerais para candidaturas.

Esta legislação, ou qualquer parte da mesma aprovada 
pela Conferência Geral, irá entrar em vigor no final da Con-
ferência Geral de 2016.

Justificação:

O plano da IMU, adoptado pela CG12 com uma margem 
favorável de 59,6%, recebeu uma aprovação esmagadora dos 
seus conceitos. O Conselho Judicial decidiu ser inconstitucio-
nal e apesar da declaração do Conselho que era irrecuperável, 
as suas regras eram estritamente baseadas em dois pontos. 
Ambos foram corrigidos nesta revisão.

¶1414 .2 .

Número de Petição: 60228-MH-¶1414.2-G; Cook, Beth Ann 
- Columbus, IN, EUA.

Estado de Membro do Senado Universitário

EMENDAR ¶ 1414.2 ao ELIMINAR toda a secção e 
ADICIONANDO o seguinte:

1414 .2 O senado será composto por vinte e cinco mem-
bros votantes que, no momento da sua eleição, serão membros 
da Igreja Metodista Unida e que, por motivos de antecedentes 
profissionais ou educação, são qualificados para o trabalho 
de avaliar instituições educacionais. A eleição destina-se ao 
quadriénio, excepto em casos onde surja conflito de interess-
es como resultado de mudança de emprego. Dos vinte e cinco 
membros, nove serão nomeados pela Junta Geral de Educação 
Superior e Ministérios, oito serão nomeados pelo Conselho 
dos Bispos e oito serão nomeados pela Associação Nacional 
de Escolas e Faculdades da Igreja Metodista Unida. Na mesma 
sessão diária na qual as nomeações acima são indicadas, po-
dem ser realizadas nomeações adicionais no plenário mas não 
em outro momento. O membros serão eleitos pela Conferência 
Geral e por maioria de voto, com quaisquer membros de sub-
stituição tornados necessários por morte ou saída sendo eleitos 
pelo Conselho dos Bispos de entre os restantes nomeados. Dos 
membros nomeados por cada grupo, e do total eleito pela Con-
ferência Geral, não mais de um terço serão profissionalmente 
afiliados com uma instituição educacional relacionada com 
os Metodistas Unidos. Deve ser tido em consideração que as 
mulheres, pessoas de etnias e raças diferentes e representantes 
das faculdades Negras relacionadas com o Metodismo Unido e 
seminários teológicos sejam membros do Senado. O secretário 
geral da Junta Geral de Educação Superior e Ministério e os 
secretários gerais associados das Divisões de Educação Supe-
rior e Ministério Ordenado da junta servirão como membros 
ex-officio do senado, com voz, mas sem voto. Existirá um 
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representante do pessoal no senado da Junta Geral de Ministéri-
os Globais, com voz, mas sem voto, nomeado pelo secretário 
geral da Junta Geral de Ministérios Globais. O senado, na sua 
reunião original a cada quadriénio, elegerá como seu presiden-
te um membro não afiliado profissionalmente com uma institu-
ição educacional relacionada com o Metodismo Unido

Justificação:
Uma maioria actual dos membros votantes do Senado 

Universitário são responsáveis executivos de instituições edu-
cacionais relacionadas com o Metodismo Unido. Isto dá, pelo 
menos, a aparência de conflito de interesses. Também benefi-
cia a nossa Conferência Anual ter o maior número de escolas 
teológicas diversas e de qualidade aprovadas na nossa área. 

¶1414 .2 .

Número de petição: 60669-MH-¶1414.2-G; Hardt, Philip F. - 
Glendale, NY, EUA.

Apoio do Senado da Universidade  
a Normas doutrinárias

Emendar ¶ 1414.2 conforme se descreve: 
SENADO DA UNIVERSIDADE
¶ 1414 . Organização e estado de membro—1. O Senado 

da Universidade . . .
2. O senado deverá ser composto . . .  
Os membros eleitos pela Conferência Geral . . . nomeados 

pelo secretário geral da Junta Geral dos Ministérios Globais. 
 Antes de se tornar oficialmente membro do Senado 

da Universidade, cada indivíduo eleito ou nomeado para o 
Senado da Universidade deve enviar uma declaração escri-
ta ao secretário geral da Junta Geral de Educação Superior 
e Ministério, afirmando que está em acordo pessoal com os 
Artigos Metodistas da Religião e Confissão de Fé da Igreja 
Evangélica dos Irmãos Unidos (¶ 104). Estas pessoas que no-
meiam para o estado de membro no Senado da Universidade 
têm a responsabilidade de tornar este requisito conhecido aos 
nomeados. Qualquer vaga que ocorra no seguimento deste 
requisito deve ser substituída para o período intercalar antes 
da Conferência Geral seguinte pelo Conselho dos Bispos que 
nomeia um indivíduo na categoria adequada, em conformi-
dade com outras disposições disciplinares.  

3. O secretário geral associado . . .  
4. Após a consulta . . .

Justificação:
Embora não tenhamos de exigir que todos os membros 

do Senado da Universidade sejam sempre clérigos ordenados, 
é importante certificar que os encarregados da supervisão da 

educação seminarista UMC apoiam, eles próprios, o cerne 
das normas doutrinárias da nossa Igreja. Esta responsabili-
dade mínima, de senso comum, iria melhorar a confiança den-
tro da nossa Igreja.

¶1417 .2 .

Número de petição: 60731-MH-¶1417.2-G; Case, Riley B. - 
Kokomo, IN, EUA.

Apoio da CA aos seminários  
não-Metodistas Unidos

Adicionar um segundo parágrafo ao ¶ 1417.2, conforme 
a seguir:

2. O senado deverá também preparar anualmente uma 
lista das escolas, faculdades, universidades e seminários 
teológicos graduados para o uso das juntas da conferência an-
ual do ministério ordenado para determinar a elegibilidade da 
candidatura educacional para a admissão na conexão plena.

 Ao determinar a lista dos seminários aprovados, o 
senado deverá reconhecer a contribuição das juntas da 
conferência anual do ministério ordenado, dos bispos e 
dos gabinetes.  Sendo que algumas conferência possuem 
necessidades missionais que são únicas para elas que 
podem ser melhores servidas através da relação com os 
seminários locais não-Metodistas Unidos, uma resolução 
assinada pela conferência da Junta do Ministério Ordena-
do, pelo o bispo e o gabinete do bispo, para a aprovação 
de um seminário dentro dos limites da conferência anu-
al para treinar os candidatos relacionados à conferência 
anual, deve qualificar o seminário para a lista aprovada 
daquela conferência somente. Somente seminários com a 
acreditação ATS devem ser considerados.

Justificação:
As conferências muitas vezes possuem um histórico com 

os seminários locais que a comissão geral da Igreja não pos-
sui, e deveria estar livre para oferecer aprovação da conferên-
cia para estes seminários por motivos missionais.

¶1419 .

Número de petição: 60530-MH-¶1419-G; Erbele, W. 
Terence - Ketchikan, AK, EUA para a Conferência MU do 
Alasca.

Administração de bolsas de estudo

Alterar o ¶ 1419 conforme indicado:
¶ 1419. A Fundação Metodista Unida para o Ensino Supe-

rior está sediada no estado do Tennessee como organização de 
beneficência sem fins lucrativos, mantendo laços permanentes 
com a Divisão de Ensino Superior, que elege o seu conselho 
de fiduciários. O objectivo geral da fundação é fomentar o 
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crescimento e desenvolvimento de instituições de ensino su-
perior ao incentivar indivíduos e corporações a providenciar 
apoio financeiro e ao agir como fundação para esse apoio. A 
fundação está igualmente autorizada a servir como fiduciária 
e administradora de donativos e legados designados pelos do-
adores para instituições específicas, desde que toda e qualquer 
bolsa de estudo oferecida por ou através da Fundação Meto-
dista Unida para o Ensino Superior seja administrada pelo Ga-
binete de Empréstimos e Bolsas de Estudo da Junta Geral de 
Ensino Superior e Ministério (c.f. ¶ 1408.2).

Justificação:
Os laços permanentes entre a FMUES e a JGESM devem 

alargar-se à capacitação do Gabinete de Empréstimos e Bolsas 
de Estudo para administrar as bolsas de estudo da FMUES de 
forma a eliminar a redundância da estrutura e dos esforços e a 
facilitar o acesso dos candidatos a bolsas de estudo metodistas 
unidas.

¶1421 .3 .

Número de petição: 60589-MH-¶1421.3-G; Pridgeon, 
Jeremy - Wetumpka, AL, EUA.

Ensino teológico

Emendar ¶ 1421.3 a) b) c) e d)
 3. Ensino teológico—A Divisão: 
a) desenvolverá e manterá os programas educativos e as 

normas para os que são ordenados como diáconos e pres-
bíteros, licenciados como pastores locais, e certificados para 
ministérios especializados na Igreja Metodista Unida e divul-
gará os cursos e as normas aprovadas às entidades e juntas de 
supervisão adequadas.

 b) Certificará as propostas de cursos na história Meto-
dista Unida, sua doutrina e política como especificado em  
¶ 335.(3) e entregará no Senado Universitário e nas Juntas do 
Ministério Ordenado uma lista com os cursos aprovados.

 c) Prescreverá Fornecerá guias para um programa de es-
tudos teológicos que incluirá estudos teológicos de licenciatura 
básicos para aqueles  que estão a preparar a sua ordenação como 
Diácono e Presbítero, um programa de estudos avançados para 
pastores locais que se estão a preparar para a ordenação como 
presbítero, e um curriculum de estudos para os que pretendem 
a certificação em áreas de ministério especializado.

 d) PrescreveráFornecerá um programa de  Plano de 
Estudos para pastores locais que inclui os estudos para li-
cença para o ministério pastoral e o curriculum do Plano de 
Estudosque inclua os estudos para a licença para ministério 
pastoral e o curriculum do Plano de Estudos de cinco anos. 
Todo o trabalho no Plano de Estudos será elaborado em pro-
gramas aprovados pela Divisão do Ministério Ordenado. 
Após aprovação da Conferência da Junta do Ministério Or-
denado, um candidato pode completar até metade do trabalho 
mediante cursos online elaborados pela Divisão do Ministério 
Ordenado.

Justificação:
A petição é apresentada para harmonizar as propostas 

legislativas referentes aos 300 parágrafos do Livro de Disci-
plina (LdD) que foram apresentados na assembleia de 2015 
da Conferência Alabama-Flórida Ocidental à Conferência 
Geral 2016.

¶1421 .3 .

Número de petição: 60670-MH-¶1421.3-G; Case, Riley B. - 
Kokomo, IN, EUA.

Deveres e responsabilidades da Divisão do 
Ministério Ordenado

Adicionar um novo sub-parágrafo 1421.3 (d) e renumerar 
os sub-parágrafos seguintes:

¶ 1421.3 (d). Monitorizar a vida da comunidade das es-
colas teológicas da Igreja Metodista Unida para incentivar a 
diversidade teológica e abertura de mente e espírito às várias 
perspectivas que recaem dentro dos limites da Parte II da Dis-
ciplina. Isto deverá incluir, mas não será limitada, às várias 
formas de perspectivas evangélicas e carismáticas.

¶1422 .

Número de Petição: 60024-MH-¶1422-G; Fuller, Dan - Port 
Crane, NY, EUA.

Orientação Doutrinal para Seminaristas

Emendar Disciplina ¶1422 ao ADICIONAR as frases 
como se segue:

ESCOLAS DE TEOLOGIA DA IGREJA METODISTA 
UNIDA

 ¶ 1422. Objectivos—1. …
2. …  
3. Escolas de Teologia da Igreja Metodista Unida Local-

izadas nos E.U.A.—a) …  
b) …  
c) Ao cumprir a sua tarefa de preparar pessoas para 

serviço eficaz para Cristo e a igreja, as escolas de teologia 
Metodistas Unidas localizadas nos EUA irão receber os es-
tudantes com a política, teologia e programas actuais da Ig-
reja Metodista Unida e disponibilizarão experiência prática 
em administração, evangelismo, orientação e outras áreas 
que os irão preparar para ministério Cristão numa sociedade 
multicultural. Cada escola de teologia, em consultoria com 
a Junta Geral de Educação Superior e Ministério, Divisão 
de Ministério Ordenado, irão providenciar os cursos sobre a 
história, doutrina e política Metodista Unida especificada em 
¶ 335.(3) e procurar formar pessoas do ministério na tradição 
Wesleyana. Tal programa de estudos sobre a história, doutrina 
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e política Metodista Unida incluirão um espaço seguro inten-
cional para explorar honestamente se estão verdadeiramente 
em acordo pessoal com as Normas Doutrinárias da Igreja 
Metodista Unida ou se gostariam de ter mais integridade ao 
realizar ministério em outra igreja cujas crenças correspon-
dam mais às suas. 

d) Qualquer instituição que procure afiliação com a  
Igreja Metodista Unida para a preparação de candidatos para 
ordenação deve em primeiro lugar apresentar o seu plano à 
Junta Geral de Educação Superior e Ministério, Divisão de 
Ministério Ordenado para aprovação e recomendação ao 
Senado da Universidade, o que isoladamente pode garantir 
afiliação e indicação como uma escola de teologia Metodis-
ta Unida. Um número seleccionado de escolas de teologia 
Metodistas Unidas podem ser autorizadas para preparação 
de candidatos para ordenação de acordo com os critérios do 
Senado Universitário. O Senado Universitário irá avaliar o 
curriculum oferecido pelas ditas escolas não Metodistas Uni-
das sobre história, doutrina e politica Metodista Unida para 
garantir que inclui um espaço seguro intencional para os es-
tudantes explorarem honestamente se estão verdadeiramente 
de acordo com as Normas Doutrinárias da Igreja Metodista 
Unida (¶ 104) ou se gostariam em vez disso de saber mais ao 
realizar ministério em outra igreja cujas crenças se assemel-
ham mais às suas próprias. 

4. … 
5. …

Justificação:
Para muitos seminaristas Metodistas Unidos, tais cursos 

são um momento significativo para determinarem pessoal-
mente se concordam com a nossa doutrina Wesleyana. É mui-
to importante para todos os envolvidos ajudar relativamente a 
estas questões e decisões importantes de forma antecipada no 
processo de ordenação. 

¶1422 .3 .

Número de petição: 60557-MH-¶1422.3-G; Kreinop, Kim - 
Columbus, IN, EUA para a IMU de Ogilville.

Âmbito do seminário

Alterar o ¶ 1422.3 adicionando uma nova sub-secção c e 
alterando as letras das sub-secções subsequentes em confor-
midade:

¶ 1422 . Objectivos—1. . . . 
2. . . .  
3. Escolas de Teologia da Igreja Metodista Unida nos 

EUA—a) As escolas de teologia da Igreja Metodista Uni-
da situadas nos EUA existem para servir a Igreja Metodista 

Unida, sobretudo nos Estados Unidos, embora prestem 
atenção ao testemunho da Igreja em todo o mundo. Além 
do seu empenho no metodismo unido, também servem estu-
dantes de outras denominações em testemunho das relações 
ecuménicas da Igreja Metodista Unida. . . . 

b) . . .
c) Na qualidade de instituições cristãs que servem o cor-

po ecuménico de Cristo em geral e a Igreja Metodista Unida 
em particular, estas escolas de teologia não devem oferecer 
qualquer trabalho de curso, programa de licenciatura ou cer-
tificado formal explicitamente concebido para formar líderes 
religiosos de comunidades de fé não cristãs se pretenderem 
permanecer elegíveis para receber apoio financeiro para as 
actuais despesas de funcionamento através do Fundo de Edu-
cação Ministerial. 

 c d) . . . 
d e) . . .  

Justificação:
Procuramos manter boas relações com os nossos próx-

imos não cristãos. No entanto, é contra-produtivo para os 
nossos próprios seminários, por nós financiados, promov-
er a disseminação de religiões que rejeitam a mensagem do 
Evangelho. Não pedimos às madraças islâmicas que ofereçam 
formação cristã para o nosso clero. 

¶1422 .3 .

Número de petição: 60587-MH-¶1422.3-G; Watts, Joel L. - 
Charleston, WV, EUA.

Compromisso doutrinal por faculdade de 
seminário

Emendar ¶ 1422.3 acrescentando uma nova sub-secção d 
e redigindo a subsequente subsecção como segue:

¶ 1422 . Objectivos—1 . . . 
2 . . .
3. Escolas de Teologia da Igreja Metodista Unida local-

izados nos EUA—a) . . . 
b) . . .
c) . . .
d) Todas as faculdades a tempo inteiro contratadas por 

uma escola de teologia Metodista Unida nos EUA devem, 
antes de iniciarem as suas responsabilidades como escolas, 
assinar uma declaração dando o seu acordo pessoal e assumir 
o compromisso para com a doutrina básica ecuménica cristã 
dos Artigos I, II e IV dos Artigos Metodistas de Religião e/
ou os Artigos I, II e III da Confissão de Fé da Igreja Evan-
gélica dos Irmãos Unidos (¶ 104). Pode haver excepções para 
membros da faculdade das tradições Cristãs Orientais que 
podem confirmar o seu acordo e compromisso com a doutri-
na supra sem ser na língua disputada pertencente à procissão 
do Espírito Santo do Filho assim como do Pai. As escolas 
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Metodistas Unidas de teologia podem renunciar a este req-
uisito para seleccionar as faculdades contratadas, desde que 
não mais de que três das suas faculdades a tempo inteiro ten-
ham, em qualquer altura, sido contratadas ao abrigo desta is-
enção. Além destas duas excepções, uma escola de teologia 
Metodista Unidade podem optar por exercer a opção de não 
cumprir esta disposição, em cujo caso deve notificar o Senado 
Universitário e perder 25 por cento do seu financiamento de 
Ensino Ministerial. Nesses casos, os fundos perdidos serão 
redistribuídos entre as escolas de teologia elegíveis restantes 
proporcionalmente a como outros financiamentos de Ensi-
no Ministerial fora alocados entre essas escolas. O Senado 
Universitário controlará a conformidade. (De modo a existir 
tempo suficiente para a elaboração e conformidade, esta leg-
islação só tomará efeito dois anos depois da data de encerra-
mento da Conferência Geral de 2016.)

d e) . . . 
4 . . .
5 . . .

Justificação:
Num mundo de confusão espiritual, é essencial para o 

bem da nossa missão, fidelidade e mordomia para encorajar 
os nossos próprios seminários a assumirem o compromisso 
firme com a cristandade histórica. A doutrina citada é ecu-
menicamente unificadora para os Cristãos Trinitarianos. Esta 
petição dá ainda ampla flexibilidade e escolha de implemen-
tação. 

¶1422 .3 .

Número de petição: 60590-MH-¶1422.3-G; Land, Robert A. 
- Huntington, IN, EUA.

Faculdade cristã

Emendar ¶ 1422.3 acrescentando uma nova sub-secçãob 
e redigindo de novo as subsequentes sub-secções de acordo 
com o seguinte:

¶ 1422 . Objectivos—1 . . . 
2 . . . 3. Escolas de Teologia da Igreja Metodista Unida 

localizados nos EUA—a) . . . 
b) Depois do dia 1 de janeiro de 2018, todas as pessoas 

recém contratadas para o corpo docente em tempo integral ou 
cargos administrativos a tempo inteiro naquelas nestas esco-
las de teologia que não fazem parte de uma universidade mais 
abrangente  deverão, como condição de lhes ser oferecido 
um cargo, confirmar que são cristãos empenhados e parte de 
uma igreja local Cristã Trinitariana, e que depois de iniciarem 
funções na escola continuarão empenhados com a histórica 
fé cristã e a fazer parte de uma igreja local Cristã Trinitari-
ana. Se uma escola de teologia Metodista Unida achar que é 
importante para a sua missão institucional ser-lhe concedida 

uma excepção para um determinado cargo do corpo docente, 
a escola pode então pedir ao Senado Universitário que essa 
excepção lhe seja concedida. O Senado Universitário re-
sponderá a tais pedidos num período de tempo razoável e não 
concederá quaisquer pedidos se mais do que 10 por cento do 
corpo docente da escola forem pessoas contratadas segundo 
esta disposição de excepção.

c) . . .  
c d) . . . 
d e) . . . 

Justificação:
É importante para os nossos seminários terem identidades 

claras e sem margem de dúvida como instituições cristãs, pro-
porcionando aos estudantes um ambiente cristão de suporte. A 
última data de activação evitaria que isso afectasse qualquer 
membro do corpo docente actual ou pessoal administrativo, ou 
quaisquer processos de busca que já tenham sido iniciados. 

¶1422 .3 .

Número de petição: 60671-MH-¶1422.3-G; Abraham, 
William - Dallas, TX, EUA.

Ethos MU nas Escolas de Teologia

Alterar ¶ 1422.3 com o acréscimo de um novo “d”
d) Todos os comités de pesquisa para os novos membros 

das faculdades, reitores ou presidentes das Escolas Metodis-
tas Unidas de Teologia terão no seu estado de membro o bispo 
residente da área ou um representante nomeado pelo bispo 
residente. 

d) e) Qualquer instituição que pretenda a afiliação . . . 

Justificação:
Estão a ser contratados menos Metodistas Unidos em 

muitas Escolas Metodistas Unidas de Teologia. Assim, as 
escolas Metodistas Unidas estão rapidamente a perder a sua 
identidade, fazendo com que seja mais difícil formar pastores 
num ethos Wesleyano. Além disso, existem agora menos es-
colas onde os académicos Metodistas Unidos podem ser for-
mados para aprofundar o intelecto . . .

¶1422 .3c .

Número de Petição: 60025-MH-¶1422.3c-G; Fuller, Dan - 
Port Crane, NY, EUA. 1 Petição similar

Avaliação Doutrinal de Seminários MU .

Emendar o ¶ 1422.3c da Disciplina ao ADICIONAR uma 
frase como se segue:

ESCOLAS DE TEOLOGIA DA IGREJA METODISTA 
UNIDA
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 ¶ 1422. 
 3. Escolas de Teologia da Igreja Metodista Unida Local-

izadas nos E.U.A.—a) . . .  
b) . . .
c) Ao cumprir a sua tarefa de preparar pessoas para 

serviço eficaz para Cristo e a igreja, as escolas de teologia 
Metodistas Unidas localizadas nos EUA irão receber os es-
tudantes com a política, teologia e programas actuais da Ig-
reja Metodista Unida e disponibilizarão experiência prática 
em administração, evangelismo, orientação e outras áreas 
que os irão preparar para ministério Cristão numa sociedade 
multicultural. Cada escola de teologia, em consultoria com 
a Junta Geral de Educação Superior e Ministério, Divisão 
de Ministério Ordenado, irão providenciar os cursos sobre a 
história, doutrina e política Metodista Unida especificada em 
¶ 335.(3) e procurar formar pessoas do ministério na tradição 
Wesleyana. O Senado Universitário oferecerá avaliações 
quadrienais sobre quão bem cada escola de teologia Metodis-
ta unida defende, promove e ensina as normas doutrinárias da 
Igreja Metodista Unida (¶104). 

 . . .

Justificação:
Para mantermos o nosso valor, distinta identidade e her-

ança Wesleyana, é vital examinar quão bem as nossas próprias 
escolas de teologia estão a ajudar as pessoas a compreender a 
nossa teologia Metodista Unida e a formação do clero para o 
ensinar a outros. 

¶1422 .3d .

Número de petição: 60585-MH-¶1422.3d-G; Fisher, 
Christopher L. - Schuylkill Haven, PA, EUA.1 Petição 
similar

Estudos MU em seminários não MU

Emendar ¶ 1422.3. (d) como segue:
¶ 1422.3.d) Qualquer instituição . . . A um número selec-

cionado de escolas de teologia Não Metodistas Unidas pode 
ser concedida aprovação para a preparação de candidatos para 
ordenação segundo os critérios do Senado Universitário. Se 
aprovadas, estas escolas podem oferecer estudos denomina-
cionais Metodistas Unidos em história, doutrina e política 

específicos em ¶ 335.(3)(d), desde que sejam leccionados por 
um presbítero Metodista Unido ordenado, que seja autoriza-
do a ensinar esses cursos pela conferência anual da Junta do 
Ministério Ordenado da região geográfica onde está inserida 
a escola. 

Justificação:
A actual política do Senado Universitário só permite que 

as escolas de teologia oficiais MU leccionem cursos dos Estu-
dos MU. Esta política ignora a disponibilidade de presbíteros 
MU bem qualificados com credenciais académicas, que vi-
vam perto de seminários não MU e que possam oferecer es-
tudos MU com integridade nessas escolas e providenciar rel-
acionamento de tutoria permanentes . . .

¶1422 .3d .

Número de petição: 60586-MH-¶1422.3d-G; Fisher, 
Christopher L. - Schuylkill Haven, PA, EUA.1 Petição 
similar

Cursos online em seminários não MU

Emendar ¶ 1422.3. d) como segue:
¶ 1422.3.d) Qualquer instituição procurando filiação . . . 
Um número seleccionado de escolas de teologia Não 

Metodistas Unidas pode ser concedida aprovação para a 
preparação de candidatos para ordenação segundo os critéri-
os do Senado Universitário. Estas escolas de teologia po-
dem oferecer os seus próprios cursos online a candidatos, 
se aprovados pelas entidades de credenciação académica, 
sujeitos às mesmas políticas do Senado Universitário que 
governam os cursos online nas escolas de teologia Metodistas 
Unidas oficiais. 

Justificação:
Os cursos online estão rapidamente a tornar-se um 

método de ensino normalizado na maioria das instituições 
académicas nos Estados Unidos. A actual política do Senado 
Universitário apenas reconhece como válidos os cursos on-
line oferecidos nas escolas de teologia MU oficiais. Se uma 
escola MU tiver de algum modo sido aprovada pelo Senado 
Universitário e tiver também . . .
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Petição N .º 60509 .

Número de petição: 60509-MH-NãoDiv-$-G; Hagiya, Grant 
J. - Des Moines, WA, EUA para a Comissão de Estudo do 
Ministério.

Criar a Comissão de Estudo do  
Ministério de 2017-2020

 A Conferência Geral vem patrocinando uma Comissão 
de Estudo do Ministério na maioria dos quadriénios desde a 
criação da Igreja Metodista Unida em 1968. A Igreja necessi-
ta de estudo e recomendações direccionados para a natureza 
e estrutura do ministério no contexto em constante mudança 
do nosso mundo, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo. 
Propomos que a Igreja continue o seu estudo concentrado 
no ministério para a Igreja mundial durante o quadriénio de 
2017-2020.

 Recomendamos uma equipa de 15-18 membros. A nova 
comissão deve ser amplamente representativa em termos de 
etnia, idade, área geográfica, ordens de ministério, leigos e 
perspectiva teológica, e os seus membros devem ter experiên-
cia e conjuntos de competências específicos relacionados 
com o ministério (por exemplo, Juntas de Ministério Ordena-
do, gabinetes, educação teológica, agências e igrejas locais). 
Pelo menos um quarto—mas não mais do que um terço— 
da comissão de 2017-2020 será composto por membros da 
Comissão de Estudo do Ministério de 2013-2016. Também 
deve existir pelo menos um membro da conferência central 
de África, um da Europa e um das Filipinas. Defendemos 
em especial a representação e inclusão de membros do clero 
mais jovens. O Conselho dos Bispos, em consulta com a Jun-
ta Geral de Ensino Superior e Ministério, irá seleccionar os 
membros e a liderança da comissão. A Junta Geral de Ensino 
Superior e Ministério e os Ministérios de Discipulado irão 
atribuir funcionários das respectivas agências para fonte de 
recursos e realização do trabalho da Comissão. Estas agências 
fornecerão financiamento para a participação dos respectivos 
funcionários. 

 A Conferência Geral de 2016 irá destinar os fundos sufi-
cientes para a Comissão de Estudo do Ministério se reunir oito 
vezes durante 2017-2020, sendo o financiamento administra-
do através da Junta Geral de Ensino Superior e Ministério.

 O trabalho da comissão responderá às necessidades da 
Igreja e terá como parceiros entidades-chave, como o Con-
selho dos Bispos, a Comissão de Fé e Ordem, os seminári-
os metodistas unidos e as Juntas de Ministério Ordenado. 
A comissão deve encetar uma reflexão profunda sobre a na-
tureza do ministério, explorar inovações que impulsionem a 
missão da nossa Igreja e projectar possibilidades para o nosso 
futuro com uma curiosidade incisiva. 

 Dada a incerteza da legislação na Conferência Geral, 
propomos que a comissão tenha alguma flexibilidade para se 
orientar entre as alterações efectuadas ou não na Conferência 
Geral de 2016 de forma a responder com clareza e coerên-
cia às necessidades da Igreja. Isto inclui considerar questões 
relacionadas com a autoridade de clérigos licenciados e orde-
nados para determinar para quem irá oficiar serviços de casa-
mento, bem como a ordenação de indivíduos em uniões de 
facto ou casamentos homossexuais.

 Propomos que as seguintes questões continuem sob ex-
ploração, com base nos relatórios desta e de comissões ante-
riores:

1. Articular uma teologia de ministério ordenado para a 
Igreja Metodista Unida em consulta com a Comissão de Fé e 
Ordem; 

2. Explorar e esclarecer a relação entre as estruturas do 
ministério no Livro de Disciplina de 2016 e num possível Liv-
ro de Disciplina Geral. A Comissão de Estudo do Ministério 
deverá fornecer orientação e conteúdos no desenvolvimento 
do texto para o Livro de Disciplina Geral, Capítulo dois— 
“O ministério dos ordenados”—e Capítulo três—”A su-
perintendência”. Os membros da Comissão de Estudo do 
Ministério devem constar da comissão de redacção do Livro 
de Disciplina Geral; 

3. Examinar adicionalmente a formação e educação do 
clero, trabalhando no sentido de um modelo sistémico que 
englobe tanto o trabalho do Mestrado em Divindade como 
do Plano de Estudos e continue pela filiação provisória e os 
primeiros anos de ministério. A comissão também deverá 
reflectir sobre a possibilidade de permitir que as Juntas de 
Ministério Ordenado da conferência anual considerem para 
ordenação indivíduos que tenham concluído cursos superi-
ores avançados (superiores a bacharelato) nas áreas relevantes 
para o ministério quando esses cursos estiverem integrados 
em estudos de licenciatura teológica básica num seminário 
aprovado; 

4. Examinar fontes e padrões de financiamento para a ed-
ucação e formação teológica e do ministério; 

5. Explorar os empréstimos de estudantes acumulados 
pelos licenciados de seminários metodistas unidos e formas 
de reduzir os custos.

Petição N .º 60598 .

Número de petição: 60598-MH-NonDis-G; Kersey, Betsy - 
Cleveland, TN, EUA for Varnell-Day Sunday School Class 
- Broad St. UMC - Cleveland, TN. 1 Petiçção similar

Legislação Non-Disciplinare Proposta
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Financiamento ecuménico

A Conferência Geral de 2016 da Igreja Metodista Unida 
dá instruções ao Gabinete de Unidade Cristã e Relações In-
ter-Religiosas (GUCRIR) para trabalhar no próximo quadrié-
nio, de forma a evitar que os fundos gerais distribuídos da 
Igreja Metodista Unida constituam uma grande percentagem 
drástica e desproporcionadamente distribuída das receitas de-
nominacionais do Conselho Nacional das Igrejas de Cristo 
(CNIC) dos EUA no futuro. A Conferência Geral ordena ain-
da que o CNIC tome as medidas razoáveis necessárias para 
assegurar que num determinado ano a percentagem de receit-
as denominacionais do CNIC dos EUA que advém de fundos 
gerais da Igreja Metodista Unida nunca seja superior a duas 
vezes a percentagem dos membros da igreja americana das 
comunidades membros do CNIC que são Metodistas Unidos. 

Justificação:
Valorizamos as nossas relações ecuménicas. Mas, por 

vezes, a IMU deu mais de um terço destas receitas denomina-
cionais de entidades dos EU, apesar de os Metodistas Unidos 
contribuírem com uma pequena percentagem de membros das 
comunidades do CNIC dos EUA. Com as restrições cada vez 
maiores nos orçamentos e muitas das nossas congregações e 
conferências, impõe-se essa responsabilidade fiscal.

Petição N .º 60863 .

Número de petição: 60863-MH-NãoDiv-G; Jeter, Narcie - 
Gainesville, FL, EUA para a Associação de Ministérios de 
Campus MU.

O ministério colegial como uma nomeação válida

Os bispos e superintendentes distritais irão considerar e 
reconhecer plenamente os contextos e serviços de ministérios 
colegiais como nomeações válidas para membros provisórios. 
(¶ 326.2)

As Juntas de Ministério Ordenado irão considerar e 
reconhecer plenamente as nomeações de ministérios colegiais 
como válidas para a plena conexão e ordenação de diáconos 
ou presbíteros. (¶ 330, ¶ 335)

Justificação:
O ministério colegial requer ministros com vocação, 

dom, formação, preparação e apoio para ordenar a vida destes 
ministérios de extensão única. Os ministérios que proporcio-
nem oportunidades para a proclamação regular da palavra, a 
administração dos sacramentos e a ordenação da vida da co-
munidade para o serviço na missão e . . .

Petição N .º 60872 .

Número de petição: 60872-MH-NãoDiv; Galvan, Elias - 
EUA para os Metodistas Associados em Representação da 
Causa dos Americanos Hispânicos/Latinos.

Fundo de bolsas de estudo para hispânicos/latinos 
MU

A acção aprovada pela Conferência Geral de 2012 para 
o “Fundo de bolsas de estudo para hispânicos/latinos MU” 
irá continuar no quadriénio de 2017-2020 a fim de permitir 
a conclusão dos trabalhos em curso com o Plano Nacional 
para o Ministério Hispânico/Latino (PNMHL), a Junta Geral 
de Ensino Superior e Ministério (JGESM) e os Metodistas 
Associados em Representação da Causa dos Americanos His-
pânicos/Latinos (MARCHA). 

Justificação:
A Conferência Geral de 2012 autorizou o Plano Nacional 

para o Ministério Hispânico/Latino (PNMHL)—consultando 
a Junta Geral de Ensino Superior e Ministério (JGESM) e 
os Metodistas Associados em Representação da Causa dos 
Americanos Hispânicos/Latinos (MARCHA)—a fim de 
desenvolver um plano e angariar fundos para a criação de um 
“Fundo de bolsas de estudo para hispânicos/latinos . . .

Petição N .º 60934 .

Número de petição: 60934-MH-NãoDiv-G; Furr, Steve - 
Jackson, AL, EUA para a Associação da Conferência Anual 
de Líderes Leigos.

Estudo do número de seminários MU 

A Junta Geral de Ensino Superior e Ministério (JGESM) 
tem instruções para realizar ao longo do próximo quadriénio 
um estudo dos nossos treze seminários oficiais e escolas de 
teologia aprovadas pelo Senado Universitário a fim de de-
terminar o modelo mais adequado às necessidades da Igreja, 
centrando-se em particular na existência de redundâncias no 
sistema que não sejam do nosso melhor interesse e na hipó-
tese de a Igreja beneficiar de ter menos seminários ou de es-
tes se fundirem. Se a JGESM considerar que existem mais 
seminários do que é necessário ou desejável para cumprir a 
missão da Igreja, a JGESM tem instruções para recomendar a 
forma de fusão ou redução do número de seminários.

A JGESM deve realizar o seu estudo das opções desti-
nadas a cumprir este mandado em cooperação com os treze 
seminários MU, a Associação de Escolas Teológicas Meto-
distas Unidas, o Senado Universitário e o Conselho Geral de 
Finanças e Administração. Outras partes interessadas poderão 
ser consultadas e ter algum tipo de participação no estudo 
consoante o critério exclusivo da JGESM.
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A JGESM tem instruções para apresentar à Conferên-
cia Geral de 2020 um relatório dos resultados do seu estudo, 
incluindo recomendações para concretizar a eliminação de 
quaisquer redundâncias, considerando em especial se algum 
dos treze seminários existentes deverá ser descontinuado ou 
alvo de fusão.

Justificação:
É muito provável que treze não seja um número sus-

tentável de seminários MU. É necessário realizar um estu-
do para determinar se é esse o caso e, se assim for, quais os 
seminários que devem ser descontinuados e de que forma.

Petição N .º 60976 .

Número de Petição: 60976-MH-NonDis-G; 'Owan, Kasap 
Tshibang - Mulungwishi, República Democrática do Congo.

Vice-reitor da Universidade de África

. . . sugerimos uma rotação do vice-reitor bem como do 
reitor, porque a Universidade de África é uma universidade 
da Igreja.

Justificação:
Dado que a Universidade de África é uma universidade 

da Igreja Metodista Unida;
Dado que é uma universidade de todas as Conferências 

Centrais Africanas;
Dado que é financiada pela Conferência Geral da Igreja 

Metodista Unida;
Dado que é uma universidade privada, não pública . . .
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R2001 .

Número da petição: 60340-MH-R2001-G; Cape, Kim, 
- Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Educação Cristã

Alterar e Readoptar a Resolução 2001 conforme se seg-
ue:

CONSIDERANDO QUE, cada pessoa idosa . . .
CONSIDERANDO QUE, o início . . .
CONSIDERANDO QUE, a pergunta número catorze do 

Exame de História para Admissão na Conexão Total é “Irá 
diligentemente instruir as crianças em todos os locais?” (2012 
Disciplina, ¶ 336); mas ainda, dois terços das nossas crianças 
baptizadas deixam a igreja porque não estão enraizadas nas 
tradições da Igreja Metodista Unida, tal como foi reconhecido 
pelo Conselho da Iniciativa Episcopal da Criança e Pobreza 
Episcopal; e 

CONSIDERANDO QUE, no documento “O Nos-
so Sonho Partilhado: A Amada Comunidade”, enfatiza a 
visão de construir a Amada Comunidade, incluindo um 
profundo compromisso com as crianças, e as suas sete 
“Caminhos da Visão”, inclui o alcance e a transformação 
“das vidas das novas gerações de crianças” e “ensinando o 
modelo Wesleyano de alcançar e formar discípulos de Je-
sus Cristo”, e as “Proposições Provocativas” das agências 
gerais e comissões incluem a preparação de liderança para 
a igreja; e a Chamada para a Acção dos bispos enumera 
quatro maneiras de progredir na visão, incluindo “Alca-
nçar e Cuidar das Crianças” e “Viver o Caminho Metodis-
ta Unido”;

CONSIDERANDO QUE, os Princípios Sociais . . .
Assim, fica deliberado, que a Conferência Geral em 

20082016 afirma o imperativo de se empenhar na obra da 
Educação Cristã e direcciona os seminários Metodistas Uni-
dos e faculdades, ministérios colegiados, a Junta Geral de 
Ensino Superior e Ministério, a Junta Geral de Discipulado, 
A Casa Publicadora Metodista Unida, as conferências anu-
ais, e as igrejas locais para avaliar e expandir como podem 
promover a obra da educação Cristã na igreja. Isso inclui a 
promoção da certificação profissional, para-profissional e 
superior no ministério de campo/retiro, no ministério infan-
til, na educação Cristã, no ministério colegiado, no evange-
lismo, no ministério com os pobres, no ministério com pes-
soas deficientes, no ministério da música, no ministério com 
adultos mais velhos, na formação espiritual, no ministério 
urbano e no ministério juvenil,da certificação profissional e 
para-profissional e, se adequado, a monitorização de todos 
os programas aprovados de seminários M.Div para assegurar 

que os futuros líderes estão a ser formados nos ministérios da 
educação Cristã.

ADOPTADA em 2008 
RESOLUÇÃO n.º 2001, 2008 Livro de Resoluções 
Ver Princípios Sociais, ¶¶ 161 e 162.

R2002 .

Número de petição: 60341-MH-R2002-G; Cape, Kim 
- Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Apagar

Apagar a Resolução 2002 - Comunidades de Fé no 
Campus .

R2003 .

Número de petição: 60342-MH-R2003-G; Cape, Kim 
- Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Apagar

Apagar a Resolução 2003—Ministros de apoio no Cam-
pus.

R3103 .

Número de Petição: 60005-MH-R3103-G; Paige, Peggy - 
Ingalls, MI, EUA para Defensores Rurais MU. 1 Petição 
similar

Facilitação do Ministério Cooperativo

Emendar e readoptar a Resolução 3103 como se segue:
 3103 . Facilitação do Ministério Cooperativo Através 

da Igreja
CONSIDERANDO QUE, as formas cooperativas de 

ministério provaram aumentar os ministérios dos leigos, os 
ministros certificados leigos e providenciam maior suporte e 
responsabilidade de pares entre o clero e melhoraram a con-
sciencialização conexional e aumentam os recursos da igreja 
conexional; e

CONSIDERANDO QUE, o ministério cooperativo é um 
estilo intencional de ministério de equipa que permite aos 
grupos de congregações e aos seus pastores e leigos numa 
área geográfica definida, como Metodistas Unidos e ecumeni-
camente, e unir grupos da igreja e pessoas da comunidade 
focada em redor de um interesse missional apaixonadopara 

Resoluções Propostas

Ministério e Educação Superior 1173
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trabalhar em conjunto em ministério de educação, comuni-
cação e testemunho com o objectivo de criar discípulos para 
a transformação do mundo ; trabalhando face à eliminação da 
pobreza e colocando as congregações em comunicação mis-
sional na comunidade local e global;

Deste modo fica resolvido, que o ministério cooperativo 
seja apoiado por: afirmado e reforçado por:

1. todas as juntas e agências da Igreja Metodista Unida ao 
colaborar sobre assuntos relativamente ao ministério cooper-
ativo, isto é, formação, recursos e ajuda financeira e técnica, 
etc; assuntos relativos aos ministérios cooperativos;

2. bispos e gabinetes que cumpram os requisitos do Liv-
ro da Disciplina da Igreja Metodista Unida relativamente a 
ministérios cooperativos, isto é, formação, consultoria, apli-
cação de pessoal, etc.

3 2. bispos e gabinetes dando prioridade aos ministérios 
ecuménicos no processo de nomeação, incluindo ministérios 
cooperativos ecuménicosmente;

4. seminários incluindo formação e experiência em cam-
po para os estudantes aprenderem competências de trabalho 
em contextos de equipa;

5. programas de formação para pastores locais, incluindo 
experiência de formação e em campo;

6 3. gabinetes, pessoal de conferência e outros lideres 
de conferência de desenvolvimento congregacional, desen-
volvimento de paróquia e comunidade, etc., para dar dando 
especial atenção a trabalho cooperativo em igrejas e cargos 
pequenos e grandes rurais, urbanos, em declínio, em cresci-
mento, estáveis, raciais/étnicos e multiculturais; 

7. gabinetes e outros lideres de conferências anuais en-
corajando projectos cooperativos, ministérios e paróquias 
como meios de comunicar e começar novas congregações 
em apartamentos, parques de casas móveis, áreas recreativas, 
prisões, lares, secções não incorporadas de comunidades, etc.

Justificação:
Afirmar o ministério cooperativo de paróquias—com 

base na igreja, com base na comunidade e cooperativas com 
base em missão—como meios viáveis e eficazes comprova-
dos de trabalhar na oferta a Cristo e criação de discípulos para 
a transformação do mundo—iria energizar essas pessoas que 
são chamadas para esta causa. As responsabilidades do gabi-
nete e lideres de conferência . . .

R3141 .

Número de Petição: 60242-MH-R3141-G; McKinney, Sarah 
E.H. - Summerfield, NC, EUA para o Gabinete da Unidade 
Cristã e Relações Inter-religiosas - Conselho dos Bispos.

Chamados para Serem Vizinhos e Testemunhas: 
Directrizes para Relações Inter-religiosas

Eliminar a resolução 3141 actual e substituir pela se-
guinte:

3141 . Chamados para Serem Vizinhos e Testemunhas: 
Directrizes para Relações Inter-religiosas

O surgimento de sociedades religiosamente diversas e 
as novas dinâmicas em comunidades religiosas antigas leva 
muitas comunidades de fé a reconsiderar como se relacionam 
umas com as outras e prevalecer ideologias seculares que rep-
resentam uma grande oportunidade para aprender e uma com-
preensão aumentada das nossas preocupações comuns. 

Chamados para serem Vizinhos
A visão de uma “comunidade mundial de comunidades” 

recomenda-se a ela própria a muitos Cristãos como uma 
forma de estar em conjunto com pessoas de diferentes con-
vicções religiosas num mundo pluralista. Em último recurso, 
isto serve para mudar a questão “Pertenço a qual igreja”? para 
“Participamos na promoção do trabalho do Espírito Santo”? 
Isto sugere que nós os Cristãos Metodistas Unidos, não ape-
nas individualmente mas corporativamente, somos chamados 
a sermos vizinhos de outras comunidades de fé e a trabalhar 
com elas para criar uma comunidade humana, um conjunto 
de relações entre pessoas de uma vez só, interdependentes e 
livres, nas quais existe amor, respeito mútuo e justiça.

Chamados para Serem Testemunhas
Jesus emitiu o seu famoso mandato missionário, “Por-

tanto, vão e façam com que todos os povos se tornem meus 
discípulos.”  (Mateus 28:19) Deste modo, somos chamados a 
unir fronteiras geográficas, sociológicos, raciais ou culturais. 
Devemos proclamar e testemunhar ao Deus que uniu a hu-
manidade no cuidado uns pelos outros, independentemente 
das nossas diferenças.

Uma vez que reflectimos na nossa fé e no nosso testemu-
nho e encontramos os nossos diversos vizinhos, redescobri-
mos que Deus é também o Criador de toda a humanidade, o 
“Há um só Deus, Pai de todos, que está acima de todos e que 
actua através de todos e em todos”. (Efésios 4:6 GNT). 

Diálogo: Uma Forma de Sermos Vizinhos
O diálogo é um envolvimento intencional com pessoas 

que detêm outras perspectivas de fé para efeitos de com-
preensão, cooperação e transformação mútua. Uma fundação 
positiva a partir da qual nos ligamos a pessoas em outras co-
munidades de fé é o reconhecimento das bênçãos que trazem. 
Envolver em diálogo com expectativa positiva oferece a par-
tilha de bênçãos espirituais mutuamente benéficas e são ul-
trapassadas as hostilidades passadas. Cada fé da comunidade 
religiosa oferece uma forma positiva de resolver e oferecer 
recursos para criar uma comunidade. O diálogo procura prov-
idenciar um ambiente que permita diferenças, afirme o positi-
vo e traga uma relação mais profunda.
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Diálogo: Uma Forma de Testemunhar
O diálogo pode levar a uma relação de aceitação mútua, 

abertura e respeito. O diálogo eficaz e verdadeiro requer que 
os Cristãos sejam verdadeiramente abertos a pessoas de out-
ras comunidades de fé sobre as convicções de vida, verdade, 
salvação e testemunho de cada um. O diálogo leva a uma 
compreensão e recepção da sabedoria de cada um. 

O diálogo cria relações de compreensão, abertura e res-
peito mútuo. Deixamos para o Espírito Santo o resultado da 
nossa abertura mútua. Uma grande parte da nossa tarefa e ful-
cral para o diálogo inter-religioso e cooperativo, é aprender a 
discernir o trabalho do Espírito.

Devemos ser obedientes face ao nosso próprio chama-
mento para testemunhar e sermos amistosos e bons vizinhos 
para pessoas de outras comunidades de fé. Em diálogo, es-
tas profundas verdades encontram-se em testemunho e amor, 
para que uma maior sabedoria e compreensão da verdade pos-
sa surgir, que beneficie todas as partes. 

Vizinhos e Testemunhas: Para um Novo Milénio
O comando para amar os vizinhos de alguém e a chamada 

para testemunhar Jesus Cristo a todas as pessoas estão insep-
aravelmente ligados. O desafio profundo que isto representa 
para os Cristãos Metodistas Unidos pode ser visto de forma 
mais nítida em muitos movimentos religiosos diversos e para 
os não-religiosos.

O chamamento para sermos testemunhas e vizinhos de 
todos tem como base a menção bíblica” . . . não levantes fal-
so testemunho contra ninguém” (Mateus 19:18) e “Procurem 
viver em paz com toda a gente . . .” (Hebreus 12:14). O amor 
do vizinho e testemunha de Cristo são as duas principais ati-
tudes que os Cristãos Metodistas Unidos devem afirmar na 
sua relação com pessoas de outras fés e aquelas sem uma 
tradição religiosa. 

Os Cristãos Metodistas Unidos entram num novo milé-
nio cheio de desafios e oportunidades. Procuramos aprender 
como o Espírito Santo trabalha entre todas as pessoas do 
mundo, especialmente entre aquelas nas outras tradições reli-
giosas e para aquelas sem uma tradição religiosa.

Directrizes para Relações Inter-religiosas
Estas directrizes vão ajudar os Metodistas Unidos a ser-

em fiéis à sua chamada e o chamamento para serem vizinhos 
com pessoas de outras comunidades de fé.

1. Identificar as várias comunidades de fé e familiarizar a 
sua congregação com as mesmas. 

2. Iniciar diálogos com diferentes comunidades de fé, 
permanecer sensível a áreas de tensão histórica. Estar aberto 
às possibilidades para compreensão profunda e novo conhe-
cimento. 

3. Trabalhar com pessoas de outras comunidades de fé 
para resolver problemas económicos, sociais, culturais e 
políticos na comunidade. 

4. Planear celebrações de comunidade com uma per-
spectiva inter-religiosa em conjunto com pessoas de outras 
tradições de fé. 

5. Desenvolver novos modelos de criação de comunidade 
que reforçam as relações e permitem que as pessoas vivam 
em conjunto em harmonia enquanto honram a integridade das 
suas diferenças.

Intenção
A intenção em desenvolver relações inter-religiosas não 

se destina a ligar todas as fés numa única religião. Em diálo-
go, procuramos mutuamente conhecimento na sabedoria de 
outras tradições e esperamos ultrapassar os nossos medos e 
mal-entendidos. 

Os Cristãos Metodistas Unidos são vizinhos de pessoas 
cujos compromissos religiosos são diferentes dos nossos. 
Abrimo-nos em diálogo e envolvimento com pessoas de 
outras comunidades de fé e para outros Cristãos cujas com-
preensões, culturas e práticas podem ser diferentes das nos-
sas.

Este envolvimento inter-religioso desafia os Cristãos 
Metodistas Unidos a pensar em novas formas sobre o nosso 
lugar na comunidade humana mais abrangente, sobre a nossa 
missão, evangelismo e serviço. A nossas orações voltam-se 
para que as vidas de todos, em cada lugar, sejam enriquecidas 
pelas diferenças de outros, que um novo sentido de comuni-
dade possa emergir e que outros possam receber o dom de 
Deus em Cristo, enquanto recebemos os dons que lhes foram 
concedidos.

ADOPTADA 1980
REVISTA E ADOPTADA 2000
REVISTA E READOPTADA 2008
RESOLUÇÃO n.º 3142, 2008 Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO n.º 89, 2004 Livro de Resoluções 
RESOLUÇÃO n.º 79, 2000 Livro de Resoluções
Ver Princípios Sociais, ¶162B. 

Justificação:
A Resolução 3142 está agendada para expirar em 2016. 

Uma vez que ainda é altamente relevante, a resolução foi re-
sumida e submetida novamente à Conferência Geral de 2016. 
A essência da resolução original foi preservada. 

R3161 .

Número de petição: 60343-MH-R3161-G; Cape, Kim 
- Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Educação: O dom da esperança

Emendar e readoptar a resolução 3161:
3161. Educação: O dom da esperança 
CONSIDERANDO QUE John Wesley . . .
CONSIDERANDO QUE o seu compromisso conti-

nua à medida que indivíduos, congregações, universidades, 
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ministérios de câmpusministérios colegiados, e outros grupos 
Metodistas Unidas envolveram-se na educação local em suas 
comunidades; e 

CONSIDERANDO QUE esses esforços . . .
CONSIDERANDO QUE Metodistas Unidos . . . re-

solveram as ameaças sobre a educação de qualidade; e 
CONSIDERANDO QUE a  Conferência Geral de 1996 

da Igreja Metodista Unida recebeu a Educação: O Dom da 
Esperança, um estudo histórico e actual sobre a preocupação 
Metodista Unida para a educação, e exortaram todas as ig-
rejas locais a utilizarem o estudo para compreender nossa 
preocupação histórica sobre a educação e vivificarem as par-
cerias educacionais nas comunidades locais; e 

CONSIDERANDO  QUE a Junta Geral de Educação Su-
perior e Ministério revisou a Educação: Dom da Esperança, 
para tratar as preocupações sobre drogas e violência em nos-
sas escolas e para além disso lembrar os Metodistas Unidos 
sobre o desafio Wesleyano em envolver-se nos esforços locais 
de educação; 

Que seja resolvido, portanto, que toda congregação 
Metodista Unida local congregação Metodista Unida seja in-
centivada a estudar a Educação: O Dom da Esperança para 
aprender sobre nossa herança e preocupação; e

Que seja também resolvido que cada congregação local 
desenvolva uma estratégia de parcerias com Metodistas Uni-
dos locais referentes à instituições de educação e ministérios 
colegiados, outros  educadores locais, líderes comunitários, e 
estudantes a proporcionarem um ambiente positivo, seguro, 
benéfico e esperançoso onde os estudantes possam viver e 
aprender e crescer como líderes Cristãos éticos.

ADOPTADO 1996 
EMENDADO E READOPTADO 2000 
EMENDADO E READOPTADO 2008 
RESOLUÇÃO #3161, 2008 Livro de Resoluções 
RESOLUÇÃO #98, 2004 Livro de Resoluções 
RESOLUÇÃO #87, 2000 Livro de Resoluções 
Ver os Princípios Sociais, ¶ 162 C, D. 

R3394 .

Número de Petição: 60011-MH-R3394-G; Paige, Peggy - 
Ingalls, MI, EUA para Defensores Rurais MU.

Apoio para Todos que realizem Ministério em 
Ambientes Rurais

Emendar e readoptar a Resolução 3394 como se segue:
3394 . Apoio para Todos que realizem Ministério em 

Ambientes Rurais
CONSIDERANDO QUE, as igrejas rurais e comuni-

dades providenciam ambientes únicos para ministério; e
CONSIDERANDO QUE, esta especificidade necessita 

de pessoas com dons únicos, ambos leigos e do clero, que 
desejem servir em comunidades rurais;

Deste modo, fica resolvido, que a Igreja Metodista Unida 
é chamada a afirmar o valor de todos aqueles que ministrem 

em ambientes rurais, para celebrar os seus dons e graça, e a 
reconhecer o seu testemunho na Igreja Metodista Unida.

Adicionalmente, fica Rresolvido, que a Igreja Meto-
dista Unida é chamada a dar reconhecimento particular 
aos pastores locais licenciados, leigos nomeados, minis-
tros leigos certificados, missionários leigos, e igreja e tra-
balhadores comunitários que foram nomeados, atribuídos 
ou terem escolhido pessoalmente trabalhar em comuni-
dades rurais .

Adicionalmente, fica resolvido, que a Igreja Metodista 
Unida é chamada a apoiar estas pessoas de formas que pro-
movam um ministério mais eficaz.

Adicionalmente, é resolvido, que as conferências anu-
ais e distritos são chamados a explorar com estes indivídu-
os os seus dons únicos na medida que se relacionam com 
o serviço em áreas rurais, a identificar aqueles com dons 
particularmente adequados ao ministério rural e a encora-
jar estas pessoas únicas a realizar ministério em ambientes 
rurais.

Por último, fica resolvido, que as conferências anuais se-
jam chamadas a estabelecer estruturas de apoio que provi-
denciem:

• melhoria da vida familiar pastoral,
• recursos para manter o bem-estar pastoral, incluindo 

cuidados de saúde adequados,
• estruturas e tecnologia que incentivem o contacto e re-

sponsabilidades da igreja, e
• formas criativas de lidar com a dinâmica geográfica.

Justificação:
A Igreja Metodista Unida necessita de continuar a apoiar 

todas as pessoas (leigos e clero) que escolheram ministrar em 
ambientes rurais.

R4033 .

Número de petição: 60344-MH-R4033; Cape, Kim - 
Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Ensino Superior e 
Ministério.

O Fundo Colégio Negro

Emendar e readoptar a resolução 4033:
4033. O Fundo Colégio Negro 
CONSIDERANDO QUE desde 1866 quando o Colégio 

Rust foi criado para cuidar das necessidades educacionais dos 
escravos libertados, e durante os 142150 anos seguintes, a 
missão para empoderar os Afro-Americanos através da edu-
cação foi continuad com a fundação do Colégio Bennett para 
Mulheres, a Universidade Bethune-Cookman . . .

Que seja resolvido, portanto, que a Conferência Geral re-
afirme o seu compromisso com o Fundo Colégio Negro e ex-
presse sua intenção em dar continuação com o Fundo Colégio 
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Negro como um item repartido para o quadriénioquadrienal 
2009-20122017-2020 e 2021-2024. 

ADOPTADO 2008
RESOLUÇÃO #4033, 2008 Livro de Resoluções 
Ver os Princípios Sociais, ¶ 163. 

R6001 .

Número de petição: 60348-MH-R6001-$-G; Cape, Kim 
- Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Universidade de África

Emendar e readoptar a resolução 6001:
6001. Universidade de África 
CONSIDERANDO QUE a Universidade de África . . .
CONSIDERANDO QUE a inovação oficial para a uni-

versidade ocorreu no local em Old Mutare em 1991, e a 
Universidade de África abriu em 1992 com duas faculdades 
(escolas) e quarenta alunos a representarem seis nações do 
continente africano; e 

CONSIDERANDO QUE a ingressão em Universidade 
de África alcançou um marco significativo em 20062014 com 
o número de estudantes a alcançar 1.1231.474 a representar 
2223 nações africanas; e 

CONSIDERANDO QUE a Universidade de África está 
comprometida com a educação de mulheres africanas com 
as jovens a compreender 53,5 por cento do número de estu-
dantes em 2014; e 

CONSIDERANDO QUE o número de faculdades cres-
ceu das iniciais duas em 1992 para noveagora seis, mais o 
Instituto da Paz, Liderança e Administração; em 2006; e

CONSIDERANDO QUE, em fevereiro de 2003, a Uni-
versidade de África lançou o seu Instituto da Paz, Liderança e 
Administração com o número inicial de 15 alunos, onde cada 
um receberá o seu diploma de mestrado em Paz e Adminis-
tração (MPA); e 

CONSIDERANDO QUE 2.317mais de 5.000 alunos da 
Universidade de África foram mobilizados por todo o conti-
nente africano a cumprirem com a missão da Universidade em 
formar novos líderes para as nações de África—novos líderes 
como Walter Manyangawirwa, que estava na primeira turma 
de graduação da Universidade de África e agora é um líder no 
campo de estudo de fungos, vírus e bactérias, e outras doenças 
de plantasna faculdade da Universidade de África e é um do 
poucos entomologistas em nível de doutorado em África; e 

CONSIDERANDO QUE a Universidade de África é a 
única instituição privada de educação superior no continente 
africano que pode içar a bandeira internacional das Nações 
Unidas; e

CONSIDERANDO QUE a Universidade de África foi 
chamada de “. . . uma das grandes histórias de sucesso das 
missões Cristãs no mundo actual” por Millard Fuller, o fun-
dador e presidente da Habitat for Humanity International; e

CONSIDERANDO QUE no ano em que a Igreja Meto-
dista Unida celebra seu 50o aniversário de ordenação de mul-
heres, a relação no corpo estudantil é de 53 por cento de mul-
heres e 47 por cento de homen; e

CONSIDERANDO QUE o Bispo Daniel Wandabula de 
Uganda foi eleito para o episcopado em 28 de maio de 2006 
durante um encontro da denominação da Conferência Cen-
tral de África no Campus do Zimbabwe da Universidade de 
África; e

CONSIDERANDO QUE o apoio e o entusiasmo . . .
CONSIDERANDO QUE a Conferência Anual da Caro-

lina do Sul apela a cada igreja local é chamada a pagar cada 
item da contribuição integral da Universidade de África e 
contribuir com generosidade ao Fundo de Dotação da Univer-
sidade de África; 

Que seja resolvido, portanto que a Conferência Geral 
afirme . . .

Que seja resolvido também, que a Conferência Geral de 
20082016 faça a Universidade de África uma prioridade e 
que sejam alocadas contribuições de USD 10 milhões durante 
um período de quatro anos e o valor adicional de USD 10 
milhões a serem levantados através das Oferendas Especiais 
de Serviço Global para a continuação do desenvolvimento, 
construção e dotação da Universidade de África conforme in-
dicado no processo de planeamento determinado pela Junta 
Geral de Educação Superior e Ministério e o Conselho de Ad-
ministração da Universidade de África. 

ADOPTADO 2004 
REVISADO E READOPTADO 2008 
RESOLUÇÃO #6001, 2008 Livro de Resoluções 
RESOLUÇÃO #304, 2004 Livro de Resoluções 
RESOLUÇÃO #284, 2000 Livro de Resoluções 
Ver os Princípios Sociais, ¶ 165A. 

R9999 .

Número de Petição: 60061-MH-R9999-G; McKinney, Sarah 
E.H. - Summerfield, NC, EUA Para o Gabinete de Unidade 
Cristã e Relações Inter-religiosas - Conselho dos Bispos.

Resolução de Comunhão Total -  
IMU & Igreja Unida da Suécia

Adicionar uma nova Resolução: 
Resolução para Afirmar e Implementar uma Relação 

de Comunhão Total entre a Igreja Unida da Suécia e a 
Igreja Metodista Unida

A Igreja Unida da Suécia e a Igreja Metodista Unida con-
cordam que nos seus órgãos legislativos existirá um voto para 
aceitar ou rejeitar, sem emendas separadas, a resolução que se 
segue. Se adoptado por ambas as igrejas, cada igreja concorda 
em tomar as seguintes medidas para estabelecer uma relação 
de total comunhão:
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CONSIDERANDO QUE, Jesus Cristo pede que nos un-
emos para que o mundo acredite; e

CONSIDERANDO QUE, a Igreja Unida da Suécia e a 
Igreja Metodista Unida estão unidas no desejo de aprofundar 
o nosso testemunho e trabalhar em conjunto para a partilha do 
amor de Cristo no mundo e as suas comunidades,

Deste modo, fica resolvido que a Igreja Unida da Suécia 
e a Igreja Metodista Unida deste modo:

1. reconhecem cada uma como membros constituintes 
da igreja apostólica, católica, santa, una, o corpo de Cristo, 
como descrito nas Escrituras Sagradas e confessado nos cre-
dos históricos da igreja; 

2. reconhecem a autenticidade dos sacramentos de cada 
uma e acolhem uma à outra para participar na Eucaristia; 

3. afirmam a autenticidade do ministério Cristão de cada 
igreja;

4. reconhecem a validade dos gabinetes de ministério de 
cada uma. 

5. comprometem-se a trabalhar em conjunto como par-
ceiros em missão e colegas no ministério de Jesus Cristo, e 
como um testemunho visível da unidade dos Cristãos em par-
tilhar o amor de Deus entre as pessoas e em toda a Criação. 

Para facilitar a criação desta relação de total comunhão, 
as duas igrejas irão nomear um comité coordenador com 
membros da Igreja Unida da Suécia e da Conferência Central 
do Norte da Europa. 

Este acordo irá ter efeito após um voto afirmativo pela 
Conferência Geral e um voto concorrente pela Igreja Unida 
da Suécia. 

Consultar os Princípios Sociais, ¶ 162.

Justificação:
Esta relação de comunhão total com a Igreja Unida da 

Suécia irá afirmar a relação com esta recém-formada denom-
inação com igrejas que eram anteriormente congregações 
Metodistas Unidas. 

R9999 .

Número de Petição: 60229-MH-R9999-G; McKinney, Sarah 
E.H. - Summerfield, NC, EUA para o Gabinete da Unidade 
Cristã e Relações Inter-religiosas - Conselho dos Bispos.

Princípios Orientadores MU para Relações 
Cristã-Judaicas

adicionar uma nova Resolução:
Princípios Orientadores Metodistas Unidos para 

Relações Cristã-Judaicas

De modo a aumentar a nossa compreensão de e com as 
pessoas de outras tradições de fé, de nós próprios enquanto 
seguidores de Jesus Cristo, e de Deus e da verdade de Deus, 
a Igreja Metodista Unida incentiva o diálogo e experiên-
cias com aqueles de outras fés. Por motivos importantes e 
únicos, incluindo um tesouro de Escritura partilhado e uma 
herança antiga que nos pertence em comum, mas também 
contém a nossa divisão, olhamos particularmente para tais 
oportunidades com Judeus. A participação Metodista Unida 
no diálogo Cristão-Judaico e relações tem por base o se-
guinte:

1. Existe apenas um Deus vivo, no qual ambos os Judeus 
e Cristãos acreditam.

Apesar de as tradições Cristãs e Judaicas compreenderem 
e expressarem a sua fé no mesmo Deus de formas significa-
tivamente diferentes, acreditamos com Paulo que Deus, que 
estava em Cristo reconciliando o mundo à imagem de Deus 
(2 Coríntios 5:18-19), não é outro senão o Deus de Israel, cri-
ador do céu e terra. Acima de tudo, os Cristãos e Judeus estão 
unidos numa resposta alegre e de fé a um Deus, vivendo a 
nossa fé como cada um compreende o chamamento de Deus.

2. Jesus era um Judeu devoto, como muitos dos seus pri-
meiros seguidores. 

Sabemos que compreender a nossa fé Cristã começa por 
reconhecer e agradecer este facto seminal. Nem o ministério 
de Jesus e os seus apóstolos nem a adoração e pensamento 
da igreja inicial podem ser compreendidos sem a tradição, 
cultura e oração Judaicas do primeiro século. Além disso, 
acreditamos que a revelação de Deus em Jesus Cristo é inin-
teligível sem a história do que Deus fez na vida do povo de 
Israel.

Como o Cristianismo está firmemente ancorado no Ju-
daísmo bíblico, compreendemos que o conhecimento destas 
raízes é essencial para a nossa fé. Como expressado numa 
declaração da Consultoria sobre a Igreja e Povo Judaico do 
Conselho Mundial de Igrejas: “Agradecemos a Deus pelo te-
souro espiritual que partilhamos com o povo Judaico: fé no 
Deus vivo de Abraão, Isaías e Jacó; conhecimento do nome 
de Deus e dos mandamentos; a proclamação profética do 
julgamento e graça; as Escrituras Hebraicas; e a esperança 
do Reino. Em todos estes, encontramos raízes comuns numa 
revelação bíblica e vemos laços espirituais que nos unem ao 
povo Judaico”.5

3. O Judaísmo e Cristianismo são movimentos religiosos 
vivos e dinâmicos que continuaram a evoluir desde o tem-
po de Jesus, normalmente em interacção e com a divulgação 
contínua de Deus ao mundo.

Os Cristãos têm normalmente pouco conhecimento da 
história do Judaísmo, relativamente à forma como se desen-
volveu deste o tempo de Jesus. Como o Conselho Mundial 
de Igrejas destaca: Os Cristãos frequentemente acreditam 
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“conhecer o Judaísmo” uma vez que têm o Antigo Testa-
mento, os registos dos debates de Jesus com os professores 
Judeus e as reflexões Cristãs sobre o Judaísmo dos seus tem-
pos . . . Esta atitude é habitualmente reforçada pela falta 
de conhecimento da história da vida Judaica e pensamento 
durante 1900 anos desde que o Judaísmo e Cristianismo se 
separaram”.6

Enquanto Cristãos, é importante para nós reconhecer que 
o Judaísmo desenvolveu novas tradições vitais. Esta tradição 
em evolução tem dado ao povo Judaico profundos recursos 
espirituais para a vida criativa durante os séculos. Aumen-
tamos a nossa compreensão quando aprendemos acerca da 
variedade rica da prática de fé Judaica contemporânea, inter-
pretação teológica e oração, e descobrimos directamente at-
ravés de diálogo como os Judeus compreendem a sua própria 
história, tradição e vivência de fé.

4. Os Cristãos e Judeus estão ligados a Deus através de 
acordos bíblicos que são eternamente válidos.

Enquanto Cristãos, apoiamos a nossa crença de que Je-
sus foi enviado por Deus como o Cristo para redimir todas 
as pessoas e que em Cristo o acordo bíblico foi tornado rad-
icalmente novo. Apesar de a tradição da Igreja ter ensinado 
que o Cristianismo se sobrepõe ao Judaísmo como “o novo 
Israel”, não acreditamos que as relações anteriores tenham 
sido invalidadas ou que Deus tenha abandonado os parceiros 
Judeus no acordo.

Acreditamos que tal como Deus é fiel ao acordo bíblico 
em Jesus Cristo, também Deus é fiel ao acordo bíblico com 
o povo Judeu, e nenhuma relação é invalidada pela outra. 
Adicionalmente, estamos misteriosamente ligados um ao 
outro através das nossas relações com o Deus e Criador de 
todos nós. O acordo que Deus estabeleceu com o povo Ju-
deu através de Abraão, Moisés e outros continua, pois é um 
acordo eterno. Paulo proclama que o dom e chamamento 
de Deus para os Judeus é irrevogável (Romanos 11:29). As-
sim, acreditamos que o povo Judeu continua em relação com 
Deus.

5. Como Cristãos, somos claramente chamados para te-
stemunhar o evangelho de Jesus Cristo em todas as idades e 
locais. Ao mesmo tempo, acreditamos que Deus continuou, e 
continua hoje em dia, a trabalhar através do Judaísmo e povo 
Judeu.

Essencial à fé Cristã é o chamamento de proclamar as 
boas notícias de Jesus Cristo a todas as pessoas. Através do 
anúncio do evangelho em palavra e trabalho vem a oportuni-
dade de outros olharem para a glória de Deus, que encontrá-
mos através de Jesus Cristo. Ainda assim, compreendemos 
que os problemas de evangelização de pessoas de outra fé, 
e de Judeus em particular, são normalmente sensíveis e difí-
ceis. 

Reconhecemos que uma falta de clareza no significado 
do evangelismo no contexto de relações Cristãs-Judaicas é 
perturbadora para os nossos vizinhos Judeus. No comentário 

conjunto de 1997 Criar Novas Pontes na Esperança, o estu-
dioso Judeu Leon Klenicki afirmou,

A questão considerada por este princípio é muito crucial 
na relação dos Cristãos e Judeus. Lembra-nos a palavra “evan-
gelismo” que traz grande perturbação aos corações Judeus. 
Ao longo dos séculos, o evangelismo tem sido uma forma 
através da qual os Cristãos tentaram converter e perseguir os 
Judeus no Ocidente. Enquanto Judeus, temos de compreender 
o significado exacto de evangelismo.

Reconhecemos que como Cristão Metodistas Unidos 
a nossa missão é criar discípulos de Jesus Cristo. Esta 
missão convida-nos a testemunhar a luz de Cristo. Neste 
contexto, a Igreja Metodista Unida não torna os Judeus 
num foco único do nosso testemunho, nem exclui os Jude-
us que todas as pessoas possam acreditar em Jesus Cristo, 
o nosso Salvador e Senhor. Afirmamos a nossa respons-
abilidade de oferecer o evangelho de Jesus Cristo a todos 
em testemunho, que é respeitador da cultura e convicções 
religiosas de outros. Mesmo enquanto oferecemos a nossa 
própria fé, permanecemos receptivos em aprender e ser-
mos enriquecidos por aqueles que têm experiências de fé 
diferentes das nossas.

Afirmamos o nosso testemunho Cristão em estado de hu-
mildade pois não podemos conhecer totalmente a forma na 
qual o Espírito de Deus irá actuar, nem podemos saber em que 
o Espírito se pode manifestar. Sempre proclamámos que Deus 
falou através dos profetas de Israel e Judas e que Jesus falou e 
agiu na tradição desses profetas. “A graça de Deus está activa 
em todo o lugar, sempre, realizando este propósito como rev-
elado na Bíblia. É expressado no acordo de Deus com Abraão 
e Sara, no Êxodo de Israel do Egipto, e no ministério dos 
profetas” (Livro da Disciplina ¶ 121). 

Acreditamos que Deus não abandonou o acordo de 
Deus com os Judeus. Estamos endividados para com os 
nossos antepassados Judeus através de quem as Escrituras 
do Antigo Testamento nos chegaram e através de quem o 
verdadeiro Deus tem sido revelado ao mundo. Deste modo, 
rejeitamos todas e quaisquer formas que sejam coercivas na 
sua natureza, violentas nos seus meios ou anti-Semitas na 
sua intenção.

Acreditamos que os Judeus e Cristãos são colegas e per-
egrinos que tornaram o Deus de Israel conhecido em todo o 
mundo. Através de serviço e acção comuns, proclamamos 
conjuntamente o Deus que conhecemos. Juntos através de 
estudo e oração, podemos aprender como o Deus que acredi-
tamos ser o mesmo Deus fala e chama-nos continuamente 
em relação mais próxima uns com os outros, bem como com 
Deus.

6. Enquanto Cristãos, somos chamados para o diálogo 
com os nossos vizinhos Judeus.

Os Cristãos e Judeus detêm muita Escritura, história e 
cultura em comum. E ainda assim, também partilhamos 2000 
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anos dolorosos de anti-Semitismo e perseguição de judeus 
por parte de Cristãos. Estes dois factos aparentemente discor-
dantes movem os Cristãos na procura de experiências comuns 
com os Judeus, e especialmente a convidá-los para diálogo 
para explorar o significado daquilo que temos em comum e as 
nossas diferenças. A nossa intenção é aprender sobre a fé uns 
dos outros e criar pontes de compreensão.

Enquanto para os Cristãos, o diálogo irá sempre incluir 
testemunho dos actos de salvação de Deus em Jesus Cristo, 
irá incluir em igual medida ouvir e respeitar a compreensão 
dos Judeus à medida que tentam viver em obediência e fé 
para com Deus e à medida que compreendem as condições 
da sua fé.

O diálogo inter-fé produtivo requer conversação focada 
e contínua com base na vontade de reconhecer e procurar 
genuínas diferenças, ao mesmo tempo que procura o que é 
tido em comum. Somos chamados à honestidade de modo a 
que possamos aprender como Deus fala através dos nossos 
parceiros de diálogo. Como indicado nas “Orientações de 
Diálogo” do Conselho Mundial de Igrejas: “Uma das funções 
do diálogo é permitir aos participantes descreverem e teste-
munharem a sua fé nos seus próprios termos . . . Os partici-
pantes procuram ouvir-se de modo a melhor compreender a 
fé, esperanças, conhecimento e preocupações de cada um.”7  O 
diálogo profícuo e de respeito é centrado num espírito mútuo 
de humildade, confiança, abertura a novos conhecimentos e 
compromissos para reconciliação e a cura das dolorosas feri-
das da nossa história.

7. Enquanto seguidores de Jesus Cristo, arrependemo-nos 
profundamente da cumplicidade da igreja e a participação de 
muitos Cristãos na longa história de perseguição do povo Ju-
deu.

A igreja Cristã tem uma profunda obrigação de corrigir 
os ensinamentos históricos e teológicos que levaram a per-
cepções falsas e pejorativas do Judaísmo e contribuíram para 
a perseguição e ódio dos Judeus. É nossa responsabilidade 
enquanto Cristãos opor-nos ao anti-Semitismo sempre e onde 
quer que ocorra.

Reconhecemos com profunda mágoa que de forma repet-
itiva e frequente, nos últimos 2000 anos, a oração, pregação 
e ensinamento da igreja Cristã permitiu, e por vezes incitou 
e dirigiu, a perseguição de Judeus. A igreja hoje em dia tem 
a responsabilidade de contrariar o mal realizado por Cristãos 
aos Judeus na Cruzadas, a Inquisição, os pogroms e o Ho-
locausto realizados habitualmente em nome de Jesus Cristo. 

Historicamente e hoje em dia, a utilização selectiva e 
indevida das Escrituras criaram atitudes negativas face a e 
acções contra Judeus. A utilização de trechos do Novo Tes-
tamento que culpam “os Judeus” pela crucificação de Jesus 
tem sido, durante a história, a base de muitos actos de dis-
criminação contra Judeus, frequentemente envolvendo vi-
olência física. Não existe dúvida que os ensinamentos Cris-
tãos tradicionais e habitualmente oficialmente sancionados e 

promulgados, incluindo a utilização de escritos anti-Semitas 
do Novo Testamento, causaram muita miséria e formaram a 
base moderna do anti-Semitismo.

As interpretações erradas do Judaísmo histórico e actu-
al continuam, incluindo a crença errada de que o Judaísmo 
é uma religião apenas de lei e julgamento, enquanto o Cris-
tianismo é uma religião de amor e graça. As caracterizações 
de Deus na Bíblia Hebraica (chamado o Antigo Testamento 
pelos Cristãos) são ricas e diversas; imagens fortes de uma di-
vindade carinhosa, de compaixão e que ama são dominantes 
para os Judeus, bem como para os Cristãos. Além disso, ex-
istem paralelos entre a compreensão Cristã do Novo Testa-
mento do “espírito da lei” e os desenvolvimentos teológicos 
contemporâneos na teologia Judaica do primeiro século.

A igreja tem uma obrigação de corrigir os ensinamentos 
errados e prejudiciais passados e garantir que a utilização da 
Escritura, bem como a preparação, selecção e utilização de 
recursos litúrgicos e educacionais, não perpetua as interpre-
tações erradas do Judaísmo.

Por último, é essencial para os Cristãos oporem-se a actos 
e retórica anti-Semita que persistem actualmente em muitos 
locais. Temos de zelar pelo desafio de estereótipos anti-Semi-
tas abertos e subtis e atitudes fanáticas que ultimamente 
permitiram o Holocausto, e que ainda hoje persistem. Estes 
padrões são um chamamento para os Cristãos realizarem 
esforços educacionais contínuos e vigilância continuada, de 
modo que nós, lembrando e honrando os choros dos tortura-
dos e mortos, podemos reivindicar com os Judeus, em todo 
o mundo, seremos fiéis ao credo pós-Holocausto de “Nunca 
Mais”.

8. Enquanto Cristãos, partilhamos um chamamento com 
os Judeus para trabalhar pela justiça, compaixão e paz no 
mundo em antecipação do reino de Deus.

Em conjunto, os Judeus e Cristãos honram o mandamen-
to de Deus com todo o nosso coração, alma e força. É nossa 
função juntar em oposição comum a essas forças—nação, 
raça, poder, direito—esse clamor por fidelidade. Juntos, hon-
ramos o mandamento de amar o próximo como a nós mes-
mos. É nossa tarefa trabalhar em comum por aquelas coisas 
que fazem parte do trabalho de reconciliação de Deus. Em 
conjunto, afirmamos a santidade de todas as pessoas e a 
obrigação de orientação para tudo o que Deus criou.

Os Judeus ainda esperam o reino messiânico de Deus 
indicado pelos profetas. Os Cristãos proclamam as boas 
notícias que em Jesus Cristo, “o reino de Deus está perto”; 
ainda assim, nós, enquanto Cristãos, também esperamos pela 
consumação do trabalho redentor de Deus. Juntos, os Judeus 
e Cristão esperam e antecipam o cumprimento do reino de 
Deus. Juntos, somos “parceiros na espera”. Na nossa espera, 
somos chamados a testemunhar e a trabalhar para o reino de 
Deus em conjunto.
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9. Enquanto Cristãos Metodistas Unidos, somos profun-
damente afectados pela angústia e sofrimento que continua 
para muitas pessoas que vivem na região do Médio Oriente, 
onde está incluído Israel actual.

Comprometemo-nos através de oração e defesa em trazer 
justiça e paz para aqueles de toda a fé.

Dentro da Igreja Metodista Unida, lutamos com a nossa 
compreensão da complexidade e dor das controvérsias nas 
quais os Cristãos, Judeus e Muçulmanos estão envolvidos no 
Médio Oriente. Os problemas incluem questões políticas dis-
putadas de soberania e controlo e preocupações relativamente 
a direitos humanos e justiça. Reconhecemos o significado 
teológico da Terra Santa como central para a oração, tradições 
históricas, esperança e identidade do povo Judeu. Estamos ci-
entes da importância histórica e contemporânea para Cristãos 
e Muçulmanos. Estamos empenhados na segurança e bem-es-
tar dos Judeus e Palestinianos no Médio Oriente, a respeitar 
a legitimidade do estado de Israel, justiça e soberania para 
o povo Palestiniano e paz para todos aqueles que vivem na 
região.

À medida que nos juntamos a outros de muitas comu-
nidades religiosas na luta com estes assuntos e na procura 
de soluções, procuramos trabalhar em conjunto com outros 
Cristãos, Judeus e Muçulmanos para honrar o significado reli-
gioso desta terra e a trazer vida saudável e sustentável, justiça 
e paz.

Conclusão
Utilizando a fundação e princípios acima, a Igreja Meto-

dista Unida incentiva o diálogo com os Judeus a todos os 
níveis da igreja, incluindo e especialmente congregações lo-
cais. Também se espera que existam muitas outras expressões 
concretas de relações Judeus-Cristãos, tal como participar em 
ocasiões inter-fé, e actos conjuntos de serviço comum e pro-
gramas de transformação social. Estes oferecem uma grande 
oportunidade aos Cristãos e Judeus para criarem relações e 
trabalharem em conjunto para justiça e paz (shalom) nas nos-
sas comunidades e no mundo, servindo a humanidade como 
Deus pretende.
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 Duas resoluções anteriores foram fundidas:
ADOPTADA 1996
READOPTADA 2004
RESOLUÇÃO Nº. 3147, 2008 Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO Nº. 88, 2004 Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO Nº. 78, 2000 Livro de Resoluções
ADOPTADA 2008
RESOLUÇÃO Nº. 3146, 2012 Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO Nº. 3148, 2008 Livro de Resoluções
Ver Princípios Sociais, ¶ 162.

Justificação:
As resoluções anteriores que expiraram foram unidas 

para formar esta Resolução relevante. 

R9999 .

Número de Petição: 60230-MH-R9999-G; Minnesota, Sarah 
E.H. - Summerfield, NC, EUA para o Gabinete da Unidade 
Cristã e Relações Inter-religiosas - Conselho dos Bispos.

Resolução para Afirmar e Implementar  
uma Relação de Comunhão Total entre  

a Igreja Moraviana (Províncias do Norte 
e do Sul) e a IMU

Adicionar uma nova Resolução:
Resolução para Afirmar e Implementar uma Relação 

de Comunhão Total entre a Igreja Moraviana (Províncias 
do Norte e do Sul) e a Igreja Metodista Unida

A Igreja Moraviana (províncias do Norte & e do Sul) e a 
Igreja Metodista Unida concordam que nos seus órgãos leg-
islativos existirá um voto para aceitar ou rejeitar, sem emen-
da separada, a resolução que se segue. Se adoptada por estas 
igrejas, cada igreja concorda em tomar as seguintes medidas 
para estabelecer uma relação de comunhão total:

CONSIDERANDO QUE Jesus Cristo nos chama para 
unidade para que o mundo possa acreditar; e

CONSIDERANDO QUE a Igreja Moraviana (Províncias 
do Norte e do Sul) e a Igreja Metodista Unida concluem que 
existem laços profundos históricos e muitos paralelos na vida 
e ministérios das nossas duas igrejas e que estamos unidos 
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no desejo de aprofundar a nosso testemunho e trabalhar em 
conjunto para a partilha do amor de Cristo no mundo e as suas 
comunidades;

Fica resolvido, que a Igreja Moraviana (Províncias do 
Norte e do Sul) e a Igreja Metodista Unida deste modo:

1. Afirmam que uma relação de comunhão total existe 
entre as nossas igrejas e que nos comprometemos a trabalhar 
activamente e fielmente em conjunto. 

2. Para os efeitos desta relação, a comunhão total com-
preende:

2.1. reconhecer e valorizar as diversas bênçãos em cada 
igreja;

2.2. respeitarem-se como parte da única igreja santa 
católica e apostólica como afirmado no Credo dos Apóstolos 
e o Credo Niceno;

2. 3. comprometer cada igreja a cooperar em ministérios 
comuns de evangelismo, testemunho e serviço;

2.4. reconhecer a validade da vida sacramental e ordens 
ministeriais de cada uma, permitindo a transferência de mem-
bros entre igrejas como dentro de cada igreja e a troca orde-
nada do clero (sujeito aos regulamentos da ordem da igreja e 
prática de cada igreja); e

2. 5. comprometer cada igreja a continuar a trabalhar para 
a unidade da igreja, reconhecendo que esta relação de comun-
hão total é apenas um passo para a unidade para a qual foi 
chamada.

3. Para facilitar esta relação de comunhão total, as 
duas igrejas nomeiam um comité coordenador que con-
siste de não mais de três representantes cada (isto é, três 
representantes da Igreja Metodista Unida e três repre-
sentantes da Igreja Moraviana (Províncias do Norte e do 
Sul). Este comité fará recomendações de política para as 
duas igrejas no sentido de ajudar a recepção da relação 
e irá explorar oportunidades de ministérios comuns de 
evangelismo, testemunho e serviço. A Igreja Metodista 
Unida e a Igreja Moraviana (Províncias do Norte e do 
Sul) comprometem-se a solicitar às Conferências Cen-
trais da Igreja Metodista Unida e outras províncias da 
Unitas Fratrum que explorarem relações formais de co-
munhão total, especialmente em África e Europa, onde 
estas não existem já. 

Este acordo vai entrar em vigor após um voto afirmativo 
pela Conferência Geral e votos de aprovação pelos sínodos da 
Igreja Metodista Unida e a Igreja Moraviana (Províncias do 
Norte e do Sul).

Ver Princípios Sociais, ¶ 162.

Justificação:
Esta relação de comunhão total com a Igreja Moraviana, 

Províncias do Norte e do Sul, é a afirmação de uma relação 
duradoura entre tradições Metodistas e Moravianas.

R9999 .

Número de petição: 60350-MH-R9999-G; Cape, Kim 
- Nashville, TN, EUA para a Junta Geral de Educação 
Superior e Ministério.

Ministério do Colegiado como  
prioridade da Igreja 

Adicionar nova resolução Ministério do Colegiado como 
prioridade da Igreja. 

CONSIDERANDO QUE o ministério do colegiado é um 
termo que inclui completamente os câmpus dos ministérios 
(Fundações Wesley e semelhantes), capelães de faculdade/
universidades, ministérios ecuménicos e ministérios religio-
sos com estudantes universitários; e 

CONSIDERANDO QUE o ministério do colegiado é a 
expressão missionária da IMU nos câmpus de faculdades e 
universidades do mundo; e

CONSIDERANDO QUE estes câmpus, muitos deles ci-
dades em si, necessitam de suas próprias comunidades de fé 
única; e

CONSIDERANDO QUE estas comunidades necessi-
tam de ministros chamados, dotados, treinados, equipados e 
apoiados, que ordenem a vida destes ministérios únicos; e

CONSIDERANDO QUE os ministérios do colegiado ac-
tivamente oferecem as boas novas de Jesus Cristo e a opor-
tunidade de pertencer a uma autêntica comunidade Cristã em 
cada universidade e campus universitário; e

CONSIDERANDO QUE os ministérios do colegiados 
oferecem oportunidades substanciais para alunos em tornarem-
se discípulos de Jesus Cristo que crescem, servem, aprendem e 
são líderes na tradição da  Igreja Metodista Unida; e

CONSIDERANDO QUE os ministérios do colegiados 
são comunidades que são intencional e radicalmente abertas, 
acolhedoras e inclusivas para todas as pessoas, em busca a 
serem comunidades que realmente reflictam sobre a diversi-
dade e a união do reino de Deus; e 

CONSIDERANDO QUE os ministérios do colegiado 
ajudam todos os alunos a ouvirem o chamado de Deus para 
servir e liderar na igreja e no mundo, incluindo as vocações 
leigas e o ministério ordenado da Igreja; e 

CONSIDERANDO QUE os ministérios do colegiado são 
incubadoras para maneiras novas e eficazes de constituir o 
ministério como Metodistas Unidos, particularmente com jo-
vens adultos; e

CONSIDERANDO QUE os ministérios do colegiado 
têm esperança pelo futuro da Igreja Metodista Unida, à me-
dida que suscitamos uma nova geração de discípulos de Jesus 
Cristo, para a transformação do mundo;

Que seja resolvido, portanto, que toda conferência an-
ual torne o Ministério do Colegiado uma prioridade; que os 
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bispos e os gabinetes nomeadores levem à sério o recrutamen-
to, a nomeação e a certificação dos ministros do colegiado 
com espírito missionário, com o chamado, dotados, treinados, 
equipados e apoiados; e que as conferências desenvolvam 
o financiamento necessário para garantir a eficácia destes 
ministérios;

E que seja também resolvido, que toda conferência anual 
conte com uma Junta Geral de Educação Superior e Ministério 
a funcionar completamente (¶ 634) de forma a desempenhar 
seu papel no apoio, financiamento e avaliação da eficácia de 
cada ministério do colegiado. 

Ver Princípios Sociais, ¶¶ 161 e 162. 

R9999 . [Processo de discernimento de grupo (p. 1187)]

Número de petição: 60866-MH-R9999-G; Brooks, Lonnie 
D. - Anchorage, AK, EUA.

Casamento entre pessoas do mesmo sexo em 
Igrejas Metodistas Unidas

Inserir no Livro de Resoluções uma nova resolução con-
forme se segue:

LIDAR COM O CASAMENTO ENTRE PESSOAS DO 
MESMO SEXO EM IGREJAS METODISTAS UNIDAS

CONSIDERANDO QUE o Supremo Tribunal dos Es-
tados Unidos da América decidiu que os casamentos entre 
pessoas do mesmo sexo devem ser permitidos em todos os 
estados e territórios dos Estados Unidos;

CONSIDERANDO QUE, ao oficiar casamentos nos Es-
tados Unidos, o clero desempenha um duplo papel de agente 
do estado e ministro representante da Igreja;

CONSIDERANDO QUE existirão casos em que um 
clérigo da Igreja Metodista Unida se sentirá obrigado pelo seu 
compromisso de consciência com os princípios do evangelho 
a oferecer-se para oficiar um tal casamento ou a recusar-se a 
fazê-lo;

CONSIDERANDO QUE, em alguns desses casos, a  
igreja local onde o clérigo serve poderá não apoiar unanime-
mente a posição do pastor;

CONSIDERANDO QUE a autoridade da Igreja Metodis-
ta Unida recai sobretudo na decisão de cada pastor quanto aos 
casamentos a oficiar ou não, conforme disposto no ¶ 340.2.a)
(3)(a) do Livro de Disciplina de 2012, autoridade essa que 
não é comprometida nem condicionada pela autoridade legal 
de nenhuma jurisdição nos Estados Unidos, incluindo o Su-
premo Tribunal (¶ 2506.1);

CONSIDERANDO QUE cada pastor serve cada Igreja 
Metodista Unida por nomeação de um bispo (¶ 54); e

CONSIDERANDO QUE o bispo responsável pela no-
meação é obrigado a consultar o pastor proposto para no-
meação e a missão para o qual este é proposto para nomeação, 

consulta essa que não se trata de uma mera notificação  
(¶ 426);

Fica, portanto, resolvido, que a Igreja Metodista Unida 
incentiva cada uma das suas igrejas e os membros do cle-
ro que as servem a trabalhar em conjunto para resolver, at-
ravés de conferência sagrada, quaisquer divergências sobre 
a realização de casamentos ou cerimónias de união sagra-
da entre pessoas do mesmo sexo nas respectivas igrejas. A 
conferência sagrada deve ser entendida tal como foi descri-
ta pela Bispa Sally Dyck na sua obra seminal, Eight Princi-
ples of Holy Conferencing: A Study Guide for Churches and 
Groups (https://www.minnesotaumc.org/assets/uploads/doc-
uments/Holy_Conferencing_Study_Guide_2012.pdf, acesso 
a 08Jun15), e

Fica ainda resolvido que a Igreja Metodista Unida ex-
orta os bispos e respectivos gabinetes a trabalhar com as 
comissões locais de relações pastor/paróquia para que pos-
sam considerar conjuntamente no processo de nomeação as 
preocupações da comunidade servida, da paróquia e dos pa-
stores relativamente a casamentos e cerimónias de união sa-
grada entre pessoas do mesmo sexo conforme exigido para 
todas as demais questões com que temos de lidar enquanto 
membros da família humana de Deus na correspondência 
dos dons, graça e vocação do pastor às necessidades, cultura 
e condição da missão.

R9999 .

Número de petição: 60926-MH-R9999-G; Lomperis, John 
S.A. - Valparaiso, IN, EUA.

Confrontar o anti-semitismo no século XXI

Adicionar uma nova resolução ao Livro de Resoluções 
conforme se segue:

Confrontar o anti-semitismo no século XXI
O anti-semitismo—que visa pessoas de fé judaica e/ou 

descendentes de judeus como alvo de ódio, violência ou abu-
so—é um mal social persistente que tem sido designado como 
uma das formas mais antigas de ódio a um grupo. 

A Igreja Metodista Unida opõe-se vivamente ao an-
ti-semitismo e a qualquer outra forma de racismo. Na Res-
olução n.º 3125: Dia do Memorial do Holocausto (Yom 
HaShoah) e na Resolução n.º 3146: Reforçar pontes do 
Livro de Resoluções de 2012, a nossa Igreja manifestou a 
sua boa-vontade geral para com os seus amigos e próxi-
mos judeus. 

Os desenvolvimentos perturbadores dos últimos anos ev-
idenciaram a importância de a Igreja Metodista Unida voltar 
a pronunciar-se nesta altura. 

Fundamentação teológica
A Igreja Metodista Unida rejeita categoricamente o 

9781501810565_INT_PortVol2Sect2.indd   1183 2/26/16   2:43 PM



1184  DCA Edição Avançada

anti-semitismo e o racismo. Na base desta afirmação está 
a verdade de que todos os homens e mulheres são criados 
com amor à imagem de Deus (Génesis 1:26-27) e todos os 
povos partilham uma raça humana comum concedida por 
Deus (Actos 17:26). Enquanto cristãos, reconhecemos a 
base inegavelmente judaica da nossa fé e reafirmamos a im-
portância continuada que as Escrituras Hebraicas têm para 
a nossa Igreja. 

Reconhecemos ainda, com profundo pesar, a história 
trágica de violência, ódio e abuso contra o povo judeu por 
parte dos cristãos ao longo dos séculos, bem como a nossa 
responsabilidade colectiva e continuada de reconstruir pontes 
de confiança mútua, paz e compreensão com a comunidade 
judaica nos nossos dias. 

Desenvolvimentos perturbadores
A Igreja Metodista Unida encara com alarme os inci-

dentes atrozes e as tendências perturbadoras de anti-semitis-
mo dos últimos anos. 

Em Novembro de 2014, oradores num encontro da Orga-
nização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE) 
em Berlim, na Alemanha, reportaram que o anti-semitismo 
está a crescer globalmente, observando-se picos em alturas 
de maior conflito e tensão no Médio Oriente. Um inquéri-
to recente realizado pela agência de Direitos Fundamentais 
da UE revelou que 25 porcento dos inquiridos judeus em 
oito países tinham sido vítimas de um incidente anti-semi-
ta no último ano (Lisa Palmieri-Billig, “OSCE Conference 
in Berlin announces increase in anti-Semitism”, Vatican 
Insider, 17 de Novembro de 2014, disponível em: <http://
vaticaninsider.lastampa.it/en/world-news/detail/articolo 
/osce-berlino-berlin-berlin-37555/>, acesso a 13 de Outubro 
de 2015). 

O artigo da capa de Abril da conceituada revista 
norte-americana The Atlantic perguntava em tom provo-
catório “Estará na altura de os judeus saírem da Europa?”, 
citando o bullying e assédio anti-semitas nas ruas de algumas 
partes de Inglaterra, França, Suécia e Hungria, o sentimento 
anti-semita generalizado na Grécia, estatísticas que demon-
stram que os judeus são desproporcionalmente vítimas de 
agressões motivadas pelo racismo em vários países europeus, 
além de conversas abertas e acções entre os povos judeus de 
várias partes da Europa no sentido de abandonar o continen-
te (Jeffrey Goldberg, “Is It Time for the Jews to Leave Eu-
rope?”, The Atlantic, Abril de 2015, disponível em: <http://
www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/04/is-it-time 
-for-the-jews-to-leave-europe/386279/>, acesso a 13 de Ou- 
tubro de 2015).  

Entre os recentes episódios que tiveram o povo judeu e as 
instituições judaicas na Europa como alvo:

• A 19 de Março de 2012, em Toulouse, França, um ati-
rador assassinou três crianças e um professor numa escola ju-
daica (David Chazan, “Toulouse school shootings traumatise 
French Jews”, BBC News, 22 de Março de 2012, disponível 

em: <http://www.bbc.com/news/world-europe-17456582>, 
acesso a 13 de Outubro de 2015).

• A 24 de Maio de 2014, um atirador abriu fogo no Mu-
seu Judaico de Bruxelas, na Bélgica, matando quatro pessoas, 
entre elas um casal israelita (Julia Fioretti, “Brussels Jewish 
Museum opens its doors four months after shooting”, Reu-
ters, 14 de Setembro de 2014, disponível em: <http://www 
.reuters.com/article/2014/09/14/us-belgium-shooting-muse 
um-idUSKBN0H90DP20140914>, acesso a 13 de Outubro 
de 2015).

• Em França, os incidentes anti-semitas no Verão de 
2014 incluíram o fogo posto a uma mercearia kosher e a uma 
farmácia pertencente a judeus em Sarcelles, bem como o cer-
co a uma sinagoga parisiense por uma multidão que entoava 
“Morte aos judeus” (Celestine Bohlen, “Gaza Conflict Seen 
as Providing Cover for Anti-Semitic Attacks in France”, The 
New York Times, 28 de Julho de 2014, disponível em: <http://
www.nytimes.com/2014/07/29/world/europe/gaza-conflict-
seen-sparking-anti-semitic-attacks-in-france.html?_r=0>, 
acesso a 13 de Outubro de 2015).

• Comícios a criticar Israel no Verão de 2014 na Ale-
manha e noutros locais contaram com slogans de ódio como 
“Morte aos judeus” e “Hamas, Hamas, judeus para o gás” 
(Jeffrey Goldberg, “Does Human Rights Watch Understand 
the Nature of Prejudice?”, The Atlantic, 21 de Setembro de 
2014, disponível em <http://www.theatlantic.com/interna 
tional/archive/2014/09/does-human-rights-watchs-kenneth-
roth-understand-the-nature-of-prejudice/380556/>, acesso a 
13 de Outubro de 2015).

• Em Novembro de 2014, um membro da câmara munic-
ipal afiliado ao partido político “Die Rechte”, que tem sido 
descrito como neo-nazi, solicitou um censo e uma lista das 
moradas de todos os judeus em Dortmund, na Alemanha, o 
que trouxe a muitos ecos sinistros do passado nazi desse país 
(Allan Hall, “Nazis demand Jews' addresses: Extreme political 
party in Germany evoke chilling memories of people-hunting 
in 1930s”, Daily Mail, 14 de Novembro de 2014, disponível 
em: <http://www.dailymail.co.uk/news/article-2835488/Na 
zis-demand-Jews-addresses-Extreme-political-party-Germa 
ny-evoke-chilling-memories-people-hunting-1930s.html>, 
acesso a 13 de Outubro de 2015).

• A 9 de Janeiro de 2015, um atirador atacou um super-
mercado kosher em Paris, França e fez reféns, quatro dos quais 
acabaram por ser assassinados (Vivienne Walt, “Paris Jews 
Reel After Deadly Kosher-Supermarket Attack”, Time, 11 de 
Janeiro de 2015, disponível em: <http://time.com/3663060/
paris-terror-attack-jews-kosher-supermarket-siege/>, acesso 
a 13 de Outubro de 2015). 

• Na Dinamarca, entre 14-15 de Fevereiro de 2015, 
um atirador feriu em tiroteio várias pessoas e matou duas, 
incluindo um segurança numa sinagoga de Copenhaga 
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(Griff Witte e Karla Adam, “Danish attacks echo France”, 
Washington Post, 16 de Fevereiro de 2015, disponível 
em: <https://www.washingtonpost.com/world/danish-po 
lice-kill-copenhagen-shooting-suspect/2015/02/15/8be 
d7a70-b50a-11e4-9423-f3d0a1ec335c_story.html>, aces-
so a 13 de Outubro de 2015). 

• Eclodiram incidentes anti-semitas graves em jogos eu-
ropeus de futebol profissional, tendo alguns sido captados 
em vídeos onde se mostrava adeptos a entoar slogans de ódio 
como “Hamas, Hamas, judeus para o gás” e “Matem, matem 
os judeus” (Michael E. Miller, “Nazi chants at Dutch soccer 
game expose an ugly blot on ‘the beautiful game’”, Washing-
ton Post, 10 de Abril de 2015, disponível em: <http://www.
washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2015/04/10/na 
zi-chants-at-dutch-soccer-game-expose-an-ugly-blot-on-the-
beautiful-game/>, acesso a 13 de Outubro de 2015).

Mas o problema não está confinado à Europa. 
Nos Estados Unidos, o anti-semitismo não é bem um 

“assunto do passado”, como muitos norte-americanos go-
stariam de pensar. A Senadora Kirsten Gillibrand (D-Nova 
Iorque) e a Comissão Judaica Americana apresentaram um 
briefing no Congresso dos EUA de 2015 intitulado “O cresci-
mento do anti-semitismo nos Estados Unidos e em campus 
universitários”, durante o qual os oradores citaram estatísticas 
do Federal Bureau of Investigation que demonstravam que 
mais de 60 porcento das vítimas de crimes motivados pelo 
ódio religioso eram judeus (“Senator Gillibrand, AJC Hold 
Congressional Briefing on Rising Anti-Semitism, Comissão 
Judaica Americana, 18 de Junho de 2015, disponível em: 
<http://www.ajc.org/site/apps/nlnet/content3.aspx?c=7oJIL 
SPwFfJSG&b=9286319&ct=14736621&notoc=1>, acesso a 
13 de Outubro de 2015). A Liga Anti-Difamação indicou que 
os incidentes anti-semitas (agressão, vandalismo e assédio) 
aumentaram 21 porcento nos Estados Unidos em 2014 (“Au-
dit: In 2014 Anti-Semitic Incidents Rose 21 Percent Across 
The U.S. In A ‘Particularly Violent Year for Jews’”, Liga An-
ti-Difamação, 30 de Março de 2015, disponível em <http://
www.adl.org/press-center/press-releases/anti-semitism-usa 
/adl-audit-in-2014-anti-semitic-inicidents.html#.Vh2f8y 
t0uT8>; acesso a 13 de Outubro de 2015).

Na África do Sul, no início de 2015, o Conselho da As-
sociação de Estudantes da Universidade de Tecnologia de 
Durban convocou formalmente a expulsão de, nas palavras 
atribuídas ao respectivo secretário, “estudantes judeus, es-
pecialmente os que não apoiam a luta palestiniana”—con-
vocação que felizmente foi rejeitada pela administração da 
universidade (Mpathi Nxumalo, “DUT Jewish call outrage”, 
Daily News [Durban, África do Sul], 11 de Fevereiro de 2015, 
disponível em: <http://www.iol.co.za/dailynews/news/dut-
jewish-call-outrage-1.1816334>, acesso a 13 de Outubro de 
2015). 

Em muitas nações maioritariamente muçulmanas, os ju-
deus e outras minorias enfrentam discriminação e exclusão 

sistémicas. Um inquérito de 2014 da Liga Anti-Difamação jun-
to de 100 nações, nas quais vive 85,9 porcento da população 
mundial, revelou que o Médio Oriente e o Norte de África são 
a região do mundo que apresenta, de longe, a maior prevalência 
de atitudes negativas face ao povo judeu, embora tenha encon-
trado bastante anti-semitismo em todas as principais regiões do 
globo (“ADL Global 100: An Index of Anti-Semitism”, Liga 
Anti-Difamação, disponível em: <http://global100.adl.org/pub 
lic/ADL-Global-100-Executive-Summary.pdf>, acesso a 13 de 
Outubro de 2015). No seu website, www.palwatch.org <http://
www.palwatch.org>, o Observatório dos Meios de Comuni-
cação Palestinianos—cujo trabalho tem sido publicamente 
reconhecido por pessoas de diferentes convicções políticas, in-
cluindo a líder política com tendência de esquerda dos EUA e 
personalidade metodista unida laica de relevo Hillary Clinton 
(“What They’re Saying About Us: Senator Hillary Clinton and 
PMW in joint press conference introducing report on Pales-
tinian schoolbooks”, Observatório dos Meios de Comunicação 
Palestinianos, 8 de Fevereiro de 2007, disponível em: <http://
www.palwatch.org/main.aspx?fi=92&doc_id=101>, acesso 
a 13 de Outubro de 2015)—documentou uma série de exem-
plos de fontes de meios de comunicação palestinianos que vão 
muito para além da crítica ao governo israelita a fim de dirigir 
em sentido bastante lato o ódio, a desumanização e a violência 
mortal contra os judeus.

Os eventos acima representam uma visão geral e de modo 
algum exaustiva do ódio, violência e marginalização actual-
mente direccionados aos indivíduos judeus em todo o mundo. 

Relação com o conflito no Médio Oriente
 É importante prestar atenção à forma como falamos so-

bre a relação do anti-semitismo com o conflito israelo-árabe. 
Quando procuramos compreender as causas de qualquer mani-
festação de ódio ou violência, devemos ter cuidado para evitar 
culpar a vítima ou racionalizar as decisões erradas dos infracto-
res. Por outro lado, rejeitamos a retórica simplista que designa 
toda e qualquer crítica às acções do governo israelita de an-
ti-semita. Tal como qualquer outro governo, o governo israelita 
é dirigido por seres humanos falíveis, que por vezes necessitam 
de um desafio profético. No entanto, também seria moralmente 
irresponsável e intelectualmente desonesto ignorar o facto de 
que parte da crítica e oposição a Israel é realmente anti-semita. 

Consideramos que é útil considerar os seguintes como 
actos e retórica que ultrapassam o limite entre a crítica a 
acções do governo israelita dentro do âmbito da discordância 
legítima e o anti-semitismo imoral:

• Perpetuar imprudentemente a retórica, as teorias da 
conspiração ou os estereótipos anti-semíticos históricos nas 
críticas a israelitas;

• Distinguir Israel, o único estado judaico, para a con-
denação, isolamento, punição ou deslegitimação segundo um 
padrão mais rigoroso do que o utilizado com outras nações;

• Legitimar, aprovar ou participar em violência indis-
criminada contra judeus e/ou israelitas;
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• Ignorar insensivelmente as preocupações dos israelitas 
com a violência que ameaça e colhe as vidas dos judeus; ou

• Qualquer tipo de “punição colectiva” ou culpabilização 
colectiva contra todos os judeus ou israelitas. 

A resposta da Igreja Metodista Unida
Face a estas ameaças e ataques contra os nossos amigos 

e próximos judeus, a Igreja Metodista Unida não deve ficar 
calada. Apelamos aos nossos membros para:

1. Manifestarem a sua solidariedade profunda e sincera 
com os seus amigos e próximos judeus face ao mal do anti- 
semitismo;

2. Localizarem e apoiarem os esforços de outros no com-
bate ao anti-semitismo dentro e fora das suas comunidades. 

3. Partilharem cópias desta resolução com os membros 
das suas igrejas locais. 

Apelamos ainda à Junta Geral de Igreja e Sociedade, à 
Junta Geral dos Ministérios Globais e ao Gabinete de Uni-
dade Cristã e Relações Inter-Religiosas para procurarem 
oportunidades adequadas destinadas a:

1. Apoiar os esforços de outros que estejam a combater 
activamente o anti-semitismo em todo o mundo;

2. Promover acções de educação sobre o Holocausto (in-
cluindo o incentivo a visitar museus do Holocausto), a triste 

história de abuso contra o povo judeu por parte da Cristandade 
e o problema persistente do anti-semitismo nos nossos dias;

3. Contestar respeitosamente os nossos parceiros 
ecuménicos e outros com quem tenhamos cooperado quando 
e se ultrapassarem um limite na respectiva defesa política em 
questões relacionadas com o Médio Oriente;

4. Partilhar cópias desta resolução com as principais or-
ganizações representativas de judeus e convidá-las a facultar 
aconselhamento sobre como a Igreja Metodista Unida pode 
ser um melhor aliado contra o anti-semitismo. 

Finalmente, apelamos aos governos de todo o mundo 
para serem pro-activos no trabalho contra o anti-semitis-
mo, sobretudo, para protegerem as pessoas contra qualquer 
ameaça de violência motivada pelo ódio. 

Justificação:
Numa altura em que grande parte da comunidade judaica 

se sente ameaçada e atacada, é importante que a nossa Igre-
ja se pronuncie contra estes novos acontecimentos perturba-
dores e assegure aos seus amigos e próximos judeus que es-
tamos fortemente solidários com eles contra todo e qualquer 
anti-semitismo. 
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Petições identificados para o processo de  
discernimento de grupo propôs

CONFERÊNCIA GERAL A IGREJA METODISTA UNIDA
Volume 2  Nashville, Tennessee

Estas petições foram identificadas pelo Processo de Discernimento de Grupo sob a Regra 44 proposta pela Comissão da 
Conferência Geral (ADCA Volume 1, páginas 93-95). Também aparecem antes no ADCA entre as petições para os comités 
legislativos respectivos, que iriam actuar sobre estes caso não fossem identificados para o Processo de Discernimento de Grupo 
(ver ADCA Volume 2, Secções 1 e 2). São aqui impressas agrupadas na ordem que que aparecem no ADCA.

¶165 .D .

Número da petição: 60795-CA-¶165.D-G; Craig, J. Ann - 
New Paltz, NY, EUA.

Justiça e lei

Inserir sub-parágrafo em ¶165.D “Justiça e lei” depois do 
primeiro sub-parágrafo e antes do sub-parágrafo a iniciar com 
“Acreditar na justiça internacional exige . . .”:

À medida que as pessoas lésbicas, bisexuais e tran-
sexuais lutaram por liberdades civis em todo o mundo, 
a conscientização de perseguição tem aumentado Em 
mais de 70 países, a homosexualidade é punível por 
prisão ou execução. Assassinos de pessoas transexuais 
nos Estados Unidos estão em alto todo o tempo. To-
dos os comités e agências, conferências centrais, con-
ferências anuais e igrejas locais dos Metodistas Unidos 
são exortados a se pronunciarem para parar a violência 
contra pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transexu-
ais, e lutar contra as leis que silenciariam, prenderiam 
ou executariam pessoas com base em suas orientações 
sexuais ou identidade de género, ou com base em seu 
apoio nos direitos e dignidade humana das minorias 
sexuais. 

Justificação:
Em Actos 8:26-40, o eunuco etíope foi o primeiro a se 

converter ao Cristianismo. Em Mateus 19:12, Jesus incluiu 
eunucos no reino. Hoje, em 70 países, o eunuco etíope pode-
ria ser preso com base em sua orientação sexual ou identidade 
de género percebida. As igrejas devem defender as vidas das 
pessoas LGBT como elas são . . .

R5062 .

Número de petição: 60895-CA-R5062-G; Mumme, Michael 

C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Serviço militar independentemente 
da orientação sexual

Readoptar a Resolução 5062 com as seguintes elimi-
nações:

. . .
Os Estados Unidos da América, uma nação cuja con-

strução assenta na igualdade de direitos, nega actualmente aos 
homossexuais assumidos o direito de servirem activamente o 
seu país, forçando homens e mulheres gays, lésbicas, bissex-
uais ou transsexuais a assumir uma postura de “ninguém pre-
cisa de saber” quando se alistam para o serviço militar. Esta 
situação é discriminatória, pouco ética e lamentável, pelo que 
reafirmamosReafirmamos a posição de que a força militar 
dos EUA o serviço militar não deverá excluir indivíduos do  
serviço baseando-se apenas na orientação sexual ou identi-
dade de género.

Justificação:
Face à postura de “ninguém precisa de saber” nas forças 

armadas dos EUA, a reafirmação da Resolução 5062 com es-
tas alterações dirige a nossa instrução de piedade a todos os 
países, indo para além dos Estados Unidos.

¶161 .B .

Número da petição: 60783-CB-¶161.B-G; Cramer, Phil - 
Nashville, TN, EUA para IMU de Belmont. 999 Petições 
similares

Definição de casamento

Emendar ¶ 161.B do  Livro de Disciplina  de 2012, con-
forme a seguir:

Proposta de alteração do Livro de Disciplina,  
resoluções e Legislação non-disciplinares
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¶ 161 . . .
  B) Casamento—Afirmamos a santidade da aliança 

de casamento que é expressada através amor, apoio mútuo, 
compromisso pessoal e fidelidade compartilhada entre duas 
pessoas, tradicionalmente sendo um homem e uma mulher. 
Cremos que as bênçãos de Deus baseiam-se em tal casamen-
to, independentemente se há filhos ou não desta união. Rejeit-
amos as normas sociais que tomam diferentes padrões para 
sexos diferentes  mulheres em vez de homens em casamento. 
Apoiamos as leis da sociedade civil que definem o casamento 
como a união de um homem e uma mulher.

Justificação:
a referência ao casamento como sendo entre um homem 

e uma mulher deve ser apagado desde que isto implica que 
aqueles que estão comprometidos em outras formas de casa-
mento monógamo estão excluídos devido ao seu estado, e não 
são consagrados como pessoas de valor sagrado. 

¶161 .B .

Número da petição: 60784-CB-¶161.B-G; Barker, Amy 
Valdez - Chicago, IL, EUA para a Mesa Conexional. 
Buchner, Gregory L. - Grand Rapids, MI, EUA para a 
Conferência Anual de Michigan Oeste. Sachen, Kristin L. - 
Cidade de Nevada, CA, EUA para a Conferência Anual de 
Califórnia-Nevada. 7 Petições similares

Uma terceira via - Casamento

Emendar ¶ 161.B conforme a seguir:
B) Casamento—Afirmamos a santidade da aliança do 

casamento que é expressada através amor, apoio mútuo, 
compromisso pessoal e fidelidade compartilhada entre duas 
pessoas casadas uma com a outra um homem e uma mulher. 
Cremos que as bênçãos de Deus se baseiam neste casamento, 
que é tradicionalmente entre um homem e uma mulher, inde-
pendentemente se há filhos ou não desta união. Rejeitamos as 
normas sociais que tomam diferentes padrões para mulheres 
em vez de homens no casamento. Apoiamos as leis da so-
ciedade civil que definem o casamento como a união de um 
homem e uma mulher.

Justificação:
Esta mudança acaba com os julgamentos da Igreja 

sobre a homossexualidade, e retém a autoridade da con-
ferência anual em discernir a adequação para ordenação. 
Os bispos retêm a autoridade para as nomeações. O clero e 
as igrejas locais continuarão a ter direitos de consulta nos 
processos de nomeação. O clero determinará quem deve 
casar com quem.

¶161 .B .

Número da petição: 60785-CB-¶161.B-G; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, EUA para a Conferência Anual para 
Califórnia-Pacific. Ryder, Jack E. - LaGrange Park, IL, EUA 
para a Conferência Anual de Illinois do Norte. 73 Petições 
similares

Casamento

Emendar o Livro de Disciplina ¶ 161 B conforme a se-
guir:

Afirmamos a santidade da aliança do casamento que é 
expressada através amor, apoio mútuo, compromisso pessoal 
e fidelidade compartilhada entre duas pessoas um homem e 
uma mulher. Cremos que as bênçãos de Deus baseiam-se em 
tal casamento, independentemente se há filhos ou não desta 
união. Rejeitamos as normas sociais que tomam diferentes 
padrões para mulheres em vez de homens no casamento. 
Apoiamos as leis da sociedade civil que definem o casamento 
como a união de duas pessoas. de um homem e uma mulher. 

Justificação:
A Suprema Corte dos EUA declarou a igualdade de casa-

mento legalizado em 50 estados. Casais MU do mesmo sexo são 
expulsos da igreja à medida que buscam outras igrejas ou cer-
imónias seculares em tribunais locais. Todas as pessoas, inde-
pendentemente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexual, 
têm direito a ter os seus direitos humanos e civis assegurados.

¶161 .B .

Número da petição: 60786-CB-¶161.B-G; Neely, Cindy - 
Lenexa, KS, EUA.15 Petições similares

Igualdade no casamento

Emendar ¶ 161.B conforme a seguir:
Casamento-Afirmamos a santidade da aliança do casa-

mento que é expressada através amor, apoio mútuo, compro-
misso pessoal e fidelidade compartilhada entre duas pessoas 
um homem e uma mulher. Cremos que as bênçãos de Deus 
baseiam-se em tal casamento, independentemente se há filhos 
ou não desta união. Afirmamos a igualdade e a responsabili-
dade mútua de ambos os parceiros dentro da aliança do casa-
mento, eRejeitamos as normas sociais que tomam diferentes 
padrões para mulheres em vez de homens no casamento. 
Apoiamos as leis da sociedade civil que definem o casamento 
como a união de duas pessoas. de um homem e uma mulher. 

Justificação:
A santidade do casamento está enraizada no amor, apoio 

mútuo, compromisso pessoal e fidelidade compartilhada. A 
santidade do casamento não está, de forma alguma, ligada ao 
sexo dos parceiros envolvidos no casamento. Todos os casa-
is comprometidos deveriam ter acesso igual aos serviços do 
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casamento cristão oficializado por seus pastores, realizados 
em seus santuários.

¶161 .E .

Número da petição: 60793-CB-¶161.E-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, EUA.

Género

Adiconar no final de ¶ 161.E:
Afirmamos o dom de Deus do masculino e do feminino 

e lamentamos a angústia a liderar a confusão do género e as 
tentativas de mudança de género. Conselhos amorosos e pie-
doso deveria enfatizar a sacralidade do corpo humano. 

¶161 .E .

Número de petição: 60882-CB-¶161.E-G; Mumme, Michael 
C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Orientação sexual

Alterar o ¶ 161.E ao adicionar o texto indicado:
. . . Entendemos que a nossa diversidade de géneros e 

orientações sexuais é uma dádiva de Deus, destinada a acres-
centar riqueza à variedade de experiências e perspectivas dos 
seres humanos; e defendemo-nos contra atitudes e tradições 
que utilizem esta dádiva para deixar os membros de um sexo 
mais vulneráveis nas relações do que os membros do outro.

¶161 .F .

Número da petição: 60818-CB-¶161.F-G; Messick, Debbie 
- Oldhams, VA, EUA para a Junta IMU Ebenezer - Oldhams, 
VA. 71 Petições similares

Sexualidade humana

Manter as palavras em ¶ 161.F conforme está actual-
mente escrito no Livro de Disciplina 2012.

Justificação:
Fortemente apoiamos a declaração actual em nossa Dis-

ciplina pois está de acordo com as Escrituras Sagradas, ou 
seja, Levítico 18:22, Deuteronómio 4:2, Hebreus 10:26. Cre-
mos em seguir toda a palavra de Deus e somos fortemente 
contra a fazer mudanças para acomodar as visões cada vez 
mais liberais da sociedade hoje em dia.

¶161 .F .

Número da petição: 60819-CB-¶161.F-G; Nakanishi, 

Leanne - Pasadena, CA, EUA para a Conferência Anual para 
Califórnia-Pacific. Ryder, Jack E. - LaGrange Park, IL, EUA 
para a Conferência Anual de Illinois do Norte. 20 Petições 
similares

Sexualidade humana

Emendar o Livro de Disciplina ¶ 161.F conforme a se-
guir:

Defendemos que a sexualidade é um bom presente de 
Deus para todas as pessoas. Apelamos a todos que façam uma 
gestão responsável desse dom sagrado. 

Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 
casados ou não  , as relações sexuais são confirmadas apenas 
com a aliança do casamento monogâmico e heterossexual. 

Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso 
e exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças 
e uma protecção, orientação e aconselhamento adequados 
para crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, indepen-
dentemente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexu-
al, ou identidade de género têm direito a ter os seus direitos 
humanos e civis e a serem protegidos contra a violência. A  
Igreja deve apoiar a família no fornecimento de formação 
adequada à idade no que diz respeito à sexualidade para cri-
anças, jovens e adultos.

Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 
sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precis-
am do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização hu-
mana, bem como a assistência espiritual e emocional de uma 
comunhão que permite conciliar relacionamentos com Deus, 
com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista Unida não 
tolera a prática da homossexualidade e considera essa prática 
incompatível com a doutrina cristã. Defendemos que a graça 
de Deus está disponível para todos. Procuraremos viver juntos 
em comunidade cristã, acolhendo, perdoando e amando uns 
aos outros, como Cristo nos amou e nos aceitou. Imploramos 
às famílias e igrejas para não rejeitarem nem condenarem os 
membros e amigos gays e lésbicas. Comprometemo-nos a per-
tencer ao ministério para e com todas as pessoas.

Justificação:
Uma IMU totalmente acolhedora é um testamento ao 

dom de Deus para pessoas de todas as orientações sexuais e 
identidades de género a permitir todos os MU a oferecerem 
orações, presença, prendas, serviço, testemunho da missão 
complementar de Cristo. Acolhemos, sabemos, amamos uns 
aos outros, como Cristo nos aceitou, para que Deus seja glo-
rificado.

¶161 .F .

Número da petição: 60820-CB-¶161.F-G; Barker, Amy 
Valdez - Chicago, IL, EUA para a Mesa Conexional. 
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Buchner, Gregory L. - Grand Rapids, MI, EUA para a 
Conferência Anual de Michigan Oeste. 9 Petições similares

Um terceiro caminho - sexualidade humana

Alterar o ¶ 161.F conforme se segue:
¶ 161.F) Sexualidade humana—Defendemos que a sex-

ualidade é um bom presente de Deus para todas as pessoas. 
Apelamos a todos que façam uma gestão responsável desse 
dom sagrado. 

Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 
casados ou não  , as relações sexuais são confirmadas apenas 
com a aliança do casamento monogâmico e heterossexual. 

Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso 
e exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças e 
uma protecção, orientação e aconselhamento adequados para 
crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, independente-
mente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexual, têm 
direito a ter os seus direitos humanos e civis e a serem prote-
gidos contra a violência. A Igreja deve apoiar a família no for-
necimento de formação adequada à idade no que diz respeito 
à sexualidade para crianças, jovens e adultos.

Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 
sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precis-
am do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização hu-
mana, bem como a assistência espiritual e emocional de uma 
comunhão que permite conciliar relacionamentos com Deus, 
com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista Unida 
não tem historicamente tolerado não tolera a prática da ho-
mossexualidade e tem consideradoconsidera esta prática in-
compatível com a doutrina cristã. Defendemos que a graça de 
Deus está disponível para todos. Procuraremos viver juntos 
em comunidade cristã, acolhendo, perdoando e amando uns 
aos outros, como Cristo nos amou e nos aceitou. Imploramos 
às famílias e igrejas para não rejeitarem nem condenarem os 
membros e amigos gays e lésbicas. Comprometemo-nos a 
pertencer ao ministério para e com todas as pessoas.

Justificação:
Esta mudança acaba com os julgamentos da Igreja so-

bre a homossexualidade, e retém a autoridade da conferência 
anual em discernir a adequação para ordenação. Os bispos 
retêm a autoridade para as nomeações. O clero e as igrejas 
locais continuarão a ter o direito à consulta nos processos de 
indicação. O clero determinará quem deve casar com quem.

¶161 .F .

Número da petição: 60821-CB-¶161.F-G; Beard, Janet 
- Minneapolis, MN, EUA para a Conferência Anual de 
Minnesota. McVicker, Elizabeth - Cheyenne, WY, EUA 
para a Conferência Anual de Rocky Mountain. 73 Petições 
similares

Sexualidade humana

Emendar ¶ 161.F do Livro de Disciplina  conforme a se-
guir:

¶161 F) Sexualidade humana—Defendemos que a sex-
ualidade é um bom presente de Deus para todas as pessoas. 
Apelamos a todos que façam uma gestão responsável desse 
dom sagrado. 

Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 
casados ou não  , as relações sexuais são confirmadas apenas 
com a aliança do casamento monogâmico e heterossexual.

Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso 
e exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças e 
uma protecção, orientação e aconselhamento adequados para 
crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, independente-
mente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexual, têm 
direito a ter os seus direitos humanos e civis e a serem prote-
gidos contra a violência. A Igreja deve apoiar a família no for-
necimento de formação adequada à idade no que diz respeito 
à sexualidade para crianças, jovens e adultos.

Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 
sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precis-
am do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização hu-
mana, bem como a assistência espiritual e emocional de uma 
comunhão que permite conciliar relacionamentos com Deus, 
com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista Unida não 
tolera a prática da homossexualidade e considera essa prática 
incompatível com a doutrina cristã. Defendemos que a graça 
de Deus está disponível para todos. Procuraremos viver juntos 
em comunidade cristã, acolhendo, perdoando e amando uns 
aos outros, como Cristo nos amou e nos aceitou. Imploramos 
às famílias e igrejas para não rejeitarem nem condenarem os 
membros e amigos gays e lésbicas. Comprometemo-nos a per-
tencer ao ministério para e com todas as pessoas.

Justificação:
A Igreja Metodista Unida tem historicamente recebi-

do como membros “todas as pessoas, independentemente 
da raça, cor, nacionalidade de origem, estado ou situação 
económica” de acordo com o Artigo IV da Constituição.

¶161 .F .

Número da petição: 60822-CB-¶161.F-G; DiPaulo, Joseph - 
Radnor, PA, EUA.

Sexualidade humana

Emendar o segundo parágrafo ¶ 161.F com os seguintes 
complementos:

. . .
Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 

casados ou não  , as relações sexuais são confirmadas apenas 
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com a aliança do casamento monogâmico e heterossexual. O 
projecto de Deus para a sexualidade humana é baseado na 
criação em si. Isto está bem esclarecido no ritual de casa-
mento dos MU: “A aliança do casamento foi estabelecida por 
Deus, que nos criou machos e fémeas um para o outro”. A 
Escritura também descreve a aliança do casamento como a 
representação da relações entre Cristo e “sua noiva”, a igreja.

Justificação:
Estas mudanças reflectem a doutrina cristã conforme de-

fendida por uma tradição existente da Igreja Cristã em todo 
o mundo durante 2000 anos e oferece uma base bíblica sobre 
as ordens da criação e a “incompatibilidade” da cláusula da 
Disciplina.

¶161 .F .

Número da petição: 60823-CB-¶161.F-G; Lawrence, Jan - 
Oakton, VA, EUA.

Sexualidade humana

Emendar ¶ 161.F :
¶ 161.F Sexualidade humana 
Defendemos que a sexualidade é um bom presente de 

Deus para todas as pessoas. Apelamos a todos que façam uma 
gestão responsável desse dom sagrado. 

Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 
casados ou não  , as relações sexuais são defendidas apenas 
dentro da aliança do casamento monogâmico e heterossexual.

Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso 
e exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças e 
uma protecção, orientação e aconselhamento adequados para 
crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, independente-
mente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexual, têm 
direito a ter os seus direitos humanos e civis e a serem prote-
gidos contra a violência. A Igreja deve apoiar a família no for-
necimento de formação adequada à idade no que diz respeito 
à sexualidade para crianças, jovens e adultos.

Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 
sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precis-
am do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização hu-
mana, bem como a assistência espiritual e emocional de uma 
comunhão que permite conciliar relacionamentos com Deus, 
com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista Unida 
não tolera a prática da homossexualidade e considera essa 
prática incompatível com a doutrina cristã. Defendemos que a 
graça de Deus está disponível para todos. Procuraremos viver 
juntos em comunidade cristã, acolhendo, perdoando e aman-
do uns aos outros, como Cristo nos amou e nos aceitou. Pes-
soas de todas as orientações sexuais e identidades de género 
são membros da Igreja Metodista Unida. Apelamos à nossas 

igrejas a acolhe-las igualmente. Reconhecemos os direitos 
das famílias criadas por casamentos do mesmo género com 
os mesmos direitos de outras famílias. Apelamos às nossas 
igrejas a reconhecer famílias do mesmo género a frequentar 
como outras famílias da igreja e a estarem em ministério com 
e para estas famílias. As crianças e os jovens destas famílias 
devem ser tratados do mesmo modo do que as crianças e os 
jovens de famílias heterossexuais. Incentivamos as igrejas nas 
conferências onde a homosexualidade é uma ofensa criminal 
a oferecerem apoio aos indivíduos e às famílias impactadas 
por estas leis e para posicionarem-se contra à perseguição dos 
indivíduos ou àqueles que os amem. Imploramos às famílias 
e igrejas para não rejeitarem nem condenarem os membros e 
amigos gays e lésbicas. Comprometemo-nos a pertencer ao 
ministério para e com todas as pessoas. 

Justificação:
A definição de família tem evoluído por toda a história da 

humanidade. Nosso papel como igreja é cuidar e apoiar estas 
famílias, mesmo quando algumas tem dificuldade em aceitar 
a definição evolutiva. Esta versão apaga todas as palavras a 
condenarem a homosexualidade, a criar igualdade para todas 
as famílias e indivíduos dentro dos Metodistas

¶161 .F .

Número da petição: 60824-CB-¶161.F-G; Elrod, Laura - 
Little Rock, AR, EUA para a Primeira IMU de Little Rock, 
AR.

Sexualidade humana

Emendar o Livro de Disciplina, 2012 ¶161.F Sexualidade 
humana conforme a seguir:

LdD 2012 ¶ 161.F Sexualidade humana—Defendemos 
que a sexualidade é um bom presente de Deus para todas as 
pessoas. Apelamos a todos que façam uma gestão responsável 
desse dom sagrado.

Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 
casados ou não  , as relações sexuais são confirmadas apenas 
com a aliança do casamento monogâmico e heterossexual.

Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso 
e exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças 
e uma protecção, orientação e aconselhamento adequados 
para crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, indepen-
dentemente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexual, 
ou identidade de género têm direito a ter os seus direitos hu-
manos e civis e a serem protegidos contra a violência. A Ig-
reja deve apoiar a família no fornecimento de formação ade-
quada à idade no que diz respeito à sexualidade para crianças, 
jovens e adultos.
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Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de 
valor sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pes-
soas precisam do ministério da Igreja nas suas lutas para 
a realização humana, bem como a assistência espiritual e 
emocional de uma comunhão que permite conciliar rela-
cionamentos com Deus, com os outros e consigo próprio. 
A igreja Metodista Unida não tolera a prática da homos-
sexualidade e considera esta prática incompatível com a 
doutrina cristã. Embora os Metodistas Unidos fiéis sigam 
em desacordo sobre a compreensão da homosexualidade, 
Nósnós  defendemos que a graça de Deus está disponível 
à todos. Procuraremos viver juntos em comunidade cris-
tã, acolhendo, perdoando e amando uns aos outros, como 
Cristo nos amou e nos aceitou. Imploramos às famílias e 
igrejas para não rejeitarem nem condenarem os membros 
e amigos gays e lésbicas. Comprometemo-nos a pertencer 
ao ministério para e com todas as pessoas.

Justificação:
Desentendimentos sobre a sexualidade humana entre os 

Metodistas Unidos seguem conforme as discussões seguem. 
Retirar toda estas palavras inflamatórias ajudará facilitar a re-
moção do ânimo durante as conferências sagradas e o conhe-
cimento que “concordamos em discordar”.

A declaração actual já não reflecte as crenças de todos os 
Metodistas Unidos.

Desde a adopção do actual . . .

¶161 .F .

Número da petição: 60825-CB-¶161.F-G; Cramer, Phil - 
Nashville, TN, EUA para IMU de Belmont. 999 Petições 
similares

Sexualidade humana

Emendar ¶ 161.F do Livro de Disciplina  de 2012 con-
forme a seguir:

¶ 161 
 F) Sexualidade humana—Defendemos que a sexual-

idade é um bom presente de Deus para todas as pessoas. 
Apelamos a todos que façam uma gestão responsável 
desse dom sagrado.

 Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 
casados ou não  , as relações sexuais são confirmadas apenas 
com a aliança do casamento monogâmico, heterossexual, que 
tradicionalmente tem sido entre um homem e uma mulher . . .

Justificação:
A referência ao casamento “heterosexual” deve ser apa-

gado desde que implica que pessoas comprometidas em out-
ras formas de casamento monógamo estão excluídos devido 

ao seu estado e não são consagrados como pessoas de valor 
sagrado.

¶161 .F .

Número da petição: 60826-CB-¶161.F-G; Hay, Kari S. - 
Oslo, Noruega, para a Junta da IMU Bjoelsen. 2 Petições 
similares

Sexualidade humana

Emendar ¶ 161.F) Sexualidade humana:
Defendemos que a sexualidade é um bom presente de 

Deus para todas as pessoas.
Apelamos a todos que façam uma gestão responsável 

desse dom sagrado.
Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 

casados ou não  , as relações sexuais são confirmadas apenas 
com a aliança do casamento monogâmico e heterossexual. 
Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso e 
exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças e 
uma protecção, orientação e aconselhamento adequados para 
crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, independente-
mente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexual, têm 
direito a ter os seus direitos humanos e civis e a serem prote-
gidos contra a violência. A Igreja deve apoiar a família no for-
necimento de formação adequada à idade no que diz respeito 
à sexualidade para crianças, jovens e adultos.

Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 
sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precis-
am do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização 
humana, bem como a assistência espiritual e emocional de 
uma comunhão que permite conciliar relacionamentos com 
Deus, com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista 
Unida não tolera a prática da homossexualidade e considera 
essa prática incompatível com a doutrina cristã. Defendemos 
que a graça de Deus está disponível para todos. Procuraremos 
viver juntos em comunidade cristã, acolhendo, perdoando e 
amando uns aos outros, como Cristo nos amou e nos aceitou. 
Imploramos às famílias e igrejas para não rejeitarem nem 
condenarem os membros e amigos gays e lésbicas. Compro-
metemo-nos a pertencer ao ministério para e com todas as 
pessoas.

Justificação:
Esta mudança permitirá, em vez de forçar, as cerimónias 

oficiais que abençoam e celebram as uniões homossexuais. 
Ela permitirá ao clero seguir sua convicção teológica, sua fé 
e sua consciência relativamente ao conceito de amor e justiça 
para todos os seres humanos. 
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¶161 .F .

Número da petição: 60827-CB-¶161.F-G; Miles, Rebekah 
L. - Dallas, TX, EUA.

Sexualidade humana

Alterar o ¶ 161.F conforme se segue: 
Defendemos que a sexualidade é um bom presente de 

Deus para todas as pessoas. Apelamos a todos que façam uma 
gestão responsável desse dom sagrado. 

Embora todas as pessoas sejam seres sexuais independen-
temente se casados ou não, para condenar publicamente a vi-
olência contra civis israelitas, para defender o direito de Israel 
em existir entre fronteiras seguras, para proteger os direitos 
iguais dos Judeus, Cristãos e outras minorias a viverem em ou 
a viajarem dentro de suas jurisdições, e para utilizar métodos 
não violentos  para seguir a publicamente condenar a violên-
cia contra Israelitas civis e para utilizar actos não violentos de 
desobediência para resistir a ocupação e os assentamentos ile-
gais. Um número crescente de Cristãos defende tanto o casa-
mento monógamo heterosexual como o casamento monógamo 
do mesmo sexo. Reconhecemos que muitos Cristãos discor-
dam, e nos comprometemos a discordar com respeito e amor. 

Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso 
e exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças e 
uma protecção, orientação e aconselhamento adequados para 
crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, independente-
mente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexual, têm 
direito a ter os seus direitos humanos e civis e a serem prote-
gidos contra a violência. A Igreja deve apoiar a família no for-
necimento de formação adequada à idade no que diz respeito 
à sexualidade para crianças, jovens e adultos.

Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 
sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precis-
am do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização hu-
mana, bem como a assistência espiritual e emocional de uma 
comunhão que permite conciliar relacionamentos com Deus, 
com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista Unida não 
tolera a prática da homossexualidade e considera essa prática 
incompatível com a doutrina cristã. Defendemos que a graça 
de Deus está disponível para todos. Procuraremos viver juntos 
em comunidade cristã, acolhendo, perdoando e amando uns 
aos outros, como Cristo nos amou e nos aceitou. Imploramos 
às famílias e igrejas para não rejeitarem nem condenarem os 
membros e amigos gays e lésbicas. Comprometemo-nos a per-
tencer ao ministério para e com todas as pessoas.

Justificação:
A linguagem actual é desnecessariamente dura e estreita. 

Prejudica nossa missão de formar discípulos para a transfor-
mação do mundo e nos faz parecer como orgros. Quando as 
palavras foram passadas, uma pequena fracção da população 
dos EUA apoiou o casamento do mesmo sexo. O apoio agora 
é perto dos 60 por cento incluindo cristãos.

¶161 .F .

Número da petição: 60828-CB-¶161.F-G; Jensen, Diane - 
Ft. Calhoun, NE, EUA para a Conferência Anual de Great 
Plains.

Sexualidade humana

Emendar o terceiro parágrafo ¶ 161.F conforme a seguir:
. . .
Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 

sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precis-
am do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização hu-
mana, bem como a assistência espiritual e emocional de uma 
comunhão que permite conciliar relacionamentos com Deus, 
com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista Unida 
não tolera a prática da homossexualidade e considera essa 
prática incompatível com a doutrina cristã. Enquanto a grande 
maioria dos Metodistas Unidos continua a ter a crença antiga 
de que a prática homosexual é incompatível com a doutrina 
cristã, reconhecemos e respeitamos as diferenças de opinião 
sobre a sexualidade humana. Defendemos que a graça de 
Deus está disponível para todos. Procuraremos viver juntos 
em comunidade cristã, acolhendo, perdoando e amando uns 
aos outros, como Cristo nos amou e nos aceitou. Imploramos 
às famílias e igrejas para não rejeitarem nem condenarem os 
membros e amigos gays e lésbicas. Comprometemo-nos a 
pertencer ao ministério para e com todas as pessoas.

Justificação:
Desde 1972, a Igreja Metodista Unida tomou posições 

cada vez mais firmes, opondo-se às orientações não-heter-
ossexuais. Tentar fazer com que todos os Metodistas Unidos 
se conformem com as crenças tradicionais não diminuiu a 
tensão denominacional. Esta petição tenta transferir a tomada 
de decisão para o nível adequado, isto é, conferência anual e 
pastores, e aliviar a tensão.

¶161 .F .

Número da petição: 60829-CB-¶161.F-G; Perez, Lyssette N. 
- Rockaway, NJ, EUA para a IMU da Equipa dos Ministérios 
de Reconciliação Rockaways.

Sexualidade humana

Alterar o ¶ 161.F conforme se segue:
F) Sexualidade humana—Defendemos que a sexualidade 

é um bom presente de Deus para todas as pessoas. Apelamos a 
todos que façam uma gestão responsável desse dom sagrado. 

 Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 
casados ou não  , as relações sexuais são confirmadas apenas 
com a aliança do casamento monogâmico e heterossexual.
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 Lamentamos todas as formas . . .
 Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de val-

or sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas pre-
cisam do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização 
humana, bem como a assistência espiritual e emocional de 
uma comunhão que permite conciliar relacionamentos com 
Deus, com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista 
Unida não tolera a prática da homossexualidade e considera 
essa prática incompatível com a doutrina cristã. Os Metodistas 
Unidos estão divididos quando se trata da prática da homo-
sexualidade, mesmo quando continuamos a dialogar uns com 
os outros. Alguns sinceramente acreditam que esta prática é 
incompatível com a doutrina Cristã. Outros da mesma forma 
sinceramente acreditam que os homossexuais, assim como os 
heterossexuais, são filhos de Deus com acesso ao bom dom de 
Deus que é a sexualidade para todas as pessoas sujeitas sob o 
mesmo critério de amor, lealdade e fidelidade. Sem um con-
senso firme sobre este assunto, apela-se aos Metodistas Uni-
dos, independentemente de sua posição, para continuar este 
diálogo, aproximando-o na oração sincera e no estudo rigoro-
so conforme somos chamados a fazer sobre a questão da sex-
ualidade em si. Em locais onde o casamento do mesmo sexo 
é legal, pastores e igrejas locais estão livres para conduzir as 
cerimónias, em concordância com suas consciências e crenças 
declaradas. Nenhum pastor pode ser forçado a conduzir uma 
cerimónia destas contra sua consciência e crenças. E nenhuma 
igreja local pode ser  forçada a conduzir uma cerimónia de-
stas contra sua consciência declarada conforme oficialmente 
aprovada pelo órgão de governo adequado. Defendemos que 
a graça de Deus está disponível para todos. Procuraremos 
viver juntos em comunidade cristã, acolhendo, perdoando e 
amando uns aos outros, como Cristo nos amou e nos aceitou. 
Imploramos às famílias e igrejas para não rejeitarem nem con-
denarem os membros e amigos gays e lésbicas. Compromete-
mo-nos a pertencer ao ministério para e com todas as pessoas.

¶161 .F .

Número da petição: 60830-CB-¶161.F-G; Girrell, Rebecca - 
Lebanon, NH, EUA.

Sexualidade humana

Emendar o Livro de Disciplina  ¶ 161.F conforme a se-
guir: 

F) Sexualidade humana—Defendemos que a sexualidade 
é um bom presente de Deus para todas as pessoas. Apelamos 
a todos que façam uma administração responsável , saudável 
e consensual desse dom sagrado. 

[APAGAR o restante do parágrafo 161.F.]

Justificação:
Um princípio deveria ser uma declaração sobre o que 

acreditamos (não sobre o que lamentamos), e algo em que 

a IMU possa amplamente concordar. Em vez de debater o 
restante do parágrafo, isto indica o que nós podemos defen- 
der. Complementos do consentimento e da saúde resumem as 
maiores preocupações restantes. 

¶161 .F .

Número da petição: 60831-CB-¶161.F-G; Watts, Bill - 
Uniontown, OH, EUA.

Sexualidade humana

Emendar o Livro de Disciplina, ¶ 161.F conforme a se-
guir:

F) Sexualidade humana—Defendemos que a sexualidade 
é um bom presente de Deus para todas as pessoas para to-
das as pessoas. Apelamos a todos que façam uma gestão re-
sponsável desse dom sagrado. 

Embora todas as pessoas todos os indivíduos sejam seres 
sexuais quer sejam casados ou não  , as relações sexuais são 
confirmadas apenas com a aliança do casamento monogâmi-
co, heterossexual.

Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso 
e exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças e 
uma protecção, orientação e aconselhamento adequados para 
crianças vítimas de abuso. Todas as pessoasTodos os indivídu-
os, independentemente da idade, sexo, estado civil ou orien-
tação sexual, têm direito a ter os seus direitos humanos e civis 
e a serem protegidos contra a violência. A Igreja deve apoiar a 
família no fornecimento de formação adequada à idade no que 
diz respeito à sexualidade para crianças, jovens e adultos.

 Defendemos que todas as pessoas todos os indivíduos 
são indivíduos de valor sagrado, criados à imagem de Deus. 
Todas as pessoas Todos os indivíduos precisam do ministério 
da Igreja nas suas lutas para a realização humana, bem como 
a assistência espiritual e emocional de uma comunhão que 
permite conciliar relacionamentos com Deus, com os outros e 
consigo próprio. A Igreja Metodista Unida não tolera a práti-
ca da homossexualidade e considera essa prática incompatível 
com a doutrina cristã. Defendemos que a graça de Deus está 
disponível para todos. Procuraremos viver juntos em comuni-
dade cristã, acolhendo, perdoando e amando uns aos outros, 
como Cristo nos amou e nos aceitou. Imploramos às famílias 
e igrejas para não rejeitarem nem condenarem os membros e 
amigos gays e lésbicas. Comprometemo-nos a pertencer ao 
ministério para e com todas as pessoas todos os indivíduos.

Justificação:
A posição actual da IMU é directamente oposta ao 

princípio básico Wesleyano de que não devemos “Prejudicar” 
pois indivíduos, famílias e a Igreja foram continuamente ma-
goados pela postura actual da IMU. A linguagem actual no 
Livro de Disciplina é crítica condenatório . . .
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¶161 .F .

Número da petição: 60832-CB-¶161.F-G; Hallenbeck, Ralph 
- Honaker, VA, EUA.

Sexualidade humana

Emendar ¶ 161 F do do Livro de Disciplina da Igreja 
Metodista Unida conforme a seguir:

Defendemos que a sexualidade . . . educação no que diz 
respeito à sexualidade para crianças, jovens e adultos. 

Como Igreja Metodista Unida rejeitamos qualquer es-
forço dentro do sistema educacional para normalizar os esti-
los de vida sexuais que estejam em contraste com a doutrina 
tradicional da Igreja. Por este motivo, nenhum aluno de uma 
instituição de ensino público ou privado, que seja também 
membro ou participante de uma congregação Metodista Uni-
da, deve ser forçado por um professor ou director de escola, 
a ser instruído nos ensinamentos da homossexualidade como 
um modo de vida moral, natural, bom ou justo e que nen-
hum aluno seja forçado a ler qualquer livro ou publicação 
de qualquer tipo a descrever a homossexualidade como um 
modo de vida moral, natural, bom ou justo. Apoiamos uma 
política educacional que exige uma notificação parental e o 
consentimento prévio à qualquer unidade, lição ou apresen-
tação onde a questão da homossexualidade seja apresentada 
em sala de aula. 

Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 
sagrado . . . 

Justificação:
Considerando ¶ 613 e ¶ 806.9 da Disciplina (2012) que 

claramente declara que os fundos da IMU não serão utiliza-
dos para promover a aceitação da homossexualidade, é por-
tanto logicamente consistente que nós também desaprovaría-
mos a doutrinação dos alunos dentro do sistema educacional. 
Devemos ser estar preocupados que as crianças e jovens . . .

¶161 .F .

Número da petição: 60833-CB-¶161.F-G; Sims, Mary 
Jo – Deer Park, MD, EUA para a Conferência Anual de 
Baltimore-Washington. Hodge, Jeff – Syracuse, NY, EUA 
para a Conferência Anual da Parte Alta de Nova Iorque. 
Reaves, Susan – King George, VA, EUA para a Conferência 
Anual de Virginia. 999 Petições similares.

Sexualidade humana

Alterar o ¶ 161.F conforme se segue:
Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 

sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precis-
am do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização 
humana, bem como a assistência espiritual e emocional de 

uma comunhão que permite conciliar relacionamentos com 
Deus, com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista 
Unida não tolera a prática da homossexualidade e considera 
essa prática incompatível com a doutrina cristã. Defendemos 
que a graça de Deus está disponível para todos . . . 

¶161 .F .

Número da petição: 60834-CB-¶161.F-G; Sachen, Kristin L. 
- Cidade de Nevada, CA, EUA para a Conferência Anual da 
Califórnia-Nevada.

Sexualidade humana

Emendar o Livro de Disciplina  ¶161.F conforme a se-
guir:

¶ 161.F) Sexualidade humana—Defendemos . . .
 Embora todos . . .
 Lamentamos . . .
 Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de val-

or sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas pre-
cisam do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização 
humana, bem como a assistência espiritual e emocional de 
uma comunhão que permite conciliar relacionamentos com 
Deus, com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista 
Unida não tem historicamente tolerado não tolera a prática 
da homossexualidade e tem consideradoconsidera esta prática 
incompatível com a doutrina cristã. Defendemos que a graça 
de Deus está disponível para todos . . . 

Justificação:
Esta resolução apoia a resolução que a Mesa Conexional 

pretende oferecer durante a Conferência Geral de 2016 sendo 
que eles trabalham para oferecer uma alternativa pragmática 
para a Conferência Geral que reflicta a importância da graça 
para nossa denominação e busque abrir espaços onde a graça 
possa abundar. De acordo . . .

¶161 .F .

Número da petição: 60835-CB-¶161.F-G; Hall, Russell - 
Tomball, TX, EUA para a Conferência Anual do Texas.

Sexualidade humana

Emendar ¶ 161 F:
Defendemos que a sexualidade é um bom presente de 

Deus para todas as pessoas. Apelamos a todos que façam 
uma gestão responsável desse dom sagrado. Embora todas 
as pessoas sejam seres sexuais quer sejam casados ou não  , 
as relações sexuais são confirmadas apenas com a aliança do 
casamento monogâmico e heterossexual.

Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso 
e exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças e 
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uma protecção, orientação e aconselhamento adequados para 
crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, independente-
mente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexual, têm 
direito a ter os seus direitos humanos e civis e a serem prote-
gidos contra a violência. A Igreja deve apoiar a família no for-
necimento de formação adequada à idade no que diz respeito 
à sexualidade para crianças, jovens e adultos.

Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 
sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precis-
am do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização 
humana, bem como a assistência espiritual e emocional de 
uma comunhão que permite conciliar relacionamentos com 
Deus, com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista 
Unida não tolera a prática da homossexualidade e considera 
essa prática incompatível com a doutrina cristã. Defendemos 
que a graça de Deus está disponível para todos. Procuraremos 
viver juntos em comunidade cristã, acolhendo, perdoando e 
amando uns aos outros, como Cristo nos amou e nos aceitou. 
Imploramos às famílias e igrejas para não rejeitarem nem 
condenarem os membros e amigos gays e lésbicas. Compro-
metemo-nos a pertencer ao ministério para e com todas as 
pessoas.

Substituir o seguinte:
Pelo projecto de Deus, a sexualidade humana é um dom 

destinado a abençoar as vidas de todos aqueles que são cria-
dos à imagem de Deus. O dom de nossa sexualidade, no en-
tanto, é um que exige administração e exercício cuidadoso. 
Em nossa compreensão histórica das Escrituras, as relações 
sexuais devem ser defendidas somente quando praticadas 
dentro da aliança legal e espiritual de um casamento amoroso 
e monógamo entre um homem e uma mulher.

Rejeitamos todas as expressões de comportamento sex-
ual que não reconhece o valor sagrado de cada indivíduo, ou 
que busca explorar, abusar, objectivar ou degradar outros, em 
especial qualquer pessoa que possa ser incapaz de defend-
er-se. Da mesma forma lamentamos o impacto destrutivo da 
promiscuidade, da infidelidade, da bigamia, dos casamentos 
múltiplos ou em série, da pornografia, do tráfico humano, e de 
todas as tentativas para comercializar o dom da sexualidade 
humana em nossas sociedades. 

Defendemos que a graça de Deus está disponível para to-
dos e comprometemo-nos a estar em ministério para e com 
todas as pessoas. Neste sentido, do mesmo modo exortamos 
aqueles em nossas famílias e igrejas a não rejeitarem ou con-
denarem qualquer indivíduo com base no seu género, identi-
dade ou orientação sexual, e chamamos nossa congregação a 
acolher todo o indivíduo que esteja a necessitar da graça de 
Deus.

Justificação:
A declaração actual de 1972 inclui uma linguagem que 

algumas pessoas acham fortes, a separar um segmento en-
quanto a não reflecte questões mais abrangentes sobre a sex-

ualidade humana. A revisão mantém nossa posição mas de 
maneira mais graciosa. A reconhecer a postura histórica da 
IMU, enquanto a reconhecer que as pessoas de fé podem ter 
outras visões.

¶161 .F .

Número da petição: 60836-CB-¶161.F-G; Lambrecht, 
Thomas A. - The Woodlands, TX, EUA.

Sexualidade humana

Emendar ¶ 161 F conforme a seguir:
Defendemos que a sexualidade é um bom presente de 

Deus para todas as pessoas. Apelamos a todos que façam 
uma gestão responsável desse dom sagrado. Embora todas 
as pessoas sejam seres sexuais quer sejam casados ou não  , 
as relações sexuais são confirmadas apenas com a aliança do 
casamento monogâmico e heterossexual.

Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso 
e exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças e 
uma protecção, orientação e aconselhamento adequados para 
crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, independente-
mente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexual, têm 
direito a ter os seus direitos humanos e civis e a serem prote-
gidos contra a violência. A Igreja deve apoiar a família no for-
necimento de formação adequada à idade no que diz respeito 
à sexualidade para crianças, jovens e adultos.

Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 
sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precis-
am do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização 
humana, bem como a assistência espiritual e emocional de 
uma comunhão que permite conciliar relacionamentos com 
Deus, com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista 
Unida não tolera a prática da homossexualidade e considera 
essa prática incompatível com a doutrina cristã. Defendemos 
que a graça de Deus está disponível para todos. Procuraremos 
viver juntos em comunidade cristã, acolhendo, perdoando e 
amando uns aos outros, como Cristo nos amou e nos aceitou. 
Imploramos às famílias e igrejas para não rejeitarem nem 
condenarem os membros e amigos gays e lésbicas. Compro-
metemo-nos a pertencer ao ministério para e com todas as 
pessoas.

Pelo projecto de Deus, a sexualidade humana é um dom 
destinado a abençoar as vidas de todos as pessoas. O dom de 
nossa sexualidade, no entanto, é um que exige administração 
e exercício cuidadoso. Em nossa compreensão histórica das 
Escrituras, as relações sexuais devem ser defendidas somente 
quando praticadas dentro da aliança legal e espiritual de um 
casamento amoroso e monógamo entre um homem e uma 
mulher. Portanto, acreditamos que o sexo antes do casamen-
to, o adultério, a poligamia, e as relações do mesmo sexo são 

9781501810565_INT_PortVol2Sect2.indd   1196 2/26/16   2:43 PM



Processo de Discernimento de Grupo proposta 1197

contrárias ao projecto de Deus e não levam ao florescimento 
humano.

Rejeitamos todas as expressões de comportamento sex-
ual que não reconhece o valor sagrado de cada indivíduo, ou 
que busca explorar, abusar, objectivar ou degradar outros, em 
especial qualquer pessoa que possa ser incapaz de defend-
er-se. Da mesma forma lamentamos o impacto destrutivo da 
promiscuidade, da infidelidade, da bigamia, dos casamentos 
múltiplos ou em série, da pornografia, do tráfico humano, e de 
todas as tentativas para comercializar o dom da sexualidade 
humana em nossas sociedades. 

Defendemos que a graça de Deus está disponível para to-
dos e comprometemo-nos a estar em ministério para e com 
todas as pessoas. Neste sentido, do mesmo modo exortamos 
aqueles em nossas famílias e igrejas a não rejeitarem ou con-
denarem qualquer indivíduo com base no seu género, identi-
dade ou orientação sexual, e chamamos nossa congregação a 
acolher todo o indivíduo, pois todos necessitamos da graça 
de Deus.

Justificação:
A declaração actual separa um segmento enquanto a não 

reflecte questões mais abrangentes sobre a sexualidade hu-
mana. A revisão mantém nossa posição mas de maneira mais 
graciosa. Declara claramente a postura histórica da IMU, 
consistente com a Escritura e a tradição, enquanto enquadra 
nossa doutrina em um contexto mais abrangente.

¶161 .F .

Número de petição: 60883-CB-¶161.F-G; Mumme, Michael 
C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Sexualidade humana

Alterar o ¶ 161.F ao eliminar e adicionar o texto indicado:
Defendemos que a sexualidade é um bom presente de 

Deus para todas as pessoas. Apelamos a todos que façam uma 
gestão responsável desse dom sagrado.Reconhecemos que a 
sexualidade é um bom presente de Deus e acreditamos que 
as pessoas se sentem bem consigo próprias apenas quando 
esse presente é reconhecido e defendido por si próprias, pela  
Igreja e pela sociedade. Invocamos todas as pessoas para dis-
ciplinas que conduzam à realização de si próprias, dos outros 
e da sociedade na administração deste presente. As discipli-
nas médicas, teológicas e humanísticas devem relacionar-se 
entre si num esforço determinado de compreender de forma 
mais aprofundadamente a sexualidade humana.

Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 
casados ou não  , as relações sexuais são confirmadas apenas 
com a aliança do casamento monogâmico e heterossexual. 

Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso 
e exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças e 
uma protecção, orientação e aconselhamento adequados para 
crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, independente-
mente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexual, têm 
direito a ter os seus direitos humanos e civis e a serem prote-
gidos contra a violência. A Igreja deve apoiar a família no for-
necimento de formação adequada à idade no que diz respeito 
à sexualidade para crianças, jovens e adultos. 

Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 
sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precis-
am do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização 
humana, bem como a assistência espiritual e emocional de 
uma comunhão que permite conciliar relacionamentos com 
Deus, com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista 
Unida não tolera a prática da homossexualidade e considera 
essa prática incompatível com a doutrina cristã. Defendemos 
que a graça de Deus está disponível para todos. Procuraremos 
viver juntos em comunidade cristã, acolhendo, perdoando e 
amando uns aos outros, como Cristo nos amou e nos aceitou. 
Imploramos às famílias e igrejas para não rejeitarem nem 
condenarem os membros e amigos gays e lésbicas. Compro-
metemo-nos a pertencer ao ministério para e com todas as 
pessoas.

¶161 .F .

Número de petição: 60903-CB-¶161.F-G; Hodge, Jeff - 
Syracuse, NY, EUA para a Conferência Anual da Zona Alta 
de Nova Iorque.

Sexualidade humana

Alterar o ¶ 161.F conforme se segue:
Sexualidade humana—Defendemos que a sexualidade é 

um bom presente de Deus para todas as pessoas. Apelamos a 
todos que façam uma gestão responsável desse dom sagrado.

Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 
casados ou não  , as relações sexuais são confirmadas apenas 
com a aliança do casamento monogâmico e heterossexual. 

Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso 
e exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças e 
uma protecção, orientação e aconselhamento adequados para 
crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, independente-
mente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexual, têm 
direito a ter os seus direitos humanos e civis e a serem prote-
gidos contra a violência. A Igreja deve apoiar a família no for-
necimento de formação adequada à idade no que diz respeito 
à sexualidade para crianças, jovens e adultos. 
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Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 
sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precis-
am do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização 
humana, bem como a assistência espiritual e emocional de 
uma comunhão que permite conciliar relacionamentos com 
Deus, com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista 
Unida não tolera a prática da homossexualidade e considera 
essa prática incompatível com a doutrina cristã. Defendemos 
que a graça de Deus está disponível para todos.

Justificação:
Alcançar uma maior consistência entre o Livro de Disci-

plina da Igreja Metodista Unida e o amor de Deus por nós, 
conforme expresso na Bíblia e vivenciado pela nossa recepção 
da Sua graça; ajudar-nos na nossa luta para amar Deus com a 
plenitude pedida na Bíblia;

¶161 .F .

Número de petição: 60944-CB-¶161.F-G; Howe, Margaret 
- New Paltz, NY, EUA para a Conferência Anual de Nova 
Iorque.

Sexualidade humana

Alterar ¶ 161.F) Sexualidade humana, da seguinte forma: 
Defendemos que a sexualidade é um bom presente de 

Deus para todas as pessoas. Apelamos a todos que façam uma 
gestão responsável desse dom sagrado. 

Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 
casados ou não  , as relações sexuais são confirmadas apenas 
com a aliança do casamento monogâmico e heterossexual. 

Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso 
e exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças e 
uma protecção, orientação e aconselhamento adequados para 
crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, independente-
mente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexual, têm 
direito a ter os seus direitos humanos e civis e a serem prote-
gidos contra a violência. A Igreja deve apoiar a família no for-
necimento de formação adequada à idade no que diz respeito 
à sexualidade para crianças, jovens e adultos. 

Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 
sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precis-
am do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização 
humana, bem como a assistência espiritual e emocional de 
uma comunhão que permite conciliar relacionamentos com 
Deus, com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista 
Unida não tolera a prática da homossexualidade e considera 
essa prática incompatível com a doutrina cristã. Defendemos 
que a graça de Deus está disponível para todos. Procuraremos 
viver juntos em comunidade cristã, acolhendo, perdoando e 
amando uns aos outros, como Cristo nos amou e nos aceitou. 
Imploramos às famílias e igrejas para não rejeitarem nem 
condenarem os membros e amigos gays e lésbicas. Compro-
metemo-nos a pertencer ao ministério para e com todas as 

pessoas. (Consultar a Decisão do Conselho Jurídico 702.) 
Como parte do Corpo de Cristo, defendemos que todas as 

pessoas são indivíduos de valor sagrado, criados à imagem de 
Deus. Defendemos que a sexualidade é um bom presente de 
Deus para todas as pessoas. Afirmamos isso como uma parte 
intrínseca da nossa personalidade, e como um elemento rico, 
complexo da vida humana. 

A nossa tradição de fé explicita a importância de uma 
abordagem abrangente para com a sexualidade humana que 
depende de um exame de princípios bíblicos, uma apli-
cação dos princípios da teologia Wesleyana e um testemun-
ho profético para a graça de Deus num mundo fragmentado. 
Acreditamos que cada um desses mandatos de origem dão as 
boas-vindas ao povo de Deus na vida da igreja. 

Apelamos a todas as pessoas que façam uma gestão re-
sponsável do dom sagrado da sexualidade humana. Rejeita-
mos todas as formas de abuso, comercialização e exploração 
de relações meramente para gratificação sexual. 

Comprometemos a nossa vida em conjunto para a er-
radicação da homofobia e heterossexismo. Imploramos aos 
membros da igreja, ao clero e às congregações para não re-
jeitarem nem condenarem os membros, familiares e amigos 
gays e lésbicas. 

Todas as pessoas, independentemente da idade, sexo, 
estado civil, orientação sexual, identidade do género ou ex-
pressão do género têm direito a ter os seus direitos humanos e 
civis e a serem protegidos contra a violência e todas as formas 
de discriminação. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças 
e uma protecção, orientação e aconselhamento eficazes para 
crianças vítimas de abuso. 

Comprometemo-nos a pertencer ao ministério para e 
com todas as pessoas. Somos chamados a criar espaços se-
guros para as pessoas, jovens e velhos, para discutir questões 
relacionadas com a sexualidade humana e relacionamentos 
humanos saudáveis. Apoiamos o fornecimento de educação 
sexual abrangente e adequada à idade para crianças, jovens 
e adultos. Todas as pessoas precisam do ministério da Igreja 
nas suas lutas para a realização humana, bem como a assistên-
cia espiritual e emocional de uma comunhão que permite con-
ciliar relacionamentos com Deus, com os outros e consigo 
próprio. 

Justificação:
Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 

sagrado, criados à imagem de Deus. Defendemos que a sex-
ualidade é um bom presente de Deus para todas as pessoas. 
Comprometemo-nos a pertencer ao ministério para e com to-
das as pessoas. 

¶161 .F .

Número de petição: 60977-CB-¶161.F-G; Sterling, Jeffrey 
D. - Allison Park, PA, EUA para o Comité da Jurisdição 
Nordeste sobre o Ministério.
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Sexualidade humana

Alterar ¶ 161.F, da seguinte forma:
F) Sexualidade humana—Afirmamos que . . .
Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 

casados ou não  , as relações sexuais são confirmadas apenas 
com a aliança do casamento monogâmico e heterossexual.

Lamentamos todas as formas . . .
Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 

sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precis-
am do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização 
humana, bem como a assistência espiritual e emocional de 
uma comunhão que permite conciliar relacionamentos com 
Deus, com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista 
Unida não tolera a prática da homossexualidade e considera 
essa prática incompatível com a doutrina cristã. Defendemos 
que a graça de Deus está disponível para todos. Procuraremos 
viver juntos em comunidade cristã, acolhendo, perdoando e 
amando uns aos outros, como Cristo nos amou e nos aceitou. 
Imploramos às famílias e igrejas para não rejeitarem nem 
condenarem os membros e amigos gays e lésbicas. Compro-
metemo-nos a pertencer ao ministério para e com todas as 
pessoas.

 A Igreja Metodista Unida compreendeu a “prática” da 
homossexualidade como “incompatível com os ensinamentos 
Cristãos” e não permitiu que “homossexuais auto-confessos e 
praticantes” sejam candidatos para o ministério, nem permi-
tiu que os seus membros do clero realizem uniões do mesmo 
sexo ou que as suas igrejas acolham estas cerimónias.

 Durante o mesmo período, uma parte significativa da Ig-
reja Metodista Unida questionou a posição oficial da igreja. 

 Devido a esta conversa contínua ética e teológica acer-
ca da homossexualidade, a Igreja Metodista Unida permite 
liberdade nas decisões das conferências anuais no que res-
peita à candidatura para ministério; liberdade do clero quanto 
ao desempenho de uniões do mesmo sexo; e liberdade das 
igrejas locais quanto a celebrar casamentos ou uniões do mes-
mo sexo.

Justificação:
Esta legislação permite o ministério com pessoas LGBTQ 

(lésbicas, gays, bissexuais e transgéneros), permitindo a cada 
membro do clero, igreja e conferência anual liberdade de obe-
decer a decisões de consciência. 

¶161 .F .

Número de petição: 61041-CB-¶161.F-G; Wiley, David E. 
III - Allendale, NJ, EUA para a Conferência Anual da Área 
Metropolitana de Nova Jersey.

Sexualidade humana

LdD 2012 ¶ 161.F) Sexualidade humana—Afirmamos 
que a sexualidade é uma dádiva de Deus a todas as pessoas. 
Apelamos a todos que façam uma gestão responsável desse 
dom sagrado. 

Embora todas as pessoas sejam seres sexuais quer sejam 
casados ou não  , as relações sexuais são confirmadas apenas 
com a aliança do casamento monogâmico e heterossexual. 

Lamentamos todas as formas de comercialização, abuso 
e exploração sexual. Fazemos um apelo para aplicação global 
rigorosa de leis que proíbam a exploração sexual de crianças 
e uma protecção, orientação e aconselhamento adequados 
para crianças vítimas de abuso. Todas as pessoas, indepen-
dentemente da idade, sexo, estado civil ou orientação sexual, 
ou identidade de género têm direito a ter os seus direitos hu-
manos e civis e a serem protegidos contra a violência. A Ig-
reja deve apoiar a família no fornecimento de formação ade-
quada à idade no que diz respeito à sexualidade para crianças, 
jovens e adultos. 

Defendemos que todas as pessoas são indivíduos de valor 
sagrado, criados à imagem de Deus. Todas as pessoas precis-
am do ministério da Igreja nas suas lutas para a realização 
humana, bem como a assistência espiritual e emocional de 
uma comunhão que permite conciliar relacionamentos com 
Deus, com os outros e consigo próprio. A Igreja Metodista 
Unida não tolera a prática da homossexualidade e considera 
essa prática incompatível com a doutrina cristã. Defendemos 
que a graça de Deus está disponível para todos. Procuraremos 
viver juntos em comunidade cristã, acolhendo, perdoando e 
amando uns aos outros, como Cristo nos amou e nos aceitou. 
Imploramos às famílias e às igrejas que não rejeitem nem 
condenem ninguém e que todos nos comprometamos a estar 
em ministério para e com todas as pessoas. 

¶161 .I .

Número de petição: 60884-CB-¶161.I-G; Mumme, Michael 
C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Assédio sexual

Alterar o ¶ 161.I ao adicionar e eliminar o texto indicado:
Consideramos que a sexualidade humana é uma boa 

dádiva de Deus. Um dos abusos desta boa dádiva é o as-
sédio sexual. Definimos o assédio sexual como qualquer 
comentário, avanço ou pedido sexual indesejado, seja ele 
verbal ou físico, que seja razoavelmente entendido pelo des-
tinatário como degradante, intimidante ou coercivo. O assé-
dio sexual deve ser entendido como uma exploração de uma 
relação de poder e não como uma questão exclusivamente 
sexual. O assédio sexual inclui, entre outros, a criação de 
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um ambiente de trabalho hostil ou abusivo resultante da dis-
criminação baseada no género, na identidade de género ou 
na orientação sexual.

Contrário a uma comunidade estimuladora, o assédio 
sexual cria condições impróprias, coercivas e abusivas onde 
quer que tenha lugar na sociedade. O assédio sexual prejudica 
o objectivo social de igualdade de oportunidades e o um am-
biente de respeito mútuo entre homens e mulheres. A atenção 
sexual indesejada é errada e discriminatória. O assédio sexual 
interfere com a missão moral da Igreja.

¶161 .L .

Número de petição: 60885-CB-¶161.L-G; Mumme, Michael 
C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Adopção

Alterar o ¶ 161.L ao adicionar o texto indicado:
Os filhos são uma dádiva de Deus . . . Reafirmamos e 

apoiamos a vontade de o(s) pai(s) adoptivo(s) criar(em) um 
filho adoptado como criaria(m) um filho biológico, indepen-
dentemente da orientação sexual do(s) pai(s) adoptivo(s). 
Quando as circunstâncias exigem a adopção . . .

¶161 .N .

Número da petição: 60794-CB-¶161.N-G; Lawrence, Jan - 
Oakton, VA, EUA.

Suicídio

Emendar ¶ 161.N:
¶161.N Suicídio 
Acreditamos que o suicídio não é forma como a vida hu-

mana deveria terminar. O suicídio é, muitas vezes, o resultado 
de depressão não tratada, ou dor e sofrimento não tratados. A 
igreja tem obrigação de garantir que todas as pessoas tenham 
acesso aos cuidados pastorais e médicos, assim como terapia 
sob as circunstâncias que levam à perda da auto-dignidade, 
desespero suicida e/ou o desejo de buscar suicídio auxiliado 
por médicos. 

O índice de suicídios entre os jovens continuar a crescer, 
especialmente entre os jovens LGBT, que estão sujeitos cinco 
vezes mais às tentativas de suicídio. É essencial que a igre-
ja ministre aos jovens sob-risco em nossa congregação e em 
nossas comunidades, a oferecer amor, cuidado, aceitação e 
encorajamento essenciais à saúde e ao bem-estar. 

Incentivamos a igreja a oferecer educação para tratar dos 
assuntos bíblicos, teológicos, sociais e éticos relacionados à 
morte e ao morrer, incluindo o suicídio. Cursos seminários 
Metodistas Unidos deveriam focalizar também em questões 
de morte e de morrer, incluindo o suicídio.

Justificação:
Nosso papel como igreja é amar e cuidar de nossa juven-

tude na direcção da idade a adulta e em diante. Muitos jovens 
LGBT consideram o suicídio devido à dificuldade que a igreja 
tem em dar-lhes as boas-vindas e em aceitar-lhes. Sentem-se 
rejeitados e isto pode ser especialmente prejudicial àqueles 
com uma base sólida de [a crescer]

¶162 .B .

Número de petição: 60853-CB-¶162.B-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, EUA.

Protecções para crentes religiosos e outros

Adicionar ao fim do ¶ 162.B: Reafirmamos também os 
direitos legais de comunidades e crentes religiosos, juntam-
ente com outros na sociedade, de adoptar o casamento tradi-
cional e a castidade. 

¶162 .J .

Número da petição: 60777-CB-¶162.J-G; Bonner, Jane L. - 
Thornton, PA, EUA.1 Petição similar

Direitos iguais

Emendar a Disciplina ¶162.J conforme a seguir:
J) Direitos iguais independentemente da orientação sex-

ual ou da identidade sexual—Determinados direitos humanos 
básicos e liberdades civis são um direito de todas as pessoas; 
ninguém deveria tê-los negados devido a orientação sexual ou 
a identidade sexual. Estamos comprometidos em apoiar esses 
direitos e liberdades para todas as pessoas, independentemente 
da orientação sexual. Percebemos uma questão clara de justiça 
simples em proteger as reivindicações legítimas onde as pes-
soas compartilharam recursos materiais, pensões, relaciona-
mentos de tutela, procurações mútuas, e outras reivindicações 
legais tipicamente correspondente às relações contratuais a 
envolver contribuições, responsabilidades e obrigações com-
partilhadas, e a proteção igualitária perante a lei. Além disso, 
apoiamos os esforços para acabar com a violência e outras 
formas de coação contra todas as pessoas, independentemente 
da orientação sexual estamos comprometidos a ser contra e a 
falar claramente contra qualquer forma de violência, coação, 
ridicularização, estigmatização ou marginalização direcciona-
da à indivíduos que se auto-identificam como homossexuais ou 
ex-homossexual ou como LGBT ou ex-gay.

Justificação:
A sociedade cada vez mais ignora e desdenha dos in-

divíduos que deixam a orientação homossexual ou a iden-
tidade LGBT. A Igreja Metodista Unida deveria reconhecer 
suas experiências reais de vida e oferecer-lhes encorajamento 
e compaixão em seu discipulado. Isto pode ser feito sem en-
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dossar qualquer programa ou organização particular ou ex-
pressar antipatia à qualquer pessoa.

¶162 .J .

Número da petição: 60778-CB-¶162.F-G; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, EUA para a Conferência Anual para 
Califórnia-Pacific. Ryder, Jack E. - LaGrange Park, IL, EUA 
para a Conferência Anual de Illinois do Norte. 1 Petição 
similar

Direitos iguais

Emendar o Livro de Disciplina ¶ 162.J conforme a seguir:
Determinados direitos humanos básicos e liberdades civis 

são um direito de todas as pessoas. Estamos comprometidos 
em apoiar esses direitos e liberdades para todas as pessoas, 
independentemente da orientação sexual. Percebemos uma 
questão clara de justiça simples em proteger as reivindicações 
legítimas onde as pessoas compartilharam recursos materi-
ais, pensões, relacionamentos de tutela, procurações mútuas, 
casamentos civis, uniões civis, e outras reivindicações legais 
tipicamente correspondente às relações contratuais a envolver 
contribuições, responsabilidades e obrigações compartilha-
das, e a proteção igualitária perante a lei. Além disso, apoia-
mos os esforços para parar com a violência e outras formas 
de coacção contra todas as pessoas, independentemente da 
orientação sexual.

Justificação:
Agora é o momento da Igreja Metodista Unida apoiar e 

aceitar inteiramente membros da denominação independente-
mente das orientações sexuais ou identidades de género.

¶162 .J .

Número de petição: 60886-CB-¶162.J-G; Mumme, Michael 
C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Criminalização da homossexualidade

Alterar o ¶ 162.J ao adicionar o texto indicado:
Determinados direitos humanos básicos . . . Além disso, 

apoiamos os esforços para parar com a violência e outras for-
mas de coacção contra todas as pessoas, independentemente 
da orientação sexual. Rejeitamos leis que criminalizem a ho-
mossexualidade.

¶162 .J .

Número de petição: 60887-CB-¶162.J-G; Mumme, Michael 
C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Direito ao casamento

Alterar o ¶ 162.J ao adicionar o texto indicado:
Determinados direitos humanos básicos e liberdades 

civis, incluindo o direito ao casamento, são um direito de to-
das as pessoas.

R2021 .

Número de petição: 60892-CB-R2021-G; Mumme, Michael 
C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Adopção num contexto global

Readoptar a Resolução 2021 com a adição do seguinte 
item:

• incentivar os pais adoptivos . . .
• apoiar regulamentos . . .
• apoiar regulamentos e políticas que permitam a todos os 

indivíduos qualificados tornar-se pais adoptivos, independen-
temente da orientação sexual ou do estado civil;

• promover condições . . .

R2041 .

Número da petição: 60801-CB-R2041-G; Russell, Earlene - 
Palmerton, PA, EUA.

Proibir o casamento homosexual

Emenda a ser adicionada após o último parágrafo da Res-
olução 2041

CONSIDERANDO QUE uma visão sociológica sobre a 
a homossexualidade coloca o amor afectivo sexual humano 
acima da lei de Deus; isto não está de acordo com a doutrina 
de Jesus que o amor é a lei. A doutrina de Jesus sobre o amor 
não inclui o que a Bíblia percebe como actos sexuais imorais. 
A tentativa de trazer honra para qualquer acto que a Bíblia 
ensina ser imoral seria colocar o acto contra a lei.

CONSIDERANDO QUE, em Mateus 22:37-40 Jesus en-
sinou que o amor resume toda a lei ;

CONSIDERANDO QUE, em Mateus 5:17-20 Jesus gar-
ante que ele não veio para abolir a lei ou os profetas;

CONSIDERANDO QUE, em Mateus 5:17-19 Jesus afir-
ma que cada minuto exigido da lei é válido e será alcançado, 
e que qualquer violação de qualquer uma das mais significati-
vas desta exigência envolve a violação de toda a lei;

CONSIDERANDO QUE, os apóstolos ensinaram e pre-
garam contra actos sexuais que sejam contra a lei bíblica;

CONSIDERANDO QUE, em 2 Coríntios 11:1-15 Pau-
lo alerta sobre os falsos apóstolos a infiltrarem-se na igreja. 
Ele avisou que líderes da igreja não seriam enganados pela 
astúcia da serpente como Eva foi e para não deixar que suas 
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mentes fossem de algum modo desviadas da devoção pura e 
sincera a Cristo;

Seja, portanto, resolvido, que a Igreja Metodista unida em 
seu compromisso em manter a lei bíblica não permitirá que os 
pastores desempenhem cerimónias de casamento entre casais 
homossexuais, e fazerem isso seria condenar o acto que é so-
cialmente aceito como amor mas que infringe a lei de Deus.

R2041 .

Número de petição: 60891-CB-R2041-G; Mumme, Michael 
C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

A Igreja deve prestar ministério a pessoas de 
todas as orientações sexuais

Readoptar a Resolução 2021 com a seguinte adição:
. . . (“Identidade sexual dos adolescentes e risco de suicí-

dio”, Livro de Resoluções de 2004 e 2008). Uma vez que osOs 
ensinamentos e as acções de Jesus demonstraram a inclusão 
radical dos indivíduos rejeitados pela sociedade em geral, é-nos 
feito um apelo para renovarmos o nosso empenho em sermos 
testemunhas fiéis do evangelho, não só no caminho de cada um 
até aos confins da terra, mas também nas profundidades da nossa 
vida e trabalho comuns (Preâmbulo dos Princípios Sociais) . . .

R2041 .

Número de petição: 60897-CB-R2041-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

A Igreja deve prestar ministério a pessoas de 
todas as orientações sexuais

Alterar a Resolução 2041. 
Substituir o primeiro parágrafo:
Defendemos a nossa crença no mérito e valor infinitos 

de cada indivíduo porque todos somos seres humanos criados 
por Deus e amados através e por Jesus Cristo e defendemos 
também que todas as pessoas têm o mesmo valor aos olhos 
de Deus (Preâmbulo dos Princípios Sociais). O baptismo é o 
dom de Deus de graça imérita através do Espírito Santo e as-
sinala a entrada de pessoas para a igreja e os seus ministérios 
de amor, justiça e serviço (¶ 305, Livro de Disciplina) De-
fendemos que, através do baptismo, Deus nos fez membros 
do corpo de Cristo, para que todos aqueles que seguem Je-
sus tenham dons espirituais para partilhar para o bem comum 
(Coríntios 1 12:4-27). Ao abordar a função acolhedora da co-
munhão cristã, os Princípios Sociais da Igreja Metodista Uni-
da afirmam que a sexualidade humana é um dom complexo 
acerca do qual temos uma compreensão limitada (¶ 161F). 
“Defendemos que todas as pessoas são indivíduos com valor 
sagrado, criados à imagem de Deus, e que todas as pessoas 
precisam do ministério e orientação da Igreja nas suas lutas 
para a realização humana, bem como a assistência espiritual 

e emocional de uma comunhão que permite conciliar rela-
cionamentos com Deus, com os outros e consigo próprio” (¶ 
161F). “A dignidade humana inerente é a base de todos os 
direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos reconhece que “todos os seres humanos nascem livres 
e iguais em dignidade e em direitos” e que “os governos estão 
unidos para os proteger”.  A declaração especifica que todas 
as pessoas têm direito a igual protecção ao abrigo da lei e que 
todas as pessoas têm direito à segurança da pessoa e a pro-
tecção contra violência ou danos corporais” (“Afirmação dos 
Direitos Humanos de todos os Povos”, Declaração do Consel-
ho de Administração da Junta Geral de Igreja e Sociedade da 
Igreja Metodista Unida a 1 de Março de 2014).

Criar um novo segundo parágrafo com emendas:
 Aqueles que procuram entender mais aprofundadamente a 

sua orientação sexual e/ou a orientação sexual de um familiar, 
amigo ou de outras pessoas vivem frequentemente em isola-
mento, sentem-se confusos e com medo de serem violenta-
dos numa altura em que precisam de informação, orientação 
e apoio; reconhecemos que os adolescentes que lidam com 
questões de orientação sexual apresentam um maior risco de 
suicídio e violência perpetrada contra eles Um indivíduo que 
luta contra a sua orientação sexual minoritária e/ou contra a 
orientação sexual de um familiar próximo, amigo ou associado 
vive frequentemente em isolamento, sente-se confuso e com 
medo numa altura em que precisa de informação, orientação e 
apoio (“Adolescentes em risco”, Livro de Resoluções de 2000); 
e reconhecemos que os adolescentes que lutam com questões 
de orientação sexual apresentam um maior risco de suicídio 
,(“Identidade sexual e risco de suicídio de adolescentes,” Livro 
de Resoluções de 2004 e 2008).  Os ensinamentos e as acções 
de Jesus demonstraram a inclusão radical dos indivíduos re-
jeitados pela sociedade em geral, pelo que nos é feito um ape-
lo para renovarmos o nosso empenho em sermos testemunhas 
fiéis do evangelho, não só no caminho de cada um até aos con-
fins da terra, mas também nas profundidades da nossa vida e 
trabalho comuns (Preâmbulo dos Princípios Sociais). 

Inserir no último parágrafo, na segunda frase:
Tal ministério e abertura pode incluir: o acolhimento de 

minorias sexuais, dos seus amigos e familiares para as nos-
sas igrejas, demonstrando a nossa fé num Deus que cultiva 
o amor; a disposição para ouvir e abrir os nossos corações às 
suas histórias e lutas nas nossas igrejas, distritos, conferên-
cias anuais e na Conferência Geral; o incentivo ao estudo e 
diálogo em questões de sexualidade; a defesa de políticas que 
protegem os direitos humanos de pessoas lésbicas, gays, bis-
sexuais e transgénero; e a oração por todas as pessoas que 
estão em sofrimento e discordam da nossa resposta cristã a 
esta questão controversa.

Justificação:
As revisões melhoram a linguagem actual reforçando a 

fundamentação teológica para o estudo, oração e defesa.

R2042 .

Número de petição: 60893-CB-R2042-G; Mumme, Michael 
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C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Readopção da resolução

Readoptar a Resolução 2042.

R2042 .

Número de petição: 60899-CB-R2042-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Oposição à homofobia e ao heterossexismo 

Eliminar a Resolução 2042 actual e substituir pelo se-
guinte:

Novo título sugerido: Oposição ao preconceito sexual, 
homofobia e heterossexismo

A Igreja Metodista Unida defende que “todas as pessoas 
são indivíduos de valor sagrado, criados à imagem de Deus” 
(¶161F, Sexualidade humana, O Livro de Disciplina da Igreja 
Metodista Unida, 2012); e, 

A Igreja Metodista Unida afirma que “Determinados di-
reitos humanos básicos e liberdades civis são um direito de 
todas as pessoas” e, enquanto Igreja, está “empenhada em 
apoiar esses direitos e liberdades para todas as pessoas, inde-
pendentemente da orientação sexual” (¶ 162J, Direitos iguais 
independentemente da orientação sexual  O Livro de Discipli-
na da Igreja Metodista Unida, 2012); e,

A Igreja Metodista Unida está empenhada na erradicação 
do sexismo (n.º 3443, Livro de Resoluções de 2012); e,

O preconceito sexual (Preconceito sexual, uma definição 
frequentemente utilizada do Spring Reference Online [2014]: 
“O preconceito sexual engloba todas as atitudes negativas e 
pressupostos direccionados para um indivíduo ou grupo com 
base na orientação sexual.”) é uma atitude de negatividade 
para com determinadas pessoas devido à sua orientação sexu-
al, identidade sexual ou expressão de género; e,

A homofobia (Homofobia, uma definição frequente-
mente utilizada do American Heritage Dictionary (1992): 
“Medo, ódio ou desconfiança de lésbicas e gays.”) consiste 
na tomada e manutenção de atitudes preconceituosas e tem-
erosas para com indivíduos considerados não heterossexuais, 
independentemente da verdadeira orientação sexual ou iden-
tidade sexual da vítima ou da expressão de género; e 

O heterossexismo (Heterossexismo, uma utilização fre-
quentemente utilizada do American Heritage Dictionary 
(2014): “Discriminação ou preconceito contra lésbicas, gays 
ou bissexuais por parte de pessoas heterossexuais.”) é um 
sistema de auto-justificação de atitudes e comportamentos 
com base em preconceitos sexuais que: 

1. perpetuam categorias estereotipadas do que é essen-
cialmente “masculino” e “feminino”;

2. conferem um estatuto privilegiado a pessoas que se 
identificam como heterossexuais culturalmente definidos; e

3. discriminam pessoas que, independentemente da sua 
orientação sexual, identidade sexual ou expressão de género, 
aparentam não se encaixar na categoria específica definida 
conforme apropriado para o seu género; e

O preconceito sexual, a homofobia e o heterossexismo 
são manifestações de sexismo, no geral, uma vez que fomen-
tam estereótipos com base em distinções arbitrárias de cate-
gorias de género; e 

As acções realizadas com base em preconceito sexual, 
homofobia e heterossexismo, incluindo violência, ameaças, 
ridicularização, humilhação, discriminação, isolamento, re-
jeição e legislação quebram o corpo de Cristo e são prejudici-
ais para pessoas de todas as orientações e identidades; e

A Igreja Metodista Unida é uma comunidade de fé 
mundial com a oportunidade única de falar sobre questões 
de preconceito sexual, homofobia e heterossexismo a 
nível global.

Seja, por conseguinte, decidido que a Igreja Metodista 
Unida irá reforçar a sua defesa, a nível global, da erradicação 
do sexismo opondo-se a todas as formas de violência ou dis-
criminação com base no género, identidade e expressão de 
género ou na orientação sexual; e 

Fica assim decidido que a Junta Geral de Igreja e So-
ciedade forneça recursos e materiais destinados aos afiliados 
das igrejas locais acerca da realidade, problemas e efeitos do 
preconceito sexual, da homofobia e do heterossexismo e da 
necessidade de um testemunho cristão mundial contra estas 
vertentes de marginalização e rejeição.

ADOPTADA 2008
Resolução n.º 2043, Livro de Resoluções de 2008

Justificação:
As revisões melhoram a resolução com terminologia ac-

tualizada e compreensão das manifestações de preconceito.

R9999 .

Número de petição: 60841-CB-R9999-G; Schoeni, Elizabeth 
A. - Prairie Village, KS, EUA. 28 Petições similares

Reduzir os danos causados a  
crianças e jovens LGBTQ

Acrescentar uma nova resolução conforme a seguir se 
descreve:

CONSIDERANDO QUE a investigação revela que os 
adolescentes gays, lésbicos, bissexuais e transgénero que vi-
venciam elevados níveis de rejeição em casa apresentam uma 
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maior probabilidade de tentarem o suicídio, apresentam um 
risco superior de depressão, uma maior probabilidade de usar 
drogas ilícitas e uma maior probabilidade de risco elevado de 
VIH e doenças sexualmente transmissíveis; e

CONSIDERANDO QUE uma percentagem tão elevada 
quanto 40 por cento dos jovens sem abrigo identificam-se 
como lésbicos, gays, bissexuais ou transgénero, muitos dos 
quais se encontram nas ruas porque foram expulsos de casa 
pelas famílias ou porque não se sentem seguros e/ou sen-
tem-se indesejados no seu seio familiar; e

CONSIDERANDO QUE, em conformidade com os 
princípios sociais da Igreja Metodista Unida, “Imploramos às 
famílias e às igrejas que não rejeitem nem condenem os mem-
bros e amigos gays e lésbicos. Comprometemo-nos a pertenc-
er ao ministério para e com todas as pessoas”(¶ 161 F); e 

CONSIDERANDO QUE a Igreja Metodista Unida afir-
mou o seu compromisso de estar em ministério com pessoas 
de todas as orientações sexuais e ressalta que “um indivíduo 
que confronte a sua própria orientação sexual minoritária e/ou 
a de um familiar próximo, amigo ou associado vivencia mui-
tas vezes um isolamento, confusão e medo quando precisa 
de informação, orientação e apoio, e nós reconhecemos que 
os adolescentes que lidam com questões acerca da orientação 
sexual apresentam um risco acrescido de suicídio (N.º 2041, 
Livro de Resoluções de 2012); e 

CONSIDERANDO QUE a Igreja Metodista Unida tam-
bém afirmou a sua oposição à homofobia e heterossexismo, 
e a sua oposição a “todas as formas de violência ou discrimi-
nação com base no género, identidade de género, prática sex-
ual ou orientação sexual” (N.º 2042, Livro de Resoluções de 
2012); e 

CONSIDERANDO QUE, embora a nossa Igreja tenha 
opiniões diversificadas no que diz respeito à orientação sexu-
al, identidade de género e expressão de género, partilhamos o 
compromisso de não praticar o mal, de fazer todo o bem que 
pudermos e de amar Deus; e

CONSIDERANDO QUE não é necessário os pais con-
cordarem com os seus filhos para demonstrarem amor,

SEJA, POR CONSEGUINTE, DECIDIDO QUE a Igreja 
Metodista Unida pretende educar as famílias relativamente a 
como responder com amor aos jovens cuja orientação sexual, 
identidade de género ou expressão de género possa não ir ao 
encontro das expectativas das respectivas famílias. Esta res-
posta inclui reforçar o valor e o valor sagrado da sua juven-
tude, mantendo espaços seguros e não cortando os laços com 
a sua juventude, demonstrando respeito; e 

FICA ASSIM DECIDIDO que, sempre que possível, as 
Igrejas Metodistas Unidas irão trabalhar juntamente com as es-
colas locais para incentivar e apoiar oportunidades educativas, 
melhores práticas para a criação de espaços seguros, políticas 
para a minimização do bullying e apoio da juventude que se 
identifique como lésbica, gay, bissexual ou transgénero ou que 
questione a sua orientação sexual ou identidade de género.

Justificação:
Embora existam diversas opiniões sobre a teologia e a 

política na IMU, nomeadamente em matéria de orientação 
sexual, identidade de género e expressão de género, estamos 
empenhados em não praticar o mal e em fazer todo o bem 
que pudermos através da redução da pobreza, riscos e danos 
a crianças e jovens.

R9999 .

Número de petição: 60845-CB-R9999-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, EUA.

Santidade e o corpo humano

A Igreja cristã, incluindo o Metodismo, sempre defen-
deu a sacralidade do corpo humano enquanto templo do Es-
pírito Santo a ser ressuscitado eternamente. O Metodismo foi 
abençoado com um foco particular na defesa da santidade do 
corpo humano, defendendo disciplinas espirituais fiéis a essa 
santidade em gratidão a Deus e em testemunho para o mundo. 

Nos Romanos 12:1-2, o apóstolo Paulo oferece este con-
selho: 

“Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de 
Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, 
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. E não 
vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transforma-
dos pela renovação das vossas mentes, para que experimen-
teis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.” 

O secularismo moderno rejeita a santidade do corpo 
humano e a sua derradeira propriedade de Deus, em vez de 
transformar o corpo humano como uma mera propriedade do 
indivíduo autónomo para escolha pessoal. Esta confusão so-
bre o propósito divino do corpo humano criou tragicamente 
muita confusão destrutiva para as pessoas dentro e fora da 
igreja. Enquanto membros da Igreja Metodista Unida, deve-
mos apontar para um caminho melhor, lembrando um mundo 
confuso da magnificência de Deus, demonstrando amor pelo 
corpo humano. 

Com base na Criação e na Encarnação e Ressurreição do 
Senhor Jesus Cristo, o Cristianismo afirma a bondade intrín-
seca do corpo humano. Deus criou os nossos primeiros pais 
como seres corporais. “Macho e fêmea os criou” (Génesis 
1.27). Os dois sexos, masculino e feminino, são maravilhosos 
dons de Deus, abençoados para fins distintos e complemen-
tares. 

O propósito de Deus para a sexualidade humana é amar o 
dar e receber mútuo em auto-entrega entre marido e mulher, 
no compromisso ao longo da vida, e abertura para crianças. 
Outras formas de contacto sexual, para além do casamento 
natural, embora romantizadas pelo mundo, não fazem parte do 
desejo de Deus de amor num casamento duradouro entre um 
homem e uma mulher. A castidade, que significa fidelidade no 
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casamento e celibato enquanto solteiro, simboliza a bondade 
da criação de Deus e integridade da unidade entre mente hu-
mana, corpo e coração. 

Masculinidade e feminilidade, efectivadas através do cor-
po humano, são dons particulares de Deus que não podem ser 
reimaginados ou reconfigurados através de identidades alter-
nativas ou procedimentos cirúrgicos. Na sexualidade e outras 
expressões físicas, o corpo humano revela o que é invisível na 
criação de Deus. É um sinal físico da identidade única de cada 
pessoa como uma imagem de Deus e é um sacramento de como 
Deus age. Assim, o corpo humano nunca deve tornar-se um ob-
jecto de uso para auto-satisfação ou para a exploração de outros. 

Enquanto templo de Deus, o corpo humano não pode ser 
explorado, manipulado, mutilado ou desfigurado. Em vez dis-
so, deve ser estimulado, protegido e honrado, com modéstia e 
gratidão. Em busca da santidade do corpo e do espírito, tradi-
cionalmente, os membros da Igreja Metodista Unida, têm ab-
jurado narcóticos intoxicantes e recreativos, têm incentivado 
a prática de exercício e uma dieta saudável, têm apelado à 
utilização de vestuário pouco dispendioso ou vistoso e têm-se 
oposto a meios de comunicação obscenos e pornografia, jun-
tamente com prostituição, como sendo graves distorções dos 
propósitos de Deus para o corpo humano. 

Os membros da Igreja Metodista Unida têm também, 
tradicionalmente, incentivado a implementação de políticas 
na vida política que honrem e protejam o corpo humano para 
o bem comum. As políticas públicas na sociedade que preju-
dicam o casamento natural, que ridicularizam a castidade, que 
afirmam que o género é auto-seleccionado e que os procedi-
mentos de mudança de sexo devem ser subsidiados e aclama-
dos publicamente, que legalizam e legitimizam a prostitu-
ição, que instigam a pornografia ou incentivam a legalização 
e uso fácil de narcóticos perigosos, estão em desacordo com 
a preocupação histórica e nobre do Metodismo no que diz 
respeito à santidade e justiça social. 

O elevado respeito da Igreja pelo dom de Deus referente 
ao corpo humano, se efectivamente modelado entre os seus 
membros e transmitido eficazmente para a sociedade em ger-
al, ajudará a contribuir para a prosperidade humana, fortalecer 
os casamentos e as famílias, proteger as crianças, capacitar os 
pobres, contribuir para a saúde pública, libertar as vítimas de 
tráfico sexual e eliminar vícios destrutivos do álcool, drogas e 
pornografia, entre outros benefícios. 

O único legado do Metodismo de ênfase na santidade 
pessoal e social permite-lhe, idealmente, defender uma apre-
ciação renovada da santidade do corpo humano numa socie-
dade secular que tanto diviniza como explora o corpo huma-
no. Todos os membros da Igreja Metodista Unida, desde a 
igreja local às agências gerais, são incentivados a fornecer 
recursos sobre os propósitos de Deus para o corpo humano, 
a dotar os membros da igreja com instruções acerca da vida 
santa e a defender políticas públicas que protejam o corpo 
humano para o bem de todos. 

R9999 .

Número de petição: 60898-CB-R9999-G; Henry-Crowe, 
Susan - Washington, DC, EUA para a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade.

Direitos de todas as pessoas

Nova Resolução—Direitos de todas as pessoas 
Os Princípios Sociais da Igreja Metodista Unida afir-

mam: Todas as pessoas, independentemente da idade, sexo, 
estado civil ou orientação sexual, têm direito a ter os seus 
direitos humanos e civis e a serem protegidos contra a vi-
olência (Livro de Disciplina de 2012 da Igreja Metodista 
Unida ¶ 161F).

A Constituição da Igreja declara que todas as pessoas 
têm um valor sagrado e especifica ainda que nenhuma pes-
soa deverá ser excluída da Igreja com base na “raça, cor, 
nacionalidade, estatuto ou condição económica” (Artigo 
IV).

É particularmente perturbador quando valores religiosos 
são utilizados para justificar a perseguição de certos grupos. 
Os cristãos proclamam que todas as pessoas são filhos de 
Deus que merecem a protecção dos seus direitos humanos e 
civis. Em todo o mundo, porém, os lésbicos, gays, bissexu-
ais e pessoas transgénero têm sido alvo de discriminação por 
parte de instituições políticas e religiosas no que diz respeito 
ao acesso a habitação, emprego, cuidados de saúde e a com-
pensações devido a tal discriminação.

Os direitos e privilégios que a sociedade concede ou re-
tira daqueles que os detêm indicam a estima relativa que a 
sociedade tem por determinadas pessoas e grupos de pessoas. 
Defendemos que todas as pessoas são igualmente valiosas aos 
olhos de Deus. Consequentemente, trabalhamos em direcção 
a sociedades em que o valor de cada pessoa é reconhecido, 
mantido e reforçado (Livro de Disciplina da Igreja Metodista 
Unida de 2012 ¶ 162).

Assim, todos os membros da Igreja Metodista Unida são 
chamados a:

1. abster-se da assinatura de petições e de votar contra 
medidas que defendam a negação dos direitos humanos fun-
damentais e civis a qualquer pessoa;

2. educar a congregação e a comunidade sobre a posição 
da Disciplina Metodista Unida sobre os direitos civis e as 
suas aplicações abrangentes;

3. ficar contra quaisquer actos políticos ou físicos que 
neguem os direitos humanos e civis e o valor sagrado de to-
das as pessoas;

4. defender iniciativas que proíbam a discriminação de 
emprego e habitação baseada na orientação sexual e identi-
dade de género; e

5. defender iniciativas que prevêem sanções extra para 
crimes que são expressamente autorizados para o propósi-
to de prejudicar alguém com base unicamente na sua idade, 

9781501810565_INT_PortVol2Sect2.indd   1205 2/26/16   2:43 PM



1206  DCA Edição Avançada

raça, cor, nacionalidade, religião, orientação sexual, identi-
dade de género, sexo ou incapacidade.

Portanto, seja resolvido, que a Junta Geral de Igreja e 
Sociedade desenvolva ferramentas de ensino concebidas 
para proporcionar um diálogo aberto e saudável e uma com-
preensão da sexualidade e do mundo, com o objectivo espe-
cífico de proteger os direitos humanos e civis dos gays, lésbi-
cas, bissexuais e pessoas transgénero.

Fazemos isso como parte do nosso testemunho cristão e 
ministério. Não deixe nunca dizer que os membros da Igre-
ja Metodista Unida permaneceram em silêncio durante este 
ataque aos direitos de todos.

Justificação:
Esta resolução foi originalmente adoptada em 1996. A 

resolução expirou porque não foi atendida na Conferência 
Geral de 2012. 

¶16 .

Número da petição: 60798-CO-¶16-C-G; Anthony, Tod - 
Lakin, KS, EUA.

Defender a palavra de Deus como principal

A. Adicionar um novo sub-parágrafo ao Artigo IV após 
¶ 16: 1. Defender a palavra de Deus como principal para a 
salvação na fé e na prática de acordo com a Bíblia, nossas 
normas doutrinárias, as regras restritivas, a ênfase de John 
Wesley na Bíblia, nossos requerimentos de candidatura e os 
votos de ordenação. Portanto, qualquer petição a tentar mudar 
nossa postura actual sobre a sexualidade, homossexualidade 
ou casamento será apresentada indefinidamente e o Conselho 
dos Bispos determinará os limites para todos os Metodistas 
Unidos operarem em conformidade.

B. Apagar todos os números presentes sob ¶ 16 Artigos 
IV de 1 até 16 e aumentar seu valor numérico em um, por-
tanto 1 torna-se 2, 2 torna-se 3, e assim por diante até que 16 
torne-se 17.

Justificação:
A. O Tribunal Supremo dos EUA expandiu recentemente 

a definição de casamento para incluir casais homossexuais 
com base nos direitos das pessoas à liberdade e a busca pela 
felicidade;

B. Nós Metodistas Unidos estamos a discernir, discutir, 
debater e decidir sobre questões de sexualidade nos últimos 
trinta anos nas Conferências Gerais;

C. . . .

¶1101 .

Número da petição: 60800-DI-¶1101-G; Tooley, Mark - 
Alexandria, VA, EUA.

Responsabilidades da JGD

Adicionar ao parágrafo final:
¶ 1101. A Junta Geral do Discipulado deverá priorizar os 

recursos que fortalecem o casamento e as famílias, inclusive 
a doutrina Cristã sobre o casamento e a união duradoura de 
marido e esposa, a ética sexual, a enfatizar a fidelidade e a 
castidade.  

Petição N .o 60797 .

Número da petição: 60797-DI-NonDis-!-G; Bonner, Jane L. 
- Thornton, PA, EUA.1 Petição similar

Recursos

A Conferência Geral instrui a Junta Geral do Discipu-
lado a desenvolver e a compartilhar em seu website uma lis-
ta de livros e outros recursos recomendados que claramente 
afirmem nossos padrões morais da Igreja sobre o comporta-
mento sexual, conforme encontrado nos Princípio Sociais e 
outras secções relevantes do Livro de Disciplina. Estes re-
cursos deveriam oferecer uma orientação Cristã útil aos pa-
stores, congregações, ministérios de campus e os leigos, de 
forma a poderem efectiva e compassivamente ministrar aos 
membros auto-identificados da comunidade LGBT, pessoas 
que buscam ajudar para lidar com of facto da atracção não 
desejada pelo mesmo sexo, indivíduos que compreendam ou 
que não sigam pessoalmente os padrões morais da igreja no 
que diz respeito ao comportamento sexual, e adolescentes sob 
o risco de suicídio por qualquer motivo, incluindo (mas não 
limitando-se) à motivos relacionados à sua sexualidade. Es-
tes recursos recomendados não devem promover a aprovação 
para o sexo fora do casamento, a prática homossexual ou a 
pornografia. Em vez disso, estes recursos recomendados de-
vem oferecer uma orientação em como estar em ministérios 
com e para todas as pessoas, dentro dos limites dos compro-
metimentos teológicos, bíblicos e morais de nossa igreja. 

Justificação:
Nossa igreja tem afirmado os padrões bíblicos para o 

comportamento sexual enquanto também diz que queremos 
estar em ministério com nossos vizinho que atraem-se pelo 
mesmo sexo ou que nem concordam mas tampouco discor-
dam de nossos padrões morais de comportamento sexual. A 
orientação em como equilibrar tudo efectivamente, sem sacri-
ficar nada, faz-se urgentemente necessária.

R2121 .

Número de petição: 60894-DI-R2121-!-G; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Identidade sexual e risco de suicídio de 
adolescentes

Readoptar a Resolução 2121 com as seguintes adições e 
eliminações:
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No ano de 2003, pelo menos 700.000 estudantes do en-
sino secundário irão tentar o suicídio—um em cada 13 estu-
dantes do ensino secundário nos Estados Unidos. De acordo 
com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Es-
tados Unidos, as taxas de suicídio em adultos estabilizaram 
ou até mesmo diminuíram ao longo das últimas décadas, mas 
as taxas de suicídio em adolescentes triplicaram.

O suicídio é a segunda principal causa de morte em pes-
soas com idades compreendidas entre os 10 e os 24 anos.1 Um 
em cada seis estudantes a nível nacional (9.º ao 12.º anos de es-
colaridade) ponderaram seriamente o suicídio no último ano.2 
Os jovens LGB apresentam um risco quatro vezes superior e os 
jovens com dúvidas quanto ao seu género apresentam um risco 
três vezes superior de tentarem o suicídio comparativamente 
aos seus colegas heterossexuais.3 Um estudo representativo a 
nível nacional realizado com adolescentes do 7.º ao 12.º anos 
de escolaridade determinou que a juventude lésbica, gay e bis-
sexual tem mais do dobro da probabilidade de tentar o suicídio 
comparativamente aos seus colegas heterossexuais.4 Os jovens 
LGB que têm famílias que os rejeitam têm 8,4 vezes mais prob-
abilidade de tentar o suicídio que os colegas LGB que repor-
taram não terem sido rejeitados pela família ou terem sofrido 
pouca rejeição.5 Cada episódio de vitimização de LGBT, como 
assédio ou abuso físico ou verbal, aumenta a probabilidade de 
um comportamento de auto-flagelo em 2,5 vezes, em média.6 
Quase metade das pessoas transgénero pensou seriamente em 
pôr fim à sua vida e um terço das pessoas reportaram terem 
feito uma tentativa séria.7

Um estudo do Departamento de Saúde e Serviços Hu-
manos dos EUA realizado em 2011 1989 determinou que os 
adolescentes que lidam com questões de identidade sexual 
têm três duas a quatro vezes três vezes mais probabilidade de 
tentarem o suicídio comparativamente a outros jovens.

A Igreja Metodista Unida, no ¶ 162.JH (2004) dos 
Princípios Sociais (2012), afirma que: Determinados direitos 
humanos básicos e liberdades civis são um direito de todas 
as pessoas. Estamos empenhados em apoiar esses direitos e 
liberdades para pessoas homossexuais para todas as pessoas, 
independentemente da orientação sexual.

A Conferência Geral  deverá irácriar e financiar um grupo 
de trabalho que irá:

• 1) Publicar, em linguagem simples, um resumo da ac-
tual investigação sobre a homossexualidade em jovens que 
se encontram em risco de suicídio devido à sua orientação 
sexual ou identidade de género;

• 2) Trabalhar com organizações que se encontram a re-
alizar investigação nestas questões;

• 3) Fornecer um directório de agências que trabalham em 
questões de suicídio em adolescentes que lidam com questões 
de identidade sexual;

• 4) Publicar um recursoA Junta Geral do Discipulado de-
verá manter um recurso online para congregações e famílias 
com informações exactas, recomendações para programas e 
orientação pastoral.

• 5) A Junta Geral do Discipulado, a Junta Geral de Igreja 
e Sociedade, a Junta Geral de Ensino Superior e Ministério 
e as Mulheres Metodistas Unidas devem efectuarEfectuar 
recomendações para acções legislativas na Igreja Metodista 
Unida para a Conferência Geral de 2020;

• 6) Efectuar recomendações para programas de jovens 
através de congregações, distritos, conferências, agências da 
missão, Mulheres Metodistas Unidas, Homens Metodistas 
Unidos e outras estruturas organizacionais da Igreja Meto-
dista Unida.

• 7) A Junta Geral de Discipulado deverá comunicar,Co-
municar, na Conferência Geral de 2008, na Conferência Geral 
de 2020, os seus achados e trabalhos.

Citações:
1 CDC, NCIPC. Web-based Injury Statistics Query and 

Reporting System (WISQARS) [online]. (2010) {1 de Ago. de 
2013}. Disponível em: www.cdc.gov/ncipc/wisqars.

2 CDC. (2011). Youth Risk Behavior Surveillance – Es-
tados Unidos, 2011. Atlanta, GA: Departamento de Saúde e 
Serviços Humanos dos EUA.

3 CDC. (2011). Sexual Identity, Sex of Sexual Contacts, 
and Health-Risk Behaviors Among Students in Grades 9-12: 
Youth Risk Behavior Surveillance. Atlanta, GA: Departamen-
to de Saúde e Serviços Humanos dos EUA.

4 Russell ST, Joyner K. Adolescent sexual orientation 
and suicide risk: Evidence from a national study. American 
Journal of Public Health 2001;91:1276–1281.

5 Family Acceptance Project™. (2009). Family rejec-
tion as a predictor of negative health outcomes in white and 
Latino lesbian, gay, and bisexual young adults. Pediatrics. 
123(1), 346-52.

6 IMPACT. (2010). Mental health disorders, psycholog-
ical distress, and suicidality in a diverse sample of lesbian, 
gay, bisexual, and transgender youths. American Journal of 
Public Health. 100(12), 2426-32.

7 Grossman, A.H. & D'Augelli, A.R. (2007). Trans-
gender Youth and Life-Threatening Behaviors. Suicide and 
Life-Threatening Behaviors.37(5), 527-37.

ADOPTADA 2004
RESOLUÇÃO N.º 158 de 2008, 2016 
READOPTADA, Livro de Resoluções de 2004
Consultar Princípios Sociais, ¶¶ 161F e N.
--
Material de apoio
 correspondente aos itens na lista numerada na resolução:
1) Lista de resumos, materiais de investigação primários 

e secundários e organizações envolvidas na investigação desta 
questão (como, por exemplo, os projectos Trevor Project e 
It Gets Better Project), publicados online com hiperligações.

a. Estimativa orçamental:
i. Junta Geral de Discipulado, 10 horas de trabalho do 

pessoal, custo estimado de 250 dólares.
b. Localização online das publicações:
i. Junta Geral de Discipulado
ii. Junta Geral de Igreja e Sociedade
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iii. Cokesbury.com – enquanto recurso gratuito
4) Desenvolver um recurso digital passível de ser trans-

ferido.
a. Estimativa orçamental:
i. Junta Geral de Discipulado
1. Desenvolvimento inicial, 5.000 dólares.
2. Actualização em intervalos de seis meses durante três 

anos, 750 dólares
a. 6 actualizações × 5 horas de trabalho do pessoal × 25 

dólares/h = 750 dólares
7) Comunicar os achados e os trabalhos na Conferência 

Geral de 2020
a. Estimativa orçamental:
i. Junta Geral de Discipulado
1. 5.000 dólares
Montante total solicitado: 11.000 dólares.

R2121.

Número de petição: 60896-DI-R2121-G; Olson, Harriett 
Jane - New York, NY, EUA para as Mulheres Metodistas 
Unidas.

Identidade sexual e risco de suicídio de 
adolescentes

2121. Identidade sexual e risco de suicídio de adoles-
centes

No ano de 2003, pelo menos 700.000 estudantes do en-
sino secundário irão tentar o suicídioTodos os anos, um em 
cada 13 cada quinze  estudantes do ensino secundário nos 
Estados Unidos tenta o suicídio. De acordo com os Centros 
de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, as 
taxas de suicídio o suicídio é a terceira principal causa de 
morte em jovens. A Organização Mundial da Saúde estima 
que o suicídio é a segunda principal causa de morte em jovens 
com idades compreendidas entre os 15 e os 29 anos em todo 
o mundo. em adultos estabilizaram ou até mesmo diminuíram 
ao longo das últimas décadas, mas as taxas de suicídio em 
adolescentes triplicaram.

Um estudo do Departamento de Saúde e Serviços Hu-
manos dos EUA realizado em 1989 2011 determinou que os 
adolescentes que lidam com questões de identidade sexual 
têm duas a três têm mais probabilidade de tentarem o suicídio 
comparativamente a outros jovens. As raparigas têm o dobro 
da probabilidade de tentar o suicídio enquanto os rapazes têm 
até seis vezes mais probabilidade de tentarem pôr fim às suas 
vidas.o suicídio comparativamente a outros jovens.

A Igreja Metodista Unida, nos ¶ 162 <https://www.umof 
ficialresources.com/reader/9781426766213/>HJ (20042012) 
dos Princípios Sociais, afirma que: “Determinados direitos 
humanos básicos e liberdades civis são um direito de todas 
as pessoas. Estamos empenhados em apoiar esses direitos e 
liberdades para todas as pessoas pessoas homossexuais, inde-
pendentemente da orientação sexual.”

As Mulheres Metodistas Unidas e a Divisão de Ministério 
de Jovens pedem à Conferência Geral que dê poderes à 

Divisão de Ministério de Jovens para a divisão efectuar o se-
guinte:

A Conferência Geral irá criar e financiar um grupo de 
trabalho que irá:

• Publicar, em linguagem simples,  um resumo da actual 
investigação dos EUA e a nível global sobre jovens lésbicas, 
gays, bissexuais, transgénero e com dúvidas quanto ao seu 
género (LGBTQ) que apresentam risco de suicídio. um re-
sumo da actual investigação sobre a homossexualidade em 
jovens que se encontram em risco de suicídio;

• Trabalhar com organizações que se encontram a realizar 
investigação nestas questões;.

• Fornecer um directório de agências que trabalham em 
questões de suicídio em adolescentes que lidam com questões 
de identidade sexual;.

• Expandir recursosPublicar um recurso para congre-
gações e famílias com informações exactas, recomendações 
para programas e orientação pastoral.

• Efectuar recomendações para acções legislativas na  
Igreja Metodista Unida;.

• Efectuar recomendações para programas de jovens at-
ravés de congregações, distritos, conferências, agências da 
missão, Mulheres Metodistas Unidas, Homens Metodistas 
Unidos e outras estruturas organizacionais da Igreja Meto-
dista Unida.

• Comunicar os achados e os trabalhos na Conferência 
Geral de 2008.

ADOPTADA 2004
READOPTADA 2008
RESOLUÇÃO N.º 2122, 2008 Livro de Resoluções
RESOLUÇÃO N.º 158, 2004 Livro de Resoluções
Ver Princípios Sociais, ¶ 161 <https://www.umofficial 

resources.com/reader/9781426766213/>F, N.

¶613.19.

Número da petição: 60774-CB-¶613.19-G; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, EUA para a Conferência Anual para 
Califórnia-Pacífico. Ryder, Jack E. - LaGrange Park, IL, 
EUA para a Conferência Anual de Illinois do Norte. Wiley, 
Dacid E. III - Allendale, NJ, EUA para a Conferência Anual 
de Noua Jérsia. 1 Petição similar

Uso dos fundos da igreja

Emendar o Livro de Disciplina ¶ 613.19 conforme a se-
guir:

Garantir que nenhuma junta de conferência anual, agên-
cia, comité, comissão ou conselho concederá fundos da Igreja 
Metodista Unida a qualquer comunidade ou grupo gay ou uti-
lizará de algum modo esses fundos para promover a aceitação 
da homossexualidade ou violar o compromisso expresso da 
IMU de “não rejeitar ou condenar membros e amigos gays e 
lésbicas” (¶ 161.F). O conselho terá o direito de impedir esses 
gastos. Esta restrição não irá limitar o ministério da Igreja em 
resposta à epidemia de VIH, nem irá excluir o financiamento 
para diálogos ou eventos educativos onde a posição oficial da 
Igreja seja representada de forma justa e igual.
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Justificação:
A Igreja Metodista Unida continua a trabalhar em prol 

da inclusão e justiça para todos os filhos de Deus e as con-
ferências e a educação Sagrada são processos valiosos para os 
Metodistas Unidos discutirem as questões actuais antes dos 
membros. A linguagem em conflito com a vida e a doutrina 
de Jesus Cristo deve ser eliminada.

¶613 .19 .

Número da petição: 60776-FA-¶613.19-G; Jensen, Diane 
- Ft. Calhoun, NE, EUA para a Conferência Anual das 
Grandes Planícies. Beard, Janet - Minneapolis, MN, EUA 
para a Conferência Anual de Minnesota. Hodge, Jeff - 
Syracuse, NY, EUA para a Conferência Anual da Parte Alta 
de Noua Iorque. 999 Petições similares

Eliminação

Apagar ¶ 613.19.
Garantir que nenhuma junta de conferência anual, agên-

cia, comité, comissão ou conselho concederá fundos da Igreja 
Metodista Unida a qualquer comunidade ou grupo gay ou uti-
lizará de algum modo esses fundos para promover a aceitação 
da homossexualidade ou violar o compromisso expresso da 
IMU de “não rejeitar ou condenar membros e amigos gays e 
lésbicas” (¶161.F). O conselho terá o direito de impedir esses 
gastos. Esta restrição não irá limitar o ministério da Igreja em 
resposta à epidemia de VIH, nem irá excluir o financiamento 
para diálogos ou eventos educativos onde a posição oficial da 
Igreja seja representada de forma justa e igual.

Justificação:
Desde 1972, a Igreja Metodista Unida tomou posições 

cada vez mais firmes, opondo-se às orientações não-heter-
ossexuais. Tentar fazer com que todos os Metodistas Unidos 
se conformem com as crenças tradicionais não diminuiu a 
tensão denominacional. Esta petição tenta deslocar a tomara 
de decisão ao nível adequado, ou seja, a conferência anual e 
os pastores, e diminuir a tensão.

¶806 .9 .

Número da petição: 60770-FA-¶806.9-G; Stanovsky, Elaine 
- Greenwood Village, CO, EUA para a Junta Geral do 
Discipulado.

Seguir com os fundos em resposta da Igreja à 
epidemia do HIV

Emendar ¶ 806.9 conforme a seguir:
Será responsável por garantir que nenhuma junta, 

agência, comité, comissão ou conselho geral concederá 
fundos da Igreja Metodista Unida a qualquer comunidade 

ou grupo gay ou utilizará de algum modo esses fundos 
para promover a aceitação da homossexualidade ou vio-
lar o compromisso expresso da Igreja Metodista Unida 
de “não rejeitar ou condenar membros e amigos gays e 
lésbicas”. (¶ 161F). O conselho terá o direito a parar com 
tais despesas.18 Não limitará o ministério da Igreja em 
resposta à epidemia do HIV.

Justificação:
Libera o medo/restrição para entrar em conversações 

construtivas para oferecer direitos iguais e justiça para todos 
os Metodistas Unidos. A IMU pode desenvolver respostas 
teológicas pró-activas à comunidade LGBT, a evitar o deses-
pero e a desesperança das pessoas alienadas por nossa postura 
teológica sobre a sexualidade.

¶806 .9 .

Número da petição: 60771-FA-¶806.9-G; Beard, Janet 
- Minneapolis, MN, EUA para a Conferência Anual de 
Minnesota. 999 Petições similares

Eliminação de linguagem 

Apagar ¶ 806.9.
¶ 806.9 Será responsável por garantir que nenhuma jun-

ta, agência, comité, comissão ou conselho concederá fundos 
da Igreja Metodista Unida a qualquer comunidade ou grupo 
gay ou utilizará de algum modo esses fundos para promover a 
aceitação da homossexualidade ou violar o compromisso ex-
presso da Igreja Metodista Unida de “não rejeitar ou condenar 
membros e amigos gays e lésbicas” (¶ 161F). O conselho terá 
o direito de impedir esses gastos. Não limitará o ministério da 
Igreja em resposta à epidemia do HIV.

Justificação:
A Igreja Metodista Unida tem historicamente recebi-

do como membros “todas as pessoas, independentemente 
da raça, cor, nacionalidade de origem, estado ou situação 
económica” de acordo com o Artigo IV da Constituição.

¶806 .9 .

Número da petição: 60772-FA-¶806.9-G; Nakanishi, 
Leanne - Pasadena, CA, EUA para a Conferência Anual da 
Califórnia-Pacífico. 71 Petições similares

Fomentar Conferências Sagradas nas 
Organizações da IMU

Emendar o Livro de Disciplina ¶ 806.9 conforme a seguir:
Será responsável por garantir que nenhuma junta, 
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agência, comité, comissão ou conselho concederá fundos da 
Igreja Metodista Unida a qualquer comunidade ou grupo gay 
ou utilizará de algum modo esses fundos para promover a 
aceitação da homossexualidade ou violar o compromisso ex-
presso da Igreja Metodista Unida de “não rejeitar ou condenar 
membros e amigos gays e lésbicas” (¶ 161F). O conselho terá 
o direito de impedir esses gastos. Não limitará o ministério da 
Igreja em resposta à epidemia do HIV.

Justificação:
A Igreja Metodista Unida continuar a trabalhar em prol 

da inclusão e justiça de todo o povo de Deus. Conferências 
Sagradas e educação são processos valiosos para os Meto-
distas Unidos discutirem as questões actuais antes dos mem-
bros. 

¶806 .9 .

Número da petição: 60775-FA-¶806.9-G; Ryder, Jack E. 
- LaGrange Park, IL, EUA para a Conferência Anual de 
Illinois do Norte. Wiley, Dacid E. III - Allendale, NJ, EUA 
para a Conferência Anual de Noua Jérsoa. 1 Petição similar

Uso dos fundos da igreja

Emendar ¶ 806.9 conforme a seguir:
9. Será responsável por garantir que nenhuma junta, agên-

cia, comité, comissão ou conselho deverá conceder fundos da 
Igreja Metodista Unida a qualquer comunidade ou grupo gay 
ou utilizará de algum modo esses fundos para promover a 
aceitação da homossexualidade ou violar o compromisso ex-
presso da Igreja Metodista Unida de “não rejeitar ou condenar 
membros e amigos gays e lésbicas” (¶ 161F). O conselho terá 
o direito de impedir esses gastos. Não limitará o ministério da 
Igreja em resposta à epidemia do HIV.

Justificação:
Conferências Sagradas e educação são processos valio-

sos para os Metodistas Unidos discutirem as questões actuais 
antes dos membros. Apagar o solicitado permite, mão não ex-
ige as juntas, agências, comissões e conselhos devidamente 
eleitos, empregados ou indicados nas conferências anuais a 
recorrerem Igreja pois é seu dever.

¶304 .3 .

Número da petição: 60779-FO-¶304.3-G; Beard, Janet 
- Minneapolis, MN, EUA para a Conferência Anual de 
Minnesota. 999 Petições similares

Eliminação

Apagar ¶ 304.3.
¶ 304.3 Enquanto pessoas separadas pela Igreja para o 

ministério ordenado estão sujeitas a todas as fragilidades e 
fraquezas da condição humana e às pressões da sociedade em 
geral, elas devem manter os mais elevados padrões de vida 
em santidade no mundo. A prática da homossexualidade é 
incompatível com o ensinamento Cristão. Por conseguinte, 
os homossexuais confessos não devem ser certificados como 
candidatos, nem ordenados como ministros nem nomeados 
para servir na Igreja Metodista Unida. 

Justificação:
A Igreja Metodista Unida tem historicamente recebi-

do como membros “todas as pessoas, independentemente 
da raça, cor, nacionalidade de origem, estado ou situação 
económica” de acordo com o Artigo IV da Constituição.

¶304 .3 .

Número da petição: 60780-FO-¶304.3-G; Nakanishi, 
Leanne – Pasadena, CA, EUA para a Conferência Anual para 
Califórnia-Pacífico. Hodge, Jeff – Syracuse, NY, EUA para 
a Conferência Anual da Parte Alta de Nova Iorque. Jensen, 
Diane – Ft. Calhoun, NE, EUA para a Conferência Anual  das 
Grandes Planícies. Ryder, Jack E. – LaGrange Park, IL, EUA 
para a Conferência Anual de Illinois do Norte. 80 Petições 
similares.

Qualificações para Ordenação

Emendar o Livro de Disciplina ¶ 304.3 conforme a seguir:
Embora as pessoas escolhidas pela Igreja para o 

ministério ordenado estejam sujeitas a todas as fragilidades e 
fraquezas da condição humana e às pressões da sociedade no 
geral, devem manter os mais elevados padrões de vida san-
ta no mundo. A prática da homossexualidade é incompatível 
com o ensinamento Cristão. Por conseguinte, os homossex-
uais confessos não devem ser certificados como candidatos, 
nem ordenados como ministros nem nomeados para servir na 
Igreja Metodista Unida.

Justificação:
Todo o clero é chamado a manter os padrões mais altos 

de vida sagrada. Indivíduos de todas as orientações sexuais e 
identidades de género são totalmente competentes, possuindo 
os dons e as graças necessárias para executar as tarefas do 
ministério ordenado na IMU. A IMU continuar a trabalhar em 
prol da inclusão e justiça para todos a povo de Deus.

¶304 .3 .

Número da petição: 60781-CB-¶304.3G; Barker, Amy 
Valdez - Chicago, IL, EUA para a Mesa Conexional. 
Buchner, Gregory L. - Grand Rapids, MI, EUA para a 
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Conferência Anual de Michigan Oeste. Sachen, Kristin L. - 
Cidade de Nevada, CA, EUA para a Conferência Anual de 
Califórnia-Nevada. 7 Petições similares

Um terceiro caminho -  
qualificações para ordenação

Emendar ¶ 304.3 conforme indicado a seguir:
¶ 304.3. Embora as pessoas escolhidas pela Igreja para o 

ministério ordenado estejam sujeitas a todas as fragilidades e 
fraquezas da condição humana e às pressões da sociedade no 
geral, devem manter os mais elevados padrões de vida santa no 
mundo. A prática da homossexualidade é considerada por mui-
tos como sendo incompatível com o ensinamento Cristão. Por 
conseguinte, os homossexuais confessos não devem ser certifi-
cados como candidatos, nem ordenados como ministros nem 
nomeados para servir na Igreja Metodista Unida. Assim sendo, 
a autoridade para discernir a adequação para a ordenação con-
tinua a ser da conferência anual conforme indicado sob ¶ 33 
da Constituição, seguido dos procedimentos para a candidatura  
conforme indicado no Livro de Disciplina, e a autoridade para 
fazer as indicações continua ser do bispo, após o processo con-
sultivo para determinar a adequação de tal nomeação.

. . .

Justificação:
Esta mudança acaba com os julgamentos da Igreja so-

bre a homossexualidade, e retém a autoridade da conferência 
anual em discernir a adequação para ordenação. Os bispos 
retêm a autoridade para as nomeações. O clero e as igrejas 
locais continuarão a ter o direito à consulta nos processos de 
indicação. O clero determinará quem deve casar com quem.

¶304 .3 .

Número da petição: 60799-FO-¶304.3-G; Liceaga, Carlos A. 
- Newport News, VA, EUA.

Qualificações para Ordenação

Emendar ¶ 304. Qualificações para ordenação—
. . .
3. Embora as pessoas escolhidas pela Igreja para o ministério 

ordenado estejam sujeitas a todas as fragilidades e fraquezas da 
condição humana e às pressões da sociedade no geral, devem 
manter os mais elevados padrões de vida santa no mundo. A 
prática da fornicação, do adultério ou da homossexualidade é 
incompatível com o ensinamento Cristão. Por conseguinte for-
nicadores, adúlteros ou os homossexuais auto-confessos não 
devem ser certificados como candidatos, nem ordenados como 
ministros nem nomeados para servir na Igreja Metodista Unida.

Justificação:
Enquanto a prática da homossexualidade é um pecado, 

a fornicação e o adultério também são. Todos deveriam ser 

tratadas da mesma forma. No entanto, parece que estamos a 
elevar a homossexualidade activa a uma categoria especial de 
pecado. Pecado é pecado, mesmo que muitas vezes nós vire-
mos o rosto quando vemos pessoas a terem relações sexuais 
fora do casamento.

¶304 .3 .

Número de petição: 60907-FO-¶304.3-G; Hodge, Jeff - 
Syracuse, NY, EUA para a Conferência Anual da Alta de 
Nova Iorque.

Qualificações para a ordenação

Alterar o ¶ 304.3 conforme se segue:
Apesar de as pessoas que a Igreja chama a si para o 

ministério ordenado estarem sujeitas a todas as fragilidades 
da condição humana e às pressões da sociedade, devem man-
ter os mais elevados padrões de vida em santidade no mundo. 
A prática da homossexualidade é incompatível com os en-
sinamentos cristãos. Como tal, os homossexuais praticantes 
assumidosOs homossexuais praticantes assumidos não devem 
ser certificados como candidatos, ordenados como ministros 
ou nomeados para servir na Igreja Metodista Unida., excepto 
nas jurisdições ou conferências centrais que tenham determi-
nado que os homossexuais praticantes assumidos podem ser 
certificados como candidatos, ordenados como ministros ou 
nomeados para servir na Igreja Metodista Unida.

¶304 .3 .

Número de Petição: 61042-FO-¶304.3-G; LaTurneau, 
Clayton - West Bloomfield, MI, EUA.

Qualificações para Ordenação

3. Embora as pessoas escolhidas pela Igreja para o 
ministério ordenado estejam sujeitas a todas as fragilidades e 
fraquezas da condição humana e às pressões da sociedade no 
geral, devem manter os mais elevados padrões de vida santa 
no mundo. A prática da homossexualidade é um pecado. É 
incompatível com o ensinamento Cristão. Por conseguinte, 
os homossexuais1 confessos não devem ser certificados como 
candidatos, nem ordenados como ministros ou nomeados 
para servir na Igreja Metodista Unida.2

¶4 .

Número da petição: 60741-GA-¶4-C-G; Chumley, Madeline 
L. - Dallas, TX, EUA para a Assembleia Legislativa dos 
Jovens MU.

Inclusão da orientação sexual e de género

Emendar o Livro de Disciplina  ¶ 4 conforme a seguir:
¶ 4 . Artigo IV . A inclusão da Igreja A Igreja Metodista 
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Unida é uma parte da igreja universal, que é um Corpo em 
Cristo. A Igreja Metodista Unida reconhece que todas as 
pessoas têm um valor sagrado. Todas as pessoas indepen-
dentemente da raça, cor, nacionalidade de origem, estado,4 
ou condição económica, género, ou orientação sexual serão 
elegíveis a participar dos seus serviços de adoração, participar 
em seus programas, receber os sacramentos, pelo baptismo 
serão aceitas como membros baptizados, e ao fazerem os vo-
tos a declararem a fé Cristã, tornar-se-ão membros professos 
em qualquer igreja local na conexão.5 Na Igreja Metodista 
Unida nenhuma conferência ou outra unidade organizacional 
da Igreja será estruturada de forma a excluir qualquer mem-
bro ou outro organismo constituído da Igreja devido à raça, 
cor, nacionalidade de origem, estado ou condição económica, 
género, ou orientação sexual. 

Justificação:
Como cristãos e seguidores da palavra de Deus, é nosso 

dever amar e aceitar todos os filhos de Deus. Assim sendo, a 
postura oficial da igreja deveria explicitamente declarar que 
a Igreja Metodista Unida não discrimina com base na orien-
tação sexual.

¶4 .

Número da petição: 60742-GA-¶4-C-G; Cramer, Phil - 
Nashville, TN, EUA para IMU de Belmont. 999 Petições 
similares

Definição do estado

Emendar ¶ 4 conforme a seguir:
¶ 4 . Artigo IV. A inclusão da Igreja—A Igreja Metodis-

ta Unida é uma parte da igreja universal, que é um Corpo 
em Cristo. A Igreja Metodista Unida reconhece que todas 
as pessoas têm um valor sagrado. Todas as pessoas indepen-
dentemente da raça, cor, nacionalidade de origem, estado, 
ou condição económica, serão elegíveis a participar dos seus 
serviços de adoração, participar em seus programas, receber 
os sacramentos, pelo baptismo serão aceitas como membros 
baptizados, e ao fazerem os votos a declararem a fé Cristã, 
tornar-se-ão membros professos em qualquer igreja local na 
conexão. Na Igreja Metodista Unida nenhuma conferência 
ou outra unidade organizacional da Igreja será estruturada de 
forma a excluir qualquer membro ou outro organismo consti-
tuído da Igreja devido à raça, cor, nacionalidade de origem, 
estado- incluindo, mas não limitando-se ao género, estado 
civil, ou orientação sexual, idade, capacidade ou incapaci-
dade-ou condição económica. (Notas de rodapé omitidas.)

Justificação:
O Conselho Judicial manteve que somente a Conferência 

Geral pode definir a palavra “estado” sob ¶ 4 da Constituição. 

A amenda proposta dará a definição do estado que incentiva a 
inclusão conforme idealizado pela Conferência Geral quando 
o estado foi adicionado ao ¶ 4.

¶4 .

Número de petição: 60881-GA-¶4-C-G; Mumme, Michael 
C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Inclusão

Alterar o ¶ 4 ao adicionar o texto indicado:
A Igreja Metodista Unida faz parte da igreja universal, 

que é um só Corpo em Cristo. A Igreja Metodista Unida recon-
hece que todas as pessoas têm um valor sagrado. Independen-
temente da raça, cor, origem nacional, género, identidade de 
género, orientação sexual, deficiência, estado,4 ou condição 
económica, todas as pessoas são elegíveis para assistir aos 
seus serviços de culto, participar nos seus programas, rece-
ber os sacramentos, ser admitidas como membros baptizados 
após o baptismo e tornar-se membros professantes de qualquer  
igreja local da conexão depois de professarem os votos de fé 
cristã.5 Na Igreja Metodista Unida, nenhuma conferência ou 
outra unidade organizacional da Igreja estará estruturada de 
forma a excluir um membro ou órgão constituinte da Igreja 
por causa da raça, cor, origem nacional, género, identidade 
de género, orientação sexual, deficiência, estado ou condição 
económica.6

¶4 .

Número de Petição: 60943-GA-¶4-C-G; Howe, Margaret 
- New Paltz, NY, EUA para a Conferência Anual de Nova 
Iorque.

Inclusão

¶ 4 . Artigo IV . A inclusão da Igreja—A Igreja Metodis-
ta Unida é uma parte da igreja universal, que é um Corpo 
em Cristo. A Igreja Metodista Unida reconhece que todas 
as pessoas têm um valor sagrado. Todas as pessoas, inde-
pendentemente da raça, cor, nacionalidade, estatuto, ouco-
ndição económica, orientação sexual, identidade de género 
ou expressão de género, serão elegíveis para participar nos 
seus serviços de adoração, participar nos seus programase 
ministérios, receber os sacramentos e participar nos ritos 
da igreja, após baptismo serem admitidos como membros 
baptizados e após fazerem votos declarando a fé Cristã, tor-
nando-se membros professantes em qualquer igreja local na 
conexão, e, após recomendação do órgão adequado como 
definido pela Disciplina, servirem como clero nomeado. Na 
Igreja Metodista Unida, não deve ser estruturada qualquer 
conferência ou outra unidade organizacional da Igrejaou lei 
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de forma a excluir qualquer membro ou qualquer organismo 
constituinte da Igreja devido a raça, cor, origem, estatutoou 
condição económica, orientação sexual, identidade de género 
ou expressão de género. 

Justificação:
As lésbicas, homossexuais, bissexuais, transgéneros e in-

tersexuais são são inerentemente imorais e os seus ministérios 
dentro das nossas comunidades de fé torna-nos uma igreja 
vital e vibrante. Esta emenda constitucional para a Disciplina 
vai permitir que a Igreja Metodista Unida viva verdadeira-
mente a missão para criar discípulos de Jesus

¶2701 .5 .

Número da petição: 60806-JA-¶2701.5-G; Dietz, Peter - 
Thornton, PA, EUA para o Ministério das Mulhres da IMU 
de Bethlehem. 3 Petições similares

Resoluções justas

Emendar o Livro de Disciplina  ¶ 2701.5 conforme a se-
guir:

¶ 2701 .5 . Uma Justa Resolução nos Processos Judici-
ais—A resolução justa é aquela que enfoca a reparação de 
qualquer dano às pessoas e comunidades, alcançando re-
sponsabilidade real fazendo as coisas da forma correcta, na 
medida do possível e trazendo a cura para todas as partes. 
Atenção especial deve ser dada à garantia de que os contex-
tos culturais, raciais, étnicos, etários e de género sejam val-
orizados em todo o processo em termos da sua honestidade, 
justiça e restauração. Durante o processo de resolução justa, 
as partes podem ser assistidas por um facilitador ou medi-
ador imparcial formado, para chegarem a um acordo satis-
fatório para todas as partes. Os processos que procuram uma 
solução justa são encorajados a qualquer momento, inclusive 
por meio do processo judicial. Após o encaminhamento de 
uma questão como uma denúncia judicial de um consultor 
para a igreja para a comissão de investigação, se for utiliza-
do um processo que procura uma solução justa, as pessoas 
adequadas, incluindo o consultor para a Igreja e o consultor 
do requerido, devem estabelecer um acordo por escrito de-
lineando esse processo, incluindo qualquer acordo de confi-
dencialidade. Quando a denúncia é baseada em uma alegação 
de uma ma conduta específica de um membro do clero tendo 
conduzido uma cerimónia a celebrar uma união homossexu-
al ou tendo desempenhado uma cerimónia de casamento do 
mesmo sexo (¶2702.1[b]) dentro do estatuto de limitações, e 
o membro do clero contra quem a denúncia foi feita recon-
hece ao bispo supervisor, dentro do curso do processo de bus-
ca de uma resolução justa, que ele ou ela de facto conduziu 
ou desempenhou a cerimónia em em questão, então qualquer 
resolução justa da denúncia alcançada em qualquer fase do 

processo deve incluir o membro do clero sendo suspenso 
sem pagamento, durante não menos do que um ano, de todas 
as obrigações e funções ministeriais, incluindo o estado de 
membro, posição do funcionário ou papel de liderança anteri-
or em qualquer distrito, conferência anual, ou na junta, agên-
cia, comité, comissão ou escritório geral da igreja, para um 
período de reflexão de prece sobre sua vontade em continuar o 
seu compromisso aos seus votos de aliança com Deus e com a 
Igreja Metodista Unida. Se for alcançada uma resolução, uma 
declaração por escrito, incluindo os termos e condições, será 
assinada pelas mesmas pessoas que assinaram o acordo por 
escrito delineando o processo e estas devem chegar a acordo 
sobre todos os assuntos a serem divulgados a terceiros. Se 
a resolução resultar numa mudança de estado ministerial, o 
acordo de divulgação não deve impedir as divulgações disci-
plinares necessárias para uma possível readmissão. 

Justificação:
Esta é a única ofensa pela qual houve um padrão recen-

te difundido do processo de “resolução justa” sendo abusa-
do para efectivamente permitir uma abertura em nossa nor-
ma Disciplinar moral, bíblica, compassiva pela qual alguns 
bispos pessoalmente discordam. Preserva o direito do clero 
ao julgamento sem precisar de julgamentos por responsabi-
lidade.

¶2702

Número da petição: 60766-JA-¶2702-G; Malone, Donald M. 
- Washington, DC, EUA.

Delitos imputáveis

Emendar ¶ 2702 .1.(b) conforme a seguir:
(b) práticas declaradas pela Igreja Metodista Unida como 

incompatíveis com a doutrina Cristã, incluindo mas não lim-
itando-se a: ser auto-confesso da prática homossexual que 
não esteja dentro de um casamento monógamo do mesmo 
sexo; ou conduzir cerimónias que celebrem uniões homos-
sexuais; ou o desempenho de cerimónias de casamento do 
mesmo sexo;

Adicionar um novo sub-parágrafo 2. depois de ¶ 2702 .1. 
conforme a seguir:

2. Um membro do clero de uma conferência anual, pastor 
local, clero numa localização honrosa ou administrativa, ou 
ministro diaconal podem ser sujeitos à um procedimento de 
um Processo Administrativo Justo (excluindo ¶ 363.1. e) (2)) 
quando uma acusação sob ¶ 363 é feita com a pessoa do bispo 
a acusar a pessoa com (a) ser auto-confesso da prática homos-
sexual dentro de um casamento monógamo do mesmo sexo; 
(b) ou conduzir cerimónias que celebrem uniões homossex-
uais; ou (c) o desempenho de cerimónias de casamento do 
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mesmo sexo. Se a disposição da acusação é consideração 
para uma indicação para outra acusação, o comité de relações 
pastor-paróquia da acusação deverá ser informado sobre a 
acusação e consultado antes de haver uma decisão final para 
fazer a indicação.

Renumerar os restantes dos sub-parágrafos de ¶ 2702 . 
Emendar a primeira frase do último parágrafo textual de 

¶ 363.1. para ficar da seguinte maneira:
Uma denúncia é uma declaração escrita e assinada 

alegando má-conduta conforme definido em ¶ 2702 .1. ou  
¶ 2702.2.

Justificação:
Conforme explicado em www.obeyjesusnow.com 

/analysis, <http://www.obeyjesusnow.com/analysis>; nossa  
Igreja erroneamente opõe-se à casamentos monógamos 
do mesmo sexo entre homossexuais que se amam. Se esta 
oposição continuar, devemos então “parar com os julgamen-
tos”. Esta petição substituirá uma disciplina de supervisão 
existente, dando fim à publicidade negativa dos julgamentos 
sem eliminar as provisões que proíbem o desempenho das 
uniões ou casamentos do mesmo sexo,

¶2702 .1 .

Número da petição: 60762-JA-¶2702.1-Jensen, Diane – Ft. 
Calhoun, NE, EUA para a Conferência Anual  das Grandes 
Planícies. Beard, Janet – Minneapolis, MN, EUA para a 
Conferência Anual de Minnesota. Buchner, Gregory L. 
– Grand Rapids, MI, EUA para a Conferência Anual de 
Michigan Oeste. Nakanishi, Leanne – Pasadena, CA, EUA 
para a Conferência Anual para Califórnia-Pacífico. Ryder, 
Jack E. – LaGrange Park, IL, EUA para a Conferência Anual 
de Illinois do Norte. Sachen, Kristin L. – Nevada City, CA, 
EUA para a Conferência Anual de California-Nevada. 74 
Petições similares.

Retirar a prática da homossexualidade  
da lista de infracções puníveis

Alterar o ¶ 2702.1 conforme se segue:
Um bispo, membro do clero de uma conferência anual 

(¶ 370), pastor local, clero numa localização honrosa ou ad-
ministrativa, ou ministro diaconal podem ser julgados quando 
acusados (sujeito ao estatuto de limitações em ¶ 2702.4) de 
uma ou mais das seguintes infracções: (a) imoralidade inclu-
indo mas não limitando-se a, não ser celibatário em singele-
za ou não fiel em um casamento  heterosexual; (b) práticas 
declaradas pela Igreja Metodista Unida como incompatíveis 
com a doutrina Cristã, incluindo mas não limitando-se a: 
ser auto-confesso da prática homossexual; ou conduzir cer-
imónias que celebrem uniões homossexuais; ou o desempen-
ho de cerimónias de casamento do mesmo sexo (c) crime; (d) 
desobediência . . .

Justificação:
Desde 1972 a Igreja Metodista unida tem tomado 

posições cada vez mais firmes contra as orientações não-het-
erosexuais. Tentar fazer com que todos os Metodistas Unidos 
se conformem com as crenças tradicionais não diminuiu a 
tensão denominacional. Esta petição tenta deslocar a tomara 
de decisão ao nível adequado, ou seja, a conferência anual e 
os pastores, e diminuir a tensão.

¶2702 .1 .

Número da petição: 60763-JA-¶2702.1-G; Barker, Amy 
Valdez - Chicago, IL, EUA para a Mesa Conexional.  
8 Petições similares

Uma terceira via - infracções puníveis

Emendar ¶ 2702.1 conforme indicado a seguir:
¶ 2702. 1. Um bispo, membro do clero de uma con-

ferência anual (¶ 369), pastor local, clero numa localização 
honrosa ou administrativa, ou ministro diaconal podem ser 
julgados quando acusados (sujeito ao estatuto de limitações 
em ¶ 2702.4) de uma ou mais das seguintes infracções: (a) 
imoralidade incluindo mas não limitando-se a, não ser celi-
batário em singeleza ou não fiel em um casamento  hetero-
sexual; (b) práticas declaradas pela Igreja Metodista Unida 
como incompatíveis com a doutrina Cristã, incluindo mas não 
limitando-se a: ser auto-confesso da prática homossexual; ou 
conduzir cerimónias que celebrem uniões homossexuais; ou o 
desempenho de cerimónias de casamento do mesmo sexo (c) 
crime; (d) desobediência à ordem . . .

. . .

Justificação:
Esta mudança acaba com os julgamentos da Igreja so-

bre a homossexualidade, e retém a autoridade da conferência 
anual em discernir a adequação para ordenação. Os bispos 
retêm a autoridade para as nomeações. O clero e as igrejas 
locais continuarão a ter o direito à consulta nos processos de 
indicação. O clero determinará quem deve casar com quem.

¶2702 .1 .

Número da petição: 60764-JA-¶2702.1-G; Cramer, Phil - 
Nashville, TN, EUA para IMU de Belmont. 999 Petições 
similares

Delitos imputáveis

Emendar ¶ 2702.1 do Livro de Disciplina  conforme a 
seguir:

¶ 2702 Infracções Puníveis e o Estatuto de Limitações
1. Um bispo, membro do clero de uma conferência 

anual (¶ 370), pastor local,14 clero numa localização 
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honrosa ou administrativa, ou ministro diaconal podem 
ser julgados quando acusados (sujeito ao estatuto de lim-
itações em ¶ 2702.4)* por uma ou mais das seguintes 
infracções: (a) imoralidade incluindo mas não limitan-
do-se a, não ser celibatário em singeleza ou não fiel em 
um casamento  heterosexual;** (b) práticas declaradas 
pela Igreja Metodista Unida como incompatíveis com a 
doutrina Cristã,15 incluindo mas não limitando-se a ser 
auto-confesso da prática homossexual; ou conduzir cer-
imónias que celebrem uniões homossexuais; ou o desem-
penho de cerimónias de casamento do mesmo sexo;** (c) 
crime; (d) desobediência à ordem e disciplina da Igreja 
Metodista Unida, (e) disseminação de doutrinas contrárias 
aos padrões estabelecidos da doutrina da Igreja Metodista 
Unida, (f) relacionamentos e/ou comportamento que en-
fraqueçam o ministério de outro pastor;16 (g) abuso infan-
til,** (h) abuso sexual;17 (i) má conduta sexual*** ou (j) 
assédio, incluindo mas não limitando-se ao assédio racial 
e/ou sexual; ou (k) discriminação racial ou de género. Não 
obstante o referido, um bispo, membro do clero de uma 
conferência anual (¶ 370), pastor local,14 clero numa lo-
calização honrosa ou administrativa, ou ministro diaconal 
que se recuse a desempenhar um casamento homossexual 
não cometerá uma infracção punível.

Justificação:
Infracções puníveis por ser auto-confesso de práticas 

homossexuais, conduzir cerimónias que celebrem uniões 
homossexuais e o desempenho de cerimónias de casamen-
to do mesmo sexo contradizem a proibição da Constituição 
contra a exclusão de pessoas com base no estado, bem como 
a afirmação dos Princípios Sociais de que todas as pessoas 
são indivíduos de valor sagrado. Negar o desempenho de um 
casamento homossexual não é um . . .

¶2702 .1 .

Número da petição: 60765-JA-¶2702.1-G; Frech, Cheryl - 
Norman, OK, EUA para o Conselho Administrativo da IMU 
de St. Stephen.

Delitos imputáveis

Emendar ¶ 2702.1:
Um bispo, membro do clero de uma conferência anual 

(¶ 369), pastor local, clero numa localização honrosa ou 
administrativa, ou ministro diaconal podem ser julgados 
quando acusados (sujeito ao estatuto de limitações em  
¶ 2702.4)* por uma ou mais das seguintes infracções: 
(a) imoralidade incluindo mas não limitando-se a, não 
ser celibatário em singeleza ou não fiel em um casamen-
to  heterosexual;** (b) práticas declaradas pela Igre-
ja Metodista Unida como incompatíveis com a doutrina 

Cristã, incluindo mas não limitando-se a: ser auto-confes-
so da prática homossexual; ou conduzir cerimónias que 
celebrem uniões homossexuais; ou o desempenho de cer-
imónias de casamento do mesmo sexo;** (b) crime; (c) 
desobediência à ordem e disciplina da Igreja Metodista 
Unida; (d) disseminação de doutrinas contrárias aos pa-
drões estabelecidos da doutrina da Igreja Metodista Uni-
da, (e) relacionamentos e/ou comportamento que enfra-
queçam o ministério de outro pastor; (f) abuso infantil,*** 
(g) abuso sexual; (h) má conduta sexual*** ou (i) assédio, 
incluindo mas não limitando-se ao assédio racial e/ou sex-
ual; ou (j) discriminação racial ou de género.

Justificação:
A Igreja Metodista Unida afirma “que a sexualidade é 

um bom presente de Deus para todas as pessoas” (¶ 161F), 
no entanto, necessita do clero para discriminar contra ca-
sais do mesmo género em relacionamentos amorosos e 
comprometidos em busca do casamento na sua igreja. Esta 
mudança torna ¶ 2702.1 compatível com ¶ 2702.3 e reduz 
a discriminação.

¶2702 .1 .

Número de petição: 60904-JA-¶2702.1-G; Hodge, Jeff - 
Syracuse, NY, EUA para a Conferência Anual da Zona Alta 
de Nova Iorque.

Delitos imputáveis

Alterar o ¶ 2702.1 conforme se segue:
Um bispo, membro do clero de uma conferência anual 

(¶ 370), pastor local, clero numa localização honrosa ou ad-
ministrativa, ou ministro diaconal podem ser julgados quando 
acusados (sujeito ao estatuto de limitações no ¶ 2702.4)* de 
uma ou mais das seguintes infracções: (a) imoralidade, in-
cluindo, mas não se limitando a, não ser celibatário enquan-
to solteiro ou ser infiel num casamento heterossexual numa 
relação de aliança; (b) práticas declaradas pela Igreja Meto-
dista Unida como sendo incompatíveis com os ensinamentos 
cristãos, incluindo, mas não se limitando a: ser um homos-
sexual praticamente auto-declarado ou realizar cerimónias 
que celebrem uniões homossexuais ou realizar cerimónias de 
casamento entre pessoas do mesmo sexo**; (c) (b) crime; (d) 
(c) desobediência à ordem e disciplina da Igreja Metodista 
Unida; (e) (d) disseminação de doutrinas contrárias às normas 
de doutrinas estabelecidas da Igreja Metodista Unida; (f) (e) 
relações e/ou comportamentos que prejudiquem o ministério 
de outro pastor; (g) (f) abuso de menores; (h) (g) abuso sex-
ual; (i) (h) má conduta sexual ou (j) (i) assédio, incluindo, 
mas não se limitando a assédio racial e/ou sexual ou (k) (j) 
discriminação com base na raça ou no género.” 
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¶2702 .1b .

Número da petição: 60767-JA-¶2702.1b-G; Hay, Kari S. - 
Oslo, Noruega, para a Junta da IMU Bjoelsen. 2 Petições 
similares

Delitos imputáveis

Emendar ¶ 2702.1:
Um bispo, membro do clero de uma conferência anual 

(¶ 369), pastor local, clero numa localização honrosa ou ad-
ministrativa, ou ministro diaconal podem ser julgados quando 
acusados (sujeito ao estatuto de limitações em ¶ 2702.4)* por 
uma ou mais das seguintes infracções: (. . .) 

(b) práticas declaradas pela Igreja Metodista Unida como 
incompatíveis com a doutrina Cristã, incluindo mas não lim-
itando-se a: ser auto-confesso da prática homossexual; ou 
conduzir cerimónias que celebrem uniões homossexuais; ou 
o desempenho de cerimónias de casamento do mesmo sexo;

. . .

Justificação:
O clero está dividido sobre as cerimónias que celebram as 

uniões homossexuais. Queremos que todos clero tenha liber-
dade para actuar de acordo com sua própria fé, convicção 
teológica e consciência, sem o receio de consequências neg-
ativas. Nós como a Igreja abraçamos a diversidade e respeit-
amos opiniões diferentes, inclusive o clero a actuar de forma 
diferente.

¶2702 .1b .

Número de petição: 60888-JA-¶2702.1b-G; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Delitos imputáveis

Alterar o ¶ 2702.1(b) ao eliminar e substituir o texto ac-
tual pelo seguinte:

(b) práticas declaradas pela Igreja Metodista Unida como 
sendo incompatíveis com os ensinamentos cristãos,15 inclu-
indo, entre outras: ser um homossexual praticante assumido; 
ou realizar cerimónias que celebrem uniões homossexuais; ou 
realizar cerimónias de casamento entre pessoas do

mesmo sexo;** travar guerras;

¶2702 .1b .

Número de petição: 60890-JA-¶2702.1b-G; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Delitos imputáveis

Alterar o ¶ 2702.1(b) adicionando o seguinte ao texto ac-
tual:

(b) práticas declaradas pela Igreja Metodista Unida como 
sendo incompatíveis com os ensinamentos cristãos,15 inclu-
indo, entre outras: ser um homossexual praticante assumido; 
ou realizar cerimónias que celebrem uniões homossexuais; 
ou realizar cerimónias de casamento entre pessoas do mesmo 
sexo;** ou travar guerras;

¶2702 .1b .

Número de petição: 60905-JA-¶2702.1b-G; Hodge, Jeff - 
Syracuse, NY, EUA para a Conferência Anual da Alta de 
Nova Iorque.

Delitos imputáveis

Alterar o ¶ 2702.1(b) conforme se segue:
. . . práticas declaradas pela Igreja Metodista Unida como 

sendo incompatíveis com os ensinamentos cristãos, incluin-
do, entre outras: ser um homossexual praticante assumido; 
ou realizar cerimónias que celebrem uniões homossexuais; 
ou realizar cerimónias de casamento entre pessoas do mes-
mo sexo em jurisdições ou conferências centrais que não ten-
ham determinado, nos termos do ¶ 341.6, que a celebração de 
uniões homossexuais e/ou casamentos entre pessoas do mes-
mo sexo pode ser oficiada por ministros e/ou em igrejas dessa 
jurisdição ou conferência central; . . .

Justificação:
As divisões profundas relativamente à possibilidade de 

os ministros terem permissão para oficiar cerimónias de cel-
ebração de uniões homossexuais e casamentos entre pessoas 
do mesmo sexo ou de estas cerimónias serem permitidas 
nas instalações da igreja são claramente demonstradas pelo 
número crescente de incidentes de desobediência eclesiástica 
resultantes em julgamentos públicos e desvio de recursos . . .

¶2702 .1k .

Número de petição: 60889-JA-¶2702.1k-G; Mumme, 
Michael C. - Austin, TX, EUA para a Primeira IMU da Junta 
Administrativa de Austin.

Delitos imputáveis

Alterar o ¶ 2702.1(k) através de eliminação e adição con-
forme se segue:

(k) discriminação racial ou de género baseada em raça, 
género, identidade de género ou orientação sexual.
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¶2706 .5c .

Número da petição: 60808-JA-¶2706.5c-G; Dorsey, Mason - 
Pembroke Pines, FL, EUA.

Consequências

Adicionar novo parágrafo:
¶ 2706.5.c.4
No caso quando o respondente é acusado por conduzir 

uma cerimónia que celebra uma união homossexual ou onde 
o respondente é acusado de desempenhar um casamento do 
mesmo sexo, as seguintes consequências serão aplicadas após 
um processo de resolução justa:

 a) se o respondente for um bispo, aquele membro clero 
retornará à sua conferência anual de onde ele foi eleito bis-
po por indicação perante a conclusão de uma suspensão de 6 
meses com a suspensão de todos acessos ao salário, fundos de 
educação continuada, fundos de reembolso, seguro de saúde, 
e pagamentos de aposentações. Além disso, caso este ex-bis-
po conduzir futuras celebrações de uniões homossexuais ou 
desempenhar cerimónias de casamento do mesmo sexo e for 
considerado culpado por qualquer uma das práticas por um 
processo de resolução ou por julgamento da igreja, ocorrerão 
seguintes consequências:

 Primeira infração—seis (6) meses de suspensão das 
obrigações ministeriais, suspensão do salário durante seis 
(6) meses, retenção da conta de reembolso e acesso ao fun-
do de educação continuada durante estes seis (6) meses, mas 
o membro do clero poderá receber os benefícios pastorais/
subsídio de alojamento, pagamento do seguro de saúde pela 
igreja, e pagamentos de aposentação por parte da Igreja. 

 Segunda infracção—suspensão imediata das ordens dos 
presbíteros ao bispo residente e término da afiliação com a 
conferência anual. Se apropriado, o membro do clero poderá 
receber o acerto dos benefícios de aposentação mas não o pag-
amento do seguro de saúde da reforma, tampouco alojamento 
oferecido pela conferência aos reformados com boa reputação.

 b) se o respondente for um presbítero, um diácono ou 
um presbítero comissionado ou um diácono comissiona-
do: Primeira infração—sessenta (60) dias de suspensão das 
obrigações ministeriais, suspensão do salário durante sessenta 
(60) dias, a retenção da conta de reembolso e acesso ao fundo 
de educação continuada durante estes sessenta (60) dias, mas 
o membro do clero poderá receber os benefícios pastorais/
subsídio de alojamento, pagamento do seguro de saúde pela 
igreja, e pagamentos de aposentação por parte da igreja. 

 Segunda infração—seis (6) meses de suspensão das 
obrigações ministeriais, suspensão do salário durante seis (6) 
meses, a retenção da conta de reembolso e acesso ao fundo 
de educação continuada durante estes seis (6) meses, mas o 
membro do clero poderá receber os benefícios pastorais/sub-
sídio de alojamento, pagamento do seguro de saúde pela igre-
ja, e pagamentos de aposentação por parte da igreja. 

 Terceira infracção—suspensão imediata das ordens dos 
presbíteros ao bispo residente e término da afiliação com a 
conferência anual. Se apropriado, o membro do clero poderá 
receber o acerto dos benefícios de aposentação mas não o 
pagamento do seguro de saúde da reforma, tampouco aloja-
mento oferecido pela conferência aos reformados com boa 
reputação.

 c) Caso o bispo residente não observe os cursos de 
punição para o respondente considerado culpado por cel-
ebrar uniões homossexuais ou desempenhar casamentos 
do mesmo sexo, este membro do clero será referido ao 
presidente ou à secretária do Colegiado de Bispos para um 
processo de resolução justa ou para um julgamento pela 
igreja. Caso o bispo residente seja considerado culpado 
por não observar as consequências do respondente que 
conduz uma cerimónia que celebre uma união homossex-
ual ou um respondente que desempenhe um casamento do 
mesmo sexo, este bispo será retirado do ofício e retornará 
à sua conferência anual para indicação.

Justificação:
Este processo para resolução justa é vagamente com-

preendido pela Igreja Geral e é bastante indefinido. Consid-
erando que um grande conflito é gerado toda vez que existe 
uma resolução justa de denúncia a envolver um membro do 
clero a conduzir uma cerimónia a envolver um casal homos-
sexual, esta seria uma política uniforme para toda a igreja. . . .

¶2706 .5c3 .

Número da petição: 60807-JA-¶2706.5c3-G; Dietz, Peter - 
Thornton, PA, EUA para o Comité de Acção Social IMU de 
Bethlehem. 3 Petições similares

Resoluções justas

Emendar o Livro de Disciplina  ¶2706.5c (3) conforme 
a seguir:

(3) Por recomendação do consultor da Igreja e do con-
sultor do requerido, a comissão poderá submeter a questão 
ao bispo residente, conforme apropriado para um processo 
de procura de uma solução justa. O bispo irá instituir tal 
processo que pode usar a ajuda de facilitador(es) forma-
do(s), imparcial(ais) ou mediador(es). Tal referência não 
constituirá uma dispensa ou penalização dupla de acordo 
com ¶ 2701.5. As pessoas adequadas, incluindo o consultor 
da Igreja e o consultor do requerido, devem estabelecer um 
acordo por escrito delineando o processo, incluindo quais-
quer acordos de confidencialidade. Quando a denúncia é ba-
seada em uma alegação de uma má conduta específica de 
um membro do clero tendo realizado uma cerimónia a cel-
ebrar uma união homossexual ou tendo realizado uma cer-
imónia de casamento do mesmo sexo (¶ 2702.1[b]) dentro 
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do estatuto de limitações, e o membro do clero contra quem 
a denúncia foi feita reconhece ao bispo supervisor, dentro 
do curso do processo de busca de uma resolução justa, que 
ele ou ela de facto realizou ou desempenhou a cerimónia 
em em questão, então qualquer resolução justa da denún-
cia alcançada em qualquer fase do processo deve incluir o 
membro do clero sendo suspenso sem pagamento, durante 
não menos do que um ano, de todas as obrigações e funções 
ministeriais, incluindo o estado de membro, posição do fun-
cionário ou papel de liderança anterior em qualquer distrito, 
conferência anual, ou na junta, agência, comité, comissão, 
conselho ou escritório, para um período de reflexão de prece 
sobre sua vontade em continuar o seu compromisso aos seus 
votos de aliança com Deus e com a Igreja Metodista Unida. 
Se for conseguida uma resolução, será assinado um acordo 
escrito, afirmando tal resolução, incluindo quaisquer termos 
e condições pelas mesmas pessoas que assinaram o acordo 
escrito indicando o processo, e concordarão sobre quaisquer 
assuntos a serem divulgados a terceiros. Se uma resolução 
resultar numa alteração do estado ministerial, o acordo 
de divulgação não irá evitar as divulgações Disciplinares 
necessárias para readmissão. A declaração por escrito a 
confirmar tal resolução deverá ser dado ao bispo para novas 
acções para implementar o acordo, se existir. Se o processo 
não resultar em resolução, a questão deve ser novamente en-
caminhada para a comissão. 

Justificação:
Esta é a única ofensa pela qual houve um padrão recen-

te difundido do processo de “resolução justa” sendo abusa-
do para efectivamente permitir uma abertura em nossa nor-
ma Disciplinar moral, bíblica, compassiva pela qual alguns 
bispos pessoalmente discordam. Preserva o direito do clero 
ao julgamento sem precisar de julgamentos por responsabi-
lidade.

¶2711 .3 .

Número da petição: 60809-JA-¶2711.3-G; Dorsey, Mason - 
Pembroke Pines, FL, EUA.

Consequências

Adicionar novo parágrafo:
¶ 2711.3.2
No caso quando o respondente é acusado por conduzir 

uma cerimónia que celebra uma união homossexual ou onde 
o respondente é acusado de desempenhar um casamento do 
mesmo sexo, as seguintes consequências serão aplicadas após 
um julgamento da igreja:

 a) se o respondente for um bispo, aquele membro clero 
retornará à sua conferência anual de onde ele foi eleito bispo 

por indicação perante a conclusão de uma suspensão de seis 
(6) meses com suspensão de todos acessos ao salário, fun-
dos de educação continuada, fundos de reembolso, seguro de 
saúde, e pagamentos de aposentações. Além disso, caso este 
ex-bispo conduzir futuras celebrações de uniões homossexu-
ais ou desempenhar cerimónias de casamento do mesmo sexo 
e for considerado culpado por qualquer uma das práticas por 
um processo de resolução ou por julgamento da igreja, ocor-
rerão seguintes consequências:

 Primeira infração—seis (6) meses de suspensão das 
obrigações ministeriais, suspensão do salário durante seis 
(6) meses, retenção da conta de reembolso e acesso ao fun-
do de educação continuada durante estes seis (6) meses, mas 
o membro do clero poderá receber os benefícios pastorais/
subsídio de alojamento, pagamento do seguro de saúde pela 
igreja, e pagamentos de aposentação por parte da igreja. 

 Segunda infracção—suspensão imediata das ordens dos 
presbíteros ao bispo residente e término da afiliação com a 
conferência anual. Se apropriado, o membro do clero poderá 
receber o acerto dos benefícios de aposentação mas não o 
pagamento do seguro de saúde da reforma, tampouco aloja-
mento oferecido pela conferência aos reformados com boa 
reputação.

 b) se o respondente for um presbítero, diácono ou pres-
bítero diácono comissionado, Primeira infração—sessenta 
(60) dias de suspensão das obrigações ministeriais, suspensão 
do salário durante sessenta (60) dias, retenção da conta de 
reembolso e acesso ao fundo de educação continuada duran-
te estes sessenta (60) dias, mas o membro do clero poderá 
receber os benefícios pastorais/subsídio de alojamento, pag-
amento do seguro de saúde pela igreja, e pagamentos de apo-
sentação por parte da igreja 

 Segunda infração—seis (6) meses de suspensão das 
obrigações ministeriais, suspensão do salário durante seis (6) 
meses, retenção da conta de reembolso e acesso ao fundo de 
educação continuada durante estes 6 meses, mas o membro 
do clero poderá receber os benefícios pastorais/subsídio de 
alojamento, pagamento do seguro de saúde pela igreja, e pag-
amentos de aposentação por parte da igreja 

 Terceira infracção—suspensão imediata das ordens dos 
presbíteros ao bispo residente e término da afiliação com a 
conferência anual. Se apropriado, o membro do clero poderá 
receber o acerto dos benefícios de aposentação mas não o 
pagamento do seguro de saúde da reforma, tampouco aloja-
mento oferecido pela conferência aos reformados com boa 
reputação.

 c) Caso o bispo residente não observe os cursos de 
punição para o respondente considerado culpado por celebrar 
uniões homossexuais ou desempenhar casamentos do mes-
mo sexo, este membro do clero será referido ao presidente 
ou à secretária do Colegiado de Bispos para um processo de 
resolução justa ou para um julgamento pela igreja. Caso o 
bispo residente seja considerado culpado por não observar 
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as consequências do respondente que conduz uma cerimónia 
que celebre uma união homossexual ou um respondente que 
desempenhe um casamento do mesmo sexo, este bispo será 
retirado do ofício e retornará à sua conferência anual para in-
dicação.

Justificação:
Considerando que um grande conflito é gerado toda vez 

que existe um julgamento da igreja de denúncia a envolver 
um membro do clero a conduzir uma cerimónia a envolver um 
casal homossexual, esta seria uma política uniforme para toda 
a Igreja que é compreendida por todos e seguida por todos, 
minimizando, assim, este conflito. Também . . .

¶2711 .3 .

Número da petição: 60810-JA-¶2711.3-G; Dragonette, Karin 
- Reynoldsburg, OH, EUA.

Pena obrigatória

¶ 2711 . Poder do Tribunal
3. Penalizações—Se o julgamento resultar em acusação. 

Podem ser ouvidos testemunhos e argumentos adicionais pelo 
conselho apresentado relativamente sobre o que a penalização 
deve ser. O tribunal deverá determinar a penalização, que deve 
requerer o voto de pelo menos sete membros. O tribunal terá 
o poder de retirar o respondente do estado de membro pro-
fessante, terminar o estado de membro da conferência e/ou 
revogar as credenciais de estado de membro de conferência e/
ou ordenação ou consagração do respondente, suspender o re-
spondente do exercício das funções de secretaria ou determinar 
uma penalização inferior. Excepto, quando a condenação for 
pela condução das cerimónias que celebram uniões homossex-
uais, ou o desempenho de cerimónias de casamento do mesmo 
sexo sob ¶ 2702.1(b) ou (d), o tribunal não possui o poder para 
e poderá não determinar uma penalização inferior à seguinte:

a) Primera (1a) infracção—Um (1) ano de suspensão sem 
pagamento. 

b) Segunda (2a) infracção—Não menos do que o término 
do estado de membro da conferência e a revogação das cre-
denciais de licença, ordenação ou consagração.

A pena imposta pelo tribunal entrará imediatamente em 
vigor salvo indicação em contrário emanada pelo próprio tri-
bunal.

Justificação:
Determinar uma penalização inferior a uma suspensão 

para a primeira infracção ou não menos do que o término da 
conferência do estado de membro e/ou revogação do estado 
de membro da conferência e ordenação ou consagração em 
tais circunstâncias, incentiva o desafio aberto da ordem e dis-
ciplina da Igreja Metodista Unida.

R9999 .

Número da petição: 60796-JA-R9999-G; Lawrence, Jan - 
Oakton, VA, EUA para Foundry UMC - Washington, D.C.

Apoio para as pessoas LGBT

Adicionar a resolução ao Livro de Resoluções:
CONSIDERANDO QUE a Constituição da Igreja Meto-

dista Unida requer que pelo menos algumas partes da Igre-
ja Metodista Unida totalmente acolhedoras e afirmativas do 
amor de Deus para todas as pessoas lésbicas, gays, bissexuais 
e transgéneros (LGBT) de forma a parar o uso do Cristianis-
mo como uma desculpa ao assédio [bullying] e a violência 
contra as minorias sexuais e de género; e 

CONSIDERANDO QUE nossa conexão Metodista Uni-
da nos chama para tratar as diferenças de opiniões bem-in-
tencionadas, bem-fundamentadas com respeito mútuo (con-
forme esta resolução propõe) em vez de insistir no veredito 
único ou posição única que rejeita um ou o outro lado; e

CONSIDERANDO QUE, o Livro de Disciplina reflecte a 
compreensão de John Wesley que “todos devem seguir o que 
dita sua própria consciência”; AGORA 

SEJA, POR CONSEGUINTE, RESOLVIDO QUE OS 
MEMBROS DACONFERÊNCIA GERAL DA IGREJA 
METODISTA UNIDA de 2016, sejam fortemente encoraja-
dos a:

1. Apoiar os membros leigos LGBT que casam e consid-
erem evitar fazer denúncias contra os pastores que desempen-
ham os casamentos entre as minorias sexuais e de género, e

2. Considerem evitar o uso dos recursos Metodistas Uni-
dos para investigar ou reforçar a proibição de casamentos 
entre as minorias sexuais e do mesmo género, ou uso dos tri-
bunais da igreja, ou também em disciplinar o clero que de-
sempenham casamentos do mesmo sexo; e 

3. Considerem evitar o uso dos recursos Metodistas 
Unidos para investigar o género ou a orientação sexual de 
um ministro ou de um candidato ao ministério, e consid-
erem evitar o uso dos recursos Metodistas Unidos para re-
forçar a proibição da certificação de um candidato LGBT 
ao ministério, ou a proibição de uma ordenação de um 
ministro LGBT; e

Seja, por conseguinte, decidido que a CONFERÊNCIA 
GERAL de 2016 implore a todos os membros da Conexão da 
Igreja Metodista Unida a: 

1. Estar em ministério para com todas as pessoas, inde-
pendentemente de seu estado económico, raça, idade, etnia, 
género, sexualidade, incapacidade ou estado imigratório.

2. Endossar as mudanças propostas ao Livro de Disciplina  
e aos Princípios Sociais que permitem que questões relativas 
às pessoas LGBT sejam discernidas por membros individu-
ais, congregações, pastores, bispos, comités e conferências 
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através da obediência bíblica com a ajuda do Espírito Santo 
e a critério dos membros individuais, pastores, congregações, 
bispos, conferências e comités; e 

3. Endossar as mudanças propostas ao Livro de Disci-
plina e aos Princípios Sociais que permitem àqueles que não 
concordam uns com os outros com respeito à homossexuali-
dade e às pessoas LGBT a permanecerem dentro da conexão 
da Igreja Metodista Unida, incluindo, no mínimo, a retirada 
da linguagem excludente no Princípio Social ¶161.F; eliminar 
a proibição dos casamentos do mesmo sexo, Livro de Disci-
plina ¶341.6; eliminar a restrição do gasto de fundos, Livro de 
Disciplina ¶613.9; eliminar os casamentos do mesmo género 
como uma infracção punível, Livro de Disciplina ¶2702.1; 
eliminar a definição do casamento como entre um homem e 
uma mulher, Livro de Disciplina ¶161.B; e eliminar a proi-
bição da ordenação de homossexuais ou pessoas LGBT, Livro 
de Disciplina ¶304.3.

¶2500

Número da petição: 60811-LC-¶2500-G; Dragonette, Karin - 
Reynoldsburg, OH, EUA. 1 Petição similar

Desafiliação

Adicionar novo parágrafo 
¶ 2548 . Devolução da Carta da Igreja Local e Desafil-

iação por Motivo de Consciência—Uma igreja local pode de-
volver sua carta da Igreja Metodista Unida e desafiliar com 
base na declaração da igreja local que encontra-se em um 
conflito irreconciliável por motivos de consciência com as 
provisões do Livro de Disciplina da Igreja Metodista Unida 
sobre a prática da homossexualidade e a bênção das uniões 
homossexuais. Esta desafiliação requerirá:

a) O mínimo de noventa (90) dias para o estudo e o dis-
cernimento por parte da congregação

b) O voto afirmativo de dois-terços (66,7 por cento) dos 
membros professos da igreja presentes e a votarem durante 
uma  conferência devidamente convocada

c) Outras provisões do Livro de Disciplina não serão um 
proibição para tal desafiliação

Perante esta devolução e desafiliação, a igreja local de-
verá ser libertada das provisões de ¶2501 e deverá reter todos 
os direitos de sua propriedade e fundos, desde que dívidas 
sobre tal propriedade e outras dívidas pagáveis pela igreja lo-
cal sejam assumidas pela igreja local. No evento de tal acção 
proposta, o bispo, o gabinete, o junta da conferência anual dos 
curadores, e outros indivíduos apropriados da Igreja Meto-
dista Unida facilitarão a administração ordenada e atempada 
deste processo.

[Renumerar os parágrafos seguintes ao ¶¶ 2548-2551 ex-
istente.]

Justificação:
Uma aliança cumprida somente por estruturas legais não 

pode ter força moral ou coerência espiritual necessária para a 
verdadeira unidade em Cristo ou na igreja. Nossa aliança não 
deve ser cumprida somente por cláusulas de confiança e pro-
gramas de aposentação, mas pela vontade em caminharmos 
juntos e vivenciar inteiramente a aliança . . .

¶2500 .

Número da petição: 60812-LC-¶2500-G; Graves, Russ - 
Melbourne, FL, EUA. 9 Petições similares

Desafiliação

Adicionar novo ¶ 2548 conforme a seguir:
¶ 2548 . Devolução da Carta da Igreja Local e Desafil-

iação por Motivo de Consciência—Devido a um conflito ac-
tual profundo com relação à posição da igreja sobre a prática 
da homossexualidade e a bênção das uniões homossexuais, 
uma igreja local pode devolver sua carta da Igreja Metodis-
ta Unida e desafiliar com base na declaração da igreja local 
que por motivos de consciência, testemunho ou missão, pode 
melhor servir a Cristo e seu reino não estando afiliado com a 
Igreja Metodista Unida e sua conferência anual. Esta desafil-
iação requerirá:

a) O mínimo de noventa (90) dias para o estudo e o dis-
cernimento por parte da congregação

b) O voto afirmativo de dois-terços (66,7 por cento) dos 
membros professos da igreja presentes e a votarem durante 
uma  conferência devidamente convocada

c) Re-pagamento à conferência anual de qualquer valor 
investido pela conferência nesta igreja local através de sub-
sídios ou empréstimos nos últimos cinco (5) anos. O valor a 
ser pago deverá incluir os pagamento feitos ao clero da igre-
ja local pela conferência anual, tais como apoio aos salários, 
mas não deverá incluir subsídios para fornecer o seguro de 
saúde. 

d) Pagamento à conferência anual das repartições inte-
grais do ano actual e um valor adicional igual a duas vezes as 
repartições do ano actual

e) Outras provisões do Livro de Disciplina não serão um 
proibição para tal desafiliação. 

Perante esta devolução e desafiliação, a igreja local de-
verá ser libertada das provisões de ¶ 2501 e deverá reter todos 
os direitos de sua propriedade e fundos, desde que dívidas 
sobre tal propriedade e outras dívidas pagáveis pela igreja lo-
cal sejam assumidas pela igreja local. No evento de tal desa-
filiação proposta, o bispo, o gabinete, o junta da conferência 
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anual dos curadores, e outros indivíduos apropriados da Ig-
reja Metodista Unida facilitarão a administração ordenada e 
atempada deste processo.

[Renumerar os parágrafos seguintes ao ¶¶ 2548-2551 ex-
istente.]

Justificação:
Apesar dos esforços em preservar a unidade da Igreja, 

persistem algumas diferenças irreconciliáveis sobre a prática 
da homossexualidade. A Igreja precisa valorizar as consciên-
cias do nosso povo e oferecer uma forma honrada para aque-
les cujas consciências são violadas para a desafiliação sem a 
perda de propriedade e na forma de afirmação do ministério. 
Para . . .

¶20 .

Número da petição: 60802-MH-¶20-C-G; Lomperis, John 
S.A. - Valparaiso, IN, EUA.

Infracções automáticas

Emendar o Livro de Disciplina  ¶ 20 conforme a seguir:
¶ 20 . Article IV .—A Conferência Geral não poderá 

acabar com os privilégios de nosso clero sobre o direito ao 
julgamento por um comité e um recurso; tampouco poderá 
acabar com os privilégios de nossos membros sobre o direito 
ao julgamento perante a igreja, ou um comité, e de um recur-
so.14 Isto não se aplicará aos casos do clero que admitem ao 
seu bispo, ou o bispo a supervisionar uma denúncia relevante 
directamente contra eles, de ter conduzido uma cerimónia 
a celebrar uma união homossexual ou desempenhado uma 
cerimónia de casamento do mesmo sexo. Nestes caso, as in-
fracções automáticas deverão ser aplicadas. 

Justificação:
Actualmente, uma pequena minoria do clero que rompe 

a aliança tem abusado do nosso longo sistema de respons-
abilização para utilizar a ameaça dos custos de julgamentos 
da igreja para evitar a responsabilização grave para esta in-
fracção. Isto permitiria um processo mais eficaz, eficiente e 
finalmente, menos doloroso do que os julgamentos. 

¶341 .6 .

Número da petição: 60787-MH-¶341.6-G; Beard, Janet 
- Minneapolis, MN, EUA para a Conferência Anual de 
Minnesota. Jensen, Diane - Ft. Calhoun, NE, EUA para a 
Conferência Anual de Great Plains. Nakanishi, Leanne - 
Pasadena, CA, EUA para a Conferência Anual da Califórnia-
Pacífico. Ryder, Jack E. - LaGrange Park, IL, EUA para 
a Conferência Anual de Illinois do Norte. 999 Petições 
similares

Eliminação

Apagar ¶341.6.
Cerimónias que celebrem uniões homossexuais não serão 

realizadas pelos nossos ministros e não serão realizadas nas 
nossas igrejas.

Justificação:
O clero MU não deve ser requisitado, mas autorizado 

para oficializar os serviços do casamento Cristão à todos os 
casais preparados, independentemente de sua orientação sex-
ual. A proibição actual coloca alguns cleros MU em posições 
de violação de suas integridades ministeriais, consciência 
Cristã, chamado pastoral, ao negar aos casais do mesmo sexo 
a oportunidade de casarem em suas igrejas.

¶341 .6 .

Número da petição: 60788-MH-¶341.6-G; .Barker, Amy 
Valdez - Chicago, IL, EUA para a Mesa Conexional. 
Buchner, Gregory L. - Grand Rapids, MI, EUA para a 
Conferência Anual de Michigan Oeste. Sachen, Kristin L. - 
Cidade de Nevada, CA, EUA para a Conferência Anual de 
Califórnia-Nevada. 7 Petições similares

Uma terceira via - Retirar a proibição

Emendar ¶ 341.6 conforme indicado a seguir:
¶341.6. Cerimónias que celebrem uniões homossexu-

ais não serão realizadas pelos nossos ministros e não serão 
conduzidas em nossas igrejas casamentos entre duas pessoas 
comprometidas uma com a outra conforme ¶161.B podem ser 
realizadas pelos pastores da Igreja Metodista e outras pessoas 
autorizadas no Livro de Disciplina somente com o seguimen-
to do processo conforme ¶340.2.a)(3)(a).

Justificação:
Esta mudança acaba com os julgamentos da Igreja 

sobre a homossexualidade, e retém a autoridade da con-
ferência anual em discernir a adequação para ordenação. 
Os bispos retêm a autoridade para as nomeações. O clero e 
as igrejas locais continuarão a ter o direito à consulta nos 
processos de indicação. O clero determinará quem deve 
casar com quem.

¶341 .6 .

Número da petição: 60789-MH-¶341.6-G; Perez, Lyssette N. 
- Rockaway, NJ, EUA para a IMU da Equipa dos Ministérios 
de Reconciliação Rockaways.

Conduta não autorizada

¶341.6. Cerimónias que celebrem uniões homossexu-
ais não serão realizadas pelos nossos ministros e não serão 
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realizadas nas nossas igrejas. Em locais onde o casamento 
do mesmo sexo é legalizado, pastores e igrejas locais estão 
autorizados a conduzir estas cerimónias, em concordância 
com suas consciências e crenças estabelecidas. Nenhum pas-
tor pode ser forçado a conduzir uma cerimónia destas contra 
sua consciência e crenças. E nenhuma igreja local pode ser  
forçada a conduzir uma cerimónia destas contra sua consciên-
cia declarada conforme oficialmente aprovada pelo órgão de 
governo adequado.

¶341 .6 .

Número da petição: 60790-MH-¶341.6-G; Beard, Janet 
- Minneapolis, MN, EUA para a Conferência Anual de 
Minnesota.

Conduta não autorizada

Emendar ¶341.6 do Livro de Disciplina ao adicionar o 
seguinte ao texto existente:

¶341.6. Cerimónias que celebrem uniões homossexuais 
não serão realizadas pelos nossos ministros e não serão real-
izadas nas nossas igrejas, excepto onde autorizado por voto 
na conferência anual onde o membro do clero está designa-
do ou onde a igreja estiver localizada; ou por dois terços dos 
votos na conferência da igreja onde o membro do clero está 
designado.

Justificação:
Nossos Princípios Sociais nos imploram “a não rejeitar 

rejeitar ou condenar os membros e amigos gays e lésbicas” e 
nos comprometem “a estar em ministério para e com todas as 
pessoas”. Muitos pastores e congregações acreditam que este 
ministério inclui oferecer bênçãos aos relacionamentos sérios 
do mesmo sexo, e onde legalizado, o casamento do mesmo 
sexo.

¶341 .6 .

Número da petição: 60791-MH-¶341.6-G; Barker, Jill - 
Washington, DC, EUA.

Conduta não autorizada

Emendar ¶ 341.6:
¶341.6 Conduta não autorizadaCerimónias que celebrem 

uniões homossexuais não serão realizadas pelos nossos min-
istros e não serão realizadas nas nossas igrejas. Não obstante 
o referido, nas jurisdições civis onde casais homossexuais ob-
tiveram o direito ao casamento ou união civil, as cerimónias a 
celebrarem estes casamentos ou uniões podem ser conduzidas 
em nossas igrejas e por nossos ministros, sendo a decisão de 
direito e responsabilidade do pastor.

Justificação:
Numa sociedade civil democrática as autoridades defi-

nem os direitos civis dos cidadãos. Somos uma igreja global 
e reconhecemos que as leis seculares diferem com relação ao 
casamento. Estas diferenças têm um impacto na nossa igre-
ja. Esta abordagem moderada permite os pastores a opção de 
desempenhar cerimónias onde é legalizado, se assim eles es-
colherem.

¶341 .6 .

Número da petição: 60792-MH-¶341.6-G; Tyler, Linda S. - 
Conway, AR, EUA. 4 Petições similares

Conduta não autorizada

Emendar ¶ 341.6:
 Cerimónias que celebrem uniões homossexuais não 

serão realizadas pelos nossos ministros e não serão re-
alizadas nas nossas igrejas. Um membro do clero pode, 
mas não é obrigado a tal, desempenhar uma cerimónia 
de casamento ou uma cerimónia de união civil para pes-
soas do mesmo género cujo casamento ou união civil é 
permitido por lei na jurisdição secular onde a cerimónia 
é conduzida.

Justificação:
Esta emenda apaga a linguagem do ¶ 341.6 actual e sub-

stitui com uma linguagem que permite a um membro do clero 
desempenhar uma cerimónia de casamento entre pessoas do 
mesmo género se o casamento ou a união civil for permitido 
na jurisdição onde a cerimónia é conduzida. 

¶341 .6 .

Número de petição: 60906-MH-¶341.6-G; Hodge, Jeff - 
Syracuse, NY, EUA para a Conferência Anual da Alta de 
Nova Iorque.

Conduta não autorizada

Alterar o ¶ 341.6 conforme se segue:
As cerimónias de celebração de uniões homossexuais 

não serão oficiadas pelos nossos ministros nem realizadas 
nas nossas igrejas., excepto nas jurisdições ou conferências 
centrais que tenham determinado que tal celebração pode ser 
oficiada pelos ministros dessa jurisdição ou conferência cen-
tral e/ou ser realizada nas igrejas dentro dessa jurisdição ou 
conferência central.

Sem prejuízo do disposto, um ministro não será obriga-
do a celebrar uniões homossexuais ou cerimónias de casa-
mento entre pessoas do mesmo sexo simplesmente por estar 
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a servir uma igreja situada numa jurisdição ou conferência 
central que tenha permitido tal celebração pelos respectivos 
ministros.

Justificação:
As divisões profundas relativamente à possibilidade 

de os ministros terem permissão para oficiar cerimónias 
de celebração de uniões homossexuais e casamentos entre 
pessoas do mesmo sexo ou de estas cerimónias serem per-
mitidas nas instalações da igreja são claramente demon-
stradas pelo número crescente de incidentes de desobe-
diência eclesiástica resultantes em julgamentos públicos 
e desvio de recursos

¶363 .1 .

Número da petição: 60803-MH-¶363.1-G; Lomperis, John 
S.A. - Valparaiso, IN, EUA.

Infracções automáticas

Emendar Livro de Disciplina ¶ 363.1 ao adicionar uma 
nova secção depois de ¶ 363.1a, ¶ 363.1b, e reorganizar as 
letras das secções a seguir:

b) Infracções automáticas para uniões reconhecidas do 
mesmo sexo—outras provisões do Livro de Disciplina não ob-
stante, quando a denúncia é baseada na alegação da má con-
dução específica de um membro do clero tendo realizado a 
cerimónia a celebrar a união homossexual ou tendo realizado 
um casamento do mesmo sexo (¶ 2702.1b) nos últimos seis 
anos, este processo separado será seguido: 

 (1) Ao receber a denúncia formal, o bispo ou o represen-
tante do bispo deverá, atempadamente, solicitar directamente 
à pessoa contra quem a denúncia está a ser feita, uma breve 
declaração por escrito simplesmente a confirmar ou a negar 
se ele ou ela de facto realizou a cerimónia Disciplinarmente 
proibida em questão. Em quaisquer reuniões relacionadas à 
este processo, tanto a pessoa denunciada e a pessoa a denun-
ciar podem escolher outra pessoa para acompanhá-la com di-
reito de voz.

 (2) Durante todo o processo, a denúncia será tratada 
como uma alegação, ou como alegações até que a pessoa 
contra quem a denúncia foi feita entregue por escrito a con-
firmação de ter realizado a alegada cerimónia proibida ou 
até trinta dias terem passado desde que ele ou ela recebeu a 
solicitação de confirmação ou negação por parte do bispo, e 
escolheu dar a resposta.

 (3) Se a pessoa denunciada apresentar a reposta escrita 
ao bispo na solicitação inicial a confirmar ter cometido a in-
fracção punível em questão, entao a resposta de supervisão 

ordinária conforme delineada no início de¶363.1c abaixo de-
ver;a ser seguida conforme delineada abaixo. 

(4) Se o membro do clero denunciado efectuou uma 
admissão da realização da cerimónia disciplinar proibida 
em questão, ou escolheu não responder dentro de trinta 
dias após o recebimento da solicitação sobre a confir-
mação ou negação da ofensa, então ele ou ela deverá ser 
considerado culpado de ter partido a aliança com a Igreja 
Metodista Unida.

(5) Se a ficha do membro do clero indicar que ele ou ela já 
foi anteriormente punido de acordo com este processo, então 
a punição que o bispo impuser será o término da conferência 
do estado de membro e a revogação das credenciais da con-
ferência do estado de membro, comissionamento, ordenação 
ou consagração do membro do clero. Senão, o bispo deverá 
suspender a parte culpada de todas as funções ministeriais, 
e das nomeações da igreja local, agência geral, ou posto de 
nível do gabinete, sem salário, durante um período não infe-
rior a um ano. 

(6) A duração precisa desta suspensão ficará à critério do 
bispo, desde que não seja inferior a um ano inteiro e não ul-
trapasse mais do que três anos inteiros. Não haverá direito à 
apelação por tal punição. Um registo desta punição deverá ser 
colocada na ficha do membro do clero. 

 (7) Sessenta dias antes da conclusão de tal suspensão, 
o bispo deverá contactar o membro do clero suspenso, tan-
to diretamente ou através de seu representante, para solicitar 
uma declaração por escrito a prometer não realizar tais cer-
imónias no futuro, desde que assim fazer implicará em in-
fracção punível sob a convenção comunal da Igreja conforme 
expressado em nosso  Livro de Disciplina. Se o membro do 
clero suspeito não fizer tal promessa por escrito, o bispo ter-
minará permanentemente o seu estado de clero na conclusão 
do período de suspensão. 

 (5) Todo o processo, conforme delineado acima, deverá 
ser executado de forma atempada, com atenção à comuni-
cação a todas as partes no processo. Mediante a determinação 
do bispo, pessoas com qualificações e experiência em aval-
iação, intervenção ou cura poderão ser seleccionadaa para 
apoiar este processo. O bispo pode também consultar o comi-
té de relações pastor-igrejado para pastores, o comité do dis-
trito em superintendência para superintendentes de distrito, 
o comité de pessoal adequado ou outras pessoas que possam 
ser úteis. 

 (6) Quando este processo especial para a infracção 
específica de realização de cerimónia a celebrar uma 
união homossexual ou uma cerimónia de casamento do 
mesmo sexo for iniciado, o bispo notificará o presidente 
da Junta do Ministério Ordenado que uma denúncia foi 
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feita, dará o nome do membro do clero, a natureza geral da 
denúncia, cada resposta da pessoa denunciada feita peran-
te a solicitação conforme observado acima, e um resumo 
das acções subsequentes do próprio bispo ao implementar 
este processo. 

Justificação:
Isto diminuirá de forma eficiente nossa confiança em jul-

gamentos relativos à responsabilização de convénio. Evita que 
único ministro detenha a conferência inteira refém com um ju-
lgamento desnecessário e caro. Existe somente uma infracção 
punível para qual existe um movimento minoritário perturba-
dor para quebrar a integridade de nosso convénio conexional.

¶363 .1d .

Número da petição: 60804-MH-¶363.1c-G; Dietz, Peter - 
Thornton, PA, EUA para o Comité de Acção Social IMU de 
Bethlehem. 3 Petições similares

Resoluções justas

Emendar o Livro de Disciplina ¶ 363.1(c ) conforme a 
seguir:

 c) Resolução Justa— A resposta de supervisão pode in-
cluir um processo que procura uma resolução justa nas quais 
as partes são assistidas por facilitador(es) ou mediador(es) 
formados terceiro(s) e imparciais, na obtenção de um acordo 
satisfatório para todas as partes.69 Se o bispo escolher iniciar 
uma tentativa mediada para chegar a uma resolução justa, en-
tão o bispo, a pessoa que faz a denúncia, a pessoa acusada, e 
outras pessoas adequadas devem preencher um contrato escri-
to que delinea o processo, incluindo quaisquer acordos sobre 
confidencialidade. Um processo que procure uma resolução 
justa pode ter início em qualquer altura num processo de su-
pervisão, de denúncia ou judicial. Quando a denúncia é ba-
seada em uma alegação de uma má conduta específica de um 
membro do clero tendo realizado uma cerimónia a celebrar 
uma união homossexual ou tendo realizado uma cerimónia de 
casamento do mesmo sexo (¶2702.1[b]) dentro do estatuto de 
limitações, e o membro do clero contra quem a denúncia foi 
feita reconhece ao bispo supervisor, dentro do curso do pro-
cesso de busca de uma resolução justa, que ele ou ela de facto 
realizou ou desempenhou a cerimónia em em questão, então 
qualquer resolução justa da denúncia alcançada em qualquer 
fase do processo deve incluir o membro do clero sendo sus-
penso sem pagamento, durante não menos do que um ano, de 
todas as obrigações e funções ministeriais, incluindo o esta-
do de membro, posição do funcionário ou papel de liderança 
anterior em qualquer distrito, conferência anual, ou na junta, 
agência, comité, comissão, conselho ou escritório, para um 
período de reflexão de prece sobre sua vontade em continu-
ar o seu compromisso aos seus votos de aliança com Deus e 
com a Igreja Metodista Unida. Se a resolução for alcançada, 
uma declaração por escrito da resolução, incluindo quaisquer 

termos e condições, será assinada pelas partes e as partes de-
verão chegar a acordo sobre quaisquer assuntos divulgados a 
terceiros. Uma resolução justa acordada por todas as partes 
deverá ser a disposição final da denúncia relacionada. 

Justificação:
Esta é a única ofensa pela qual houve um padrão recen-

te difundido do processo de “resolução justa” sendo abusa-
do para efectivamente permitir uma abertura em nossa nor-
ma Disciplinar moral, bíblica, compassiva pela qual alguns 
bispos pessoalmente discordam. Preserva o direito do clero 
ao julgamento sem precisar de julgamentos por responsabi-
lidade.

¶413 .3c .

Número da petição: 60805-MH-¶413.3c-G; Dietz, Peter - 
Thornton, PA, EUA para o Comité de Acção Social IMU de 
Bethlehem. 3 Petições similares

Queixas Contra Bispos

Emendar o Livro de Disciplina ¶ 413.3c ) conforme a se-
guir:

 ¶413 . Queixas Contra Bispos 
. . .
3. A resposta supervisora pode incluir um processo que 

busca uma resolução justa onde as partes podem ser assistidas 
por um facilitador ou mediador imparcial formado, para che-
garem a um acordo satisfatório para todas as partes. (Consul-
tar ¶ 363.1b, c.) As pessoas adequadas, incluindo o presidente 
do Colegiado de Bispos, ou a secretária se a denúncia envolv-
er o presidente, devem estabelecer um acordo por escrito de-
lineando este processo, incluindo quaisquer acordos relativos 
à confidencialidade. Se for conseguida uma resolução, um 
acordo escrito da resolução, incluindo termos e condições, 
será assinado pelas partes e as partes irão acordar quaisquer 
assuntos a serem divulgados a terceiros. Tal declaração da 
resolução por escrito deverá ser entregue à pessoa encarre-
gada deste estágio do processo para outras medidas consis-
tentes com o acordo. Quando a denúncia é baseada em uma 
alegação de uma má conduta específica de um bispo tendo re-
alizado uma cerimónia a celebrar uma união homossexual ou 
tendo realizado uma cerimónia de casamento do mesmo sexo 
(¶ 2702.1[b]) dentro do estatuto de limitações, e o bispo con-
tra quem a denúncia foi feita reconhece ao bispo supervisor, 
dentro do curso do processo de busca de uma resolução justa, 
que ele ou ela de facto realizou ou desempenhou a cerimónia 
em em questão, então qualquer resolução justa da denúncia 
alcançada em qualquer fase do processo deve incluir o bis-
po sendo suspenso sem salário, durante não menos do que 
um ano, de todas as obrigações e funções ministeriais epis-
copais, incluindo o estado de membro ou papel de liderança 
anterior em qualquer junta geral da igreja, agência, comité 
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ou comissão, para um período de reflexão de prece sobre sua 
vontade em continuar o seu compromisso aos seus votos de 
aliança com Deus e com a Igreja Metodista Unida. 

Justificação:
Esta é a única ofensa pela qual houve um padrão recen-

te difundido do processo de “resolução justa” sendo abusa-
do para efectivamente permitir uma abertura em nossa nor-
ma Disciplinar moral, bíblica, compassiva pela qual alguns 
bispos pessoalmente discordam. Preserva o direito do clero 
ao julgamento sem precisar de julgamentos por responsabi-
lidade.

R9999 .

Número de petição: 60866-MH-R9999-G; Brooks, Lonnie 
D. - Anchorage, AK, EUA.

Casamento entre pessoas do mesmo sexo em 
Igrejas Metodistas Unidas

Inserir no Livro de Resoluções uma nova resolução con-
forme se segue:

LIDAR COM O CASAMENTO ENTRE PESSOAS DO 
MESMO SEXO EM IGREJAS METODISTAS UNIDAS

CONSIDERANDO QUE o Supremo Tribunal dos Es-
tados Unidos da América decidiu que os casamentos entre 
pessoas do mesmo sexo devem ser permitidos em todos os 
estados e territórios dos Estados Unidos;

CONSIDERANDO QUE, ao oficiar casamentos nos Es-
tados Unidos, o clero desempenha um duplo papel de agente 
do estado e ministro representante da Igreja;

CONSIDERANDO QUE existirão casos em que um 
clérigo da Igreja Metodista Unida se sentirá obrigado pelo seu 
compromisso de consciência com os princípios do evangelho 
a oferecer-se para oficiar um tal casamento ou a recusar-se a 
fazê-lo;

CONSIDERANDO QUE, em alguns desses casos, a 

igreja local onde o clérigo serve poderá não apoiar unanime-
mente a posição do pastor;

CONSIDERANDO QUE a autoridade da Igreja Metodis-
ta Unida recai sobretudo na decisão de cada pastor quanto aos 
casamentos a oficiar ou não, conforme disposto no ¶ 340.2.a)
(3)(a) do Livro de Disciplina de 2012, autoridade essa que 
não é comprometida nem condicionada pela autoridade legal 
de nenhuma jurisdição nos Estados Unidos, incluindo o Su-
premo Tribunal (¶ 2506.1);

CONSIDERANDO QUE cada pastor serve cada Igreja 
Metodista Unida por nomeação de um bispo (¶ 54); e

CONSIDERANDO QUE o bispo responsável pela no-
meação é obrigado a consultar o pastor proposto para no-
meação e a missão para o qual este é proposto para nomeação, 
consulta essa que não se trata de uma mera notificação  
(¶ 426);

Fica, portanto, resolvido, que a Igreja Metodista Unida 
incentiva cada uma das suas igrejas e os membros do cle-
ro que as servem a trabalhar em conjunto para resolver, at-
ravés de conferência sagrada, quaisquer divergências sobre 
a realização de casamentos ou cerimónias de união sagra-
da entre pessoas do mesmo sexo nas respectivas igrejas. A 
conferência sagrada deve ser entendida tal como foi descri-
ta pela Bispa Sally Dyck na sua obra seminal, Eight Princi-
ples of Holy Conferencing: A Study Guide for Churches and 
Groups (https://www.minnesotaumc.org/assets/uploads/doc 
uments/Holy_Conferencing_Study_Guide_2012.pdf, acesso 
a 08Jun15), e

Fica ainda resolvido que a Igreja Metodista Unida exorta 
os bispos e respectivos gabinetes a trabalhar com as comissões 
locais de relações pastor/paróquia para que possam considerar 
conjuntamente no processo de nomeação as preocupações da 
comunidade servida, da paróquia e dos pastores relativamente 
a casamentos e cerimónias de união sagrada entre pessoas do 
mesmo sexo conforme exigido para todas as demais questões 
com que temos de lidar enquanto membros da família huma-
na de Deus na correspondência dos dons, graça e vocação do 
pastor às necessidades, cultura e condição da missão.
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Preâmbulo

Palavras de Abertura 

Na madrugada do dia 29 de Novembro de 1864, a Cav-
alaria dos Estados Unidos atacou brutal e barbaramente ín-
dios Cheyenne e Arapaho, que sabiam estarem acampados 
pacificamente ao longo do Big Sandy River no Território do 
Colorado. Quase 200 pessoas, entre eles mulheres e crianças, 
foram mortas. Os dois homens mais responsáveis pelo ataque 
eram líderes poderosos e respeitados na Igreja Metodista 
Episcopal. Apesar da indignação pública e uma investigação 
do congresso declarando a batalha um “massacre”, a igreja 
defendeu as acções destes dois homens e nunca os puniu. 

Quase 150 anos depois, os descendentes tribais dos so-
breviventes do Massacre de Sand Creek convidaram os de-
scendentes Metodistas Unidos da Igreja Metodista Episcopal 
a conhecer a sua história e o papel devastador da Igreja na 
deslocação e extermínio dos povos Cheyenne e Arapaho. Ju-
Dee Anderson, líder do Comité dos Ministérios sobre Nativo 
Americanos na Primeira Igreja Metodista Unida de Sheridan, 
Wyoming, a trabalhar com representantes tribais, redigiu uma 
petição que foi adoptada pela Conferência Geral de 2012 da 
Igreja Metodista Unida intitulada “O Massacre de Sand Creek 
de 1864”. Apelava à “total divulgação do envolvimento e da 
influência no Massacre de Sand Creek de John M. Chiving-
ton, Governador Territorial John Evans, a Igreja Metodista 
como instituição e outros líderes sociais, políticos e religiosos 
proeminentes da altura.” 

A Equipa de Liderança de Justiça e Reconciliação do Con-
selho dos Bispos, presidida pelo Bispo Mike McKee, nomeou 
um Comité Consultor Conjunto de descendentes Cheyenne e 
Arapaho e líderes Metodistas Unidos para supervisionarem 
o projecto. As assembleias tiveram início com uma oração e 
uma refeição. Reunindo-se com honra e preocupação, cada 
um dos membros contribuiu para orientar o projecto mediante 
conversação profunda.

O Dr. Gary L. Roberts, um historiador respeitado do Oes-
te Americano e do Massacre de Sand Creek, foi o investigador 
e autor do relatório. O Dr. Roberts é um amigo dos descen-
dentes de Sand Creek, além de membro da Igreja Metodista 
Unida de Tifton, na Geórgia. Ninguém mais poderia investi-
gar tão convenientemente esta história e apresentá-la à Igreja 

como o Dr. Roberts, construindo uma ponte entre duas comu-
nidades que ele conhece e ama. O Dr. Alfred Day, Secretário 
Geral da Comissão Geral de Arquivos e História, deu apoio à 
investigação e suporte administrativo ao projecto. 

O Comité Consultor Conjunto apresenta os resultados 
do trabalho do Dr. Roberts ao Conselho dos Bispos, que por 
sua vez o apresenta como Relembrando o Massacre de Sand 
Creek:  uma revisão história do envolvimento, influência e 
resposta metodista um relatório para a Conferência Geral de 
2016 da Igreja Metodista Unida. 

À medida que ler os registos amargos do ataque, convid-
amo-lo a recordar e a honrar as vítimas do Massacre de Sand 
Creek e de todos aqueles que sofreram e morreram em tantas 
terras às mãos dos cristãos, quando trouxeram morte quando 
deveriam ter cuidado da vida. Não há forma de desfazer o 
mal que foi feito em Sand Creek. Esperamos que, ao sermos 
confrontados com a verdade do passado, isso abra caminho 
para compreender e sarar as feridas entre os povos Cheyenne 
e Arapaho assim como dos Metodistas. 

Este relatório fala dos Metodistas que se afastaram do 
“caminho da vida” de Jesus Cristo. Mostra como a Bíblia, o 
ensinamento cristão e um desejo de “salvar vidas”, quando 
não guiado pelo amor de Deus e o próximo, pode esmagar 
pessoas e culturas. Com este relatório colocamos à igreja es-
tas urgentes e assombrosas questões:  

• Como foi possível seguidores de Jesus agirem sem o 
mínimo cuidado pela vida humana e pela dignidade?  

• Como é que hoje em dia a Igreja Metodista Unida en-
sina os seguidores de Jesus Cristo a amar e a respeitar 
todas as pessoas?  

• Como sara os traumas geracionais resultantes destes e 
de outros actos de atrocidades contra os Povos Nativos?

   
  

Elaine JW Stanovsky
Bispo da Mountain Sky Area da Igreja Metodista Unida
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Conselho dos Bispos

Massacre de Sand Creek de 1864

A Conferência Geral de 2012 da Igreja Metodista Unida 
declara reconhecer totalmente a Tribo Cheyenne do Norte de 
Montana, e as tribos Cheyenne e Arapaho de Oklahoma, e 
os Arapaho do Norte de Wyoming como tribos federalmente 
reconhecidas, conforme referido no Tratado de Little Arkan-
sas de 1865 com o Governo dos E.U.A., como representantes 
oficiais no que se refere ao Massacre de Sand Creek. 

A Conferência Geral de 2012 da Igreja Metodista Uni-
da através do Conselho dos Bispos e das respectivas juntas 
e agências consultará e apoiará os esforços em relação à 
preservação, repatriações, cura, sensibilização, investigação, 
educação e reparações com a Tribo Cheyenne do Norte de 
Montana, tribos Cheyenne e Arapaho de Oklahoma e a Tribo 
dos Arapaho do Norte e seus oficiais representantes tribais 

para o Massacre de Sand Creek de 29 de Novembro de 1864. 
A Conferência Geral de 2012 da Igreja Metodista Uni-

da através do Conselho dos Bispos e da Comissão Geral de 
Arquivos e História autorizará a investigação por uma equi-
pa conjunta incluindo uma entidade independente e fará to-
tal e completa divulgação da influência do envolvimento no 
Massacre de Sand Creek de John M. Chivington, Governador 
Territorial John Evans, a Igreja Metodista Unida como insti-
tuição, assim como de outros líderes sociais, políticos e reli-
giosos proeminentes da altura, e reportará as suas conclusões 
à Conferência Geral de 2016. 

A Igreja Metodista Unida apoiará e participará na 
devolução às “Tribos” de quaisquer artefactos ou rema-
nescentes relacionados com o Massacre de Sand Creek. 
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oficiais das Tribos Cheyenne e Arapaho do Oklahoma, Joe 
Big Medicine, Cheyenne, e Henry Little Bird, Arapaho; Gail 
Ridgely dos Arapaho do Norte da Reserva de Wind River no 
Wyoming, e Otto Braided Hair dos Cheyennes do Norte em 
Montana (a quem já agradecemos acima), que nos contaram 
factos e deram os seus conselhos ao longo do desenvolvimen-
to deste projecto, estou grato pelas contribuições de Anthony 
A. “Al” Addison, Willard Gould, Ben Ridgely, Crawford L. 
White, Sr., Nelson P. White, Jacqueline White, Arapahos do 
Norte; Vanessa Braided Hair, Steve Brady, Jr., Norma Gour-
neau, Kaden Jeray (Walks Nice), Reginald Killsnight, Rich-
ard Littlebear, Mildred Red Cherries, Holda Roundstone, 
William Tall Bull, e Phillip White Man, Cheyennes do Norte; 
Max Bear, Eugene Black Bear, e Karen Little Coyote, Chey-
ennes do Sul; e Dale Hamilton, Arapahos do Sul.

Durante a preparação deste relatório, tive também a 
preciosa ajuda de colegas historiadores, entre eles David F. 
Halaas, ex-Historiador do Estado do Colorado, Consultor da 
Tribo Cheyenne do Norte, e amigo de muitos anos; Tom Mei-
er, historiador, Consultor dos Arapahos do Norte, e sempre 
um conselheiro cuidadoso e atento; Ari Kelman, autor de A 
Misplaced Massacre: Struggling Over the Memory of Sand 
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Creek, cuja obra premiada engrandeceu a minha perspectiva; 
Elliott West, autor de The Contested Plains, cujo pensamen-
to original me levou a ponderar sobre novas ideias; Henri-
etta Mann, historiadora e educadora dos Cheyennes do Sul, 
cujas opiniões tranquilas exigem respeito e reflexão; Jeff C. 
Campbell, investigador meticuloso de Sand Creek, autor de 
diversas publicações para o ‘Sand Creek Massacre National 
Historic Site’, e amigo; Craig Moore, Sand Creek Nation-
al Historic Site Ranger e estudante dedicado da genealogia 
dos Cheyennes e dos Arapahos; Gordon S. Chappel, Pacific 
Great Basin Support Office, National Park Service que par-
tilhou comigo as importantes cartas de Joseph A. Cramer; e 
Darius Salter, autor de uma futura biografia do Bispo Mat-
thew Simpson.  Estou grato igualmente aos membros do John 
Evans Study Committee, Northwestern University, e do John 
Evans Study Committee, University of Denver, cujos relatóri-
os críticos foram extremamente úteis para a elaboração deste 
trabalho.

Do mesmo modo, os meus agradecimentos ao pessoal da 
Área Episcopal de Mountain Sky e da Conferência de Rocky 
Mountain, sob a liderança da Bispo Stanovsky, infatigável no 
seu apoio em todas as fases do processo. Também generos-
os na ajuda que me prestaram foram Nancy Cox, Assistente 
Administrativa Executiva da Bispo Stanovsky, e Youngsook 
Charlene Kang, Director da Missão e do Ministério da Con-
ferência de Rocky Mountain. Outros líderes Metodistas Uni-
dos que deram o seu apoio e aconselhamento são Stephen J. 
Sidorak, Jr., Funcionário do Pessoal Ecuménico, Gabinete de 
Unidade Cristã e Relações Inter-Religiosas; Mary Ann Swen- 
son, Bispo Metodista Unida, Oficial Ecuménica, Conselho 
dos Bispos; Mike McKee, Bispo Metodista Unida, Equipa de 
Liderança da Justiça e Reconciliação; e Sally Dyck, Bispo 
Metodista Unida.

Uma referência e um agradecimento especial a JuDee 
Anderson e ao Ministério dos Nativos Americanos da Igreja 
Metodista Unida em Sheridan, Wyoming, que, em consulta 
com Steve Brady e Otto Braided Hair da Tribo Cheyenne do 
Norte, iniciaram a Petição 20760, Massacre de Sand Creek 
de 1864 (20760-IC-Non-Dis), promulgada a 20 de Abril de 
2012, na Conferência Geral em Tampa, Flórida.  

Este relatório está em grande dívida com a Comissão Ger-
al de Arquivos e História da Igreja Metodista Unida na Drew 
University, Madison, New Jersey. O projecto começou duran-
te o mandato de Robert J. Williams, como Secretário Geral 
do CGAH, e continuou com o seu sucessor, Alfred T. Day, 
III.  Ambos foram incansáveis na ajuda que me prestaram em 

nome da Comissão. L. Dale Patterson, Arquivista e Adminis-
trador de Registos, e Christopher J. Anderson, Supervisor das 
Colecções Especiais e Arquivos do CGAH, e respectivo pes-
soal, que me ajudaram a travar conhecimento com os recursos 
e as colecções Metodistas.  

O meu apreço vai ainda para o pessoal dos Arquivos 
Metodistas, Iliff School of Theology, Denver, Colorado; Kan-
sas Area United Methodist Archives; Baker University, Bald-
win City, Kansas; Sand Creek Massacre National Historic 
Site, Eads, Colorado; History Colorado, Denver, Colorado; 
Western History Collections, Denver Public Library, Denver, 
Colorado; Manuscript Division, Kansas State Historical So-
ciety, Topeka, Kansas; Huntington Library, San Marino, Cal-
ifórnia; Bancroft Library, University of California, Berkeley, 
Califórnia; Oklahoma Historical Society, Oklahoma City, 
Oklahoma; Yale Collection of Western Americana, Beinecke 
Library, Yale University, New Haven, Connecticut; Manu-
script Division, the Library of Congress, Washington, D.C.; e 
National Archives and Records Administration, Washington, 
D.C.

Apesar de não terem tido uma interveniência directa na 
elaboração deste relatório, seria negligência da minha parte 
se não expressasse os meus agradecimentos pelo contributo 
que que foi para o meu entendimento de Sand Creek por Ray-
mond G. Carey, antigo Professor de História da Universidade 
de Denver, e Michael Straight, autor falecido de A Very Small 
Remnant, um romance cujo tema é Sand Creek, que em con-
junto me ensinaram, há muitos anos atrás, a importância do 
equilíbrio na história, pela extensa e acessível correspondên-
cia que possuíam sobre o assunto e que tão generosamente 
partilharam comigo.  De igual modo, Robert M. Utley, How-
ard Roberts Lamar, o falecido Maxwell Brown, o falecido 
Arrell M. Gibson e o falecido Francis Paul Prucha, tanto nas 
suas obras publicadas, como no seu conselho tão paciente a 
um nível mais pessoal, que me inspiraram e mostraram exem-
plos, ensinando-me a reverenciar o estudo da história como 
uma missão especial para compreender a condição humana 
num espírito de humildade.  

Só posso esperar ter honrado a confiança que todos quan-
tos contribuíram para este esforço depositaram em mim, não 
esquecendo o Conselho dos Bispos, reconhecendo a minha 
responsabilidade pessoal, como autor principal, por quaisquer 
erros ou omissões que neste trabalho possam ser encontrados.
 
Gary L. Roberts
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Este mapa apresenta os territórios, as migrações e as reservas dos Cheyennes, assim como os locais de batalha do Século 
XIX e as cidades do Século XXI. Do Livro de anotações dos Índios Norte Americanos (Handbook of North American 
Indians), 13/2, ed. Raymond J. DeMaillie (Washington, DC: Smithsonian, 2001), fig. 1, p. 864. Utilizados mediante autor-
ização.
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Este mapa apresenta o local do território Arapaho por volta de 1800, o território Cheyenne e Arapaho em meados dos anos 1800, 
e as reservas. Do Livro de anotações dos Índios Norte Americanos (Handbook of North American Indians), 13/2, ed. Raymond J. 
DeMaillie (Washington, DC: Smithsonian, 2001), fig. 1, p. 841. Utilizados mediante autorização.
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Na altura, o Massacre de Sand Creek foi considerado um 
problema irrelevante, pouco mais do que um conflito quando 
comparado às grandes campanhas na Georgia, Tennessee e Vir-
ginia que estavam a progredir para um final nesse desolador 
mês de Novembro de 1864. Menos de 250 almas pereceram em 
Sand Creek, um valor baixo quando comparado com a carni-
ficina de Chickamauga e Petersburg. Comparativamente, Sand 
Creek foi pouco mais do que uma nota de rodapé na Guerra 
Civil. Ainda assim, por tudo isso, o caso Sand Creek obteve 
destaque nacional no Inverno de 1864-1865 e gerou uma con-
trovérsia que ainda gera acesos debates 150 anos mais tarde. 
Os problemas destacados por aquele dia sangrento não foram 
menos importantes do que as questões momentâneas na mente 
do público devido à “Marcha para o Mar” de Sherman.

O massacre de Sand Creek abordou questões mais ele-
mentares do que casas de plantação queimadas e civis desalo-
jados. Se a “guerra era o inferno”, como proclamou Sherman, 
em Sand Creek as forças demoníacas pareciam estar à sol-
ta de tal forma que a própria humanidade era a vítima. Essa 
era a acusação que chamou a atenção pública para a frontei-
ra do Colorado em 1865. Essa era a reivindicação que gerou 
acesos debates no Congresso, duas audiências congressionais 
e uma comissão militar. Os ocidentais negaram ruidosa e ar-
dentemente as acusações. Os reformadores consideraram as 
acusações como prova da falha da política dos Índios Ameri-
canos. Sand Creek lançou uma guerra que continuou durante 
mais de quinze anos. Só no primeiro ano, custou ao governo 
dos Estados Unidos 50 000 000 dólares.

Ali ocorreu uma tragédia americana que permanece um 
símbolo de um conflito entre o que os próprios americanos 
acreditavam ser e a realidade do que aconteceu aos Nativos na 
criação da nação. Os metodistas têm um papel especial nesta 
história em particular. O governador, cujas políticas levaram 
os Cheyennes e os Arapahos a Sand Creek, era um importante 
leigo Metodista. O oficial de comando que ordenou o ataque à 
vila de Sand Creek era um ministro Metodista. Talvez apenas 
fossem meras coincidências, mas a questão também se man-
tém de como a própria Igreja Episcopal Metodista respondeu 
ao que aconteceu em Sand Creek. Pode ser de alguma forma 
culpada pelo o que aconteceu?

Desde 1992, a Igreja Metodista Unida tentou resolver 
estas questões em resposta a várias iniciativas por parte dos 
Cheyennes e Arapahos e Metodistas preocupados. Através de 
pedidos de perdão e actos de arrependimento, foi solicitado 

à Igreja que respondesse, culminando assim na Conferência 
Geral de 2012 com um grande “Serviço de Arrependimento 
para a Cura de Relações com os Indígenas” e uma chamada 
para conferências e igrejas criarem relações mais fortes com 
os indígenas. Esta foi e tem sido uma grande iniciativa para 
muitas igrejas e conferências. Mas existia ainda uma preocu-
pação expressada pelos Cheyenne e Arapaho de que a igreja 
ainda não tinha resolvido questões de responsabilidade que 
lhes interessavam. Em resposta a estas preocupações, a 20 de 
Abril de 2012, na Conferência Geral de Tampa, na Flórida, 
a Petição 20760 Massacre de Sand Creek 1864 (20767-IC-
Non-Dis) passou por votação final da seguinte forma:

A Conferência Geral de 2012 da Igreja Metodista Unida 
reconhece deste modo a Tribo Cheyenne do Norte de Mon-
tana, e as Tribos Cheyenne e Arapaho de Oklahoma, e a Tribo 
Arapaho do Norte de Wyoming como Tribos federalmente 
reconhecidas como indicado no Tratado de Little Arkansas 
com o Governo dos Estados Unidos, como representantes ofi-
ciais relativamente ao Massacre de Sand Creek.

A Conferência Geral de 2012 da Igreja Metodista 
Unida, através do Conselho dos Bispos e as juntas e agên-
cias adequadas, irão consultar sobre e apoiar os esforços 
relativamente à preservação, repatriação, cura, conscien-
cialização, investigação, educação e reparações da Tribo 
Cheyenne do Norte de Montana, as Tribos Cheyenne e 
Arapaho de Oklahoma e a Tribo Arapaho do Norte de Wy-
oming e os seus Representantes Tribais oficiais do Massa-
cre de Sand Creek de 29 de Novembro de 1864.

A Conferência Geral de 2012 da Igreja Metodista Uni-
da através do Conselho dos Bispos e a Comissão Geral dos 
Arquivos e História irão autorizar a investigação através de 
uma equipa conjunta, incluindo um órgão independente e 
providenciar total divulgação do envolvimento e influência 
do Massacre de Sand Creek de John M. Chivington, Gover-
nador Territorial John Evans, a Igreja Metodista Unida como 
instituição e outros líderes proeminentes sociais, políticos e 
religiosos da altura e reportar à Conferência Geral de 2016.

A Igreja Metodista Unida irá apoiar e participar na 
devolução às “Tribos” de quaisquer artefactos ou restos 
Nativos relacionados com o Massacre de Sand Creek.

De acordo com o Parágrafo três desta petição, foi or-
ganizado um Comité Conjunto composto por ministros, 
leigos, historiadores e representantes tribais das Tribos 
Cheyenne e Arapaho do Oklahoma, a Tribo Arapaho 
do Norte no Wyoming e a Tribo Cheyenne do Norte em 

Introdução
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Montana. De modo a garantir que o estudo era verdadeira-
mente “independente”, o comité escolheu um historiador 
para escrever o relatório que investigou o envolvimento 
de John M. Chivington, John Evans, a Igreja Metodista e 
outros líderes proeminentes sociais, políticos e religiosos 
no Massacre de Sand Creek. O comité trabalhou em con-
sultoria com o autor na definição do âmbito do relatório, 
preocupações e questões a considerar.

Na criação deste relatório, foi necessário não só rever as 
vidas do Coronel Chivington e o Governador Evans e o pa-
pel da Igreja Metodista Episcopal, como também considerar 
um conjunto de tópicos relacionados e fundamentais inclu-
indo as raízes históricas do Massacre de Sand Creek, a abor-
dagem da Igreja aos Índios Americanos ao longo do tempo, 
as diferenças nos pontos de vista nas culturas Euro-Ameri-
cana e Nativa, as forças implicadas do que foi denominada 
a “expansão para oeste” dos Anglo-Americanos na América 
do Norte, as condições do século XIX, política federal e leis 
relativamente aos Nativo-Americanos, e as respostas da so-
ciedade caucasiana e Cheyenne e Arapaho ao acontecimento 
de Sand Creek. 

O método básico tem sido histórico, mas tem sido dada 
atenção a considerar outras formas de abordar o passado, 
uma vez que a história é, por definição, um conceito Oci-
dental. Foram realizados todos os esforços para criar um 
relatório equilibrado e justo na esperança de que os resulta-
dos fossem mais precisos e convincentes sem as influências 
do presentismo (usar os valores do presente para julgar o 
passado) e legalismo (defesa de um caso pré-determinado). 
Existiram algumas surpresas no processo que outras abor- 
dagens podiam ter deixado passar, e o amplo contexto den-
tro do qual o relatório foi escrito provou ser fundamental 
para as conclusões. 

Deverá ser destacado que a linguagem em si pode ser um 
problema. Certos termos são pejorativos quase por definição. 
A utilização dos termos como “hostis” ou “amigos”, por ex-
emplo, ou “squaw”, “buck”, “papoose”, “peles vermelhas” e 
“selvagem” são aqui confinados aos materiais citados, prin-
cipalmente de memórias e documentos históricos. Tais ter-
mos são pejorativos e transmitem desrespeito que o Comité 
quis evitar. Outras expressões, como “combatente Índio”, 
“amigos” e “hostis” foram também usados com cuidado e são 
habitualmente usados entre aspas. Alguns termos, tais como 
“salteadores” ou “incursão” podem também ser problemáti-
cos, apesar de no contexto militar, a palavra “pilhar” referir-se 
a uma forma legítima e específica de táctica militar. O Comité 
procurou evitar todas as evidências de idiomas pejorativos, 
excepto onde surge em documentos históricos e memórias e/

ou quando é usada para transmitir atitudes e valores das pes-
soas e tempos em estudo.

Uma área de preocupação mais difícil tem sido a uti-
lização relativamente à identificação adequada dos habi-
tantes originais do Hemisfério Ocidental. Isto tem gerado 
debate mesmo entre descendentes modernos dos habitantes 
originais. O termo “Índio” tem sido usado desde os dias de 
Colombo, derivado dos termos de “los Indios”, mas existem 
argumentos que questionam se o termo é proveniente de uma 
crença de que os habitantes que Colombo encontrou eram do 
sub-continente Asiático ou de uma referência por Colombo 
que identificava os habitantes como “En Dios”, “em Deus” ou 
“una gente in Dios”, as pessoas em Deus. O debate é princi-
palmente um debate do século XX acerca do termos mais re-
speitosos e adequados. Durante algum tempo, “Índio” deixou 
de ser utilizado pois era um termo generalizado que agrupava 
muitas pessoas diferentes numa única categoria. Também foi 
associado à utilização Anglo-Americana que tratava todos os 
Índios da mesma forma através de uma imagem única. 

O termo “Nativo-Americano” foi usado, em primeiro 
lugar, pelo governo dos Estados Unidos como uma categoria 
que se referia aos habitantes originais dos Estados Unidos. 
Outros termos, tais como “indígenas” e “primeiros Ameri-
canos” foram usados por historiadores e antropólogos. Nos 
anos 60, com o crescimento dos protestos dos Nativos, o 
Movimento do Índios Americanos (A.I.M.) tomou uma 
posição. Com a criação de programas académicos sobre cul-
turas tradicionais, o termo “Estudos Nativo-Americanos” 
tornou-se mais habitual. O problema era principalmente in-
terno. Por outro lado, alguns líderes, como Russell Means, 
declararam: “Eu sou um Índio Americano!” Alguns termos, 
tais como “Ameríndio”, não foram bem aceites fora de al-
guns círculos académicos.

A metodologia aqui seguida usa uma combinação destas 
expressões, todas com o objectivo de serem respeitosas. Sem-
pre que possível, são usados nomes tribais específicos. Nos 
debates relativamente às tribos em particular, após identifi-
cação inicial, o termo “tribos” é usado para evitar linguagem 
pedante. “Indígenas”, “Índios Americanos” e “Índios” são 
usados para descrever grupos colectivos que envolvem múl-
tiplas tribos ou políticas generalizadas. “O Índio” também é 
usado como referência à imagem colectiva que caracterizou 
a política caucasiana e imagem popular. “Índios” no plural 
é a forma mais habitualmente usada pelas próprias tribos 
Norte-Americanas. 

“Nativo”, sempre em “N” maiúsculo, é usado como 
pronome e como adjectivo, consistente com a utilização 

9781501810572_INT_PortVol2Sect3.indd   1246 2/4/16   3:28 PM



Relembrando o Massacre de Sand Creek 1247

habitual numa grande selecção de recentes trabalhos por parte 
de autores caucasianos e Índios Americanos. O termo “nati-
vo-Americano”, com o “n” minúsculo, raramente usado, será 
referência a qualquer pessoa nascida no Hemisfério Ociden-
tal, ou mais particularmente nos Estados Unidos. “Indígenas” 
refere-se aos habitantes originais das terras colonizadas pelas 
nações Europeias. Na realização deste relatório, foi tido em 
consideração seguir padrões de utilização comuns das fontes 
mais fiáveis, em vez de tomar partido em qualquer controvér-
sia particular sobre utilização, que parecem ter perdido algu-
ma da sua paixão. 

Outra área que requer uma nota especial no início é a 
terminologia relativamente à Igreja Episcopal Metodista. Em 
primeiro lugar, existiram muitos jornais Metodistas publi-
cados no século XX. A maioria incluía, como parte do seu 
título, as palavras Defensor Cristão (Christian Advocate). 
Exemplos incluem o New York Christian Advocate, o Cen-
tral Christian Advocate, o Northwestern Christian Advocate, 
o Western Christian Advocate, o Pacific Christian Advocate e 
muitos mais. O jornal de cada Conferência Geral era o Dai-
ly Christian Advocate. Sempre que o termo é aqui usado, é 
feita referência a um jornal da Igreja Episcopal Metodista. 
Foi mencionado que a maioria dos Metodistas consideravam 
o seu Defensor Cristãocomo o “quinto evangelho”.

Os pregadores incluíram exortadores, que eram habitual-
mente leigos, Diáconos, que eram ordenados, e Anciãos, que 
eram ordenados para o serviço pastoral. A Igreja foi dividida 

em Conferências e Distritos. Cada distrito tinha um “Ancião 
Presidente”, o equivalente actual ao “Superintendente de Dis-
trito”. “Conexão” era o reconhecimento formal da relação 
de um ministro com um distrito em particular. “Itinerância”, 
um conceito vital na igreja inicial, referido como a prática de 
transferência, enquanto pastor, de uma igreja para outra. Uma 
“conexão viajante” refere-se a uma pessoa que era nomeada 
por um distrito para seguir um ministério itinerante sem estar 
associada a uma igreja em particular. Se um ministro deix-
asse o ministério, quer de forma temporária ou permanente, a 
Conferência iria declará-lo “localizado”. “Local” poderia ser 
a pedido do próprio ministro ou por decisão da Conferência. 
Todos estes termos são necessários para descrever as activi-
dades de John M. Chivington e a Igreja.

O Massacre de Sand Creek foi uma tragédia no senti-
do mais verdadeiro, cru, visceral, brutal mas com laivos de 
heroísmo e até mesmo nobreza na sua história sangrenta. É 
também muito comum provar quão excepcionais—e ainda 
mais horrendos—eram esses eventos e os homens que os 
viveram. Paradoxalmente, teve profundos efeitos não asso-
ciados a outros eventos similares. Tornou-se um emblema de 
falha na política com os Índios e um tema de debate durante 
décadas. Mesmo agora, conhecer o Massacre de Sand Creek 
envolve questões difíceis e respostas insatisfatórias, não só 
sobre o que aconteceu mas também o motivo. Agita questões 
antigas sobre o melhor e o pior em cada pessoa, questões mais 
antigas que a história, questões tão relevantes como as notí-
cias actuais.
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Para a grande maioria dos Metodistas, e todos aqueles que 
partilham a tradição Euro-Americana, o Massacre de Sand Creek 
é uma tragédia histórica do passado distante, uma lembrança in-
feliz de um lado negro da história Americana melhor esquecida 
ou reconhecida com um exemplo embaraçoso de lidar com os 
Nativos Americanos. Mesmo aqueles que reconhecem o seu sig-
nificado e a sua injustiça vêem-no em termos históricos, talvez 
importante, mas como Andersonville ou a Greve de Homestead 
ou os Motins de Haymarket ou Ludlow ou Selma, algo a apren-
der de e avançar na procura dos Grandes Valores que suposta-
mente definem os Estados Unidos como nação. O importante é 
reconhecer o erro passado na esperança de que possa informar o 
futuro e evitar que tais eventos aconteçam novamente.

Os historiadores estão preocupados com o que aconte-
ceu, porque motivo aconteceu, quem foi responsável, o que 
se pode depreender a partir do seu estudo e o que nos diz 
acerca do passado e formas de olhar para o passado. Ao lon-
go do tempo, Sand Creek foi justificado e condenado com 
precisão legalista, com base nos registos escritos que so-
breviveram desse tempo, complementado por descobertas 
arqueológicas e memórias escritas e orais. Os historiadores 
exploram condições, cronologia, motivos, intervenientes, in-
teresses políticos e económicos e valores. A necessidade de 
historiadores, especialmente a dos melhores, é aprender e ex-
plicar, não estando preocupados com o que é a verdade, mas 
“preocupados apenas em conhecê-la”, como disse o Padre 
Francis Paul Prucha. Representativamente, Prucha não de-
clarou que a verdade é fácil de encontrar ou que as novas fer-
ramentas e perspectivas não irão providenciar novos pontos 
de vista. Afinal, “encontrá-la”, é uma procura sujeita a novos 
conhecimentos e novas provas. O Massacre de Sand Creek 
é um “problema histórico” a ser resolvido e compreendido.1

Para os Cheyennes e Arapahos, por outro lado, o Massa-
cre de Sand Creek é um trauma que persiste, não faz parte da 
história, nem mesmo do passado e certamente nada que possa 
ser esquecido com um pedido de desculpas. Para os Cheyennes 
e Arapahos em Oklahoma, Wyoming e Montana, Sand Creek 
é profundamente pessoal. Não é um evento sobre o qual leêm 
nos livros. Sabem os nomes daqueles que morreram e daque-
les que sobreviveram graças aos seus familiares. Cresceram a 
ouvir histórias do que aconteceu em Sand Creek dos anciãos e 
familiares e transmitaram-nas tal como lhes foram contadas. 

Sand Creek está também ligado a lutas, promessas não 
cumpridas e pedidos de desculpa que se provaram ser ocos 

e sem significado. Para os Cheyennes e Arapahos, o local do 
Massacre de Sand Creek é um local sagrado devido ao sangue 
dos seus antepassados. A traição que aí ocorreu foi diferente. 
Foi aí que a confiança foi perdida. Em todas as negociações 
entre os Cheyennes e os Arapahos e o governo federal desde 
1864, o Massacre de Sand Creek tem marcado sempre pre-
sença, sempre que existe um obstáculo mesmo em problemas 
aparentemente distantes—para os caucasianos, pelo menos—
desse momento longínquo no tempo.2 

A procura dos Cheyenne e Arapaho pelo motivo é re-
alizada de outras formas. Ouvem os anciãos, lembrando 
histórias tal como as ouviram. Andam pelo local em Sand 
Creek. Acreditam que as almas dos mortos permanecem fre-
quentemente nos locais onde morreram. Ouvem o choro das 
mulheres e crianças, os cavalos e os sons da batalha. Rezam 
para que sejam levados para os locais e vestígios que pos-
sam ter sobrevivido ao que ali aconteceu. Procuram sinais 
sagrados. Levam estas coisas e usam-nas na sua procura para 
compreender o que aconteceu. Através destas formas e outras 
obtêm conhecimento. 

Muitos historiadores têm dificuldade com esta abor-
dagem pois não está de acordo com as normas do méto-
do histórico tradicional. William T. Hagan escreveu na 
sua análise People of the Sacred Mountain: A History 
of the Northern Cheyenne Chiefs and Warrior Socie- 
ties,1830-1879, do Padre Peter John Powell, essa narra-
tiva de Powell “apresenta sem questão uma sucessão de 
milagres e outras provas de intervenção divina como de-
terminante no curso da história Cheyenne” que os históri-
cos académicos não teriam em consideração.3 Ao levantar 
questões sobre a metodologia de Powell, John Moore, um 
antropologista que estudou os Cheyennes de forma apro-
fundada, escreveu sobre o livro de Powell, “Procura-se em 
vão . . . uma avaliação mais comum de tácticas militares”.4 
Por outras palavras, apesar de não ser “academicamente 
correcto”, os Cheyennes e os Arapahos contribuem com 
uma perspectiva vital do que aconteceu.

O problema é que muitos daqueles formados como his-
toriadores, antropologistas e arqueólogos concluem que as 
explicações Índias do que aconteceu são habitualmente ba-
seadas em causas sobrenaturais e tradições orais que não 
são aceitáveis como explicações dentro dos formatos racio-
nais do pensamento Ocidental. A resposta mais comum tem 
sido não ter em consideração as declarações Nativas. Aos 

Capítulo I

Que Caminho?  Caminho de Quem?
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Ocidentais parece ser superstição ou mito, e, deste modo, não 
considerado como história. No mínimo, essas declarações 
são consideradas como “não fiáveis” ou “não históricas”. Em 
1865, o chefe Minneconjou Sioux, Lone Horn, que avisou 
os comissários do tratado do governo dos EUA dos perigos 
de construir uma estrada em território Sioux, declarou:  “se 
vocês brancos atravessam o nosso território, temo pelos jo- 
vens entre nós que não têm pai e mãe para os limitar; temo 
que terão problemas com os vossos brancos, que não têm ou-
vidos”.5 Nas trocas registadas entre os brancos e os Índios das 
Planícies, a referência aos caucasianos “não terem ouvidos” 
é um tema repetido vezes sem conta. No seu significado mais 
simples, a expressão passa a ideia de que os caucasianos não 
ouvem. Rápidos a julgar e certos do superior conhecimento do 
que aconteceu, os colonos, soldados, políticos, missionários 
e historiadores têm repetidamente descartado as declarações 
dos Índios, como não tendo valor.6

Mas isto coloca um problema. Robert F. Berkhofer, Jr. 
argumentou que a tarefa do historiador não é julgar de acor-
do com a compreensão própria do que é certo ou errado ou 
através das conclusões próprias acerca de erros passados. Em 
vez disso, diz que alguém que deseje aprender o que acon-
teceu deve procurar “compreender o passado nos termos da 
concepção dos actores relativamente às suas situações”.7 Por 
outras palavras, deixar de fora o ponto de vista de qualquer 
lado irá distorcer ou corromper as conclusões. Sistemas de 
valores divergentes ou pontos de vista diferentes devem ser 
tidos em conta. Esta é uma proposta desafiante pois requer 
estar confortável com formas de pensar muito diferentes da 
própria. Não é um convite para não ser crítico, mas, em vez 
disso, expandir a investigação crítica para áreas ou pontos de 
vista que podem ser negligenciados ou mal compreendidos. 
John C. Ewers insistiu que não era o objectivo do historiador 
das relações Índios-brancos ser “gentil para qualquer parte na 
sua confrontação histórica”. Em vez disso, afirmou, “Penso 
que deveria estudar este tema muito complexo de forma pro-
funda, consultando e considerando todas as fontes que possa 
encontrar, para que possa ser justo para ambos os lados”.8 

Na prática, a maioria dos autores e leitores preferem res-
postas simples. Muita da literatura sobre Sand Creek foca-se 
no facto de se Sand Creek foi ou não um massacre. Muitos re-
latos resumem-se a resumos de um lado ou outro. Os autores 
procuram provar que Sand Creek foi um massacre ou que não 
foi. Infelizmente, isto só pode ser realizado simplesmente ao 
excluir os testemunhos que não apoiam o ponto de vista em 
questão. Outra abordagem, usada mais habitualmente por ac-
tivistas e reformadores, complica a abordagem “bons/maus” 
através da utilização do presentismo.9 O presentismo envolve 
realizar considerações acerca de eventos passados com base 

nos padrões actuais, culpando aqueles no passado por não 
anteciparem as alterações morais e políticas desde a altura 
do evento. Frequentemente, o presentismo serve uma agen-
da política, apesar de em alguns casos envolver meramente 
suposições ingénuas de que os valores são constantes.10  

Durante muito tempo, os historiadores utilizaram uma 
abordagem que pode ser chamada “os fins justificam os mei-
os” que argumentava que a conquista da América Nativa 
não só era inevitável como benéfica. O avanço da fronteira 
Americana abriu o caminho para a civilização e os valores 
Americanos da democracia, oportunidade económica e di-
reitos humanos. Mesmo antes de Frederick Jackson Turner 
ter criado o modelo deste ponto de vista, foi expresso em 
vários trabalhos de história e em comentário de responsáveis 
do governo e líderes religiosos.11 Um desenvolvimento mais 
complexo, ainda que enganador, começou no século XX, com 
o que foi chamado por alguns a “ideologia de vítima”. Este 
ponto de vista desenha a relação entre os colonizadores Eu-
ropeus e os indígenas como “uma tragédia não diferenciada 
sobre inocentes e vítimas passivas”.12

Foram criados também debates sobre o último ponto 
de vista “Estudos dos Nativos Americanos”, “estudos sobre 
genocídio Americano e “estudos sobre o colonialismo”, to-
dos tendo adicionado novas perspectivas e têm valor tanto das 
questões que levantam como nas conclusões que tiram.13 Ser-
viram bem para elevar a consciencialização sobre o tratamen-
to indevido dos Índios Americanos ao longo dos séculos, mas 
algumas serviram mal os Índios pois ilustravam-nos como 
vítimas inofensivas. Tal ponto de vista limita o poder das 
várias culturas Nativas ao distorcer a sua adaptabilidade, a sua 
capacidade de resistir, os seus valores, as suas competências 
diplomáticas e militares e o génio de muitos dos seus líderes. 
Pode ser dito que os Anglo-Americanos não puderam derro-
tar os Nativos Americanos sem adoptar as suas tácticas, pois 
as suas próprias tácticas eram “inadequadas para a tarefa”. 
É verdade que os Índios ficavam frequentemente chocados 
com a ferocidade da guerra dos brancos, mas muitas tribos 
puderam afastar os invasores muito mais do que permitiam os 
cronistas dos vários massacres.14 

Como Jared Diamond indicou, “O motivo para não 
maltratar os indígenas . . . é ser injusto maltratá-los”. Não 
é necessário criar uma narrativa falsa para afirmar um pon-
to de vista. “Os direitos dos indígenas devem ser avaliados 
em termos morais”, diz Diamond, “não ao fazer declarações 
falsas susceptíveis de refutação”.15 Argumentar que as tri-
bos Nativas resistiram efectivamente à intrusão caucasiana 
na região trans-Apalachiana durante mais de metade de um 
século através de uma combinação de ajustes, adaptações, 
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negociações, alianças inter-tribais e guerra aberta, não justi-
fica a matança de Conestogas ou os massacres em Gnaden-
hutten ou Bad Axe. Nem reconhecer a guerra inter-tribal, a 
utilização de tortura ou práticas como retirar o escalpe e mu-
tilação dos mortos por algumas tribos, justifica ou melhora o 
tratamento indevido de Nativos Americanos. Não é justo para 
os guerreiros, cujos descendentes ainda têm orgulho nas suas 
tradições militares, ilustrá-los como passivos. 

O que é mais notável, apesar da invasão da América, a 
subjugação dos Índios e o abuso que acompanhou e seguiu 
a conquista, foi a sobrevivência dos Nativos em toda a sua 
diversidade. As tribos indígenas, de facto, foram vítimas de 
forças para lá do seu controlo incluindo ideias eurocêntricas, 
atitudes, formas culturais e tecnologias que influenciaram a 
política e conflito de formas que eventualmente os oprimiram, 
mas não eram inofensivos nem inocentes. Algumas das alter-
ações culturais não foram intencionais, mas nem todas foram 
prejudiciais. Os Índios aceitaram, de bom grado, a tecnologia 
dos caucasianos e o comércio, aprenderam com os caucasia-
nos as suas formas de vida e ideias, e alguns, pelo menos, 
viram os Europeus como benfeitores e aliados.

A longo prazo, o que fez a diferença não foi a estratégia 
e táctica, tecnologia, vontade ou raça. Pensar de outro modo 
é subestimar a inteligência dos Nativos e a capacidade dos 
mesmos em adaptarem-se. Por último, o verdadeiro problema 
era o poder. A América Branca foi capaz de trabalhar a sua 
vontade ao longo do tempo devido à sua maioria e uma orga-
nização literalmente accionada pelo vapor que se sobrepôs à 
independência e taxa de resposta das sociedades tradicionais. 
O território, atitude, visão do mundo e tecnologia eram to-
dos menos importantes do que o crescimento da população 
e organização política e económica. Não foi a superioridade 
da “civilização” face à “selvajaria” nem o racismo face à in-
clusão que determinou o resultado, mas sim o poder de con-
quistar sobre o poder de resistir.16

Algo mais tem de ser compreendido. A incompreensão e 
desrespeito que estão no âmago do processo foram mais do 
que uma simples divisão entre o bem e o mal. Algo mais com-
plicado, e ainda assim mais simples esteve envolvido, algo 
central à humanidade partilhada pelas vítimas e vitimiza-
dores. Herman Melville escreveu numa crítica sobre The Cal-
ifornia and Oregon Trail de Francis Parkman, “Somos todos 
nós—Anglo-saxónicos, Dyaks e Índios—criados a partir de 
uma imagem. E se nos arrependermos desta irmandade agora, 
seremos forçados a dar as mãos mais tarde. Um infortúnio 
não é uma falha; e a boa sorte não é razão de mérito. O sel-
vagem nasce selvagem; e o civilizado herda a sua civilização, 
nada mais”.17

Um centro comum das crenças e valores, uma humani-
dade partilhada, coisas que todas as pessoas, não obstante 
uma cultura de acarinhar, fazem parte da condição huma-
na, bem como diferenças culturais. O que, então, limitou os 
homens bons, de pele branca e pele vermelha, de aceder a 
estes recursos?  As respostas fáceís são palavras como ganân-
cia e preconceito e ódio, mas para lá dessas falhas, algo mais 
subtil esteve sempre presente, alimentando mal entendidos e 
abuso, suspeita e desconfiança, algo que é fundamental para 
compreender as tragédias como o Massacre de Sand Creek. 
Nem todas as culturas vêem o mundo da mesma forma.

Todas as pessoas na família humana pensam que são 
especiais. Os Egípcios, os Persas, os Gregos, os Romanos, 
os Mongóis, os Espanhóis, os Ingleses, os Franceses, os 
Maias, os Aztecas e todos os criadores de impérios durante 
séculos em todos os continentes o proclamaram. Os indí-
genas de África, Ásia, as Américas e as Ilhas do Pacífico 
também o achavam. A etimologia dos nomes tribais Nativos 
Americanos revela uma fantástica consistência de usar ter-
mos tais como “o Povo”, “Seres Humanos”, “Povo Chama-
do”, “os Escolhidos” e expressões similares para identificar 
grupos particulares como especiais e diferentes de outros. 
Os Cheyennes e os Arapahos não foram excepções à prem-
issa geral.18

Isto não deve ser surpresa. Os humanos julgam-se e a 
outros pelo que sabem. Vêem os seus próprios modos como 
o padrão face ao qual os estrangeiros são avaliados. As-
sumem uma superioridade dos seus grupos com base num 
conjunto de hábitos, costumes e crenças e nas suas relações 
com a natureza e com Deus. Todas as coisas podem mudar 
em seu redor devido à forma como vivem as suas vidas nos 
locais onde o fazem, mas a maioria prende-se a uma cren-
ça de que a sua é a melhor maneira. Isto tem sido verdade 
para conquistadores e conquistados, senhores e escravos de 
nações e tribos.

Os mitos e histórias da experiência humana estão tam-
bém repletos com profecias e premonições que cada povo 
deve permanecer separado e honrar a forma de vida dos seus 
pais. Existem muitos avisos sobre as consequências de es-
quecer o passado. A quase universalidade de tais tradições é 
mais do que uma relíquia histórica. Ao longo do tempo, estes 
pontos de vista foram alterados e modificados em resposta 
ao contacto com diferentes partes da família humana, novas 
experiências e diferentes formas de relação com outros. Even-
tos históricos, alterações ambientais, compreensão espiritual 
e mitos culturais alteraram a percepção do grupo e levaram, 
pelo menos, em teoria, a noções de respeito mútuo e direitos 
humanos universais. Mas tal compreensão, foi o resultado de 
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processos lentos e, por vezes, dolorosos, nos quais os mal- 
entendidos e falta de respeito mútuo mantiveram conflitos 
e desconfiança, mesmo após o desejo de harmonia ter sido 
aceite por princípio.

Este processo foi complicado por diversas formas de ver 
por parte dos diferentes grupos. O que foi determinante nas 
relações dos grupos, contudo, não foi a superioridade de uma 
forma de ver sobre a outra, de uma forma correcta face a uma 
errada, mas sim pela simples força do poder, da capacidade de 
um grupo impor a sua vontade sobre outros. O que é menos 
compreendido é que mesmo as formas mais opressivas rara-
mente, se alguma vez, erradicam outros pontos de vista.

Um ponto de vista pode eventualmente sobrepor-se a ou- 
tros, intelectualmente, economicamente, politicamente, mili-
tarmente, mesmo religiosamente, mas o outro ponto de vista, 
incluindo os seus valores tradicionais e visão do mundo, so-
brevive habitualmente mesmo na face da mudança. Quatro-
centos anos de conflito entre os poderes Europeus (e a sua 
descendência nos estados nação Americanos) e os indígenas 
do hemisfério Ocidental mudaram a face do que foi chamado 
o “Novo Mundo”, mas não mudaram o essencial dos pontos 
de vista dos Nativos. Mudou muito, e seria injusto afirmar que 
os Índios Americanos e os seus conquistadores Euro-Ameri-
canos não tinham mudado os seus pontos de vista ao longo 
do tempo. A capacidade de adaptação é forte mas raramente 
toma a forma de capitulação. As diferentes formas de ver per-
manecem e continuam a afectar as relações entre os diversos 
grupos.19

O ponto de vista do mundo Euro-Americano—o que é ha-
bitualmente chamado de “Civilização Ocidental”—baseia-se 
numa visão linear da vida. O tempo avança cronologicamente 
ao longo de uma linha do início para o final. Este ponto de 
vista implica uma irreversibilidade dos eventos e leva ao 
conceito central do progresso, com todas as suas suposições 
racionais, empíricas, científicas, tecnológicas e históricas. O 
progresso, tal como o tempo, é linear, movendo-se ao longo 
de uma linha através de fases, passagens de primitivo a civili-
zado. Este ponto de vista é analítico por natureza, baseado na 
acumulação de conhecimento, compreensão das partes, cul-
tura de divisão e atribuir valor a elementos discretos. Refinar, 
inventar, criar novas estratégias, procurar provas são métodos 
de razão. 

Os ocidentais assumiram um ponto de vista evolucionário 
antes da teoria da evolução ter avançado como fundamental 
para a alteração biológica. O estado civilizado é medido de 
acordo com onde os grupos humanos se encaixam numa 
série de escalas, desde caçadores-colectores até economias 

modernas complexas, desde ferramentas de pedra até à uti-
lização de metais e à ciência moderna usando muitas formas 
de energia e tecnologia, desde famílias até bandos e tribos, a 
reinos a nações. A posição dos vários grupos humanos parece 
evidente neste modelo. Ciência, filosofia, arte, medicina, 
história, economia, ética são medidos da mesma forma, de se-
guida separados e dissecados independentemente, separados 
em “disciplinas”.

Dentro de cada caixa, a medida linear move-se de sim-
ples para complexo com o complexo habitualmente sendo 
mais sofisticado, significando a forma “superior”. É um siste-
ma eminentemente prático que permite um estabelecimento 
de ordem. Assume a “Grande Cadeia do Ser” que foi utilizada 
pelos antigos Gregos e reafirmada no século XVII e XVIII—
um ponto de vista hierárquico do universo com base na ciên-
cia, progresso, melhoria e ordem, desde os elementos mais 
básicos até Deus. O seu carácter analítico criou cepticismo, 
suspeita do metafísico e espiritual, e um ar de superioridade 
que o torna desdenhoso de outras formas de ver. Ironicamente, 
mesmo as formas religiosas são frequentemente vazias de es-
piritualidade e admiração, dando lugar a regras, dogmas e rit-
uais que esvaziam os princípios centrais da fé.20

No ponto de vista Ocidental, a realidade é centrada 
no homem e no tempo; a realidade é explorada—histori-
camente, cientificamente e religiosamente—em termos de 
experiência humana ao longo do tempo. A história é es-
sencial a este processo. Esta forma de ver diz respeito não 
apenas com o que acontece ao homem ou o que o homem 
faz, mas também o que significa a experiência humana. 
Não é suficiente saber que algo aconteceu. Os humanos 
têm de compreender como aconteceu e porquê. A re-
ligião Ocidental e ciência Ocidental adoptaram o modelo 
histórico como base da crença e da ordem. O cristianis-
mo assenta num movimento linear através do tempo, des-
de a Criação até ao Final dos Tempos. Segue um modelo 
cronológico, com longas genealogias, eventos importantes 
e profecias com base no movimento do tempo. Razão e 
análise são enquadradas num ponto de vista da existência 
com os humanos no centro. A natureza é algo a ser usado 
pelos humanos. Terra, animais, plantas e todas as outras 
formas têm de ser dominadas, conquistadas e subjugadas. 
A terra sem controlo é a selva, talvez bonita, mas também 
um agouro, ameaçador, perigoso, algo desperdiçado no 
seu estado natural, algo que tem de ser “domesticado”.21

Pelo contrário, o ponto de vista dos Índios Americanos é 
cíclico em vez de linear. O seu modelo não é uma linha, mas 
um círculo, não a Grande Cadeia do Ser, mas a Grande Har-
monia, abrangendo a vida num ciclo transcendente, não uma 
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linha irreversível. As suas formas são metafísicas e focadas 
onde e como os humanos se encaixam no círculo. O passado 
e o futuro são aspectos do presente, e todas as criaturas na 
Criação têm local e espírito, mesmo incluindo os animais 
que providenciam carne, a terra que os sustenta, as pedras 
e os rios. A natureza suporta a humanidade e a humanidade 
paga à natureza numa celebração de vida. Assim, a realidade 
é centrada na natureza. É a Criação (a terra e o universo além 
e todas as criaturas, grandes e pequenas, animais e plantas, 
pedras e areia e lama, rios e lagos, e oceanos, montanhas e 
planícies, sol, lua e estrelas) que é central. Os humanos são 
meramente uma parte do grande plano; todas as coisas são 
igualmente importantes. Existe uma inter-relação essencial 
de toda a Criação. A fé, moralidade e ética baseiam-se na 
compreensão da forma certa de manter a unidade de todas 
as coisas, pois essa unidade é o Grande Bem desejado pelo 
Pai.22 

A historiadora Cheyennne do Sul, Henrietta Mann, ex-
plica que a “história Cheyenne é um contínuo de experiên-
cias sagradas enraizadas na paisagem Americana. . . .  
A sua continuidade como povo requer que mantenham a 
sua forma de vida. Especificamente, devem manter as suas 
tradições, crenças, vida espiritual e através das suas cer-
imónias, manter a sua missão sagrada de manter a terra 
viva”.23 “Manter a terra vida”. É um conceito importante, 
um objectivo muito diferente do progresso. O objectivo é 
estar vivo e vital dentro da ordem natural, não melhorar. 
A vida é sagrada, com características que transmitem o 
significado da existência. As circunstâncias podem mudar, 
mas os padrões essenciais não. Na forma Nativa de ver as 
coisas, o comportamento, a forma, o poder espiritual que 
foram reais na Criação são renovados e o tempo em si é 
repudiado e anulado num ciclo como as estações. As es-
tações podem mudar, mas a ordem das coisas permanece 
dentro do Grande Ciclo.

A realidade é definida por um espaço e local. Com-
preender isto pode ajudar a explicar a profunda ligação à terra 
tão central no conflito brancos-Índios no passado e presente. 
O espaço prende-se com a integridade das coisas, as quatro 
direcções, céu e terra, a Grande Harmonia, a Roda da Me-
dicina e as cerimónias Índias baseiam-se na restauração da 
integridade do que se tornou caótico ou corrupto, de modo 
a garantir uma renovação do verdadeiro caminho e corrigir 
desequilíbrio e falhas no círculo. O local envolve locais sa-
grados, tais como Bear Butte nas Black Hills do Dakota do 
Sul para os Cheyennes, e ambientes onde povos em particular 
devem estar. O último não implica um local fixo, mas em vez 
disso o local onde as pessoas podem evoluir. O local não é 
uma propriedade. Foi aqui no passado e será aqui no futuro. 

Tal como os animais e plantas, as pessoas podem mover-se 
de um local para outro, como as migrações das várias tribos 
claramente mostram, mas encontrar o local é essencial para 
a unidade. Estar fora do local destrói a unidade e vida das 
pessoas da mesma forma que mover relva das planícies para o 
deserto mataria a relva.

 Joseph Epes Brown, escreveu, “Eventos ou processos 
transmitidos por tradições orais tendem a ser contados no-
vamente, não em termos de passado ou futuro num sentido 
linear. De facto, a maioria das línguas não têm tempos verbais 
para o expressar. Falam de uma realidade perene do agora”.24 
O que importa é a experiência. Não existe necessidade de 
explicar ou questionar pois a experiência tem a sua própria 
voz. A história não é relembrada como cronologia. É contada 
em histórias que relembram as importantes ideias e locais, 
eventos traumáticos como a perda de Sacred Arrows para os 
Pawnees ou o Massacre de Sand Creek para os Cheyennes, 
grandes homens e mulheres e momentos que definem quem 
são os Cheyennes e os Arapahos (como dois exemplos). Ao 
contar estas histórias, não são indicadas datas para além de 
expressões tais como “há muito tempo”, “quando o meu bis-
avô era criança”, ou “no tempo antes dos soldados brancos 
chegarem”. Esta forma de consciência histórica está relacio-
nada com o local que os eventos descritos tem entre as pes-
soas e a função que os relatos ainda têm nas suas vidas.25

Claro que, como indicou Vine DeLoria, Jr., ao longo do 
tempo, sob pressão de várias alterações na vida devido ao con-
tacto com os caucasianos e a experiência do sistema de res-
ervas, escolas governamentais e esforços para compreender o 
que se estava a passar com eles, os Índios absorveram algum 
do pensamento da civilização Ocidental. De Loria escreveu, 
“Enfrentamos o futuro imediatamente, e apesar de conhecer-
mos a base para crenças e hábitos primitivos, nunca podemos 
voltar a eles ou trazê-los, esperando que nos salvem”. O que 
esperava era que a forma Nativa de ver pudesse ser compreen-
dida, a sua essência preservada e incorporada num “ponto de 
vista do mundo mais abrangente e inteligente”.26 De facto, o 
contacto com o ponto de vista Ocidental certamente modifi-
cou alguma forma de pensar e levou a adaptações enquanto 
forma de sobreviver, mas a forma de pensar Nativa perman-
ece vital nas decisões e formas de pensar dos Índios actuais. 

A forma Nativa nunca foi estática ou obtusa. De facto, foi 
sempre caracterizada por sensibilidade e consciência. A vig-
ilância e responsabilidade são o que mantém o mundo vivo. 
Refinar, inventar e criar novas estratégias podem ser factos da 
vida, mas quando as circunstâncias apresentam novas mara-
vilhas e desafios, têm de ser lidadas com contexto antigo, pri-
mordial. Neste sistema existe pouco espaço para domínio. De 
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modo a funcionar, não existe lugar para a estratégia Ocidental 
de cultura de divisão ou atribuir valor a elementos discretos. 
Pelo contrário, a Forma Nativa unifica os vários aspectos de 
cultura e experiência num único todo. 

O escritor Oglala, Ed McGaa, explica que no Grande Cír-
culo da Vida, cada pessoa é levada por um “círculo vivo de 
energia”, construído sobre o carácter, antecedentes, conheci-
mento e experiência.27 É a forma natural. O historiador Índio 
Americano, Donald L. Fixico, com ascendência de Shawnee, 
Sac e Fox, Muscogee Creek e com antecedentes Seminole, 
explica:

Nada é transfixo. Nada é seguro ou estável ou permanen-
te, e os Índios aceitaram esta situação. Queremos acreditar 
que nada mudou, mas a realidade é que todas as coisas mu-
dam, mesmo a história que nos contaram, mas desde que o 
tecido da verdade de uma história seja retido, então podemos 
aceitá-lo.28

Algumas entidades são mais poderosas do que outras 
de acordo com as suas forças, e algumas são desconhecidas, 
mas os Nativos respeitam todas as entidades devido ao seu 
poder para influenciar pessoas. O equilíbrio é o objectivo da 
vida, diz Fixico, incluindo o equilíbrio da própria pessoa, 
dentro da família, dentro da comunidade, com as comuni-
dades externas, incluindo outras tribos e o mundo espiritual 
e o ambiente e o universo. Ele cita a visão de Mary Roberts 
que “contrastar implicitamente os Índios com os caucasia-
nos, a mente Índia não é literal, específica, científica - é fi-
losófica, vaga e poética”.29   

Os ocidentais podem pensar, então, que o ponto vista 
dos Índios é inocente. Os historiadores, agentes do governo 
e líderes religiosos pensaram assim frequentemente, e con-
sideraram a forma Índia como “infantil” ou “primitiva”. 
Os académicos Nativos argumentam, por contraste, que o 
ponto de vista dos Índios é alicerçado no equilíbrio que 
Fixico descreve e, desta forma, em uníssono com o mundo 
de modos que a forma Ocidental deixou para trás na sua 
escala linear.

Calvin Martin, que há décadas apontou os perigos do 
ponto de vista Ocidental da história, com o seu etnocentrismo 
essencial, argumenta que os historiadores têm de cultivar a 
“metafísica do modo de vida Nativo Americano” e salientou a 
importância de incluir a “perspectiva cosmológica” da forma 
Nativa de encarar a vida. Isso significa, praticamente, que é 
importante dar aos Nativos Americanos a sua própria “voz 
histórica”. O ponto de vista cíclico da vida não corre ao longo 
de uma escala de tempo da forma que os Ocidentais pensam. 

Foca-se na renovação perpétua, uma reafirmação constante da 
Criação. Este ponto de vista “eterno, cíclico, repetidamente 
eterno, alimentado pela Natureza e cosmogónico”.30 A história 
para os Nativos é “história sagrada”, constantemente associa-
da à “união primordial da qual surgiu”. Neste ponto de vista 
não existe necessidade de “progresso” na forma que a visão 
Euro-Americana insiste. Os Cheyennes vêem-se envolvidos 
directamente na Criação, “não apenas por si, pelo seu bem, 
mas pelo bem da criação em cujo útero vivem”.31 Para eles, 
a terra é vida - não propriedade ou local de residência. É a 
ligação a todas as coisas que importam. A forma indígena 
era totalmente capaz de adaptação, mas não pela mudança. 
O centro biológico e cosmológico permanece. Muito daquilo 
que os caucasianos fizeram, incluindo a introdução de ideias 
e crenças ocidentais, quebrou as ligações com a Natureza ou 
separou as pessoas das suas forças.

O objectivo deste discurso não é argumentar a superiori-
dade de um ponto de vista sobre o outro, mas meramente para 
destacar que existem diferentes formas de ver. Compreender 
isto significa que as pessoas têm de aprender a comunicar de 
forma eficiente entre linhas culturais. As diferentes formas 
de ver têm de ser compreendidas e valorizadas, antes de as 
palavras como paz e reconciliação possam ter significado, ob-
jectivo ou esperança de realidade. São importantes outras dis-
tinções. Uma forma de ver reflecte uma perspectiva central-
izada na natureza da vida desenvolvida e mantida ao longo do 
tempo. A abordagem linear da Civilização Ocidental é o pro-
duto de pensamento, valores e experiência. Formou o pensa-
mento da maioria da Europa e das sociedades colonizadoras 
do hemisfério Ocidental e de outra expansão Eurocêntrica. 
A forma cíclica de ver entre os Nativos Americanos formou 
a sua resposta aos invasores em termos do seu pensamento e 
valores e experiência.

A cultura pode também variar dentro de um ponto de vis-
ta em particular. Os Cheyennes, Arapahos, Navajos, Apaches, 
Creeks, Cherokees, Crows, Shoshonis, Lakotas, Ojibwa, Ir-
oqueses, Pequots, Delawares e muitos outros grupos partil-
ham a visão circular da vida, mas também diferem. A cultura 
diferencia. Providencia fontes de identidade. É combativa e 
defensiva quando desafiada por outro com outros valores cul-
turais. De forma similar, apesar de partilharem uma forma 
de ver linear, os Espanhóis, Franceses, Ingleses, Alemães e 
outros Europeus representam diferentes perspectivas cul-
turais que variam em ênfase, idioma e experiência. De facto, 
as culturas podem variar dentro de um único grupo linguístico 
ou nacional. Isto significa, na prática, que dentro das formas 
de ver linear e cíclica, muitas diferentes culturas emergiram, 
abordando a vida de uma forma de ver particular essencial-
mente na mesma forma, mas experienciando a vida de forma 
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diferente e tendo diferentes tradições, formas espirituais e lín-
guas como resultado.

Habitualmente não é dada importância, mas é outra 
consideração crítica, a qual pode melhor ser definida como 
mentalidade. Apesar de a forma essencial de ver permanecer 
consistente, a mentalidade muda com base no pensamento 
e experiência. A mentalidade do Renascimento diverge da 
mentalidade da Idade da Revolução e da Idade da Industrial-
ização ou a Idade Pós-Industrial. Além disso, dentro do perío-
do histórico, a mentalidade pode variar por nação ou mesmo 
dentro de nações. O mesmo pode ser dito para as alterações 
de mentalidade entre e dentro das tribos Índias da América do 
Norte. Não dever ser assumido que a mentalidade Nativa era 
a mesma desde a criação das colónias Inglesas até à atribuição 
de territórios tribais após a Dawes Act até ao presente. Mesmo 
dentro de tribos em particular, as mentalidades podem variar 
apesar da cultura e forma de ver serem partilhadas. 

Isto pode parecer esotérico, o que é prova em si da difi-
culdade de compreender e resolver as diferenças inter-cul-
turais, quer históricas em natureza ou preocupadas com as 
políticas e interacção actual. Isto é mais complicado do que 
um simples modelo de “embate de culturas” que foi posicio-
nado como uma explicação das relações Índios-caucasianos 
na história Americana. Nem é o caso de multiculturalismo 
embaraçoso. Ao nível mais simples, é reconhecer que ex-
istem formas diferentes de ver, diferentes culturas e difer-
entes mentalidades. Envolve não só tentar compreender a 
“outra” forma de ver mas compreender que existem múl-
tiplas formas de ver, culturas e mentalidades, não apenas 
na altura que ocorreram os eventos mas também nas alturas 
em que são estudados. O que foi geralmente chamado de 
relações “caucasianos-Índios” nunca foi um conflito sim-
ples, bifurcado, com apenas dois pontos de vista; foi um 
processo dinâmico e em mudança dependente de uma var-
iedade de factores, afectado pelo tempo, local e perspectiva. 
Existiram padrões consistentes de comportamento e pensa-
mento, mas para simplificar o conflito a um “eles” e “nós” 
generalizado distorce o que aconteceu. 

O Padre Francis Paul Prucha, talvez a maior autori-
dade sobre a política Índia-Americana, relembrou aque-
les que abordam o campo que não só enfrentam o desafio 
de compreender diferentes formas de ver, mas também de 
compreender que as mentalidades mudam ao longo do tem-
po. “É costume”, escreveu, “insistir que entendemos algo 
sobre o ponto de vista das culturas Índias sobre o mundo 
(pois sabemos instintivamente que é diferente do nosso), 
e tentamos não julgar uma cultura pelas normas de outra. 
O que é habitualmente esquecido é que temos também de 

compreender as sociedades caucasianas do passado e não 
assumir que a década de 1830 [por exemplo] pode ser com-
preendida pelas normas e valores da década de 1970 [ou de 
2010]”.32 Confrontar o passado, deveria, pelo menos, gerar 
novas sensibilidades e respostas às ideias e problemas que o 
passado deixou a gerações anteriores, em vez do pedido da 
compreensão actual. 

Em 1866, o General Samuel Ryan Curtis, que comanda-
va o Departamento do Kansas na altura do Massacre de Sand 
Creek, testemunhou uma dança do sol. Escreveu, “A cena 
terminou deixando na minha memória uma imagem de ter-
rível superstição e barbárie sanguinária, de modo que nunca 
a quero testemunhar”. Descreveu “esta devoção escandalo-
sa” ao Northwestern Christian Advocate, acrescentando que 
“parece uma censura aos esforços da missão do nosso tempo 
e povo”.33 Em contraste, os observadores Nativos não fic-
aram muito chocados pelos princípios do Cristianismo ou 
os ensinamentos de Cristo, como eram pela discussão dos 
grupos missionários entre si e a falha dos Cristãos em viv-
er os princípios que ensinavam. A inconsistência era-lhes 
incompressível. James West, um Cheyenne contemporâneo, 
sugere que a teologia é um “conceito não-Índio”, em con-
traste com uma “forma de vida espiritual” praticada pelos 
Nativos.34

Desde o início, os Anglo-Americanos assumiram uma 
atitude superior face aos indígenas que encontraram. Por vez-
es, acomodavam os Índios de modo a sobreviver ou por sim-
ples curiosidade, mas também se mediam face aos Índios, e, 
dada a superioridade tecnológica em armas e indústria, e a sua 
“fé verdadeira”, rapidamente começaram a ver-se com uma 
nova raça de homens, tão livres da Europa como privados 
das riquezas do Novo Mundo. Eram “novos”, quer a viver 
em comunidades de fé ou a construir quintas e plantações e 
cidades. Tinham oportunidades raramente imaginadas. Rich-
ard Slotkin aponta para o Capitão Ahab de Melville em Moby 
Dick como “uma representação alegórica da procura do mun-
do Americano: ele é obcecado, convincente, imparável, to-
talmente absorvido na sua própria justificação retórica e no 
seu sentido de simbolismo cósmico”. Este “novo Americano” 
surgiu à custa dos indígenas não só através de guerras san-
grentas que “regeneraram” a visão Americana, mas também 
através de presunção arrogante da superioridade das formas 
dos caucasianos.35

Em 1899, George Bird Grinnell, um estudante da cultu-
ra e história Cheyenne, escreveu sobre os reformadores do 
passado que tentavam ajudar, mas apenas prejudicaram os 
Índios:
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A sinceridade e seriedade de uma maioria de tais 
filantropos não pode ser duvidada, mas em toda a sua lógi-
ca acerca dos Índios houve um ponto de fraqueza:  Não 
tinham conhecimento pessoal sobre a vida interior das pes-
soas que estavam a tentar ajudar. As suas teorias parecem 
ter assumido que os Índios são tal e qual os caucasianos, 
excepto pelo facto das suas mentes serem vazias e plásti-
cas, prontas a receber qualquer informação. Estes amigos 
dos Índios tinham pouco conhecimento do carácter Índio; 
não conheciam a natureza humana das pessoas. Não con-
heciam que as suas mentes já estavam ocupadas por uma 
multitude de noções e crenças que estavam firmemente fix-
as, enraizadas por uma herança de milhares de anos. Não 
compreendiam também o intenso conservadorismo Índio, 
a tenacidade com a qual se agarram às crenças, as quais 
lhes foram passadas por inúmeras gerações.36

O motivo foi a arrogância cultural da forma linear de ver, 
a convicção de que a única salvação para os Índios Ameri-
canos era o reconhecimento e aceitação da superioridade da 
“forma do homem branco”. Alguns Americanos question-
aram isto abertamente. Walt Whitman, em Leaves of Grass, 
ponderou, “O selvagem amistoso e em movimento. . . . Quem 
é? Está à espera da civilização ou ultrapassá-la e dominá-
la?”37 E Henry David Thoreau acreditou que os homens de 
pele branca e pele vermelha eram complementos, que “o Ín-
dio lembrou o que o homem branco tinha esquecido, falou o 
que o homem branco já não compreendia”, como Edwin S. 
Fussell o escreve. Thoreau declarou, “Uma revelação foi feita 
ao Índio, outra ao homem branco. Tenho muito a aprender do 
Índio, nada do missionário. Não tenho a certeza, mas tudo o 
que me tentaria ensinar ao Índio a minha religião, seria a sua 
promessa para me ensinar a sua”.38  

Tais reflexões foram consideradas apenas como român-
ticas pela maioria dos Americanos caucasianos para a 
grande maioria da história Americana. Era mais provável 
concordarem com o Bispo James Andrew da Igreja Episco-
pal Metodista do Sul, que proclamou em 1854:  “... o nosso 
grande objectivo é levar os jovens [Índios] a abandonarem 
totalmente a linguagem, e tudo o que seja distintamente Ín-
dio; pois após o sentimentalismo dos poetas e turistas, existe 
pouco que seja original ao carácter dos selvagens que valha a 
pena reter”.39 Por isso, muitos dos brancos com as melhores 
das intenções foram incapazes de ver além da sua forma de 
compreender o que Whitman e Thoreau compreenderam—
questões que estavam mais perto da compreensão do que 
mesmo os poetas perceberam. De facto, no final colocavam 
de lado o seu conhecimento a favor do ponto de vista enraiza-
do sobre o progresso e civilização.40

Em 1919, A. McG. Beede, um missionário Episcopal na 
Reserva de Standing Rock no Dakota do Norte, reportou que 
os Sioux e Chippewa não tinham problemas em compreender 
“a atitude científica moderna” ou compreender, mesmo apre-
ciar” as ideias e processos de química e física. Testou as suas 
ideias entre os Chippewa e Cree durante oito meses. Escre-
veu:  “Rising Sun (um dos seus estudantes), falando sobre a 
conclusão de tudo, pronunciou de forma inadequada a “visão 
científica”. Não de forma má ou falsa, mas inadequada para 
explicar, entre outras coisas, como o homem encontra e con-
hece uma estrada ao longo da qual deseja ou escolhe fazer o 
dito progresso, a não ser que o Great Manitoo pelo seu espíri-
to guie a mente do homem, mantendo os seres humanos justos 
e generosos e hospitaleiros”.41

A ironia parece ser que apesar de todos os seus feitos e 
“progresso”, a forma ocidental de ver é menos aberta a pon-
tos de vista alternativos do que a forma cíclica. Os Nativos 
Americanos aprenderam mais da forma Ocidental do que os 
Europeus aprenderam da forma Nativa. O motivo parece ser 
porque a forma linear de ver, apesar de toda a sua conversa 
sobre a ciência e lógica, é mais rígida e dogmática. Vine De-
Loria Jr., sugeriu que “No mundo Índio, a experiência não é 
limitada por considerações mentais e suposição relativamente 
ao universo. Para os não-Índios, os ensinamentos de uma vida 
surgem como um trovão. Tais coisas não ocorrem no tempo e 
espaço. A realidade é basicamente física. . . . A realidade num 
certo sentido é o que permitimos que a mente aceite, não o 
que experienciamos. E um conjunto de outras crenças aparece 
para tapar, confundir e eventualmente eliminar a experiência 
em si”.42

“O domínio e desigualdades do poder e saúde são factos 
perenes da sociedade humana”, escreve Edward W. Said, cuja 
ampla exploração da interacção de culturas em todo o mundo, 
providencia conhecimento sobre diferentes formas de ver e 
em formas nas quais as culturas se podem juntar. Procurou 
em estudos comparativos de imperialismo e respostas Nativas 
fundamentais para compreender e parar os conflitos em re-
dor do mundo entre os arquitectos do colonialismo e os seus 
descendentes e povos indígenas e os seus descendentes. De-
stacou uma tendência quase universal de culpar as vítimas do 
colonialismo pelo seu tratamento e problemas subsequentes, 
o que, sugeriu, é habitualmente uma resposta devido à cul-
pa das percepções inconsistentes do que as nações querem 
acreditar sobre si mesmas. Mas também avisou que, “culpar 
os Europeus pelos infortúnios do presente, não é grande alter-
nativa. O que temos de fazer é observar estas questões como 
uma rede de histórias interdependentes, que não teria sentido 
reprimir, úteis e interessantes de compreender”.43
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Said argumentou algo que deveria ser óbvio. As cultu-
ras dominantes indicam aos seus “protegidos” Nativos que 
as suas sociedades são atrasadas ou selvagens ou primitivas, 
ou tentar convencê-los do “bem” que a conquista e civili-
zação lhes fez, não irá convencer os grupos indígenas de que 
isso é verdade. “Mesmo se prevalecer sobre eles, os mesmos 
não irão conceder-lhe a sua superioridade essencial ou o seu 
direito a governá-los apesar da riqueza e poder evidentes”. 
Mesmo sem grande espaços vazios, expandir fronteiras, ou 
novas povoações que marcaram a expansão colonial nos Es-
tados Unidos durante o século XIX, as relações sociais per-
manecem “um tecido basicamente não interpretado ou não 
compreendido”. Os interesses egoístas—patriotismo, chau-
vinismo, ódio étnico, religioso e racial—permanecem pre-
sentes e evitam que os espaços culturais sejam ultrapassados 
ou mesmo compreendidos.

A necessidade, argumentou, não é “aprender sobre ou- 
tras culturas”, as quais ele julga vagas e ilógico como ob-
jectivo, mas em vez disso estudar o “mapa de interacções” 
entre culturas. De modo a ter uma compreensão informada e 
explícita das relações, é “útil observar o que ainda perman-
ece” do impacto colonialista.44 As marcas da história no pre-
sente irá providenciar conhecimento sobre os problemas que 
limitam a nossa compreensão do passado. Said sugeriu que 
compreender as divisões actuais pode ajudar a iluminar as 
histórias complexas dos conquistadores e conquistados cria-
das pelo fenómeno de “descoberta” e “conquista”. Defendeu 
explorar as interacções culturais presentes como uma ferra-
menta para melhor compreender o passado através de uma 
apreciação das diferenças culturais presentes e formas de ver. 
Isto está relacionado com ter uma mente aberta a ideias, con-
ceitos, valores e crenças mais amplas, como uma fundação 
que pode providenciar chaves para uma compreensão mais 
clara das relações, conflitos e eventos particulares passados, 
como o Massacre de Sand Creek.45 

Se diferentes culturas podem identificar obstáculos pre-
sentes e compreendê-los através de diálogos que abrem portas 
e removem preconceitos e queixas enraizadas, o passado será 
mais fácil de compreender a vários níveis, incluindo a reali-
dade de que as mentalidades presentes e passadas são quase 
certamente diferentes. Said concluiu:

Ninguém pode negar as continuidades de longas 
tradições, habitações sustentadas, linguagens nacionais e 
geografias culturais, mas parece não haver razão, excepto 
medo e preconceito para insistir na sua separação e dis-
tinção, como se toda a vida humana dependesse disso. A 
sobrevivência está, de facto, relacionada com a conexão 
entre as coisas; na frase de Eliot, a realidade não pode ser 

privada dos “outros ecos que habitam o jardim”. É mais 
recompensador—e mais difícil—pensar concretamente e 
compreensivamente, em contraponto, em outros e não só 
em “nós”. Isto também significa não tentar governar ou- 
tros, não tentar classificá-los ou colocá-los em hierarquias, 
acima de tudo, não reiterar constantemente como a “nos-
sa” cultura ou país é número um (ou não número um).

O que é, então, necessário, de modo a compreender um 
evento em particular como o Massacre de Sand Creek, é ex-
plorar o contexto do que aconteceu em termos de todas as 
partes envolvidas e as diferenças nas suas formas de ver, para 
aprender porque motivo aconteceu e os níveis de responsa- 
bilidade dos indivíduos envolvidos e o impacto que teve nas 
culturas e história. Apenas então pode Sand Creek ser com-
preendido e as suas consequências morais compreendidas nos 
espaços que continuam a existir e os erros que continuam a 
ser cometidos. 

Notas:  Capítulo I
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A Civilização Ocidental concebeu a sua forma de ver a 
partir de uma variedade de culturas, desde o Crescente Fér-
til ao longo do norte do Mediterrâneo. O que os aproximou 
para um ponto de vista do mundo Europeu foi a emergência 
de uma nova fé religiosa durante o primeiro século a.d. A 
seita conhecida como “Cristãos” fundou a sua identidade nos 
ensinamentos de Jesus de Nazaré, um profeta Judeu do pri-
meiro século, que apareceu durante o reinado do imperador 
Romano Tibério. Começou de forma simples, com um corpo 
de crentes, inspirado por um zelo evangélico para espalhar os 
ensinamentos de Cristo a outros. Este esforço levou à criação 
da Igreja Cristã e a formalização da fé numa instituição de 
religião. À medida que a Igreja avançava para oeste, a sua 
mensagem foi influenciada por ideias, filosofia, ciência, arte e 
governo Greco-Romanos. A existência do Império Romano, 
as suas estradas, a sua economia, o seu poder centralizado e o 
seu poderio militar, estenderam a influência até ao Cristianis-
mo se tornar a religião do estado do Império Romano.1

A partir do Antigo Testamento, o Cristianismo criou três 
poderosas ideias. A primeira foi a comissão de Deus para 
dominar a terra:  “Sejam férteis e multipliquem-se! Encham 
e subjuguem a terra! Dominem sobre os peixes do mar, so-
bre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem 
pela terra”.—Génesis 1:28 (KJV). Em segundo lugar, os 
Cristãos acreditavam que tinham herdado a reivindicação 
dos Israelitas a uma “terra prometida”:  “Então o Senhor 
veio a Abraão e lhe ordenou: “Sai da tua terra, da tua par-
entela e da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indi-
carei! Eis que farei de ti um grande povo. . . .”—Génesis 
12:1-2a (KJV). Em terceiro lugar, os Cristãos acreditavam 
que eram o “povo escolhido” de Deus: “Pois tu és um povo 
consagrado ao Senhor, teu Deus; foi a ti que o Senhor, teu 
Deus, escolheu dentre todos os povos sobre a face da terra 
para seres seu povo querido, seu tesouro pessoal”.—Deu-
teronómio  7:6 (KJV).

Os Cristãos também utilizaram a ordem evangélica de Je-
sus para converter “todas as Nações” à fé Cristã:   “Portanto, 
ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípu-
los, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo;  ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho or-
denado. E assim, Eu estarei permanentemente convosco, até 
o fim dos tempos. Ámen.”—Mateus 28:19-20 (KJV).

Esta combinação de doutrinas—a ordem de dominar a ter-
ra, crença na terra prometida, estatuto de Cristão como povo 

escolhido e a admonição para converter “todas as nações”—
capacitou a Igreja e, à medida que os Cristãos cresceram a 
partir de alguns perseguidos até provedores de um evangelho 
universal, a ligação com a força política e força militar do 
Império Romano e os seus reinos sucessores, tornaram a Ig-
reja a força mais potente na Europa durante milhares de anos. 
A institucionalização da igreja e o surgimento do papado 
resultaram numa massa de novas regras e doutrinas, muitas 
das quais tinham as suas regras no passado Grego e Roma-
no, bem como nos textos Bíblicos. A filosofia, ciência e lei 
Grega e Romana formaram a visão linear, e ela, por sua vez, 
foi recebida pela Igreja. Ao longo do tempo, a Igreja obteve 
uma supremacia virtual na Europa, mantida por um sistema 
de ordem que impôs.2

Um outro factor surgiu no sistema Europeu—uma série 
de guerras. A história do Crescente Fértil e do movimento 
ocidental através da Grécia e Roma e, eventualmente, no resto 
da Europa ao longo dos séculos, envolveu conflito contínuo. 
Alguns dos problemas foram guerras entre império ou o con-
trolo de impérios. Mas também, desde o tempo dos Gregos, 
houve sempre um “outro” brutal a ser derrotado. Quer fos-
sem os Persas, Gauleses, Hunos, Mongóis, Tártaros, Mou-
ros, Pictos, Saxónios, Sarracenos, Vikings, Celtas ou outros 
fora da “civilização”, estas pessoas foram consideradas como 
“selvagens” pelos Gregos e Romanos e pelos reinos Cristãos 
sucessores, mesmo na era moderna. O “outro selvagem” es-
teve sempre lá com culturas para serem removidas e territóri-
os a serem conquistados. A raça veio tarde para a lógica da 
conquista. A selvajaria é o obstáculo a ser ultrapassado.3  

Os conflitos do Império Romano levaram à exclusão dos 
selvagens das convenções de guerra. A etiqueta “selvagem” 
identificava não-Cristãos considerados tão sanguinários e 
perigosos que qualquer táctica poderia ser justificada contra 
os mesmos. Estavam, de forma simples, “para lá de qualquer 
protecção de convenção humana”. Durante o Principado (27 
b.c. a 284 a.d.) e mais tarde o Império Romano também, es-
tes “outros” foram considerados como “extranei” e sujeitos 
a conquista como direito de auto-defesa e como extensão da 
civilização.4 O conceito de selvagem foi mantido e prolon-
gado com a bênção do papado nos séculos que se seguiram. 
Durante a Idade Média, os frágeis reinos Cristãos foram 
ameaçados por sucessivos ataques do norte e este. Estes inva-
sores foram destacados pelo seu estilo de guerra sem piedade. 
Também representavam culturas nómadas e pilharam para lá 
do Cristianismo e com pouco respeito pelos seus preceitos. O 

Capítulo II

O Caminho para o Domínio
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conflito com os invasores foi visto como nada menos do que 
uma batalha entre a civilização e a barbárie, entre o Cristian-
ismo e o paganismo.

Isto levou a uma lógica legal elaborada justificando a 
conquista de inimigos não Cristãos, criada pela Igreja. A Ig-
reja Universal foi a grande força unificadora na Europa, face 
aos reinos confusos, instáveis e em conflito. Falou com uma 
voz para todos os Cristãos. À medida que cada vez mais tribos 
ocidentais da Europa foram convertidas, enquanto a invasão 
Normanda da Bretanha foi consolidada, e à medida que os 
Europeus paravam a invasão Sarracena do Norte de África, a 
ideia de uma “jurisdição sem fronteiras” sobre o corpo políti-
co Cristão fez mais sentido para os governantes dos reinos 
Europeus ainda frágeis.5  

Na altura do Papa Urbano II, foi colocado em vigor um 
enquadramento legal para justificar a jurisdição da Igreja so-
bre todos os Cristãos e a extensão das fronteiras de contro-
lo Cristão. Isto providenciou a fundação para o conceito de 
“guerra santa” e a justificação do pedido do Papa Urbano II 
para uma cruzada para “libertar” Jerusalém dos Sarracenos, 
“um povo estranho, uma raça totalmente estranha a Deus, 
“uma geração de falsos objectivos, de um espírito que partiu a 
fé com Deus”, que invadiu o território Cristão e tem devasta-
do este território com pilhagens, fogo e espada”.6

Aqui houve ainda outra manifestação dos “outros sel-
vagens” e durante os anos entre o chamamento de Urbano II 
para uma cruzada em 1095 até às cruzadas que se seguiram 
e no papado de Inocêncio IV (1243-1254), os direitos legais 
dos povos pagãos foram debatidos em termos hierocráticos 
tradicionais e humanísticos. O Papa Inocêncio iria providen-
ciar a síntese legal complexa e estendê-la para lá da guerra 
santa. Inocêncio argumentou que todos os humanos, Cristãos 
e infiéis, eram sujeitos ao dever do Papa para “proteger o seu 
bem-estar espiritual”. Argumentou que havia “apenas uma 
forma de vida correcta” e concluiu que os comportamentos 
irracionais dos pagãos requeriam que os exércitos se unissem 
aos missionários no trabalho de conversão. Aqui estava a jus-
tificação do “direito de conquista” por parte de nações Cristãs. 
O ponto de vista de razão e verdade dos Europeus Cristãos era 
vinculativo a todas as pessoas, em qualquer local.7 

Este era, nas palavras de Robert A. Williams, Jr., “o in-
strumento perfeito de império”.8 Não iria terminar argumentos 
sobre os “direitos de infiéis”, mas iria providenciar um quadro 
legal para a conquista de terras para lá do mundo Euro-Cris-
tão. Existiam motivos práticos, não religiosos, que tornaram 
a sua aceitação mais atractiva. A evolução dos estados nação 
da Europa no século XV e XVI coincidiu com o aumento 

da crise dos recursos. A Europa estava a consumir-se. Apesar 
de a sua população estar a aumentar, muitos recursos impor-
tantes foram diminuindo, incluindo terra, madeira, alimen-
tos e pescas, bem como ouro, prata e outras matérias-primas 
necessárias para defesa e poder. A urbanização, poluição e 
desflorestação também se tornaram problemas sérios. A “de-
scoberta acidental” de Colombo de um “Novo Mundo”, pare-
cia ser a resposta para homens armados com o “direito de 
conquista”, a admonição para “dominar a terra”, o dever de 
converter não crentes em Cristãos e a convicção de que as 
suas formas eram superiores às de “outros” que enfrentavam 
em novas terras.9

Durante o papado de Eugénio IV, em resposta às 
questões legais levantadas por Portugal, foi criado o Ro-
manus Pontiflex. Criou uma “síntese jurídica” de “discur-
so colonizador” desde Inocêncio IV. A versão de 1453-54 
do Romanus Pontiflex, emitido pelo Papa Nicolau V, foi a 
versão mais precisa, resultando numa “licença de conquis-
ta” para Portugal em África. Em 1493, o Papa Alexandre VI 
emitiu duas bulas papais. A primeira atribuída às coroas de 
Castilha e Aragão, em Espanha todas as terras descobertas 
a oeste dos Açores excluindo terras previamente ocupadas 
por outras “nações Cristãs”. A segunda, emitida em resposta 
a preocupações levantadas por Portugal, clarificou a divisão 
de terras entre Espanha e Portugal, e confirmou o vigor da 
lei a que as pessoas das terras “descobertas” eram sujeitas 
aos descobridores.10  

Apesar de não ser especificamente reconhecido pelas 
bulas papais, outras nações Europeias fizeram pressão para 
obterem os seus próprios direitos de conquista no “Novo 
Mundo” usando os princípios gerais definidos no discurso 
papal. Poderiam existir conflitos sobre reivindicações, mas 
as nações Europeias quase universalmente desrespeitavam 
os direitos de indígenas e modificaram ao longo do tempo o 
principal descritor do direito de conquista por nações Euro-
peias para o direito de conquista por parte de nações Cristãs. 
Como concluiu uma autoridade destacada do século XIX:  
“Tornou-se assim uma máxima da política e lei que o direito 
dos índios nativos era subordinado ao dos primeiros descobri-
dores Cristãos, cuja reivindicação principal excluiu a de todas 
as outras nações civilizadas, e gradualmente extinguiu a dos 
nativos”.11 Deste modo, a “Doutrina de Descoberta” foi aceite 
como direito inquestionável das nações Cristãs por poderes 
Europeus no século XVI.

A Doutrina de Descoberta seria usada para justificar a 
conquista do “Novo Mundo” por poderes Europeus e tor-
nou-se central também à lei secular. Quando os Estados Uni-
dos da América foram formados em 1776, foi uma premissa 
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fundamental de todos os sistemas legais Europeus e sobre-
viveu na nova estrutura do sistema Americano também. Os 
países podem variar na forma que a doutrina é aplicada—os 
Ingleses que insistem em tratados de cessão, por exemp-
lo—mas todos o consideravam como um “direito” de pode-
res Cristãos e superiores em significado a quaisquer reivin-
dicações Nativas da terra. Seria particularmente importante 
para o “colonialismo dos colonos” dos novos Estados Unidos 
como princípio de fundação da expansão para oeste.

Mas os Ingleses tinham acrescentado algo na altura da 
Guerra Civil Inglesa—um sentido enraizado de superioridade 
Anglo-Saxónica. Os Ingleses eram, como um historiador de-
screve, “deslumbrados pelos seus próprios feitos” e compro-
metidos para com um “alegado grupo de virtudes” que in-
cluíam noções de lei e liberdade que os diferenciavam mesmo 
na Europa. Viam o seu mundo como “normativo.” A Inglaterra 
lidava com os “outros selvagens” do seu próprio domínio—os 
habitantes do norte da Escócia, os Irlandeses e os Galeses—por 
vezes brutalmente e em formas que fixam padrões para lidar 
com os “outros” que confrontariam na América do Norte.12  

Os Ingleses procuraram sistematicamente eliminar as 
diferenças culturais—a eliminação das linguagens Galesas 
tradicionais, proibindo tudo deste kilts a gaitas de foles, car-
as pintadas ao Catolicismo. Os habitantes da Escócia foram 
considerados selvagens e os Irlandeses foram mesmo colo-
cados em reservas (chamadas plantações) e nas suas guerras 
de conquista, os Ingleses massacravam com impunidade. Na 
campanha de 1641 na Irlanda, Sir Charles Coote, um general 
Inglês, foi celebrado “Quando (por bons conselhos)/matou as 
lêndeas para que não se tornem piolhos”. O slogan era co-
mum no conflito Irlandês e iria ressoar ao longo do tempo 
em guerras Americanas e Anglo-Americanas contra os Índios 
Americanos, para obter proeminência durante a controvérsia 
de Sand Creek. Oliver Cromwell justificou o massacre de 
3500 homens, mulheres e crianças em Drogheda, em 1649, 
como “execução justa de selvagens bárbaros e traidores”.13  

Em 1730, quando o General James Edward Oglethorpe 
criou uma expedição militar para enfrentar os Espanhóis na 
Flórida, descreveu o seu exército como uma força composta 
por “Brancos [,] Índios e habitantes das terras altas”, indicando 
uma visão contínua dos Escoceses como selvagens.14 Os ha-
bitantes das terras altas e Escoceses-Irlandeses, que não eram 
muito úteis para os Ingleses, habitualmente entravam pelas 
povoações costeiras e limpavam campos nas florestas e terras 
altas Americanas dos Apalaches. Muitos deles desenvolveram 
uma amizade com os Nativos. Ambos eram tratados como po-
vos tribais. Ambos eram considerados bárbaros. Ambos foram 
retirados do seu país de origem. Na altura da Guerra dos Sete 

Anos, os nomes Escoceses era proeminentes na liderança dos 
Creeks e Cherokees, e os Escoceses tiveram um papel proemi-
nente no comércio entre os Índios e os Ingleses.15   

Após a Gloriosa Revolução, a Inglaterra emergiu como 
um país com governo constitucional, prosperidade económi-
ca, liderança científica e tecnológica que os preparou para um 
lugar dominante numa nova ordem mundial. Também assi-
nalaram “os direitos dos Ingleses” como um grande feito. O 
seu controlo Naval do Oceano Atlântico protegeu o estabe-
lecimento de colónias significativamente diferentes daquelas 
de outras nações Europeias. O “colonialismo de colonos” foi, 
talvez, o principal componente do sucesso Inglês.16 O Império 
envolve o controlo de outras pessoas por conquista; a colo-
nização envolve a reprodução de uma sociedade num novo 
local através da migração de grande distância. Os coloniza-
dores criaram uma dinâmica bastante incontrolável uma vez 
que as colónias costeiras foram estabelecidas e os indígenas 
ao longo da costa foram mortos ou forçados a deslocarem-se 
para o interior. Sem controlo efectivo dos Ingleses ou dentro 
das colónias, os novos colonizadores moveram-se para oeste 
em números cada vez maiores.17

O que os atraiu foi a terra—toda aquela terra, vazia de 
acordo com qualquer padrão que fizesse sentido para os col-
onizadores brancos que queriam a sua própria terra mais do 
que outra coisa. A terra estava no centro do seu sistema de 
valor. Definiu homens livres, separava-os de servos, cam-
poneses e vagabundos e permitiu-lhes participar no governo. 
Mesmo no século XIX, a maioria dos Americanos sem terra 
não estavam muito longe das suas raízes Europeias. Os seus 
antepassados foram atraídos para a América, não tanto por 
ouro ou fé, mas sim pela terra. A terra era liberdade. Deu aos 
colonizadores um local, identidade, independência e liber-
dade, todas as coisas que nunca poderiam ter conhecido caso 
ficassem na Inglaterra ou Escócia ou Irlanda. Os seus filhos e 
netos abraçaram esses valores e viam-nos como direitos.

Obviamente, os colonizadores sabiam que as pessoas já 
ocupavam a terra, mas individualmente cada um deles sentia 
que, de todos aqueles milhões de hectares, poderia reivindicar 
alguns que não faria mal. Não foi um Doutrina de Descoberta 
que moveu os colonizadores, mas, ironicamente, as mesmas 
forças que alimentavam a sua compreensão de liberdade e de 
direitos, aqueles incentivos para serem livres de limitações e 
capazes de criar o seu próprio caminho. Os indígenas que con-
heciam eram simplesmente mais uma “barreira natural” entre 
eles e os seus sonhos de deter terra e serem livres. Apesar 
de os governos, em Londres e nas capitais coloniais, estarem 
preocupados com leis com base na Doutrina da Descoberta 
para controlar e justificar a usurpação das terras Nativas, os 
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colonizadores seguiam um padrão consistente de preempção 
mesmo quando os colocavam com os seus governos.18

Richard Slotkin, na sua trilogia de livros sobre o mito 
da fronteira, particularmente o seu primeiro, Regeneration 
Through Violence, argumenta que a experiência que define a 
história Americana foi o conflito entre colonizadores e Na-
tivos. As guerra Índias, diz, criaram um ponto de vista dos 
Americanos como “uma nova raça de pessoas, independen-
te da herança pecadora do homem, procurando uma relação 
totalmente nova e original com a natureza pura, enquanto 
caçadores, exploradores, pioneiros e investigadores”. Esta 
auto-justificação retórica imaginou uma regeneração con-
tínua do carácter Americano, com “vencer” de cada fronteira 
sucessiva.19 Isto parece ser sustentado pelo ensaio clássico 
de Frederick Jackson Turner, “The Frontier in American His-
tory”. Apesar de considerado enganador por historiadores e 
cientistas sociais em recentes décadas, o ensaio de Turner e a 
explicação de Slotkin providencia conhecimento sobre como 
os Euro-Americanos se consideravam como criadores de uma 
nova e melhor sociedade, como pessoas escolhidas numa ter-
ra prometida.20

Desde o tempo do Iluminismo, os filósofos Europeus, 
líderes religiosos e políticos sentiram a necessidade de justi-
ficar o seu tratamento de indígenas e serem “justos”. De Vol-
taire a Jefferson, os humanistas abraçaram a humanidade dos 
Índios Americanos e a possibilidade do seu “melhoramen-
to”.21 Mas mesmo os Euro-Americanos mais compreensivos 
foram limitados pela sua forma de ver linear, que colocava 
os “selvagens” numa escala linear entre o barbárie e a civili-
zação. A redenção dos indígenas assentava assim na transição 
do seu estado nativo para as formas “superiores” da cultura 
caucasiana. Neste processo, o Cristianismo e a Civilização 
estavam ligados de modo que um parecia impossível sem o 
outro. Associado a esta conclusão estava a suposição de que 
os brancos iriam expandir-se e os Nativos cederiam.22

O processo nunca foi simples, não só porque os cauca-
sianos estavam divididos sobre como melhor tratar os Índios, 
mas também porque os Índios estavam divididos sobre a for-
ma como responder. O que nunca existiu foi uma abordagem 
única a qualquer lado, uma vez que as formas de ver lineares 
e cíclicas permitiam múltiplos pontos de vista do que deveria 
acontecer e como. As atitudes e acções dos brancos eram mais 
previsíveis, as respostas Nativas eram mais complexas e vari-
adas. A resistência, guerra, alianças, alojamento, comércio e 
aculturação marcaram a reacção Nativa à intrusão caucasiana. 
Os Índios Americanos eram muito mais resilientes e inova-
dores do que a maior parte das interpretações permitem—e 
certamente mais do que os caucasianos.23 

De facto, a abordagem dos “Índios como vítimas” sub-
estima seriamente a vitalidade e poder das respostas dos Na-
tivos. Ignora as mudanças culturais accionadas pela presença 
dos Europeus e Euro-Americanos ainda antes do contacto di-
recto, muitos dos quais foram abraçados, até bem recebidos, 
pelas tribos. Isso implica uma passividade por parte dos Na-
tivos que distorce totalmente a capacidade de resistir, assim 
como o papel mais básico da guerra nos tempos de pré-con-
tacto. Durante as guerras entre Inglaterra e Espanha, e mais 
claramente nas guerras coloniais entre Inglaterra e França, 
os Índios demonstraram capacidades militares, diplomáticas 
e económicas, subestimadas com demasiada frequência, de 
facto tão potente, que abrandaram consideravelmente o pro-
cesso de expropriação. O conflito nunca foi uma questão “de-
les” e “nós”. Em vez de alguma presença estática e impotente, 
os Nativos engenhosamente adaptaram as suas relações com 
os Euro-Americanos, lutaram entre si para vantagem, assim 
como sobrevivência e forjaram alianças multi-tribais.24

Está além do âmbito deste relatório recontar todos os 
conflitos das colónias inglesas na América, todas as respostas 
variadas de Nativos, ou o debate sobre o tratamento dos Ín-
dios por contemporâneos. Será suficiente dizer que a imagem 
de indígenas como selvagens e as percepções dos brancos dos 
seus direitos para com a terra foram reforçadas pela experiên-
cia colonial. É importante acrescentar que os habitantes da terra 
responderam à invasão do seu país de diversas formas e que as 
tribos que nunca viram um branco durante o período colonial 
foram mudadas pelos eventos que ainda não podiam imaginar. 
Na Europa e América, ocorreu um debate sobre o que era mor-
al e certo no relacionamento com indígenas, muitas vezes cre-
scendo na intensidade e ânsia. Existiram homens, como Benja-
min Church, um “combatente pelos Índios” com experiência, 
que tentou parar o massacre de mulheres e crianças índias na 
Great Swamp Fight de 1676, apenas para ser ignorado pelos 
sagrados puritanos que asseguraram aos colonizadores que es-
tavam a agir de acordo com a vontade de Deus e outros que 
ameaçaram destruir a Igreja se não cessassem os seus esforços. 
Muitos, nessa ocasião, “estavam na dúvida e depois inquiriam 
se queimar os seus inimigos vivos seria consistente com a hu-
manidade e os princípios benevolentes do evangelho”.25

 O século XVIII testemunhou um conflito mais amplo 
como uma consequência da emigração aumentada no território 
índio e de guerras entre os Ingleses, por um lado, e os Franceses 
e Espanhóis, por outro lado. Do Ocidente de Nova Iorque, para 
sul ao longo dos Apalaches através da Pensilvânia e Kentucky, 
para a fronteira da Geórgia e Flórida, os Nativos Americanos 
foram arrastados para uma luta internacional para hegemonia 
na América do Norte. Durante este processo, as tribos de Ín-
dios agiram muitas vezes como a ponta da lança das ofensivas 

9781501810572_INT_PortVol2Sect3.indd   1264 2/4/16   3:28 PM



Relembrando o Massacre de Sand Creek 1265

americanas na fronteira. Outros grupos evitaram os conflitos 
como eram capazes, mas ainda se sentiam vítimas perante a 
violência dos brancos. Com efeito, as tribos fizeram a sua es-
colha de acordo com o que parecia ser, nos seus interesses. Isto 
incluiu novas ideologias e identidade pan-índia.26

O início da Guerra dos Sete Anos, em 1754, quando os ín-
dios se aliaram aos franceses lançaram assaltos nas Colónias 
Centrais, o medo e preconceitos dos colonos aprofundaram-se 
e a ideia de coexistência que existiu em alguns sectores vir-
tualmente desapareceu. Os relatos populares que enfatizaram 
a carnificina de homens, mulheres e crianças, escalpelamento, 
tortura e mutilação como a norma “selvagem” da guerra ín-
dia ganhou a aceitação geral e providenciou justificação para 
“guerra de raça” pelos brancos. 

Episódios como a carnificina dos pacíficos Conestoga 
pelos Paxton Boys, na Pensilvânia, provaram claramente que 
os colonos americanos eram tão capazes de barbáries como 
qualquer outro grupo de humanos no continente. Compro-
vou-se ser o caso, no entanto, que nem todos os brancos es-
tavam preparados para esta falta de humanidade. Os Quak-
ers estranhamente armaram-se e moveram-se para Filadélfia 
quando a palavra se espalhou que os Paxton Boys estavam 
a planear matar ali Índios, apesar de os Quakers, pensando 
eles serem os Paxton boys, quase dispararam sobre colonos 
alemães que estavam a marchar para ajudar também a prote-
ger os Índios. Benjamin Franklin, que nunca foi grande de-
fensor dos direitos dos Índios, sentiu-se compelido a escrever 
um panfleto que condenasse a questão dos Conestoga.27

Com o fim da Guerra dos Ingleses, Franceses e Índios 
em 1763, os Ingleses aperceberam-se do potencial de caos 
nas terras para oeste, fizeram uma tentativa fútil de controlar 
a preempção das terras ao aprovar a Proclamação de 1763. 
Tinha como objectivo bloquear os colonos de entrar em terras 
Índias, a ocidente dos Apalaches até e excepto se terras cedi-
das por tratado. Falhou, e em vez disso, tornou-se o primeiro 
passo no percurso da Revolução Americana.28 Nenhum Parla-
mento do outro lado do oceano, nem nenhum governo colo-
nial, pode impedir a invasão dos colonos, e por isso a “guerra 
no pátio” continuou. Em 1776, quando criou a Declaração 
da Independência, Thomas Jefferson iria listar como um dos 
ressentimentos das colónias contra o Rei que “Tem iniciado 
insurreições domésticas entre nós e empenhou-se para trazer 
os habitantes das nossas fronteiras, os impiedosos Selvagens 
Índios, cujas regras conhecidas de guerra é uma destruição 
indistinta de todas as idades, géneros e condições.”  

A Revolução Americano foi sangrenta no Oeste. As 
alianças tribais encorajadas e apoiadas pelos Ingleses contra 

as colónias americanas, que por sua vez. aprofundaram as 
crenças dos americanos brancos de que os Índios eram sel-
vagens sem regras. O Coronel-Tenente Henry Hamilton, o 
comandante Inglês em Detroit, ofereceu recompensas pe-
los escalpes dos colonos. Num conselho, quando Hamilton 
pressionou os aliados Nativos para matarem Americanos e 
ameaçou reter os aprovisionamentos se não o fizessem, Half 
King, um chefe Delaware, questionou-o sobre a acusação:  
“Pai, apenas homens armados—não mulheres e crianças?”  
Hamilton respondeu, “Todos, todos!  Matem todos!  Lêndeas 
transformam-se em piolhos!”29

 George Rogers Clark, adversário do chefe Hamilton, ad-
mitiu abertamente o seu ódio por todos os Índios. Em 1779, o 
General John Sullivan atacou os Iroqueses após fazer o brinde, 
“Civilização ou morte a todos os selvagens americanos!”30 
Mesmo após a guerra, o nível de animosidade face os Índios foi 
aprofundado quando, em Março de 1782, as milícias mataram 
noventa e seis Índios Cristão que não ofereceram resistência 
em Gnadenhutten, na Pensilvânia. Foi uma acção depravada 
que finalmente chamou a atenção de muitos brancos da Pen-
silvânia.31  Entretanto, até os humanitários começaram a ques-
tionar se os Índios poderiam ser civilizados. A imagem brutal 
de selvajaria dos Índios era mais aceite do que nuca.

Por isso, o final da Revolução Americana não trouxe paz 
à fronteira, mas em vez disso criou uma maior dúvida de que 
existia uma forma para resolver a grande diferença cultural en-
tre brancos e habitantes Nativos. Os reformadores como David 
Schuyler Bogart debateram que o preconceito era a chave para 
os problemas com os Índios, mas sugeriram que “para exter-
minar o Preconceito da mente parece ser quase impossível.”32 
Infelizmente, provou estar correcto. E o género literário mais 
influente na formação de atitudes de brancos aceitou o ponto de 
vista de selvajaria implacável e inalterável como a “natureza” 
dos Índios. A forma de ver as coisas linear Ocidental limitou 
a capacidade de até os observadores brancos mais favoráveis 
imaginarem que a distância entre os Nativos e brancos podia 
ser diminuída. Foi perdida na totalidade a prova da adaptação 
cultural, económica e política dos Nativos. Também perdidas 
foram as diferenças tribais na cultura e resposta, a favor de um 
“Índio” colectivo. Independentemente da tribo ou disposição, 
todos os Nativos foram considerados “Índios”, o que era sinón-
imo de carnificina, brutalidade e maldade.33

Durante os anos dos Artigos da Confederação, nem 
o governo central (se pode ser chamado deste modo), nem 
os governos de estado foram capazes de controlar o avanço 
dos colonos para “o Centro” além dos Apalaches ou para 
suprimir a resistência dos Nativos. De facto, a característi-
ca mais dramática desses anos foi a variedade, vitalidade e 
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compromisso contínuos da resistência Índia e acomodação. 
No momento exacto que muitos reformadores descartavam a 
possibilidade de alteração, a adaptação, colaboração e acul-
turação Índia cresciam. A possibilidade de compromisso—
aquele centro—era ainda mais forte. Mas, as tribos e alianças 
recusaram reconhecer a derrota, enquanto a obstinação dos 
brancos e o fluxo contínuo dos colonos asseguraram um con-
flito contínuo.34

A situação foi exacerbada por uma inundação de colo-
nos para o Oeste trans-Apalachiano num grande arco desde 
o Kentucky para o Ohio, oeste do Mississípi e norte para o 
Canada. Esta vasta região tornou-se o “solo escuro e san-
grento”, o que Peter Silver chamou o “sublime anti-índio”, 
uma retórica de conquista expressa numa vasta literatura 
popular que definiu o carácter, comportamento e guerra dos 
Nativos como selvagens, da pior forma possível. Silver de-
bate que o fervor anti-Índio reflectiu . . . as prioridades dos 
números crescentes de pessoas que viviam na fronteira, cada 
vez mais diminuta, do território Índio. O surgir do anti-indi-
anismo foi o resultado, não de um cálculo realista do inter-
esse nacional, mas de um vácuo de políticas e poder ao nível 
federal. Entre exigências populares de que o vácuo veio para 
ser preenchido com sonhos de traição de Índios e sofrimen-
to dos Americanos—sonhos que sempre regressaram para 
a perspectiva de novas terras e ainda novas repúblicas no 
Ohio.35

O caos de 1780, combinado com a impotência por parte 
do governo em todos os níveis para controlar eventos, per-
suadiu um crescente número de líderes de governo de que a 
gestão dos assuntos dos Índios tinham de ser centralmente 
localizados ao nível nacional e que tinha de ser encontrada 
uma abordagem mais humana e racional. Em 1787, Henry 
Knox, Secretário de Guerra dos Artigos da Confederação e 
durante a presidência de Washington sob a nova Constituição, 
avisou o país que, a não ser que se fizesse algo, o tratamento 
dos Índios Americanos iria “fixar uma mancha na reputação 
nacional da América.”36 

Um dos objectivos do Congresso Continental era 
providenciar um modelo de distribuição de terra no Ohio. 
Relatórios e leis relacionados com este processo também 
revelaram uma alteração de tom. A Lei do Noroeste de 
1787 prometeu que “A maior boa fé deve sempre ser ob-
servada face aos Índios, as suas terras e propriedades nun-
ca lhes devem ser retiradas sem o seu consentimento; e 
na sua propriedade, direitos e liberdade, nunca devem ser 
invadidos ou importunados, excepto em guerras justas e 
legais autorizadas pelo Congresso, mas esporadicamente 
devem ser criadas leis em justiça e humanidade para evitar 

que sejam maltratados e para preservar a paz e amizade 
com eles. . . .”37

Em Julho de 1788, o Secretário Knox insurgiu-se contra 
“os habitantes brancos que mancharam de forma tão flagrante o 
nome Americano”. Knox chegou à conclusão de que os “acor-
dos com base no direito de conquista não funcionaram e que a 
aderência a tal política colocaria em perigo, de forma contínua, 
a paz na fronteira”.38 Procurou um sistema de tratado justo e 
debateu em 1789, “Os Índios, sendo os anteriores ocupantes, 
possuem o direito ao solo. Não lhes pode ser retirado, excepto 
com o seu livre consentimento ou pelo direito de conquista no 
caso de guerra justa. Para expropriá-los com base em qualquer 
outro princípio, seria uma tremenda violação das leis funda-
mentais da natureza e da justiça distributiva a qual é a glória de 
uma nação.”39 Defendeu um regresso à abordagem Britânica de 
compra “do direito do solo” aos Índios. 

O Presidente Washington aceitou a abordagem de Knox, 
e no Trade and Intercourse Act de 1790 procurou evitar a pre-
empção das terras dos Índios. Knox e Washington foram, sem 
dúvida, sinceros no seu desejo para tratar os Índios de for-
ma justa e para evitar a preempção dos brancos da terra dos 
Índios, mas a sua linguagem nas leis salientou o “direito de 
ocupação” dos Índios em vez da sua propriedade. No entanto, 
apesar das preocupações de Knox, a suposição da Doutrina da 
Descoberta aderiu também nos seus textos e seriam reflecti-
das nas políticas de Thomas Jefferson, ele próprio um franco 
defensor de meios para preservar os direitos dos Índios e inte-
gridade dos Americanos.40 Existiu um total sentido de inevita-
bilidade nas mentes das autoridades cujos planos se focaram 
mais na expropriação menos dolorosa—e mais legal—do que 
em terminar tudo em conjunto.

Homens como Knox, Washington e Jefferson foram in-
terrompidos pela preempção desenfreada de terras ocidentais 
que parecia ser impossível controlar. Washington descreveu 
os colonos que invadiam as terras dos Índios como “uma par-
cela de bandidagem cujas acções são uma desgraça para a 
natureza humana”. Eram chamados “selvagens . . . os nossos 
Índios brancos”, “semi-selvagens”, e “os malandros mais ma-
liciosos, enganadores, ladrões de cavalos do continente . . . 
os piores dos criminosos”. O Ocidente tornou-se “um grande 
reservatório para a escumalha dos estados Atlânticos”.41

Dois problemas complicaram a tarefa de lidar com a mi-
gração de colonos. O primeiro sendo que era impossível de 
controlar. Qualquer que fosse o desejo do governo de um pro-
cesso ordenado e “legal”, os números aumentaram tanto que 
em 1800, os brancos sobrepunham-se aos Índios no Ohio em 
oito para um.42 A invasão simplesmente não podia ser parada. 

9781501810572_INT_PortVol2Sect3.indd   1266 2/4/16   3:28 PM



Relembrando o Massacre de Sand Creek 1267

O outro problema foi o facto de que, apesar dos responsáveis 
governamentais e políticos deplorarem a preempção, o seu 
último objectivo foi garantir a propriedade dos territórios Ín-
dios. Os meios de garantir a terra foram deploráveis, mas no 
final foi algo que realmente desejavam.43  

Surpreendentemente, apesar da migração dos colonos 
para o Território Noroeste, os Índios mantiveram a sua re-
sistência com grande sucesso, mantendo os seus territórios 
através de várias estratégias até ao fim da Guerra de 1812. 
Os esforços dos Tenkswatawa e Tecumseh, os carismáticos 
irmãos Shawnee que procuraram criar uma aliança multi-trib-
al, criaram novamente a possibilidade de uma genuína re-
sistência pan-Índia. Mas os Tenkswatawa, o profeta Shaw-
nee, perderam credibilidade após a Batalha de Tippecanoe. 
Tecumseh tentou reconstruir a aliança, mas a sua morte na 
Batalha de Thames, em 1813, foi mais o resultado de incom-
petência Inglesa do que falha dos Nativos. O seu sonho mor-
reu com ele. Contudo, a resistência não terminou aí. Só ape-
nas no Massacre em Bad Axe, em 1832, na Guerra de Black 
Hawk, a resistência colapsou.44 Só nesse momento o processo 
de remoção para oeste foi concluído. Isso significou que as 
tribos do Noroeste tinham resistido à expansão Americana 
durante quase setenta anos. Com a remoção bastante concluí-
da até 1840, tinha demorado duzentos e quarenta anos para a 
conquista Anglo-Americana da América do Norte chegar ao 
Rio Mississípi.45

A transição para uma política de remoção teve início du-
rante a administração de Thomas Jefferson. A ideia era sim-
ples. Os Índios seriam movidos para terras para lá da colo-
nização branca. Foi dado um grande avanço em 1823 com a 
decisão do Supremo Tribunal em Johnson v. McIntosh. Nesta 
decisão, a Doutrina da Descoberta foi afirmada como o centro 
da lei Americana relativamente aos direitos dos Nativos. O 
Juiz John Marshall considerou que as nações Europeias que 
“descobriam” a terra no Novo Mundo tinham direitos exclu-
sivos de reivindicar as terras Índias. Os indígenas não tinham 
reivindicações naturais, superiores, relativamente ao solo 
Americano. A aceitação da Doutrina da Descoberta foi um 
factor crucial na lei Americana para lidar com os indígenas.46  

Marshall tentou recuar face a algumas das suas con-
clusões em Johnson v. McIntosh nos casos mais recentes de 
Cherokee Nation v. Georgia e Worcester v. Georgia onde pro-
curou limitar os poderes de remoção. Em Worcester, Marshall 
modificou o seu ponto de vista da Doutrina de Descoberta, 
argumentando que o “direito atribuído por descoberta” não 
era absoluto. Disse que “dá direito exclusivo à compra, mas 
não encontrou esse direito numa negação ao direito do de-
tentor vender”. Visto desta forma, os direitos dos indivíduos 

e estados eram limitados, mas não os direitos das tribos Na-
tivas. Jackson ignorou esta decisão, declarando especifica-
mente que Worcester estava errado, e nos casos de Mitchel 
v. United States (1835) e United States v. Fernandez (1836), 
a formulação original em McIntosh foi reafirmada.47 Como 
resultado, a perspectiva legal principal na lei Índia Americana 
permanece baseada em Johnson v. McIntosh. Até hoje, é a 
base da lei Americana relativamente aos Índios. Os Nativos 
Americanos não tinham soberania não qualificada sobre as 
suas leis ou estado como nações independentes. As tribos 
eram “nações domésticas dependentes”. Por outras palavras, 
os Índios Americanos foram proclamados pelo tribunal a ser-
em protegidos do governo dos Estados Unidos.

O sistema de tratado iria continuar, apesar da oposição 
por parte de Andrew Jackson ao mesmo, mas o que foi ne-
gociado foram direitos de ocupação, não soberania. Assim, a 
forma Ocidental de ver tomou controlo de tudo na lei Amer-
icana. Alexis de Toqueville, o sábio observador Francês da 
vida Americana, comentou que a conduta dos Estados Unidos 
face ao seu povo indígena “foi inspirada pelo afecto mais cas-
to das formalidades legais”. O que faltou, disse, foi a “boa 
fé”. Como resultado, “É impossível destruir homens com 
mais respeito pelas leis da humanidade.48
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No seu âmago, o violento processo entre homens de 
pele branca e pele vermelha que se passou nos Estados Uni-
dos não teve como motivo a raça, ou mesmo selvajaria, mas 
sim a terra. A selvajaria foi uma imagem gerada pela neces-
sidade de racionalizar a tomada de terras. As formas legais 
que justificaram “o Direito de Conquista” providenciaram 
os meios que apoiaram a reivindicação Americana de que 
tomar as terras era um “direito”. John Quincy Adams apre-
sentou um ponto de vista surpreendentemente consistente 
das atitudes dos brancos em 1820, quando escreveu, “Mas 
qual é o direito de um caçador da floresta de mil quilómet-
ros, na qual acidentalmente entrou em busca de presas?”. 
Esta frase continha muitas suposições acerca das diferenças 
entre os Anglo-Americanos e Índios e os seus valores relati-
vos. Mas indicou a sua lógica ao dizer, “O leito exuberante 
da mãe comum, amplamente adequado à nutrição de mil-
hões, será reclamado exclusivamente por algumas centenas 
de seus filhos?”.1

Este seria um ponto de vista persistente, reiterado várias 
vezes no século XIX. A terra não “usada” para agricultura 
e outro desenvolvimento de recursos naturais, a terra não 
“colonizada” e aberta para “desenvolvimento” e o cresci-
mento de cidades e estradas, e civilização poderiam ser 
tomadas para tais objectivos “superiores”. O progresso não 
poderia nem seria limitado para manter reservas para “sel-
vagens” e as suas formas antiquadas. John Marshall insistiu 
que apesar dos seus próprios pontos de vista dos direitos 
naturais dos Índios com base nos “princípios abstractos da 
justiça”, a Doutrina da Descoberta era a lei da terra. Escre-
veu, “Não obstante quão extravagante possa parecer a pre-
tensão de converter a descoberta de um país inabitado em 
conquista; se foi confirmado o princípio em primeiro lugar, 
e depois mantido; se um país foi adquirido e mantido sobre 
o mesmo; se a propriedade da grande massa da comunidade 
originar nele, torna-se lei da terra e não pode ser rejeitada 
pelos Tribunais de Justiça”.2

A aquisição da Louisiana Purchase pelo tratado entre 
França e os Estados Unidos em 1803, sem a participação de 
qualquer uma das tribos que ocuparam as terras na realidade, 
confirmou os pressupostos legais dos caucasianos—o direito 
de ceder pela França e o direito de adquirir pelos Estados Uni-
dos sem o consentimento dos habitantes Nativos não foram 
questionados. Com essa nova grande massa de terra reivindi-
cada pelo tratado internacional, os Estados Unidos olharam 
para lá do Rio Mississippi e encontraram a base para uma 

política de remoção de tribos a este do rio para novas “casas” 
no Oeste. No início, isto pareceu ser uma alternativa possível 
às únicas escolhas dadas aos Índios—resistir e morrer ou as-
similar e desaparecer.3

Mesmo que fosse uma quimera de ilusão. Alexis de 
Toqueville viu-o ainda antes dos políticos terem concluído a 
tarefa de remoção:

De qualquer ângulo que se observe os destinos dos 
nativos Norte Americanos, não se vê nada sem ser prob-
lemas irremediáveis; caso permaneçam selvagens, são em-
purrados pela marcha do progresso; caso se tornem civili-
zados, o contacto com as pessoas mais civilizadas leva-os 
à opressão e miséria. Caso vão para o mato, morrem; se 
tentarem ficar num só sítio, também morrem. Não podem 
obter conhecimento excepto com ajuda Europeia, e a abor-
dagem dos Europeus corrompe-os e leva-os de volta à bar-
bárie. Desde que sejam deixados sozinhos, recusam mudar 
os seus hábitos, e não há tempo para o fazer, quando, por 
último, são levados a desejá-lo.4

Mesmo a retórica de Toqueville, apesar de compreensiva 
para com os Índios, foi limitada pelos pressupostos da forma 
de pensar linear e os julgamentos acerca dos indígenas asso-
ciados à mesma. Todo o debate foi infundido por um ponto 
de vista do mundo etnocêntrico com já mais de mil anos, em-
bebido em pensamento e governo ocidental tal como ADN. 
Encontrar alguém na sociedade Ocidental que não aceita os 
pressupostos da reivindicação superior dos Estados Unidos 
face à terra, seria virtualmente impossível, mesmo entre os 
reformadores mais sinceros e dedicados, incluindo aqueles 
envergonhados pelos “esquemas de civilização à força” do 
governo e os planos de civilização dos reformadores. Para 
ser justo, os políticos procuravam consistentemente formas 
de tornar o processo mais fácil. Procuravam uma “alternativa 
à extinção”.5 Mas não conseguiam encontrar formas que não 
envolvessem a aculturação à força dos Índios. O desafio era 
fazê-lo de forma justa. A forma de ver linear limitava as suas 
próprias noções de progresso. 

Não podiam escapar à sua convicção de que a única espe-
rança dos Índios era receber os princípios da civilização. Isto 
significava mudar as suas formas de vida de forma consistente 
com os pontos de vista caucasianos de trabalho, linguagem, 
valores e religião. A política federal tomou forma nas mãos de 
homens educados sobre os princípios do Iluminismo. Acred-
itavam na origem comum de todos os homens, numa certa 

Capítulo III

O Amargo Enigma
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igualdade cultural e no aperfeiçoamento do homem. Não 
argumentavam uma inferioridade racial inata. Em vez dis-
so, acreditavam que os seres humanos passam naturalmente 
através de estágios de selvajaria para a barbárie até à civili-
zação. Rejeitavam a noção de que os Índios estavam presos 
num estado de selvajaria permanente. Acreditavam que à me-
dida que o ambiente muda, as culturas mudam, até que por 
fim a civilização seria a herança lógica de todos os homens. E 
consideravam-se como agentes desse processo.

O que interessava, então, era onde as sociedades, em 
particular, se encontravam na escala linear de civilização. O 
objectivo da política tinha de ser promover a civilização das 
tribos. O comércio, a introdução da agricultura, a promoção 
de propriedade privada, educação e o Cristianismo seriam os 
instrumentos de mudança, pois o pequeno proprietário rural 
seria a fundação da civilização como a compreendiam. Não 
só as ideias do Iluminismo e do Cristianismo Protestante su-
portam esta posição, mas a emergência do “racismo científi-
co” no século XIX reforçou-a e fortaleceu a sua lógica.6  

Até então, outras alternativas eram impossíveis. Mesmo 
se os políticos pudessem ter fechado o Oeste a todos os col-
onizadores e evitassem todas as trocas comerciais e sociais 
com os Índios, criar um grande enclave onde os nativos pu-
dessem viver sem contacto, muito já tinha acontecido para tal 
plano funcionar. Em primeiro lugar, teria sido inconsistente 
com a visão dos Americanos brancos sobre o progresso. Civ-
ilizar os Índios era, para eles, um objectivo positivo. Além 
disso, apesar de algumas tribos apenas agora estivessem a en-
contrar os caucasianos pessoalmente, as mudanças que já tin-
ham ocorrido nas suas sociedades como resultado da presença 
dos brancos na América do Norte não podiam ser retiradas. 
A única forma de garantir um resultado diferente era que os 
Europeus tivessem ficado na Europa. Por isso, os planos com 
boa intenção para proteger os direitos dos Índios e suas vidas 
estavam condenados ao fracasso por uma mentalidade que 
podia não escapar aos seus pressupostos.7

As boas intenções dos políticos eram consistentes ao lon-
go do tempo no seu compromisso para a transição dos Índios 
para uma nova forma de vida sobre os “Grandes Valores”. Os 
políticos e reformadores subestimaram a tarefa, mas deram 
pouco valor à sua veracidade. A sua visão Eurocêntrica do 
mundo e a sua visão etnocêntrica dos indígenas cegou-os face 
aos motivos pelos quais as políticas falharam e à arrogância 
da sua crença de que as culturas Nativas eram o grande im-
pedimento de uma solução satisfatória à “questão dos Índios”.

Os Anglo-Americanos pareciam incapazes de reconhecer 
o valor das culturas e crenças que não as suas próprias. Na 

linguagem do Cristianismo Protestante, os Índios tinham de 
“nascer novamente” como homens civilizados, não através de 
conversão instantânea, mas através de uma transição guiada 
para uma nova forma de vida. A intenção dos reforçadores 
era benevolente; não se viam como agentes de extermínio, 
mas sim de salvação. A sua capacidade de confrontar os prob-
lemas era limitada pela sua visão do mundo. De facto, a partir 
do seu ponto de vista, estavam a oferecer aos Índios os seus 
bens mais preciosos—salvação e civilização.8

Mesmo se, por algum milagre, pudesse ser encontrada 
uma alternativa pelos políticos e reformadores, a sua perspec-
tiva de sucesso seria quase inexistente. O governo federal 
nunca propôs o extermínio como política oficial. Os políticos 
não teriam compreendido as implicações do conceito mo- 
derno de “limpeza étnica” dada a sua mentalidade do século 
XIX.9 Aprovaram as Leis de Comércio e Relações para gerir 
as relações. Aprovaram leis contra a preempção de terras Ín-
dias. Colocaram tropas ao longo de rotas para agirem como 
barreira entre emigrantes e Índios. As principais razões por 
estes esforços de controlar o processo falharem tinham muito 
pouco em comum com a política.

O primeiro motivo era, que não obstante as diferenças 
existentes entre aqueles que procuram uma política Índia jus-
ta e aqueles que procuravam uma conquista militar rápida, 
a grande maioria dos Americanos partilhavam um ponto de 
vista dos Índios como atrasados, não civilizados e pagãos. As 
diferenças entre eles relacionaram-se sobre como os “Nativos 
atrasados” devem ser tratados. Alguns pensavam que eram 
passíveis de serem salvos; alguns pensavam que estavam além 
do salvamento. Alguns pensavam que podiam ser salvos at-
ravés de educação e Cristianismo; alguns pensavam que eram 
selvagens e deviam ser tratados como animais selvagens. Al-
guns pensavam que podiam ser ajudados; alguns pensavam 
que estavam além da ajuda. Alguns colocavam a sua fé em as-
similação forçada; alguns favoreciam a extinção como a única 
solução. Mas, no fundo, os Americanos caucasianos viam os 
Índios como seres inferiores, fosse qual fosse a comparação. 

A maioria dos pontos de vista dos Índios Americanos pe-
los Americanos não eram baseados numa ideologia consciente-
mente desenvolvida. Não necessitavam de provas científicas de 
inferioridade racial, apesar de poderem usar “racismo científico” 
ou basearem-se em crenças populares como meios de justifi-
car os seus preconceitos. Simplesmente, assumiam que sabiam 
como eram os Índios, à priori. Os Índios estavam muito atrás na 
escala do progresso. Vestiam peles, não casacos. Não tinham lin-
guagem escrita. Tinham superstições, não religião. Pintavam as 
suas caras, torturavam, assassinavam, pilhavam e matavam mul-
heres e crianças inocentes. Estas características providenciavam 
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a justificação para o extermínio. Os reformadores não só refu-
taram tais suposições como as viam como coisas a serem muda-
das. Mas a visão central de ambos apoiava-se nas mesmas bases 
míticas. Condescendência, paternalismo e superioridade racial 
eram as respostas comuns, não obstante quão sincero seria o 
desejo de ajudar ou maníaca a sede de sangue se tornou.10

Outro obstáculo mais prático estava no caminho. A ex-
pansão territorial era um princípio da política nacional. 
Apesar de as leis e tratados estarem cheios de garantias de 
que os direitos Índios seriam protegidos, o grande objectivo 
era o crescimento contínuo do país. Todo o debate sobre a 
política Índia tinha como base a melhor forma de lidar com 
os Índios no caminho para o desenvolvimento nacional. Nin-
guém assumiu um estado estático ou um “país Índio” per-
manente. Isto tornou-se mais evidente à medida que as déca-
das passaram e as condições políticas mudaram. A mudança 
populista para o homem comum de Andrew Jackson deu 
uma nova influência aos colonos ocidentais. “As doutrinas da 
democracia agrária . . . afirmavam que o cimento social da 
república tem de ser o interesse próprio dos seus cidadãos”, 
sugere Richard Slotkin. “Em termos económicos, isto signifi-
ca que cada cidadão tem de possuir propriedade suficiente 
para garantir a subsistência de si próprio e da sua família, ou 
pelo menos, ter uma perspectiva credível de obter esse nível 
de independência económica através do seu trabalho”.11 O 
mito do homem da fronteira mudou, assim, do agitador que 
Washington lamentava e emergiu como o arquétipo do Novo 
Americano. Com este ponto de vista veio o medo que o fecho 
da fronteira poderia colocar representar uma ameaça séria à 
própria democracia Americana.

A América estava a mudar também de outras formas. Com 
o crescimento das cidades ocidentais, a colonização dos ter-
ritórios do Mississippi, até então o local de guerras com as tribos 
do leste, o desenvolvimento de uma nova economia de fabrico 
e o contínuo crescimento populacional, a convicção de que a 
expansão tem de continuar foi reforçada. Os caminhos-de-fer-
ro e novas formas de indústria também estavam no horizonte. 
“Manifest Destiny”, já tinha sido recebido na prática mesmo 
antes de John O’Sullivan proclamar “o direito de manifestar o 
nosso destino para possuir todo o continente que a Providência 
nos deu para o desenvolvimento da grande experiência de liber-
dade e auto-governo federado a nós confiado”.12

 Apesar das suposições ideológicas e objectivos políticos 
do Manifest Destiny terem sido questionados por muitos, a 
noção de uma América que se estendida de mar a mar foi 
assumida por pessoas de muitas confissões. De facto, a cres-
cente fragmentação, que eventualmente levou à Guerra Civil, 
focou-se menos na selvajaria no início do que na criação de 

estradas a oeste do Mississippi para colonizar. No início, o 
debate sobre a escravatura focou-se nos problemas dos bran-
cos e o seu efeito nos homens brancos. “Soberania Popular”, 
“Solo livre” e “a dignidade do trabalho” eram todas frases 
código no debate sobre a expansão nacional como certamente 
eram expressões de posições sobre a escravatura.

A principal razão para a falha repetida da política nos 
seus esforços de respeitar e proteger os direitos Índios, não 
será ideológica, filosófica ou mitológica. Era, em vez disso, os 
números dos colonos Americanos. Qualquer que fosse o mét-
odo concebido, os políticos nunca podiam cumprir a promessa 
de Jefferson de que as terras Índias nunca seriam “invadidas ou 
perturbadas” sem o consentimento das tribos. Enquanto os leg-
isladores e burocratas debatiam, os colonizadores avançavam 
para oeste. Uma vez que os colonizadores decidiam que um 
local era bom, não era possível pará-los. E quando uma terra 
era ocupada e baptizada com sangue, o exército avançava e no-
vos tratados eram criados, tão inaplicáveis como os anteriores 
até que, por último, os colonos compreenderam que a política 
Índia era impotente, apesar de bem intencionada. O que acon-
teceu parecia inexorável, inevitável, tão certo como as estações.

Os Estados Unidos estavam a desenvolver uma “iden-
tidade colectiva” pela primeira vez que levava consigo uma 
ideologia de um “estado territorial existente” e “um sentido 
missionário de superioridade cultural”. A ordem social era 
rígida e dividida ao mesmo tempo. No seu novo populismo 
e nova oligarquia, a nova ordem foi apresentada não como 
teoria política, mas como uma realidade. Tornar isto possível 
necessitou de um sistema de ordem para todo o território na-
cional. A Lei do Noroeste providenciou o modelo. Jurgen 
Osterhammel argumenta que o novo sistema “traduziu as 
reivindicações de soberania em problemas de propriedade, 
interesses territoriais em interesses económicos e, ao fazê-lo, 
uniram interesses públicos e privados na aquisição de terra”.13 
Então, ironicamente, a “democratização” dos Estados Unidos 
levou a políticas mais agressivas face aos indígenas. 

O resultado foi uma mentalidade, que resultava num con-
senso nacional relativamente a quem era o Índio. A escolha do 
termo singular, “Índio”, foi deliberada. Indicou o conjunto em 
que os Nativos Americanos de todas as tribos, predilecção e 
culturas foram colocados. Era mais fácil lidar com uma ima-
gem do que enfrentar a realidade da diversidade entre indíge-
nas. Os Americanos brancos podem discordar das questões de 
como o Índio devia ser tratado, ou como poderia ser “salvo”, 
ou que políticas deviam ser seguidas. Alguns foram generosos, 
esperançosos e cuidadosos de valores importantes. Alguns es-
tavam prontos a exterminar o “inimigo que rodeava”. Alguns 
simplesmente esperavam que o Índio desaparecesse ao longo 
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do tempo. Alguns adoptaram tais coisas como a “Nova Escola 
Americana”, frenologia, craniologia e a Bíblia, para encontrar 
justificações para os seus pontos de vista.14 Mas quase sem ex-
cepção, os Americanos viam o “Índio” como um “problema” 
inferior que estava no caminho do progresso e destino e ape-
nas tinha duas opções - mudar ou morrer. O “outro selvagem” 
permaneceu intacto. Algumas lições foram aprendidas; muitos 
preconceitos foram reforçados. E a auto-consciencialização na-
cional garantiu que pouco mudaria.

A meio continente de distância, tribos como os Chey-
ennes e Arapahos não estavam cientes de—ou preparados 
para compreender—as implicações destas alterações para 
eles. Até agora, tinham sido poupados da pressão direc-
ta que outros povos tinham experienciado. Ainda assim, 
as suas vidas tinham já sido alteradas pela presença dos 
Europeus como resultado das pressões por parte de ou- 
tras tribos mais perto dos brancos. Das suas casas perto 
dos Great Lakes, dispersaram-se para oeste durante mais 
de um século antes de chegarem à área de Black Hills. 
Tinham sido mestres de evasão, adaptação, diplomacia e 
alteração. Quando adquiriram cavalos e abandonaram o 
seu passado hortícola, os Cheyennes eram mais uma nação 
do que uma tribo. Tinha sido reunidos e unidos por orga-
nização social, um sistema político fantástico e previsão, 
princípios morais comuns e instituições espirituais.15

Este feito foi significativamente o trabalho do profeta 
Sweet Medicine, o grande herói cultural dos Tsistsistas. Al-
guns dizem que o profeta viveu entre eles quatro vidas, en-
sinando-os sobre o que devem fazer e como devem viver, mas 
era uma pessoa real e um génio político.16 Em Noaha-vose, 
ou Bear Butte (perto da actual Sturgis, Dakota do Sul), Sweet 
Medicine recebeu Mahuts, os Four Sacred Arrows e com eles 
os significados de união da nação. Noaha-vose foi o Sinai dos 
Cheyennes, Sweet Medicine o seu Moisés. Sweet Medicine 
viu os potenciais perigos da nova cultura do cavalo, relativa-
mente à unidade social e política. As várias manhao (bandas 
residentes) espalhar-se-iam a maior parte do ano, o que iria 
aumentar a possibilidade de divisão e fraqueza. Para evitar 
isto, criou o Conselho de Quarenta e Quatro, incluindo os 
chefes de vários manhao e quatro Chefes Anciãos, que iri-
am tomar as decisões pela nação. Estes chefes eram habitual-
mente chamados “chefes de paz”, e os seus emblemas eram 
cachimbos e uma única pena de águia, a apontar para a direita 
no seu cabelo.17

Sweet Medicine também criou as sociedades militares 
como meio de união dos manhao. A participação na sociedade 
seria efectuada por diferentes grupos de residência. Estas so-
ciedades de soldados mantinham a disciplina nas reuniões 

tribais, cerimónias e caças, zelavam pelas pessoas e providen-
ciavam forças combativas. Ao reconhecer a autoridade dos 
chefes soldados em termos de guerra, a unidade tribal—ou 
nacional—era fortalecida. Nenhum chefe soldado podia ser 
membro do Conselho de Quarenta e Quatro, de modo que 
houvesse uma divisão de autoridade, concebida para manter 
a unidade.18 Esta estrutura foi também mantida pelas quatro 
Sacred Arrows, duas das quais eram “setas para homem” para 
matar os seus inimigos e duas eram “setas para búfalo” para 
providenciar os recursos para manter as pessoas e pela Dança 
do Sol. 

Em algum momento nos seus movimentos, os Tsistis-
tas encontraram um grupo relacionado, os Suthaio. Os 
Suthaio trouxeram com eles o Sacred Buffalo Hat que lhes 
foi oferecido pelo santo, Erect Horn. Tinha poderes para 
os Suhtaio, similares às Setas Sagradas dos Tsistsistas. 
Quando os dois grupos se consolidaram para formar os 
Cheyennes, os Suthaio foram admitidos no conselho como 
um dos manhao, e os objectivos e ritos sagrados de ambos 
foram absorvidos por todos. Desta forma, os Cheyennes 
seguiram uma nova vida consistente com as formas dos 
Maheo, o All-Father.19

O século XIX viu os Cheyennes aliados com os Arapahos 
que os precederam na área e que foram comerciantes com-
petentes que conheceram as terras e as tribos do sul. O que 
atraiu ambos foram as óptimas pastagens das planícies altas. 
Também renovaram a sua associação com os Lakota, mesmo 
quando se estendiam para as Planícies do Norte.20 Juntos, os 
Lakota, os Cheyennes e os Arapahos forjaram uma poderosa 
aliança, garantindo uma região do Rio Missouri até a Smoky 
Hill e os Rios Republicanos. Esta coligação também estabele-
ceu o domínio económico e militar sobre inimigos comuns 
—os Crows, os Utes e os Pawnees.21  

Os Cheyennes e os Arapahos estenderam a influência 
para sul. Os Arapahos atravessaram a North Platte logo no 
início do novo século, e logo após os Cheyennes ficaram 
localizados entre a North Platte e a South Platte, apesar de 
alguns permanecerem mais perto dos Lakota no norte. Em 
1820, a caça abundante entre a South Platte e o Arkansas 
e novas fontes de comércio com os brancos no Arkansas, 
trouxeram os Cheyennes mais para sul.22 A sua presença 
foi forte o suficiente para que os Kiowas retirassem para 
baixo do Arkansas sob pressão. A chegada dos irmãos 
Bent (William e Charles) e Ceran St Vrain no Arkansas, 
em 1820, fortaleceu o domínio dos Cheyennes e Arapahos 
no comércio e as vitórias sobre os Kiowas e Comanches 
levaram eventualmente a um grande conselho em 1840 
no qual foi criada uma paz que nunca foi quebrada. Isso 
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significava que as planícies do Texas Oeste até à linha Ca-
nadiana eram dominadas por uma única coligação.23

Então, com os Cheyennes e os Arapahos no pináculo do 
seu poder, tudo mudou. A década de 1840 foi palco de uma 
migração aumentada nas rotas para oeste, acelerada no final da 
década pelas cedências de terra do Tratado de Guadalupe Hi-
dalgo, seguido quase imediatamente pela descoberta de ouro na 
Califórnia. De repente, o Trilho de Santa Fé e o Trilho de Over-
land foram preenchidos com dezenas de milhares de colonos. 
Em algumas centenas de anos, o essencial da cultura do cava-
lo foi gravemente ameaçado. Na década de 1830, os viajantes 
escreviam sobre os riachos circundados por árvores e rios; na 
década de 1850, os viajantes queixavam-se que não havia ma-
deira suficiente para criar fogos. Sem a protecção das árvores, 
a água secou. A relva estava sobre-utilizada e seca, de modo 
que as pastagens para os cavalos e animais selvagens eram es-
cassas. As rotas não eram estradas ou trilhos, mas pedaços de 
terra, por vezes, quilómetros que mudavam a disposição da ter-
ra e interrompia a migração dos búfalos. Num curto espaço de 
tempo, trezentos mil colonos mudaram-se para a Califórnia. O 
Oregon estava a encher. Alguns dos colonos paravam nas Great 
Plains, mas muitos avançavam para oeste, no Kansas. Apenas a 
“passagem” devastou o ambiente.24

Em 1851, o governo dos Estados Unidos organizou um 
conselho de tratado no Fort Laramie. Algumas das tribos 
foram intimidadas pelo conjunto Lakota-Cheyennes-Arapa-
hos e não compareceram. Outras abandonaram o conselho. 
Mas o grande problema era o tratado em si. Não foi um tra- 
tado de cessão tradicional. O seu principal efeito foi definir 
os locais das várias tribos, de modo que o governo pudesse 
tratar no futuro com tribos em particular para terras em par-
ticular. Uma vez que a cultura das planícies não foi baseada 
na propriedade da terra, mas no controlo de terras que mu-
daram com movimentos de manada e pressões militares, isto 
foi uma coisa quase impossível para as tribos compreender-
em. Para piorar as coisas, as tribos tiveram de seleccionar 
líderes para falarem por elas. As tribos também não tinha 
experienciado isto. 

Não obstante, os criadores do tratado obtiveram o que 
queriam com montanhas de “presentes” e promessas de paz 
duradoura. O governo criou uma demarcação de poder em pa-
pel nas planícies. Por exemplo, as terras entre a North Platte 
e o Arkansas foram reconhecidas como domínio dos Chey-
ennes e Arapahos, apesar de continuar a presença de outras 
tribos, dos Lakota em terras partilhadas abaixo da Platte até 
Kiowas que ainda caçavam ao longo do Arkansas no Sul. Os 
Utes, os Shoshoni, os Pawnees e os Crows também se aven-
turaram nestas terras do este e oeste em procura dos cavalos e 

búfalos. Nem o tratado teve em conta os Cheyennes que iam 
para Norte até ao condado de Powder River.25  

Talvez inevitavelmente, as migrações de colonos levaram 
a conflitos com as tribos, particularmente os Lakota e Chey-
ennes. Os Cheyennes conseguiram afastar-se de problemas 
até 1856-1857, quando uma série de incidentes levou a uma 
expedição militar contra os mesmos comandados pelo Cor-
onel Edwin V. Sumner. Em Solomon’s Fork, o exército re-
uniu os Cheyennes.26 Feridos, aqueles no manhao do norte 
retiraram para o longínquo norte, enquanto os do manhao do 
sul, mais directamente no caminho da povoação, moveram-se 
para perto do Arkansas e procuraram alojamento. Um cisma 
interno estava a desenvolver-se na nação, ainda que bastante 
ignorado. 

De seguida, foi descoberto ouro no Colorado. No prazo 
de um ano, 100 000 colonos chegaram às planícies centrais, 
ao longo do Platte River e mesmo através do centro das ter-
ras Cheyennes, que seria conhecido mais tarde como o Tril-
ho Smoky Hill. Estes colonos não estavam só de passagem. 
Viam as suas fortunas junto às Rochosas, no coração das ter-
ras Cheyennes e Arapahos. O governo indicou que as terras a 
serem obtidas eram em terras Índias não cedidas. Não obstan-
te, os colonos vieram.27 
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Os Metodistas Americanos e os Estados Unidos da Améri-
ca cresceram juntos, nem eram apenas paralelos cronológicos. 
As suas raízes comuns eram em Inglaterra, mas os Metodistas 
coloniais e o governo Anglo-colonial foram transformados por 
experiência em formas que mantinham ligações vitais com o 
passado, ainda assim tomaram direcções surpreendentes em 
ambas as crenças e formas que eventualmente levaram a sep-
arações importantes em pensamento e acção. 

John Wesley foi a inspiração e o teólogo do Metod-
ismo na Inglaterra, onde viveu todos os anos da sua vida, 
à excepção de dois, e na América, mas a sua experiência 
pessoal na América, apesar de profundamente importante 
no seu desenvolvimento espiritual, não foi o que esperava. 
Ele e o seu irmão Charles viajaram para a Georgia em 1735 
a convite do fundador da colónia, James Edward Ogle- 
thorpe, que desejava que servisse como ministro aos colo-
nos e como missionário aos Índios. “O meu principal 
motivo para ir é a esperança de salvar a minha própria 
alma”, escreveu. “Espero aprender o verdadeiro sentido do 
evangelho de Cristo ao pregá-lo aos pagãos”.1 O caminho 
para a Georgia provou ser um teste pessoal de fé para Wes-
ley. Ele conheceu mas nunca pregou um único sermão aos 
“Índios Georgianos”. Dos relatos de outros, descreveu-os 
como “não sendo capazes de dar um relato racional de si 
mesmos”. Escreveu:

Estão imunes as dificuldades de qualquer género, e 
surpreendentemente pacientes face à dor. Mas como não 
têm letras, não têm religião, nem leis, nem governo civil. 
Nem têm qualquer tipo de reis ou príncipes, os seus “mi-
cos” ou responsáveis não tendo poder para comandar ou 
punir, nenhum homem lhes obedece mais do que quer. De 
modo que todos guiam o que é certo com os seus olhos; 
e caso pareça errado ao seu vizinho, a pessoa lesada nor-
malmente rouba o outro, e mata-o e retira-lhe o escalpe ou 
corta as suas orelhas; tendo apenas duas regras de proced-
imento—fazer o que quer e o que pode.

São como todos, excepto (talvez) os Choctaws, 
glutões, bêbados, ladrões, enganadores. São implacáveis, 
impiedosos, assassinos de pais, mães e das próprias cri-
anças. . . .

Wesley descreveu várias tribos diferentes e as suas várias 
“qualidades”. Dos Creeks, notou, “São mais dissimulados do 
que o resto dos seus compatriotas. Não sabem o que significa 
amizade ou gratidão. Não mostram inclinação para aprender 
nada, mas muito menos Cristianismo, sendo tão opinativos 

das suas próprias partes e conhecimento como os Chineses 
modernos e os antigos Romanos”.2 Ele fez estes julgamentos 
e mais não por observação mas por conversação com outros 
que “conhecem” as várias tribos. A sua missão “pregar aos 
pagãos” não teve o efeito desejado, e a sua vida pessoal era 
tão torturada que voltou a Inglaterra em 1737, mais incerto da 
sua fé do que quando partiu. “Fui para converter os Índios”, 
escreveu “mas, Ó! quem me converterá!”3

A experiência provou-se transformadora para si e para 
a igreja. George Whitefield, um amigo dos Wesleys, que 
chegou à Georgia simultaneamente com a sua partida, foi-
lhe muito mais chegado do que era John Wesley. Whitefield 
proclamou a contribuição de Wesley para a América como 
“inexpressível”.4 Voltou a Inglaterra brevemente, onde lider-
ou renovações e chamou a si a fúria de muitos Anglicanos 
com a sua simples advertência, “Têm de nascer novamente”. 
Voltou às colónias em 1739 para começar uma cruzada de 
um ano, começando o “Grande Acordar” que mudou a cultura 
religiosa de muita da América no Norte Colonial.5 Entretanto, 
Wesley trabalhou para refinar a sua própria compreensão do 
evangelho e para estabelecer dentro da Igreja Anglicana, as 
suas sociedades Metodistas.

Apesar do crescimento do Metodismo na Inglaterra e as 
colónias, a sua mensagem foi concebida para homens bran-
cos, praticantes religiosos e não praticantes, e o século XVIII 
passou sem missão Metodista directa nos Índios America-
nos. A Igreja lutou pelo crescente conflito entre a pátria e as 
colónias. Apesar de desacordos com a Igreja de Inglaterra, 
Wesley insistiu que os reis governavam por direito divino e 
que os Cristãos deveriam ser leais ao rei, bem como à igreja. 
Após a Guerra de Sete Anos, à medida que aumentava a re-
sistência contra o governo Inglês nas colónias, Wesley insistiu 
que os Metodistas deveriam manter-se leais ao seu rei. Vida, 
liberdade e a procura da felicidade que Thomas Jefferson iria 
reivindicar serem “direitos inalienáveis” eram para Wesley os 
presentes de Deus.6  

Durante algum tempo, o Metodismo faltou em algumas 
áreas devido à tensão entre a lealdade à autoridade regente 
como pregado por Wesley e outros Metodistas Ingleses, in-
cluindo anciãos enviados de Inglaterra para ministrar às igre-
jas Americanas, e as atitudes revolucionárias de muitas outras 
congregações. Wesley estava em conflito inicialmente sobre o 
que devia ser feito. Argumentou com líderes Ingleses que os 
colonos tinham uma causa justa ao mesmo tempo que insistia 

Capítulo IV

Metodistas e o Índio Americano
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que “Aqueles que receiam Deus, honram o Rei”. Lamen-
tou que o republicanismo que tomou forma na América iria 
“desagregar todo o governo . . . e colocar toda a nação em 
anarquia”. Falou de “pecado” Americano e “rectidão” Inglesa 
na Revolução Americana.7 

A tensão entre o pensamento Iluminista de John Locke e 
Adam Smith, que influenciou John Wesley, e o entusiasmo do 
revivalismo mais comum na América, contribuíram para di-
visões internas. Thomas Rankin, assistente chefe de Wesley na 
América e Francis Asbury, o porta-voz principal para o Meto-
dismo na América, eram simpatizantes da Inglaterra. Asbury 
compreendeu a causa Americana mas viu a política como uma 
distracção da missão da igreja.8 A neutralidade tornou-se a mar-
ca do Metodismo e alguns membros foram perseguidos pelos 
seus vizinhos por causa da mesma. Com o final da Revolução, 
os Metodistas Americanos tomaram novas decisões arrojadas. 
Em 1784, formaram a Igreja Episcopal Metodista, separada de 
John Wesley e os Metodistas Britânicos.9  

Os novos Metodistas Americanos adoptaram um sistema 
de circuitos para o ministério e criaram conferências anuais 
para passar as regras pelas quais a Igreja iria ser regida. Um dos 
feitos notáveis de Francis Asbury como líder do Metodismo 
Americano foi manter o seu compromisso para com a organi-
zação e liderança—e para com o método—enquanto também 
aceita o entusiasmo e a intervenção directa do Espírito.10 Esta 
mistura de elitismo e populismo criou ironicamente uma tensão 
que provou ser a chave do sucesso Metodista. A Igreja combi-
nou a devoção e praticidade pessoal que prosperaram através de 
encontros de campo e assessores itinerantes e sustentaram-se 
pela organização e controlo próximos. Um mecanismo era o 
“encontro de classe”. Os encontros de classe eram encontros 
de pequenos grupos que se encontravam regularmente, não 
para estudos da Bíblia mas “para cuidarem uns dos outros em 
amor”. Através deste processo, particularmente nas áreas sem 
os pastores habituais, os encontros de classe angariaram fundos 
e monitorizaram o crescimento espiritual e conduta dos mem-
bros.11 Tornou-se outra ferramenta poderosa no crescimento da 
Igreja. Esta mistura de revivalismo, encontros de classe e or-
ganização vão mostrar-se fundamentais, à medida que a Igreja 
Episcopal Metodista se move para oeste com a nação.12

Em 1787, John Wesley confessou a Francis Asbury a sua 
“preocupação” contínua para com a “descendência de Shem” 
(referência de Wesley aos Índios Americanos), que parecem 
“bastante esquecidos”. Ele escreveu, “Não parece que Deus 
criou todas as nações Índias para a destruição e não para a 
reformação? Quantos milhões deles já morreram pelos seus 
pecados!  Nem Deus nem o homem terá compaixão para com 
estes marginais dos homens?”  Lamentou que era impossível 

para meros homens ajudar os Índios, mas perguntou, “É assim 
tão difícil para Deus?”  Pressionou Asbury para “Rogar, pois, 
ao Senhor da seara que mande (envie) trabalhadores para a 
sua seara. . . .”13 Mas a atitude dos Metodistas Americanos 
permaneceu significativamente indiferente.

No final da Revolução, mais de 100 000 colonos bran-
cos viveram no oeste dos Apalaches, nesse grande arco de 
território ainda no centro da contenda, entre a nova nação 
e as tribos Nativas que resistem ao seu avanço. Aí, naquela 
grande massa de colonos, estava o futuro do Metodismo e a 
esperança de salvamento dos colonos. Os colonos não deram 
muita atenção aos direitos dos Nativos, nem os Metodistas às 
almas dos Nativos. Os ministérios metodistas partilharam as 
experiências dos colonos e expressaram muitas vezes as mes-
mas visões sobre os perigos e carácter dos Índios Americanos. 
Os metodistas aceitaram a ideia de que a migração para Oeste 
era inevitável e certa. Acreditam que os Anglo-Americanos 
vão desenvolver as novas terras e, eventualmente, civilizar os 
seus habitantes indígenas. E viram grande esperança para o 
desenvolvimento social do Ocidente na tradição Cristã.14  

Quando o movimento Metodista Americano foi organizado 
como igreja na Conferência de Natal em Baltimore, em 1784, 
foi colocada a questão sobre a Secção I da primeira Discipli-
na: “O que podemos razoavelmente acreditar ser o Desígnio 
de Deus em angariar os Pregadores chamados Metodistas?”  A 
resposta foi, “Para reformar o Continente e espalhar a santidade 
das escrituras sobre essas Terras”.15 O impetuoso igualitarismo 
dos assessores itinerantes Metodistas considerava todas as pes-
soas de cada classe sob a condenação de Deus sem redenção. 
Isso incluiu os Índios Americanos. Os assessores itinerantes 
que formaram a maioria dos pregadores Metodistas focados na 
salvação em vez de na ética ou princípios, e ainda aqueles que 
conversavam mais sobre os princípios teológicos subjacentes, 
não desafiaram as instituições básicas da altura.16

O Metodismo era uma fé sistemática e disciplinada com 
base na leitura da Bíblia, atenção à vida interior, assim como 
ao comportamento moral, mas no início, as crenças individu-
alistas dos Metodistas defendiam que, se as almas dos homens 
fossem salvas, poderiam ocorrer mudanças sociais. Então, o 
objectivo era mudar os indivíduos. As reformas sociais es-
pecíficas não foram enfatizadas. As questões de moralidade 
pública eram assuntos de regeneração moral individual, não 
de acção política.17 “Os Metodistas pregaram uma mensagem 
do homem comum e usaram o homem comum para pregar”.18 
“A maioria não tinha, como um autor salienta, “instrução” 
e “cultura”.19 Enquanto isto tinha vantagens no ganho da 
aceitação das suas congregações em renovações e casas de 
encontros, também significa, praticamente, que os assessores 
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itinerantes Metodistas partilhavam ambas as experiências e, 
pelo menos, alguns dos preconceitos dos colonos. Eles eram 
itinerantes, o que significa que não assentavam raízes, mas 
relacionavam-se com as adversidades e os pontos de vista dos 
colonos. E isso incluía as suas visões dos Índios.20 

Thomas Hinde, um pregador Metodista influente no Ohio, 
louvou aos Metodistas ocidentais o seu papel na “competição 
violenta” com os Índios. Ao mesmo tempo, condenou os 
colonos brancos responsáveis pelas atrocidades contra os Ín-
dios. Viu uma grande ligação entre a civilização e conversão, 
“mesmo entre os nossos Índios Americanos”. Escreveu, “Não 
sabeis a ordem da graça e de providência? O “melhor vinho 
é deixado para o fim”. Aqui são mostrados os sabores do céu. 
E quando as boas notícias de “grande alegria” que soarão em 
toda a terra tiverem passado neste palco, voltarão em grandes 
ondas de glória do oeste para o este”.21 Como Jeffrey Wil-
liams nota, a nação era fundamental para o plano de Deus: 
“O cristianismo seguiu a difusão dos pioneiros para criar um 
novo império banhado em religião vital”.22

No entanto, havia um grande medo que cresceu durante o 
tempo e ajudou a desencadear o Segundo Grande Despertar. Era 
o perigo do primitivismo—um medo que os colonos ocidentais 
poderiam afundar-se na barbárie, que os selvagens os iriam ar-
rastar para a selvajaria que desprezavam nos Índios. A crença 
tinha como base uma simples premissa. Uma vez que os brancos 
saíram das áreas mais colonizadas e entravam no território “não 
organizado”, também deixavam para trás as instituições sociais, 
políticas, económicas e morais que providenciaram ordem. Re-
gressando efectivamente a um estado de natureza, os colonos 
tinham a tendência de depender deles próprios. A violência, de-
sordem e declínio moral eram as consequências.23  

Esta visão foi amplamente partilhada por um número de 
denominações e permaneceu uma preocupação central bem 
no século XIX. Como resultado, a principal preocupação das 
missões na fronteira eram os colonos brancos. Horace Bush-
nell, ministro proeminente e educador, resumiu a visão em 
1847. Debateu, quinzenalmente, citando o exemplo de Micah 
do Velho Testamento que “emigração ou uma nova definição 
do estado social, envolve uma tendência para o declínio social”. 
Descreveu uma “raça selvagem de nómadas que vagueiam so-
bre os vastos territórios ocidentais da nossa terra—uma raça 
sem educação, lei, maneiras ou religião”, mas não se estava 
a referir aos Nativos Americanos. Uma sociedade, disse, não 
pode levar as suas raízes consigo. As velhas raízes de “amor 
local” e “sentimento histórico” foram deixadas para trás. A ed-
ucação falhou. À medida que os seus gostos se tornavam sel-
vagens, “os seus ressentimentos vão crescer violentos e os seus 
prazeres grosseiros. As restrições saudáveis da sociedade sendo 

significativamente removidas... parecem até mesmo olhar para 
a indulgência de baixos vícios e prazeres brutais, como o com-
plemento necessário da sua vida de aventura”.

Continuou:

Ainda continuamos a mover-nos de leste para oeste, 
mergulhando no selvagem, passando os grandes desertos 
interiores e montanhas para construir as nossas habitações 
no oceano ocidental. Aqui, novamente, as tendências natu-
rais de emigração para a barbárie, ou declínio social, são 
mostradas em sinais que não podem ser mal interpretados. 
A luta pela qual passámos, repete-se a si própria, sob no-
vas modificações. Vemos a mesma experiência envolvendo 
perigos similares; e extraímos das nossas experiências avi-
sos que nos tornam ansiosos, e incentivos que nos tornam 
esperançosos pelo nosso país—um argumento duplo de 
medo e esperança que nos torna duplamente crentes nos 
nossos esforços cristãos para o seu bem-estar.24 

 Bushnell salientou os Metodistas, como tendo “um 
ministério admiravelmente adaptado, no que diz respeito ao 
seu modo de acção, para um novo oeste—um tipo de artilh-
aria leve que Deus organizou para perseguir e ultrapassar os 
fugitivos que fogem para o mato, longe da sua presença”.25 Ele 
não só pregou o seu evangelismo, mas notou também o seu 
entusiasmo para criar faculdades para sustentar conhecimento 
e aprendizagem. Esta missão contra a barbárie, previu, levaria 
a um tempo quando “o conhecimento, virtude e religião, mis-
turando a sua dignidade e o seu poder saudável, encheram o 
nosso grande país com uma raça máscula e feliz e as bandas de 
uma comunidade Cristã completa são vistas a preencher o con-
tinente”.26 Este relatório, publicado pela American Home Mis-
sionary Society, não mencionou os indígenas, mas providencia 
visão para as prioridades dos Cristãos evangélicos, prioridades 
que foram claramente políticas, bem como religiosas.

A 3 de Março de 1819, o Congresso dos Estados Uni-
dos aprovou a “Civilization Bill” concebida para evitar “um 
declínio adicional e extinção final das tribos Índias” e para 
introduzir entre as tribos “hábitos e artes de civilização”. A 
lei incluiu uma apropriação de 10 000 dólares para a criação 
de escolas.27 A 5 de Abril de 1819, a Sociedade Missionária 
da Igreja Episcopal Metodista foi organizada e a Sociedade 
candidatou-se aos fundos para apoiar as escolas. Em 1820, 
A Conferência Geral metodista autorizou o “estabelecimento 
de escolas Índias” de acordo com a recomendação da Socie-
dade Missionária.28 O esforço foi correspondido com suces-
so limitado. Os Baptistas e Presbiterianos mais centralmente 
organizados têm uma vantagem sobre a organização diversa 
dos Metodistas. Consistentemente, os Relatórios anuais de 
várias conferências revelaram que as sociedades missionárias 
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da conferência falharam na comunicação à Sociedade Mis-
sionária ou às conferências.29  

Várias iniciativas ocorreram na década de 1820, a mais 
bem-sucedida sendo entre os Wyandots no território de Ohio 
e aquelas entre os Cherokees, Choctaws, Chickasaws e Creeks 
no Sudeste. Foram também efectuados esforços entre os Shaw-
nees, Delawares, Potawatomis, Mohawks, Oneidas e algumas 
outras tribos. Os metodistas orgulham-se dos seus esforços 
entre “o terror do nosso tempo”, referindo-se aos Nativos.30 A 
abordagem foi claramente assimilacionista em termos de con-
cepção. A estratégia inclui ensinar devoção e trabalho árduo, 
ensinar “artes úteis”, redefinir os papéis dos sexos , ensinar lei-
tura e escrita, modificar cultura ao cortar o cabelo aos homens, 
requerer que usem roupa Ocidental, mudem os seus nomes, 
ensinar o valor de propriedade com o objectivo de uma pro-
priedade privada de terra. Não foi efectuado nenhum esforço 
para compreender as formas, valores ou crenças dos Nativos 
e os Metodistas tiveram um fardo adicional desde que os seus 
ministérios Índios confiaram no mesmo sistema itinerante 
como as outras congregações. Isto significou que os ministéri-
os raramente permaneceram com qualquer grupo o tempo su-
ficiente para desenvolver uma empatia real, caso desejassem.31

De forma interessante, a missão entre os Wyandots 
começou na Upper Sandusky em 1814-1815, por um homem 
de ascendência Africana e Índia chamado John Stewart. O seu 
maior apoiante entre os Wyandots era William Walker, Sr., um 
branco que tinha sido raptado pelos Delawares na Virginia com 
onze anos de idade. Tinha casado com a filha de um comerciante 
francês e uma mulher Wyandot. Stewart lutou durante algum 
tempo, mas em Fevereiro de 1817, pregou um sermão sobre o 
Último Julgamento tão eloquentemente que os Wyandots rea-
giram como colonos num encontro de campo. Vários chefes e 
vários outros foram convertidos no local.32 Stewart não estava 
habilitado a pregar como um Metodista até 1818, quando a Con-
ferência de Ohio aprovou oficialmente uma missão para os Wy-
andots. O Bispo William McKendree estava tão impressionado 
com os esforços de Stewart que recolheu fundos para adquirir 
uma quinta perto dos Wyandots para Stewart e a sua família.33 
Pouco tempo depois juntou-se pela mão de Moses Heckle como 
resultado dos apelos dos Wyandot. Em 1819, James Montgom-
ery foi nomeado o primeiro missionário oficial para os Índios.34

Em 1821, James B. Finley seguiu e providenciou uma 
forte liderança. Mais importante, teve o apoio de muitos lí-
deres Wyandot que acreditavam que o Cristianismo e a ed-
ucação lhes oferecia a melhor forma de sobreviver no seio 
da colonização branca. Finley tornou-se, eventualmente, um 
sub-agente para os Wyandots, assim como um missionário. 
Em 1825, o Departamento de Guerra prometeu aos Wyandot, 

“Irmão, o seu Grande Pai nunca usará a força para o afastar 
das suas terras”, mas a pressão para a retirada já era mui-
to forte. Finley lutou pelas suas acusações, mas acabou por 
ver que os seus esforços iam falhar. Mais tarde, ele escreve-
ria, “Quem pode parar a marcha da população branca?  Nem 
montanhas, desertos, mares, rios ou pólos. Portanto, falar 
em atribuir aos Índios um território onde estarão imunes aos 
avanços e imposições da classe mais baixa e pior dos nossos 
cidadãos é quimérico”.35  

Finley enfrentou a oposição dos tradicionalistas, mas era 
menos proeminente do que nos dias de John Stewart quando 
o chefe John Hicks disse a Stewart:

Eu, sinto-me chamado para ir em defesa da religião 
dos meus pais. . . . Não, meu amigo, a sua negação tão 
violenta contra os modos de adoração do Grande Espíri-
to é, na minha opinião, não calculada para nos beneficiar 
como uma nação; estamos dispostos a receber bons con-
selhos seus, mas não estamos dispostos a que os costumes 
e instituições, mantidos sagrados pelos nossos pais, sejam 
assediados e abusados deste modo.36

A experiência Wyandot provou ser um modelo que os 
Metodistas citaram para provar o seu sucesso. T. Scott Mi-
yakawa sugeriu que “a simpatia que os Metodistas de fron-
teira, tal como o McKendree e Finley tiveram pelos Índios, 
sobressai face ao generalizado preconceito ocidental. A de-
nominação como um todo foi a pioneira na sua preocupação 
para com os Índios e o seu interesse era outra influência na 
sua consciencialização social crescente”.37 A sua reivindi-
cação pela denominação parece generosa com respeito ao que 
aconteceu. Homens como Stewart, McKendree e Finley pro-
varam serem excepcionais, apesar de haverem outros esforços 
sérios, o mais bem-sucedido sendo as missões no Sudeste, 
entre tribos com grupos significantes que já tinham escolhido 
a forma de aculturação.38   

Talvez a iniciativa missionária mais ambiciosa pela Igreja 
Episcopal Metodista tenha surgido em 1832 quando a Con-
ferência Geral acusou os Bispos “de estender, de toda a forma 
praticável, as missões aborígenes nas nossas fronteiras ociden-
tais e do noroeste”.39 A região específica em questão foi o ter-
ritório de Oregon, e a iniciativa foi reportada ser em resposta a 
quatro Índios Flathead, que visitavam St. Louis, “na busca do 
Deus do homem branco”.40 Em Julho de 1833, Jason Lee foi 
nomeado missionário dos Flatheads, apesar de rapidamente se 
tornar aparente que o campo da missão tinha bastantes mais 
tribos para conter do que apenas os Flatheads. Lee estava tam-
bém desiludido pelo facto de os Índios não parecerem ter o 
entusiasmo do pequeno grupo que visitou St. Louis, mas, em 

9781501810572_INT_PortVol2Sect3.indd   1282 2/4/16   3:28 PM



Relembrando o Massacre de Sand Creek 1283

vez disso, tanto os Índios como os comerciantes brancos na 
região opunham-se aos esforços. Apenas um resto dos Flat-
heads restara, como resultado do conflito com os Blackfoot. 
No entanto, Lee era persistente. Estabeleceu uma missão em 
Willamette, a norte da actual Salem, Oregon e propôs um pla-
no paciente para escolher dois homens sem famílias para “se 
atirarem para a nação”, viver entre eles, aprender a sua língua 
e pregar o evangelho até existir hipótese de introduzir escolas, 
agricultura e “as artes da vida civilizada”.41  

Por volta de 1838, a missão foi alargada e o seu âmbito 
alargado. Outros missionários chegaram também, incluindo 
os Presbiterianos Marcus Whitman e Henry H. Spalding que 
trabalharam entre os Cayuse e Nez Perce.42 Estavam deter-
minados nos seus trabalhos, apesar de Lee notar que ambos 
“Sr. W e Sr. S usaram medidas destacadas com o seu povo e 
quando o mereciam deixavam-nos sentir o chicote”.43 Lee até 
sentiu que talvez tenha sido demasiado negligente nos seus 
métodos. Os pedidos de Lee para mais assistência levou que 
alguns criticassem a missão como um disfarce de um plano 
de colonização. A igreja insistiu que a sua única missão era a 
salvação de almas, mas um conjunto de cinquenta e uma pes-
soas deixou o Oregon em Setembro de 1839, o maior grupo 
missionário dos Estados Unidos até aquela altura.44

O trabalho da missão do Oregon era ainda mais compli-
cado pela chegada de uma missão Católica Canadiana Fran-
cesa do Quebec e um número crescente de colonos brancos. O 
dinheiro foi o que provocou por fim o maior desafio à missão 
de Lee. Lee foi substituído em 1843. Dois anos mais tarde, o 
Christian Advocate anunciou a liquidação do trabalho secu-
lar da Missão de Oregon.45 O trabalho de Lee continuaria a 
ser criticado como mais colonial em termos de natureza do 
que evangélico. Ele próprio escreveu, “Que os Índios são uma 
raça espalhada, em perigo e deserta, disto estou cada vez mais 
convencido; pois parece que, excepto se Deus apoie a sua 
causa, têm de desaparecer da face da Terra, e os seus nomes 
eliminados da terra. Deus concedeu que um remanescente 
pode ser salvo, como troféus do Evangelho de Cristo e uma 
semente para o servir”.46

Em 1847, Marcus Whitman e a sua mulher, Narcissa, 
que nunca ganhou confiança do povo que foram enviados 
para servir devido às suas formas autoritárias e paternalistas, 
foram mortos juntamente com outros doze por Cayuse, e que 
também capturaram cinco homens, oito mulheres e trinta e 
quatro crianças.47 Isto seria o começo de tempos obscuros no 
Oregon. Apesar de os chefes responsáveis se terem entregado 
e serem subsequentemente enforcados, a bolha missionária 
rebentou e muitos dos colonos brancos na região exigiram 
abertamente a exterminação.48

A estratégia da missão estava já a mudar nessa altura para 
os Metodistas. A Lei da Retirada tinha atingido o seu objecti-
vo. Em 1844, a Conferência Geral estabeleceu a Conferência 
da Missão Índia, a primeira conferência concebida especifi-
camente para Índios e permitindo pregadores Nativos.49 Três 
distritos foram criados: o Cherokee, o Choctaw e o “Kansas 
River”. A maior parte da conferência estava localizada no 
Território Índio recentemente criado, preparada para a retira-
da das “Tribos Civilizadas” do Sudeste e para outros grupos 
mais pequenos.50  

A excepção era o Distrito de Kansas River, que detinha 
uma amálgama de tribos num pequeno espaço—Shawnee, 
Delaware, Peoria, Kickapoo, Pottawatomie e, eventualmente, 
Wyandot—localizada numa área marcada pelas bifurcações 
dos rios Missouri e Kansas no canto noroeste, no que se tor-
naria mais tarde o Território do Kansas. Aqui havia provas 
não apenas das políticas assimilacionistas da igreja mas tam-
bém dos objectivos do governo federal. Muito mais do que 
serem “removidos” do contacto com os brancos, estas tribos 
estavam no ponto de salto para a expansão branca para lá do 
Mississippi. Os Delawares tinha assinado quarenta e cinco 
tratados com o governo federal (uma média de um a cada dois 
anos) na altura que assumiram a sua terra no Kansas. Os gov-
ernos e os Metodistas viram o que pareceu ser a melhor das 
situações—o total desmantelamento das tribos e as suas res-
ervas em favor do loteamento de terras a indivíduos.51

Isto pareceu ser possível pois estas tribos orientais tinha 
mudado ao longo do tempo. Entre os Wyandots, por exemplo, 
as pessoas ainda estavam divididas sobre a religião e formas 
tradicionais. Os Metodistas tinham a mão mais forte, mas os 
Jesuítas também tinham seguidores e alguns tradicionalistas 
lutaram para não abrir mão das formas antigas. Tal compro- 
misso foi realizado pelo desenvolvimento de novas institu-
ições tribais juntamente com a continuação de danças, cer-
imónias e outras tradições. Ao longo do tempo, ainda antes da 
ascendência de Metodistas entre eles, o seu sistema evoluiu a 
partir da sua antiga cultura na qual as mulheres tinham uma 
maior função, para uma baseada no sistema Americano. Nesta 
altura, os Wyandots já estavam bem estabelecidos, o número 
de membros da tribo de ascendência mista tinha aumentado, 
e a maioria das pessoas já se tinha aculturado até ao ponto em 
que se vestiam, viviam e falavam como os brancos.52  

Em 1844, o mesmo ano em que a Conferência Geral 
estabeleceu a Conferência da Missão Índia, a Igreja Epis-
copal Metodista dividiu-se devido à escravatura. Apesar de 
não haver secessão formal, a Igreja Episcopal Metodista do 
Sul tinha uma vantagem sobre as tribos do Território Índio 
e dominou gradualmente os Distritos Cherokee e Choctaw. 
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Com fortes ligações no Arkansas, e especialmente no Mis-
souri, também mantinham um interesse no Distrito de Kansas 
River. Isto significava que os missionários da Igreja Episcopal 
Metodista do Sul e a Igreja Episcopal Metodista competiam 
em termos de seguidores no Distrito de Kansas River. As dis-
putas reflectiam o conflito na linha Missouri-Kansas. Várias 
tribos, incluindo os Wyandots, tinham membros que tinham 
escravos, e em 1850, existiam duas casas de reunião Metodis-
tas nas terras de Wyandots.53

Em 1853, os Wyandots, a maioria dos quais também 
eram fortes Unionistas, tinham considerado permitir que 
os brancos arrendassem terras na sua reserva e realizassem 
uma eleição para um delgado para o Congresso dos Estados 
Unidos. Em 26 de Julho de 1853, uma reunião de Wyandots, 
funcionários do governo e comerciantes brancos, escolheram 
William Walker, Jr., a figura dominante na liderança de Wy-
andots, como governador provisório do Território do Nebras-
ka.54 Em 1855, seis chefes Wyandot assinaram um tratado 
que dissolveu a organização tribal Wyandot e providenciou 
o loteamento das suas terras. Cinco dos seis chefes tinham 
promovido a organização do Território do Kansas. Nem to-
dos os Wyandots aceitaram este acordo. Alguns foram para 
o Kansas e viajaram para o Canadá, mais perto da sua terra 
natal; outros moveram-se para Território Índio e para a Igreja 
Episcopal Metodista do Sul. Aqueles que permaneceram no 
Kansas e aceitaram o loteamento tornaram-se cidadãos Amer-
icanos, conseguindo assim os objectivos do governo federal e 
dos Metodistas.55

No Oregon, as questões continuaram a degradar-se após 
o assassinato dos Whitmans. A Guerra de Rogue River, como 
viria a ser chamada, era um problema particularmente vicioso 
que em 1855 era bastante marcado por milícias de cidadãos 
com o objectivo da exterminação e pilhagem de terras Índi-
as.56 O General John E. Wool, o comandante do Departamento 
do Pacífico do Exército dos EUA, denunciou os governadores 
de Washington e Oregon pela sua guerra contra as tribos do 
Oregon. O conflito escalou até o General Wool reportar “Tor-
nou-se num conflito de extermínio pelos brancos e Índios”.57 
Durante este banho de sangue, a voz mais consistente na defesa 
dos Índios era o inglês John Beeson. Beeson converteu-se ao 
Metodismo com catorze anos, apesar de a sua conexão à Igreja 
Episcopal Metodista, se alguma, ser incerta. Imigrou para os 
Estados Unidos em 1832 e estabeleceu-se em Illinois. Defen-
deu a causa abolicionista e a sua quinta tornou-se uma estação 
no Underground Railroad. Eventualmente, mudou-se para o 
Oregon em 1853 e para o meio de um conflito particularmente 
violento entre colonos e índios. 

Em 7 de Outubro de 1855, em resposta a rejeições dos 
responsáveis militares que culpavam os brancos pela maio-
ria dos problemas, uma reunião de colonos em Jacksonville, 
no Oregon, ocorreu para planear a exterminação dos índios 
em Rogue Valley. Uma reunião foi realizada na Reunião Tri-
mestral da Igreja Metodista. Após um longo discurso sobre 
queixas e justificações dos colonos para exterminação, o re-
sponsável presidente perguntou se alguém queria falar sobre 
um assunto religioso. Beeson levantou-se e solicitou que to-
dos os presentes rejeitassem a ideia de extermínio. Enquan-
to Cristãos, disse-lhes, que devem ser servos da justiça e da 
humanidade, não da vingança. O seu apelo foi enfrentado 
com uma resposta fria. Ninguém o apoiou e no dia seguinte 
as mortes começaram. Beeson disse mais tarde que acreditou 
que se os ministros, especialmente o Ancião Presidente, fal-
assem, o resultado poderia ter sido diferente. Também relem-
brou que um homem lhe disse que foi levado para as mortes 
“pelos pregadores”.58  

Beeson tornou-se um tal defensor das tribos que os 
jornais de Oregon recusaram-se a imprimir as suas cartas 
(incluindo os jornais Metodistas, o Pacific Christian Advo-
cate e o California Christian Advocate, ambos considerando 
os seus pontos de vista muito controversos). A sua corre-
spondência a outros territórios e estados foi interceptada e 
destruída, a sua vida foi ameaçada. A sua casa foi incendi-
ada e deixou o Oregon sob escolta militar para evitar o seu 
assassinato.59

Um mês depois de ter partido, o Oregon City Argus fi-
nalmente publicou um artigo no qual Beeson aconselhou 
os colonos de Oregon a tratar os Índios de forma justa, para 
“fazerem o bem, amarem a verdade, serem justos com todos, 
exaltar o DIREITO, apesar de todas as falhas”.60 Em 1857, 
publicou A Plea for the Indians. No mesmo, citou o relatório 
do Comité de Missões na Conferência Geral da Igreja Episco-
pal Metodista em 1856:

No que diz respeito à condição moral dos Índios, irá 
responder ao nosso objectivo presente para dizer, que são 
pagãos miseráveis, na mais baixa profundidade de de-
gradação moral.

Mas também é verdade que ainda têm de ser vistos 
entre eles ligeiros traços do benefício moral, o qual era es-
perado que estes sacrifícios e trabalhos [dos missionários] 
conferissem. São quase, se não, tão degradados e destituí-
dos de todas as coisas recebidas na moralidade, civilização 
e religião, como quando o primeiro Missionário os encon-
trou nus, na sua ignorância e poluição.61
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Beeson foi directo:  “E isto é um Relatório dessa Civi-
lização que os depravou [os Índios] com os seus vícios, e os 
enlouqueceu com os seus crimes—da Religião que invadiu os 
seus domínios, roubou as suas terras e os tornou foragidos no 
seu país, os caçou nas suas florestas, os matou nas suas casas, 
violou as suas casas e colocou o ancinho nos seus sepulcros, 
até o seu milho se tornar um vampiro e sugar as cinzas sagra-
das das Sepulturas dos seus Pais”.62 Ele acusava as igrejas de 
insultar o auto-respeito e religião das tribos. Disse que san-
cionavam ultrajes, violavam a justiça e não compreendiam o 
Evangelho que reivindicavam pregar. Escreveu:

Deve ter de existir algum erro radical no seu tratamento; 
e isto torna-se mais certo quando consideramos que simples 
meios morais, combinados com as artes e graças de uma ver-
dadeira vida Cristã, sob circunstâncias habituais, nunca deixa 
de desenvolver e as refinar. Tendo todas estas circunstâncias 
em consideração, gostaria de sugerir uma profunda reorgani-
zação e total mudança de forças. Deixemo-los, pelo menos, 
ter uma religião que não insulte o seu senso comum, ao se 
apresentar com Whisky e Credos numa mão e Bíblias e facas 
na outra.63

Beeson apresentou a sua lógica na introdução da sua se-
gunda edição:

Não objectei o Cristianismo, mas os CREDOS; pois 
acredito que se os princípios puros e santos ensinados por 
Jesus Cristo fossem apresentados aos Índios, não apenas 
em formas e teorias, mas em prática e espírito—no poder 
combinado da verdade e vida—iriam crescer no Cristian-
ismo por determinação natural de uma veneração forte 
e um sentido de Beleza e Verdade. Mas, por outro lado, 
não é irracional esperar que devessem renunciar à Fé dos 
seus pais, a qual adoram com a maior tenacidade, por 
doutrinas inteligíveis, acerca das quais os Cristãos não 
concordam? A mente reflectiva dos Índios associa as fal-
has e a fé do Homem Branco aos males realizados sobre 
si mesmos. Ele vê a Embriaguez, Devassidão e doenças 
a seguir o seu caminho, e as Tribos que eram antes com-
parativamente puras, saudáveis e felizes, a desaparecer 
da face da Terra; e ele, inevitavelmente, responsabiliza 
o Cristianismo; pois a Religião é o motivo mais forte de 
nações e homens.64

Perguntou aos seus leitores “como devemos sentir-nos se 
um povo mais forte tomasse posse do nosso país, se se espal-
hassem em grandes números ao longo das nossas cidades e 
vilas, devorando a nossa substância e tratando-nos com de-
sprezo, e ao mesmo tempo exigindo que deixássemos a nossa 
religião, demolíssemos as nossas igrejas, as nossas escolas e 
adoptássemos uma fé que não compreendemos e cerimónias 

e hábitos que não aprovamos?”65 Sem dúvida, os críticos mo- 
dernos irão, do ponto de vista de uma análise actual, apontar 
erros ou preconceito aos próprios pressupostos de Beeson, 
mas ele não era hipócrita nem condescendente. Individu-
alizou os Metodistas na sua crítica devido às suas próprias 
raízes metodistas e porque pensou que eram as missões mais 
activas no Oregon que conhecia. Não compreendeu, contudo, 
qual a mentalidade da Igreja.

Na década de 1850, os Metodistas tinham perdido a 
inocência simples do Evangelho e mesmo das doutrinas 
da Graça e Santificação. Wesley associou a obediência a 
Deus à lealdade ao Rei, por isso não era um grande pas-
so. Mas a grande procura pelo Metodismo veio durante o 
movimento para oeste entre as pessoas que aceitaram o 
sublime anti-Índio. Os Metodistas, como outros America-
nos, agiram face aos mesmos com base nesta imagem de 
selvajaria e nunca tentaram conhecê-los ou aprender o que 
pensavam, sabiam, acreditavam, valorizavam ou sentiam. 
O crescimento do país misturou-se com as noções Bíbli-
cas de “povo escolhido” e a “terra prometida” para tornar 
o “outro selvagem” ainda mais estrangeiro aos princípios 
da Igreja. O que emergiu foi uma “teologia cívica” que 
ligou a civilização Anglo e a evangelização Cristã. Ao 
contrário dos Metodistas da era Revolucionária, os Meto-
distas estavam agora a mover-se para a arena política. A 
lealdade à União foi um dever religioso, e a Cristianização 
foi essencial para a civilização.66  

Como indica um escritor recente, “Estas alterações 
permitiram aos Metodistas tornarem-se significativos na 
definição do interesse nacional e para anunciar a sua vontade 
de defender violentamente aqueles interesses como parte da 
batalha de Deus contra o mal”.67 Os padres podem debater se 
os Índios tinham de ser convertidos de modo a puderem ser 
civilizados ou civilizados de modo a poderem ser convertidos, 
mas estavam associados na convicção de que ambos eram es-
senciais para a salvação dos Índios.68 E assim, as piores ima-
gens dos Índios como selvagens eram aceites pelos padres tão 
naturalmente como pelos que retiravam escalpes. De Francis 
Asbury a James Finley, até dúzias e mais de ministros e escri-
tores do Christian Advocate, os Metodistas celebraram a uti-
lização da violência dos colonos contra os Índios Americanos 
como necessária e heróica. 

Não existe dúvida que alguns na igreja foram temper-
ados pela compaixão, mas mesmo estes foram assaltados 
pelo pressuposto de que as culturas Nativas tinham de ser 
erradicadas de uma forma ou outra. Podiam preferir a assim-
ilação, mas aceitaram a violência como alternativa possível. 
A linguagem que tornou este ponto de vista claro aparece tão 
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frequentemente em publicações Metodistas como em revistas 
populares.69 Existem dissidentes, como Samuel Doughty e 
Stephen Olin, que argumentam que Deus tinha dado a Améri-
ca os Índios, apenas para que fosse retirada pela guerra e “a 
contaminação dos vícios da vida civilizada, não acompanha-
dos de uma única salvaguarda ou um princípio de redenção, 
cuja educação e religião foram inventadas para contrariar as 
suas influências destrutivas”.70

Ironicamente, William H. Goode, o incansável agente das 
missões Metodistas aos Índios e aos colonos brancos no Oes-
te durante vinte anos, estava muito optimista. Durante a sua 
vida, trabalhou para criar novos distritos e conferências do 
Rio Mississippi até às Rochosas, serviu missões Índias des-
de o Território Índio e Kansas, ao longo do Arkansas e Rios 
Platte, e supervisionou a organização do Distrito das Rocho-
sas da Conferência Kansas-Nebraska em 1859 e 1860. Em 
1860, após as suas visitas aos acampamentos dos caçadores 
de ouro, escreveu: “O trabalho das missões Índias é fantásti-
co e glorioso. Os resultados indicam-no, apesar de todos os 
problemas”.71

Goode viu com clareza que o problema não era um 
“problema Índio” mas um problema moral. Pareceu-lhe, es-
creveu, que o Índio estava “a desaparecer”, mas acreditava 
que a causa era a “opressão do homem branco, a sua cruel-
dade, os seus vícios”. Escreveu: “É em vão defender o destino 
Anglo-Saxónico; é ímpio, logo incidental, reivindicar sanção 
Divina à violência e ao mal”. Mais do que a maioria dos seus 
contemporâneos, o Reverendo Goode viu o dilema. As tribos 
tinham sido movidas várias vezes e para “novas” casas:

Mas muito poucas vezes são colocados nas suas novas 
casas, até a avareza e cupidez das nossas pessoas serem 
dirigidas para as novas terras a eles atribuídas. Os trata-
dos atribuíram o direito ao solo de forma perpétua. Foram 
usados termos para expressar os seus ponto de vista, na 
forma mais forte possível, a integridade da sua propriedade 
e a garantir que nunca devem ser novamente perturbados. 
É-lhes dito que nas suas novas casas têm “toda a terra e 
todas as árvores, e todas as pedras, e todos os búfalos, e 
todos os alces, e todos os veados, desde que o sol brilhe, 
e as folhas cresçam nas árvores e a água corra pela mon-
tanha”. Mas em pouco tempo são forçados ou persuadidos 
a realizar novos tratados, e outra retirada e sujeitos de novo 
às dificuldades e exposição.72

O seu diagnóstico era penetrante e carinhoso, mas as suas 
soluções não eram interessantes. Favoreceu o loteamento indi-
vidual, abandono do sistema de anuidade em favor de fundos 
“aplicados a objectivos públicos úteis nas tribos”, educação, 

aplicação das disposições do tratado, elevados padrões para 
agentes, e “quando um número suficiente de tribos está prepa-
rada para a medida”, a criação de um estado separado, inde-
pendente, na União. Algumas destas ideias eram novas, mas 
permaneceram dentro do quadro essencial da política que as-
sumiu que a aculturação era a única resposta. Não poderia ter 
sido de outra forma.

Ele era, afinal, um Cristão evangélico que tinha passado 
o seu ministério a espalhar o evangelho como a grande espe-
rança da humanidade. O seu cuidado estava enraizado na sua 
crença que a resposta para os Índios e para os brancos estava 
na mesma solução—”Continuação paciente no bem”. À me-
dida que contemplava as condições das rotas e nas colónias 
das Rochosas que tinha visitado recentemente, sabia que o 
seu sonho não seria possível sem atenção contínua às colónias 
brancas nos novos territórios. Ele viu mais claramente do que 
a maioria os problemas enfrentados pelos colonos brancos e 
acreditou que tinham de ter mentoria por parte da Igreja. O 
Evangelho era a grande solução para ele, pois confiava no 
mesmo para além de tudo como um correctivo para o trata-
mento errado dos homens entre si. Para ele, foi a maior pren-
da, o denominador comum que poderia preencher a “grande 
diferença” entre as raças.73

Como John Beeson, não havia arrogância na men-
sagem de Goode. Nem poderia ser chamado de ingénuo; 
tinha servido muito tempo num grande território. Ninguém 
era mais experiente do que ele. Caso tivessem existido 
mais homens como William Goode, poderia ter sido ab-
erto o caminho para uma melhor compreensão e soluções 
mais criativas para melhorar, se não alterar, a mentalidade 
da época. Era demasiado, pois as forças contra eles eram 
muito grandes. Mas Goode era uma excepção. A verdade 
era que “Não pode ser reivindicado de forma justa que a 
Igreja tinha um programa de missão Índio. Apesar de a So-
ciedade Missionária nominalmente patrocinar as missões 
que exercia sem real supervisão”.74

Apesar da esperança confidente de Goode, as missões 
aos Índios cessaram de ter a prioridade que tinham, excepto 
no Território Índio. A Igreja era pessimista e estava desapon-
tada face a qualquer sucesso em servir os Índios. Estava a 
afastar-se da forma tradicional de itinerância que Goode via 
como fundamental para o sucesso. Ainda mais importante, 
os Metodistas estavam a ter problemas num outro palco de 
maiores dimensões, ou assim acreditavam, numa competição 
que iria novamente ligar a sua fé e patriotismo. A Guerra Civil 
estava próxima. Na década de 1850, os Metodistas estavam a 
redefinir-se de acordo com valores da classe média que enfati-
zavam o carácter de “restrição, sobriedade e auto-controlo”. 
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A piedade, domesticidade, boas maneiras, dignidade, temper-
ança, educação, serviço público e generosidade eram agora 
mais importantes na definição da forma Cristã do que tinham 
sido há alguns anos.75 Isto representava um passo para longe 
do entusiasmo da reunião em campo e expressão carismática. 
A Guerra Civil iria redefinir a ligação entre patriotismo e fé, 
à medida que a preocupação com as pessoas Nativas se ia 
desvanecendo.

À medida que a Igreja se tornou mais política, as suas 
preocupações sociais eram essencialmente focadas na comu-
nidade branca e limitadas pela ideologia dos Estados Unidos 
como a terra prometida e os Americanos como povo escolhi-
do. Mesmo a questão da escravatura era um problema bran-
co relativo ao ponto de vista da sociedade branca sobre ela 
mesma. Os escravos e negros, no geral, existiam dentro do 
contexto dos pontos de vista dos brancos sobre si mesmos e 
associados a questões de moralidade e crescimento económi-
co. Pelo contrário, os Índios não eram apenas um povo fora 
da cultura branca—ainda o outro selvagem—mas também um 
obstáculo ao Manifesto Destino da América.
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John Milton Chivington era filho da invasão de colonos 
para a região trans-Apalachiana ocidental vindos da Virgínia 
através do Kentucky e para o Ohio. Os pais eram irlandeses e 
escoceses, parte da coluna vertebral da migração gaélica para 
o grande arco de Middle Ground no centro da resistência índia 
à expansão americana. O pai, Isaac Chivington, nasceu a 15 de 
Agosto de 1790, alguns dizem na Virgínia, outros em Kentucky 
ou em Galliopolis, Ohio.1 Com o tempo, continuou a deslo-
car-se para ocidente, como qualquer homem da fronteira típico.

Entre os primeiros colonos de Warren County, Ohio, es-
tava William Runyon, um escocês, que emigrara de Nova Jer-
sey para Harrison County, Virgínia, onde iniciou família. Run-
yon perdeu tudo para os Índios “que atacaram e queimaram a 
sua casa em Virgínia.”  Runyon continuou a deslocar-se pelo 
Kentucky até Ohio, onde se instalou em Harlan Township, em 
1805, o ano em que Ohio se tornou um estado.2 A mãe de John 
Chivington, Jane Runyon, era filha de Runyon, nascido entre 
1791 e 1795 em Virgínia. O pai de Jane adquirira terras a nor-
deste de Cincinnati e tornou-se um cidadão importante. Isaac 
Chivington e Jane Runyon casaram no Ohio no dia 18 de Abril 
de 1810 e compraram duas secções de mata florestada para ex-
ploração de madeira em Warren County, a nordeste de Cincin-
nati. O primeiro filho nasceu em 1811, de nome Lewis.3  

Isaac era um homem grande, com quase dois metros de 
altura, que desflorestava para vender a madeira, mas a sua luta 
pela terra era mais do que a madeira. Tenkswatawa e Tecum-
seh, os irmãos Shawnee que sonhavam com uma coligação 
pan-Índia para poderem reclamar as terras nativas e a inde-
pendência, constituíam uma ameaça à expansão do homem 
branco na região do Ohio. Em 1811, uma força militar sob o 
comando do General William Henry Harrison atacou Proph-
etstown em Tippecanoe, enquanto Tecumseh estava no sul a 
procurar aliados. Mais tarde, Tenkswatawa, o Profeta Shaw-
nee, ficou largamente desacreditado entre as tribos, e Tecum-
seh procurou por todos os meios reconstruir as suas alianças. 
Relutantemente, Tecumseh juntou-se aos ingleses na Guerra 
de 1812, onde provou de forma inequívoca ser um verdadeiro 
líder. Foi um dos grandes responsáveis pela captura de Detroit 
a 16 de Agosto de 1812, mas os seus aliados ingleses eram 
fracos e provaram ser de pouca confiança.4

No ano seguinte, o General William Henry Harrison 
começou a formar um segundo Exército do Noroeste. Tecum-
seh provou, mais uma vez, o seu valor e a sua coragem con-
tra os americanos do Fort Meigs, mas os ingleses ao lado de 
quem lutava retiraram-se timidamente, dando a Harrison mais 
tempo para continuar a formar o seu exército. Isaac Chiving-
ton foi um dos voluntários que se juntou; outro foi William 

Runyon.5 A 5 de Outubro de 1813, Harrison atacou a força 
conjunta das tropas inglesas e índias. Rapidamente abando-
nado pelos ingleses, Tecumseh conduziu desesperadamente 
os homens de Harrison para uma zona pantanosa e forçou os 
americanos a uma luta corpo-a-corpo. Foi uma manobra táti-
ca inteligente, mas as tropas de Harrison excediam larga e 
seriamente as forças da coligação índia. Tecumseh foi morto 
e os seus seguidores dispersaram-se.6

A Batalha do Tamisa acabou com a resistência nativa no 
Velho Noroeste e Isaac depressa regressou a casa, à mulher e 
ao filho. Ao fim de pouco mais de um ano nasceu uma filha, de 
nome Sarah. John Milton Chivington nasceu no dia 27 de Ja-
neiro de 1821 e Isaac Watts Chivington faleceu a 18 de Agosto 
de 1824.7 Quando tinha treze anos, Lewis começou a trabalhar 
com o pai no negócio de corte de madeira, mas tinha pouco 
tempo para aprender o negócio familiar. Isaac Chivington mor-
reu a 18 de Dezembro de 1825, deixando a mulher e a família 
dependentes do filho mais velho Lewis, com apenas catorze 
anos de idade.8

Da juventude de John Chivington pouco se sabe. A mãe, 
de austera ascendência presbiteriana, era, segunda consta, 
uma mulher formidável. Uniu toda a família depois da morte 
do marido. Tinha alguma educação, tendo dado aos dois filhos 
mais novos o nome do poeta inglês John Milton, e Isaac Watt, 
o “Pai da hinologia inglesa” e um religioso não conformado. 
Cuidou da instrução religiosa dos filhos com acesso às igre-
jas presbiteriana e metodista na vizinha cidade de Lebanon.9 
John e Isaac trabalharam durante algum tempo com o irmão 
mais velho a cortar madeira e a transportá-la em jangadas, 
mas John saiu do aconchego do lar antes de ter completa-
do dezoito anos. Trabalhou como aprendiz de carpinteiro e 
completava os seus rendimentos como lutador a prémio nas 
cidades ribeirinhas. Por volta de 1830 aventurou-se e foi para 
Indiana e, enquanto lá esteve, a viver em Milton, conheceu e 
casou com Martha Rowlison, a 24 de Julho de 1839.10 

Em 1842, ou talvez durante o inverno de 1843-44 quando 
ocorreu “um admirável renovação” na Zoar Church, a Igreja 
Metodista mais antiga em Hamilton Township, Ohio, John 
Chivington converteu-se. Os pregadores desta renovação 
chamavam-se Fife e Smith e os seus poderes como reviv-
alistas eram “ímpares”. Mais de duzentas almas foram con-
vertidas, marcando o início do maior crescimento de sempre 
da Zoar Church.11 Segundo a tradição familiar, Chivington 
começou a estudar pouco tempo depois sob a tutela de um 
bispo Metodista em Cincinnati, até Chivington ficar satis-
feito consigo mesmo de que podia “atribuir uma razão a cada 
partícula de fé que existe em mim.”12 O Bispo Joshua Soule 
mudou-se para Lebanon em 1825, é verdade, mas a ligação de 
Chivington com um bispo não tinha ainda sido confirmada.13  

Capítulo V

John Milton Chivington:  The ‘Fighting Parson’ (O Pastor Lutador)

9781501810572_INT_PortVol2Sect3.indd   1291 2/4/16   3:28 PM



1292  DCA Edição Avançada

O seu mentor foi, provavelmente, o Reverendo Michael 
Marley, um ministro bem conhecido e muito respeitado. “Mi-
chael Marley era um homem alto e bem constituído”, escre-
veu um contemporâneo sobre ele. E lembrava:

Acho que nunca conheci nenhum homem capaz de 
entrar nas profundezas da teologia como Michael Marley, 
e estudou até ao fim dos seus dias. Fazia lembrar alguém 
que se encontrava em caminhos divergentes no meio do 
deserto, todos seguros menos um, e uma partida poria em 
risco a vida, e a ele caber-lhe-ia transformá-las a todas em 
estradas seguras. Tinha a capacidade de resolver passagens 
das Escrituras aparentemente em conflito . . . ressaltando 
e apresentando assim claramente a verdade; e, quando es-
tava no seu melhor, tinha uma capacidade enorme de im-
plementar e aplicar as suas conclusões lógicas.14

É fácil perceber o estilo de Marley nos últimos sermões 
de Chivington, explicando a via justa e correcta, apontando os 
perigos de outros vias, falando com “uma voz electrizante e ad-
moestadora, mostrando os resultados terríveis, alongando-se at-
ravés de épocas infindáveis, para assustar os medos da culpa.”15

De acordo com, pelo menos, uma fonte, Michael Marley, 
o presbítero presidente, licenciou Chivington a pregar na Zoar 
Church em Setembro de 1844. E acrescenta a mesma fonte: 
“Três anos depois a mesma Conferência Trimestral recomen-
dou-o para a conferência anual em 1847.” Os registos que 
chegaram até nós permanecem algo obscuros, mas parece que 
Chivington começou o seu trabalho ali, no mínimo,  como 
pregador leigo ou “exortador”.16 Em 1846, deu outro passo 
importante da sua vida. Os membros da família da mãe, os 
Runyons, eram Maçons, e ele foi um membro fundador do 
Butlerville Lodge N.º 135, F. & A. M., em 1846.17 Teve tanto 
êxito no seu trabalho na igreja que em 1847 foi recomenda-
do para a conferência anual à prova. Em 1848, Chivington 
foi admitido para a Conferência de Illinois, Quincy District, 
em Payson, à experiência. No ano seguinte, ainda à experiên-
cia, foi transferido para a Conferência do Missouri e para a 
Missão LaGrange. Em 1850, foi admitido em plena conexão, 
eleito diácono, mas não ordenado, e mudou-se para a Missão 
de Shelbyville. Em 1851, foi ordenado como diácono na 
Missão de St. Joseph na Conferência do Missouri.18 Em 1852, 
foi ordenado como presbítero na Conferência do Missouri e 
do Arkansas, servindo na Missão de Savannah e St. Joseph 
Mission em Platte Mission District. Em 1853, foi nomeado 
para missões mais exigentes - Wyandotte, Delaware e Shaw-
nee Indian Mission, actualmente Kansas City.19

Chivington chegou no Outono de 1853, durante uma 
época particularmente conturbada. A política de Wyandots 
estava, na altura, intrinsecamente ligada à política nacional, 

à expansão territorial e à escravatura. Os próprios Wyandots 
estavam divididos. Existiam mesmo duas igrejas Metodistas 
na jurisdição. O próprio Walker era proprietário de escravos 
e em Maio de 1854, a Igreja Metodista Episcopal do Sul, au-
torizaria sua própria Conferência da Missão do Kansas.20 A 6 
de Setembro de 1853, George W. Manypenny, o Comissário 
para os Assuntos Indígenas, visitou os Wyandots para discutir 
as possibilidades de repartição das terras Wyandot e, a 14 de 
Setembro, o Coronel John Charles Fremont, preparando-se 
para mais uma missão exploratória a Oeste, acampou na 
missão Metodista enquanto equipava e contratava batedores 
do Delaware.21 Provavelmente, Chivington só chegou depois 
de Manypenny e Fremont terem partido, mas a 27 de Setem-
bro, o Reverendo Daniel Dofflemeyer, representando a Igre-
ja Metodista Episcopal do Sul, regressou para os Wyandots 
como missionário. Chivington tentou obter o apoio da elite 
do governo, liderada por William Walker, Jr., mas a situação 
continuava turbulenta. Curiosamente, o nome de Chivington 
quase não é referido no registo histórico durante este manda-
to. O seu nome aparece uma vez nos Walker’s Journals.22

Emanada a Lei Kansas-Nebraska a 4 de Janeiro de 1854, 
a situação alterou-se novamente e a Igreja Metodista admitiu 
a necessidade de se mudar rapidamente para novos territóri-
os. William H. Goode, um ministro venerado e experiente, 
foi escolhido para explorar a região e determinar a necessi-
dade de missionários naquela zona. Nos inícios de Julho de 
1854, Goode chegou à Missão no Kansas. Sentiu-se intrigado 
com os Wyandots por causa da sua aparente aculturação, mas 
deixou-os a 7 de Julho, na companhia do Reverendo Chiving-
ton para explorar mais a área. A 9 de Julho, Goode pregou o 
primeiro sermão a colonos brancos na região, numa cabana 
de madeira em Hickory Point na Estrada para Santa Fé, com 
Chivington e o Reverendo Still a tomarem parte. Regressaria 
a terras Wyandot mais tarde para uma breve visita.23  

Não muito depois da partida de Goode, Chivington orga-
nizou a Wyandot Lodge of Masons sob a dispensa da Grand 
Lodge of Missouri, a 11 de Agosto de 1854, na casa de Mat-
thew Walker, irmão de William Walker, Jr. Com a participação 
de oito membros, a maioria deles Wyandots, Chivington foi 
nomeado Worshipful Master (Grão-Mestre).24 Esta medida 
era uma confirmação da sua posição nas disputas tribais, e 
outras medidas posteriores deixaram claro que uma das coisas 
que mais suscitava o interesse de Goode era o movimento das 
tribos em direcção à total assimilação. 

Em Setembro, Good comunicou numa carta ao Western 
Christian Advocate, “A nossa Missão em Wyandotte está a pros-
perar sob o labor corajoso e fiel do Rev. J. M. Chivington. Acho 
que seriam precisos vários agentes dos Estados Unidos para o 
tirarem do campo. . . .” Este reconhecimento é a única notícia 
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real do trabalho de Chivington entre os Wyandots.25 Nessa al-
tura, Chivington era Secretário da Conferência do Missouri e 
fora nomeado para a Hedding Chapel e a City Mission em st. 
Louis, no St. Louis Mission District.26 Good deve ter pensado 
que Chivington estava preparado para um nomeação eclesiástica 
normal porque recomendou que “lhe fosse dado trabalho num 
dos campos habituais sob os cuidados de [Goode].”  Assim sen-
do, Chivington foi designado Presbítero Presidente do Platte 
Mission District da Conferência do Missouri.27

O Missouri estava profundamente dividido por causa da 
questão da escravatura e os Metodistas, devido ao seu zelo 
contra a escravatura e pelo veredicto de terra livre avançado 
pela Lei Kansas-Nebraska, eram abertamente culpados como 
provocadores devido ao seu facciosismo. Como consequência, 
os pró-escravatura apontavam cada vez mais o dedo aos Meto-
distas. A Igreja no Missouri e no Kansas era vista como uma 
arma no movimento anti-escravatura. Além dos “rufias fron-
teiriços”, que volta e meia atravessavam para o Kansas, vota-
vam nas eleições mas não se fixavam ali, os pro-esclavagistas 
do Missouri organizavam sociedades secretas chamadas “Blue 
Lodges” (Lojas Azuis) ou “Self-Defensives” (Auto-Defen-
sivos). Com o nome que ganhou de “Bleeding Kansas” ou 
“Guerra de Fronteira”, a Igreja Metodista Episcopal no Mis-
souri transformou-se num alvo. Espancamentos, fuzilamentos, 
alcatrão e penas e a destruição das propriedades dos ministros 
tornaram-se um lugar comum. O Reverendo L. B. Dennis tinha 
propriedades, incluindo cavalos, roubadas e destruídas pelos 
guerrilheiros do sul. A Central Christian Advocate culpava a 
Igreja Metodista Episcopal do Sul e outras igrejas sulistas de 
terem criado o clima que precipitou à violência.28

Platte County, Missouri, a nova casa de Chivington, era 
um foco de controvérsia a propósito da questão da escravatu-
ra, enfrentando por isso um dos maiores testes como ministro. 
No Verão de 1854, B. F. Stringfellow criou a Platte County 
Self-Defensive Association. Como tantos outros grupos, usa-
vam nas lapelas dos casacos “uma mecha de cânhamo” como 
marca identificadora e utilizavam “o som do ganso” como 
senha.29 O seu primeiro objectivo era proteger a escravatura no 
Missouri e consideravam abolicionista qualquer sentimento an-
ti-escravatura. A 15 de Abril de 1855, uma multidão juntou-se 
em Parkville para ameaçar os ministros Metodistas a favor da 
abolição. The Parkville Industrial Luminary, cujo editor, G. S. 
Park, falara contra a Associação, foi queimado e a prensa deita-
da ao rio. A Park, que na altura estava fora da cidade, deram-lhe 
três semanas para resolver os seus assuntos. Três ministros 
Metodistas foram chamados pelo nome. Dois deles, Christian 
Morris, pastor em Hillboro, e um tal Reverendo Allen, deix-
aram o estado. Quem seria o terceiro permanece dúbio.30 Um 
relatório no New York Times apontava: “Foi decidido na assem-
bleia que nenhum pregador Metodista deve pregar no Condado 

sob a ameaça dolorosa de ser coberto de alcatrão e penas pela 
primeira ofensa e ser enforcado pela segunda.”

Em Julho de 1854, na assembleia trimestral da Platte 
Mission District, uma multidão de oitenta homens apareceu 
“carregando alcatrão e penas e cânhamo com eles.” The Times 
comunicava: “A excitação é enorme. Estes ministros da re-
ligião humildes e pios serão expulsos e prevalecerá a anarquia 
total.”31 Os esforços notórios de Chivington “para organizar 
A Igreja Metodista para o Partido Republicano” tornaram-no 
um alvo. Agora, confrontado pelos “Auto-defensivos”, Chiv-
ington desafiava a turba. Uma das notícias que nos chega diz 
que, quando ele entrou na igreja, tirou o casaco e ameaçou 
chicotear qualquer pessoa que quisesse lutar depois de ele ter 
acabado o sermão, ao passo que uma opinião mais moderada 
afirma que, quando chegou ao púlpito, sacou de duas pisto-
las do casaco, pô-las em cima do púlpito ao lado da Bíblia e 
anunciou que “pela graça de Deus e destes dois revólveres, 
vou pregar aqui hoje.”32 Jesse Haire disse que o efeito foi 
claro:  “Thay [sic] allways [sic] afterwards let him alone.”33 

(Depois disso, deixaram-nos para sempre em paz).

Talvez. Ou talvez a Igreja o tenha transferido para o cargo 
de pastor da Igreja Metodista Episcopal de Omaha da nova Con-
ferência do Kansas-Nebraska em 1856 por causa das ameaças 
contra a sua vida e a preocupação dos amigos, incluindo um 
congressista, de que poderia ser morto. Em qualquer caso, o 
seu novo cargo não foi de modo nenhum uma promoção.34 
Quando chegou a Omaha, a sua igreja tinha seis membros. 
Estava, contudo, imbuído de uma nova confiança. Impunha-se 
tanto fisicamente como na voz ministerial. Dominava os outros 
homens simplesmente com a sua personalidade e carisma. No 
seu primeiro serviço de Acção de Graças para a sua nova con-
gregação, disse-lhes: “não conseguia perceber por que motivo, 
no mínimo, qualquer um dos ali presentes tinha de ser grato.”35

Movendo-se para a corrente convencional da Igreja, le-
vava as suas tarefas muito a sério e pressionava no sentido de 
uma posição mais forte dentro da Igreja, bem como defendia 
um estado do Nebraska livre e o Partido Republicano. Foi 
nomeado Presbítero Presidente do distrito de Omaha.36 Tra-
balhou no sentido de melhorar as escolas, reduzir o crime e, 
a 20 de Setembro de 1857, estava envolvido na formação da 
Masonic Grand Lodge (Grande Loja Maçónica) do Nebraska, 
servindo como Grã Capelão.37 Foi designado para a Junta dos 
Mordomos da Conferência, mas “por votos da conferência, 
foi escusado de servir,” possivelmente por causa do seu cargo 
de Presbítero Presidente.38 Era um homem activo de várias 
maneiras, mas um contemporâneo afirmava: “O Sr. Chiving-
ton não tinha uma conduta estável na sua forma de proceder 
como um homem de Deus para o trabalho do ministério, dan-
do aos seus amigos ministeriais consternação e mesmo prob-
lemas nas tentativas destes para manterem a sua reputação.”39
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Em 1858, foi transferido para a Conferência de Nebraska 
City como Presbítero Presidente. Na altura em que Kearny 
City e Nebraska City estavam em luta para controlar o país e a 
própria Nebraska City ainda não estava completamente insta-
lada. Fontes familiares dizem que quando ele chegou encon-
trou a igreja local tomada por um bar. Chivington terá alega-
damente partido os barris de aguardente e reclamou o bar para 
a igreja.40 Continuou a sua cruzada, auxiliado pelo seu irmão 
Isaac Chivington, que também era ministro Metodista.41 Na 
primeira assembleia trimestral em Table Rock, Pawnee Coun-
ty, John Chivington pregava: “que Deus enviará gente para 
aqui e fará deles tão pobres que não poderão fugir.”42

Em Março de 1858, o Presbítero Presidente participou 
numa assembleia trimestral em Bellevue City e, enquanto ali, 
pregou um sermão. Estava a emergir um assunto qualquer. Disse 
ele muito directamente: “Alguém me informou que houve aqui 
um ministro que não pregava o fogo do inferno e perdição, e 
penso que ele ganhou uma reputação invejável. Esse ministro, 
que se levanta e prega um evangelho mutilado é maior pecador 
do que qualquer um nesta audiência.”43 Segundo parece, tam-
bém denunciou o ministro à conferência de ministros depois 
de o pregador em questão, o Reverendo Sr. Goss, ter partido 
para o leste, “mas cobardemente, ele [Chivington] não ousaria 
‘enfrentar a música’ e fazer as acusações abertamente ao Sr. G. 
mas como um homem valente, quando esse senhor está ausente 
do Nebraska, e não lhe é possível defender-se, o Sr. Chiving-
ton aparece com a audácia de um leão e aplica o golpe.”44 A 
Bellevue Gazette defendeu Goss, dizendo que “em vez de ten-
tar impressionar o auditório dizendo simplesmente como eles 
poderiam escapar aos infernos, ele esforçava-se a ensinar-lhes 
de que deveriam fazer o bem de um amor intrínseco e que o 
resultado legítimos seria um prémio no futuro.” Observava o 
editor “Esse evangelho que o Sr. Chivington propõe e prega, 
pode estar certo para os gostos e sentimentos da carne de porco 
e papas de milho do Missouri, mas pensamos que não irá muito 
longe com as pessoas inteligentes do Nebraska.”45

O ataque a Chivington originou a defesa por meio de 
carta ao editor de “UM AMIGO”, que argumentava que era 
direito de Chivington como Presbítero Presidente avisar as 
suas congregações contra “sentimentos erróneos.” O editor 
respondeu que Chivington podia e deveria ter falado com 
Goss em privado em vez de anunciar publicamente que “ele 
prega infidelidade.”46 O que, mais uma vez, originou um edi-
torial defendendo Chivington no Omaha Nebraskian.47 Chiv-
ington despontava para um auspicioso começo no distrito de 
Nebraska City. Na altura en que trocou o Nebraska pelo Col-
orado, foi visto por muitos como um “um magnífico orador e 
fundamentado teólogo.” O Nebraska Advertiser proclamou: 
“Não podemos senão considerá-lo como um homem de ex-
traordinárias capacidades naturais, destinado a deixar a sua 
marca no mundo religioso.”48

Em 1859, na Conferência Anual, presidiu a Comissão so-
bre Escravatura. O seu relatório declarava “que assim como 
Deus fez de um sangue todas as nações dos homens, nós 
reconhecemos em cada ser humano um descendente do Pai 
comum e admitimos a irmandade universal do homem.”49 Era 
então na altura um líder na Conferência, ainda que controver-
so. Tinha uma família a multiplicar-se e um reputação como 
pregador ao estilo de Peter Cartwright.50

Na Conferência Anual de 1860, realizada em Leaven-
worth, Kansas, John M. Chivington foi nomeado Presbítero 
Presidente do novo Rocky Mountain District da Conferência 
do Kansas-Nebraska.51 Ele e a família partiram para Denver 
a 23 de Abril de 1860. O Nebraska City People’s Press brin-
dou-os com uma despedida observando: “O Sr. C. é particu-
larmente dotado pelo seu carácter energético e perseverante, 
além da sua experiência entre os homens de fronteira, para o 
posto que lhe foi consignado pela Conferência. Leva consigo 
os melhores votos de uma grande parte da população deste Ter-
ritório . . . que aprenderem a respeitá-lo e a estimá-lo pelo seu 
carácter viril na sociedade e pelo seu zelo e actividade no seu 
chamamento espiritual.”52

A descoberta de ouro nas Rocky Mountains em 1858 
provocou uma onda de 100 mil colonos para terras índias que 
ocuparam em pouco mais de um ano, cada um deles procu-
rando descobrir uma pepita que fosse e ficar rico. Armado de 
novas ideias de soberania invasora tão recentemente afirma-
das no Kansas e Nebraska, cedo procuraram estabelecer uma 
forma de governação nas montanhas. Legalmente uma parte 
do Kansas, os campos mineiros na Front Range todos viola-
vam a lei existente. Alguns dos colonos, agora garimpeiros, 
tentaram mesmo criar “O território de Jefferson.” Só a 4 de 
Fevereiro de 1861 é que o Território do Colorado foi formal-
mente estabelecido, mas no entretanto, os campos mineiros 
conseguiram evitar algumas das piores explosões da vida na 
cidade na sua procura de lei e ordem. Conseguiram até coex-
istir em relativa tranquilidade com os Arapahos que habita-
vam a área de Denver e outros campos. Mas as leis dos bran-
cos pouca ou nenhum atenção davam aos Índios.53

O primeiro serviço Metodista nos campos parece ter 
sido realizado por George W. Fisher, um pastor leigo, a 21 
de Novembro de 1858, numa cabina de madeira que per-
tencia a dois jogadores. Fisher realizou outros serviços em 
Denver e em Central City nesse Inverno.54 Na conferência 
anual da Conferência de Kansas-Nebraska em 1859, o Bispo 
Levi Scott escolheu dois ministros como missionários para 
os campos. O primeiro foi William H. Goode, que fora o 
principal responsável pela criação das igrejas em Kansas e 
no Nebraska. A ele juntou-se na missão o Reverendo Jacob 
Adriance, um jovem ministro que conhecera Chivington no 
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Nebraska.55 Adriance era verdadeiramente o “Pai do Meto-
dismo no Colorado.” Chegaram a Denver a 28 de Junho de 
1859 e fizeram uma série de assembleias em Denver, Cen-
tral City, Golden, Auraria e Boulder. Os diários de Adriance 
confirmam o seu compromisso e constituem como que um 
guia do seu trabalho ao longo de 1859, e Goode escreveu 
cartas regulares acerca do progresso do ministério para jor-
nais em Kansas. Chivington partiu dos campos de Nebraska 
City a 23 de Abril d e 1860. Adriance estava na altura no 
Nebraska e contava viajar para oeste com ele, mas chegou 
demasiado tarde, a 8 de Maio, no mesmo dia que Chivington 
chegou a Denver.56

Chivington causou uma impressão enorme nos seus 
co-cidadãos. Pregou o seu primeiro sermão no Domingo de-
pois da sua chegada no Masonic Hall, em Denver.57 Adriance 
chegou a Denver a 16 de Junho e acampou perto dos Chiv-
ingtons, passando a maior parte do dia fazendo visitas com o 
seu novo Presbítero Presidente. No dia seguinte, assistiu ao 
serviço de Chivington de manhã e ao Joseph T. Canon à noi-
te.58 Adriance foi designado para Boulder e Golden City, e 
Canon e Mountain City. Chivington garantia os serviços do 
Reverendo A. P. Allen como uma “reserva” em Denver. Jun-
tos, davam conta dos seus trabalhos. Na primeira assembleia 
trimestral em Mountain City, descrita por Chivington como 
“uma das mais extraordinárias jamais realizadas neste ou em 
qualquer outro país, afirmou que mais de um milhar de pes-
soas estiveram presentes na Ceia do Senhor.59

O estilo de Chivington apelava não só aos mineiros como 
também aos arruaceiros, brigões e jogadores. Os mineiros 
pousavam as pás e picaretas e os apostadores pousavam as 
cartas e os dados para o ouvirem pregar. Jesse Haire escreveu: 
“Centenas do lado da Montanha ficavam de pé a ouvir a sua 
eloquência, aqueles que em toda a sua vida nunca tinham ou-
vido um sermão a não ser quando eram rapazes.”60 Chivington 
e os seus colegas visitavam campos, pregando com fervor por 
todo o lado para onde iam e com toda a espécie de gente. Em 
Novembro, alugou um edifício na parte sul da McGaa Street 
e o Rocky Mountain News anunciou que ele estava a angariar 
subscrições para construir uma igreja em tijolo.61

Causou uma excelente impressão na Assembleia Anual 
da Conferência de Kansas em Março de 1861, destacando-se 
de todos os que ali estavam, vestindo um capote em pele de 
lobo decorado com caudas de lobo que caiam dos ombros até 
à orla do seu “capa Rocky Mountain.” “O seu intelecto é forte 
e bem formado para o seu trabalho.” Escreveu um correspon-
dente. “Podia facilmente pegar em dois homens normais, um 
em cada mão, e bater com as duas cabeças juntas, se assal-
tasse ou se decidisse resolver uma disputa.”62 O homem de 

quase dois metros de altura que era Chivington era “o homem 
certo para este país”, observava Haire.63  

A 12 de Abril de 1861, as forças Confederadas atiraram 
sobre Fort Sumter, na Carolina do Sul. De regresso a Denver 
proveniente da Conferência Anual, Chivington ficou ferido 
num acidente com uma diligência.64 Chegou a Denver a 27 de 
Abril, um dia depois de uma manifestação da União, para en-
contrar a cidade dividida tal como o Missouri quando lá esti-
vera. No domingo seguinte, Chivington pregou. Lembrou que 
no seu sermão, citando Stephen Douglas, “Não há senão dois 
partidos—patriotas e traidores” os quais, disse, causavam 
uma “determinada sensação no público.”  Mais tarde, teria a 
ocasião de dizer que 1861 fora o “ano mais ocupado” da sua 
vida.65  

Além de pregar o Evangelho e a causa da União, pro-
movia igualmente a maçonaria, organizando novas lojas e 
tornando-se o primeiro Grão-Mestre do Colorado.66 Mais ain-
da, mesmo antes de William Gilpin, o primeiro governador 
do Território do Colorado ter chegado em maio, estavam a 
ser envidados esforços para organizar tropas, um movimento 
apoiado por Chivington. Repudiado pelo Secretário de Guer-
ra Simon Cameron, o Governador Gilpin chamou a si a orga-
nização de um regimento sob o seu próprio comando. Citava 
como razões a situação indefesa do Colorado, a retirada do 
corpo do exército regular pelas vias terrestres transitáveis e 
o número substancial de simpatizantes Confederados no Ter-
ritórios. Chegou até a dizer que sessenta e quatro mil Índios 
se estavam a reunir no Rio Arkansas aliados com os mineiros 
da Geórgia e outros apoiantes Confederados. Estava também 
preocupado com os problemas económicos e o êxodo dos 
colonos a voltarem para leste.67

Durante o Verão e Outono de 1861, continuou o recru-
tamento para o Primeiro Regimento de Voluntários do Col-
orado. John Potts Slough, um advogado e partidário temper-
amental oriundo da mesma parte do Ohio que Chivington, e 
Samuel F. Tappan, um abolicionista do Massachusetts que 
estivera activo nas políticas do Kansas, conduziu os esforços 
e obteve respectivamente a patente de Coronel e Tenente-Cor-
onel devido a esse seu empenho.68 Chivington esteve também 
activo no recrutamento, o qual acabou por colocá-lo numa 
encruzilhada complicada da sua vida. Gilpin ofereceu-lhe o 
cargo de Capelão do Regimento, mas ele recusou. “Sinto-me 
impelido a dar um murro pessoalmente pela destruição da 
escravatura humana,” disse ao Governador, “e ajudar de al-
guma maneira a tornar este país verdadeiramente livre. Por 
isso, tenho de respeitosamente recusar uma nomeação como 
oficial não combatente e, ao mesmo tempo e em vez disso, 
pedir urgentemente um comissão em combate.”69
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Por sua própria conta, Chivington passou quase todo o 
ano de 1861 a pregar aos Sábados e Domingos e a treinar 
homens como major no resto da semana. “Rapidamente se 
tornou no oficial mais influente do regimento”, segundo nos 
conta Irving Howbert, cujo pai foi um ministro Metodista.70 
Susan Ashley descreveu-o nas suas memórias como “um 
pastor em trajes militares que pregava um exaltado sermão 
patriótico.”71 Chivington pregou no funeral de um soldado, 
e disse à congregação que ele “era cidadão americano antes 
de ser ministro da igreja, e se a Igreja  me pedisse que re-
nunciasse a alguns dos meus direitos de masculinidade ou de 
cidadão americano antes de poder ser ministro, teria muito 
respeitosamente declinado.”72

No seu uniforme azul da União com botões em latão doura-
do, Chivington era impossível de ser ignorado. Em Agosto de 
1861, o Denver Colorado Republican and Rocky Mountain 
Herald, escrevia que Chivington andava a recrutar soldados nas 
montanhas, acrescentando: “Satisfaz-nos registar o Presbítero 
Chivington como major do exército—esperamos que seja tão 
bom como soldado no campo de batalha como no púlpito e 
difícil de derrubar—Arregacem as mangas, todos vocês solda-
dos da cruz, e juntem-se ao exército do Major Chivington para 
defender a União.”73 A 19 de Fevereiro de 1862, o Rocky Moun-
tain News comunicava: “O Major Chivington tem andado a ex-
ibir um novo uniforme, rico e elegante, chapéu, espada, etc., ao 
mais recente e bonito estilo regulamentar. Também comprou 
uma sela de montar soberba para o seu cavalo Mammoth, o 
“Bucephalus”, cuja sela é mais ricamente ornamentada da sua 
espécie que jamais vivo nesta região.”

E era ao mesmo tempo um poço de distúrbios. Quando 
o militar local tinha uma bandeira feita para o primeiro Reg-
imento do Colorado, entregou-a ao nosso grande pregador 
para este a apresentar ao regimento quando estivesse na para-
da. Por isso, agitou-a no are [ar] e era uma bem grande.”74 Já 
estava a comportar-se como se fosse ele o comandante do reg-
imento. O Coronel Slough defendia a tática da guerrilha en-
quanto que Chivington insistia em formações militares mais 
próximas. Esta disputa dividiu os dois oficiais. A falta de con-
trolo de Slough e a insubordinação de Chivington causaram 
logicamente problemas entre os militares. Durante a inactivi-
dade sustentada de 1861, os regimentos viram-se ameaçados 
pelas divisões. Duas companhias recusaram-se a reunir como 
infantaria e abandonaram o campo com o apoio dos oficiais. 
A maioria regressou, mas Slough encarcerou muitos deles e 
despromoveu os oficiais. Em Dezembro de 1861, as tropas 
ociosas começaram a causar problemas com os civis locais. 
Chivington foi quem mais beneficiou dessa situação.75  

Em Janeiro de 1862, chegaram notícias até Denver de que 
um exército Confederado sob o comando do General Henry H. 

Sibley estava a mobilizar-se no Novo México com a intenção 
de invadir o Colorado. Quando as autoridades do Colorado não 
enviaram imediatamente tropas, os membros do Primeiro e 
muitos cidadãos culparam a inactividade de actuação do Gov-
ernador Lewis Ledyard When Colorado e do Coronel Slough. 
Um oficial (ou oficiais) escreveram uma carta inflamatória para 
o Rocky Mountain News assinada “União” que acusava Slough 
de preferia “ser um cobarde vivo do que um herói morto” e 
apelava a que os soldados “exigissem ser levados para o cam-
po de batalha.” O autor fechou sugerindo que eles “Deixem o 
Major [Chivington] guiá-los e o sucesso é certo.” Slough ficou 
furioso e ameaçou prender William N. Byers, o editor do News, 
caso não revelasse o nome do autor. Byers entregou a carta a 
Slough, e ainda que a entidade da pessoa responsável pela carta 
não pudesse ser descoberta, Slough ordenou que o Capitão Ja-
cob Downing, um impetuoso jovem advogado chegado a Chiv-
ington, ficasse confinado ao seu quartel.76 

Pela altura em que o Primeiro Regimento do Colorado 
se preparava para sair de Denver para o Novo México, em 22 
de Fevereiro de 1862, com um tempo de gelar, o regimento 
estava mais dividido do que nunca. A companhia de Downing 
recusou cumprir as ordens de marchar até que foram força-
dos por duas outras companhias às ordens de Slough. Nesta 
altura, Downing, que continuava preso no quartel, recebeu or-
dem de reportar a Slough. Slough confrontou-o directamente, 
perguntando-lhe se fora ele a escrever a ‘famosa’ carta para 
o News. Downing negou e Slough ordenou que assumisse o 
comando da sua companhia. Em poucos minutos a coluna 
partiu.77 Mas os problemas não acabaram aí. 

A 28 de Fevereiro, a Companhia I recusou continuar 
quando lhe ordenaram porque tinha somente duas carroças, 
enquanto as restantes tinham três. O impetuoso Slough discu-
tiu severamente com o comandante da companhia, o Tenente 
Charles Kerber. Quando Kerber o desafiou, Slough mandou 
chamar o Capitão Edward W. When Kerber e a Companhia 
A para desarmar a Companhia I. Kerber ordenou então à sua 
companhia para carregar armas. Nesta ocasião, Slough deu 
ordem ao Major Scott J. Anthony e à Companhia E que aju-
dasse Wynkoop e apontou o seu próprio revólver a Kerber. 
Quando um dos soldados da companhia de Kerber ameaçou 
matar Slough, a violência parecia certa. Então, o Coronel 
rolou abruptamente e ordenou a Chivington que levasse as 
tropas para sul. Chivington suavizou a questão, chamando a 
atenção de que o regimento tinha uma carroça a menos e que 
a situação seria remediada logo que possível. Mais uma vez, 
Chivington foi o vencedor.78

Mais tarde, Slough e Chivington entraram em argumen-
tação por causa da forma como treinar os homens. Quando 
Chivington apelou directamente às tropas, Slough gritou que 
Chivington podia “pegar neles e levá-los pró inferno.”79 A 
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partir desse momento, o regimento dividiu-se literalmente 
em duas unidades separadas. Era uma ralé desorganizada que 
chegou ao Fort Union, onde mais shenanigans se seguiram. 
Um oficial foi morto a tiro por um sargento estimado, mais 
tarde julgado e executado.80 Quando o Coronel Slough de-
cidiu desafiar as suas ordens para continuar no Fort Union 
e avançar contra os Texanos que se estavam a aproximar, o 
Primeiro Regimento estava “espalhado desde Dan a Beer-
sheba, pilhando, bebendo, lutando e farreando com mulheres 
mexicanas em Lome, uma pequena Sodoma a oito ou nove 
quilómetros da União. Dezenas de nós estavam tão bêbados 
que nem distinguiam amigo de inimigo, consequentemente 
ficavam mais difíceis de controlar.”81 

Confrontados com uma briga, contudo, os Coloradia-
nos mostraram-se surpreendentemente cobardes. Em 26 de 
Março, desafiando as suas próprias ordens de não atrair o in-
imigo, o Major Chivington atacou impetuosamente a coluna 
avançada dos Confederados em Apache Canyon. Chivington 
foi elogiado pelo seu desempenho nesse dia (Downing não 
lhe poupou elogios), mas outros expressaram a opinião de que 
o regimento parecia “não te cabeça”; ninguém que fosse à 
frente e desse ordens” e deram a glória ao Capitão Samuel 
Cook pelo ataque que venceu o dia.82 Quando Chivington não 
regressou a 26 de Março, Slough escreveu que metade do seu 
regimento “tinha ido para o diabo com um pregador maluco 
que acha que é o Napoleão Bonaparte.”83

Mas quando ouviu falar do sucesso de Chivington em 
Apache Canyon, Slough deslocou-se para tirar partido da van-
tagem que o combate dera ao seu comando. Dividiu o regimen-
to em duas unidades. Slough enfrentaria o avanço dos rebeldes 
em Pigeon’s Ranch e Chivington deslocar-se-ia para ociden-
te na esperança de atacar os Confederados pela rectaguarda. 
Clough teve uma luta dura e teve de retirar. As forças de Chiv-
ington tropeçaram sobre o comboio de fornecimentos de Sib-
ley em Johnson’s Canyon, trezentos metros abaixo das tropas 
dele. Depois de longas discussões com os oficiais, Chivington 
deu ordem de atacar precipício abaixo e tomou o comboio de 
surpresa. A destruição do comboio de fornecimento dos Con-
federados em Johnson’s Ranch, forçou a retirada das forças de 
Sibley e terminou a invasão do Novo México.84  

No rescaldo da vitória, Slough demitiu-se da sua comissão 
como comandante, ostensivamente para protestar contra uma 
ordem do General Canby para retroceder para Fort Union. 
Os homens de Slough rebelaram-se contra a sua decisão de 
voltar a Fort Union e Downing mais uma vez usou a opor-
tunidade para lhe chamar cobarde. Slough mal tivera tempo 
para expressar indignação, antes de uma petição dos ofici-
ais garantiu a “Old Chiv” uma promoção por cima da cabeça 
do Tenente-Coronel Tappan.85 Chivington viu a sua primeira 
medida como comandante do regimento em Peralta, e tomou 
o comando do Distrito Militar do Novo México Setentrion-
al em Fort Craig, onde o seu regimento continuou a gozar 

de má reputação pela sua conduta e indisciplina.86 A cabeça 
de Chivington estava noutro sítio. A 30 de Abril de 1862 es-
creveu ao novo governador, John Evans, apressando-o a usar 
da sua influência para que o Primeiro Regimento regressasse 
a Colorado. Se não se fizesse qualquer coisa, escreveu, pelo 
menos duas companhias de Voluntários do Colorado seriam 
anexados a um regimento do Novo México e “teriam a pro-
funda mortificação de pertencerem e se terem de associar a 
um bando de ladrões brancos, untuosos e basicamente co-
bardes.” Ansiava por um inimigo “digno do nosso aço.”87

Chivington já fizera algumas mudanças. Tinha pedido uma 
“localização” da Conferência de Kansas da Igreja Metodista. 
Nem todos tinham ficado satisfeitos com o seu duplo papel de 
Presbítero Presidente e comando militar. Quando a Conferên-
cia Anual abriu em Wyandotte nessa primavera, o Reverendo 
W. A. Kenney, apresentou o pedido, e a Conferência actuou 
em conformidade: “Bro. Chivington [foi] agraciado com uma 
localização a seu pedido. O certificado de localização foi en- 
tregue nas mãos de um com[ité],—composto pelo P. E. do R. M. 
Dist, e Pregadores no cargo em Denver & Central City—Que de-
vem examinar os seus actos—incluindo o seu Livro de Dívidas e 
se satisfatório entrega-lhe o certificado de localização.”88  

O Reverendo Kenny morreu antes de poder voltar a Den-
ver. No dia 2 de Maio de 1862, o Reverendo Hugh D. Fisher 
de Leavenworth escreveu uma carta ao jornal local, elogian-
do Chivington pela sua “conduta heroica” no Novo México. 
Anunciou também que o seu irmão, William H. Fisher tinha 
acompanhado Baxter C. Dennis, o novo Presbítero Presidente 
do Colorado, a fim de continuar o trabalho da Igreja no Col-
orado. Terminava a carta com o seguinte:  “Pensamos que a 
Cruz de Cristo deve ser elevada aos cimos das montanhas; e 
logo por baixo dela, só um pouco mais abaixo, deve se os-
tentada nas brisas do Céu, a gloriosa Estrelas e Riscas.”89 Ao 
mesmo tempo, a Atchison Union elogiou Chivington:

Por acaso, conhecemos esse mesmo Chivington; é um 
dos pregadores Metodistas da escola de Peter Cartwright. 
Todos os nossos velhos amigos no Missouri Nordeste se re-
cordarão de Chivington, da Shelbyville dos primeiros dias. 
Será para eles gratificante saber que o homem que tão temer-
ariamente lutou contra o diabo no meio do mato, está agora 
a combatê-lo nas Planícies, nas gargantas montanhosas do 
Colorado e do Novo México. Chivington foi bravo na paz 
carregando a cruz de Cristo e agora levando a bandeira das 
estrelas e das riscas. “Honra a quem a honra é merecida.”90

Estas histórias deram o seu efeito em Chivington. Via ag-
ora o seu caminho para a glória no exército. Em 25 de Junho, 
escreveu ao Reverendo Hugh Fisher a pedir-lhe que usasse da 
sua influência junto dos Senadores Lane e Pomeroy do Kan-
sas para o ajudarem a salvaguardar uma estrela de Brigadeiro. 
“Tendo partido para esta guerra”, confidenciou a um amigo, 
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“quero tirar dela o máximo partido.” Acrescentou: “Se agora 
conseguir esta promoção, depois da guerra posso chegar facil-
mente ao Congresso ou mesmo [ao] Senado dos EUA.”91 Era 
uma carta reveladora. Literalmente toda a gente no Colorado 
esperava que Chivington recebesse essa comissão. 

Quando o regimento recebeu finalmente ordem de voltar 
ao Colorado, Chivington apressou-se a regressar a Denver à 
frente do regimento e sem escolta, como herói do Colorado. 
A 7 de Agosto de 1862, Chivington partiu para Washing-
ton, para pedir a sua promoção, levando consigo as cartas de 
recomendação do Governador John Evans e Hiram Pitt Ben-
net, delegado do Colorado para o Congresso, e ainda uma res-
olução da legislatura do Colorado.92 O Rocky Mountain News 
disse que ele contava ter o seu regimento transferido para a 
divisão do General John Pope, e expressou a esperança de 
regressar com o título de General Brigadeiro.93  

De acordo com as memórias de Chivington, reuniu-se 
com o Secretário de Guerra Edwin McMasters Stanton, que 
lhe ofereceu uma nomeação para treinar tropas no Distrito 
de Columbia. Disse que lhe respondeu: “Preferia comandar 
o Primeiro Regimento de Cavalaria do Colorado do que co-
mandar a melhor brigada no Exército do Potomac.”94 Talvez, 
mas continuava a insistir na questão do título de Brigadeiro. 
A 31 de Outubro, escrevendo de Chicago, o Governador Ev-
ans mais uma vez insistiu na nomeação, desta vez directa-
mente a Abraham Lincoln: “Conheço bem o Coronel há anos, 
primeiro como pregador Metodista de renome e desde então 
como comandante leal, ousado, bravo e sensato.”95

Chivington assegurou a permissão para manter o Pri-
meiro Regimento do Colorado como cavalaria, e disse ao 
Tenente-Coronel que contava ser promovido e darem-lhe o 
comando do Distrito Militar do Colorado.96 Tappan achava 
que as hipóteses de Chivington eram boas. A 8 de Novem-
bro, o Atchison Weekly Champion and Advocate relatava que 
Chivington saíra de Atchison na noite anterior “para tomar a 
chefia das tropas no Colorado, o que, de acordo com a divisão 
feita por Gen Curtis, comandante do departamento, inclui o 
11º distrito. O número de tropas no Colorado é agora de quase 
3 mil homens e se houver uma guerra geral contra os Índios, 
o que continua a ser temido pelos homens na linha de fron-
teira, a sua posição será de extraordinária importância e de 
considerável responsabilidade.” A notícia acrescentava que se 
fossem precisos mais Generais Brigadeiros, o Coronel Chiv-
ington seria um dos primeiros nomeados. Chegou na diligên-
cia a Denver a 19 de Novembro de 1862.97  

A 24 de Dezembro de 1862, John Evans insistiu de novo 
para a nomeação numa carta dirigida a Lincoln, defendendo 
que o Colorado “tem direito a isso”.98 Em Janeiro de 1863, o 
Presidente Lincoln apresentou uma lista de nomeações para as 
promoções militares ao Senado Norte-Americano. Nessa lista 

de promoções para Brigadeiro General estava o nome “J. M. 
Chivington.” Infelizmente, porém, as nomeações chegaram 
“demasiado tarde para serem confirmadas pelo Senado.”99 O 
único Brigadeiro aprovado do Colorado foi John P. Slough, o 
que enfureceu ainda mais Chivington e desagradou à maioria 
dos Coloradianos.100 Slough era na altura o governador militar 
em Alexandria, no estado da Virgínia, e um favorito a Secretário 
de Guerra Stanton. Mas Chivington não desistiu. 

Em Dezembro de 1863 Chivington continuava a pedir ao 
Bispo Matthew Simpson que fizesse pressão para a sua pro-
moção. “Se eu conseguisse esta promoção, ajudaria em muito 
materialmente os nossos planos aqui, dos quais não tenho a 
mínima dúvida que Gov Evans o terá informado. Trabalhamos 
em harmonia. Pode consegui-la?”101 Mesmo Frank Leslie’s Il-
lustrated Newspaper in New York defendeu o caso, escrevendo 
que Chivington tinha direito a uma estrela devido “à sua pat-
ente e serviços prestados, coragem comprovada e capacidade.” 
O artigo fechava com este retrato: “[C]omo pregador soldado, 
ele ornamentará e dignificará o cargo. Alto, de porte atlético 
e poderoso, um gigante em tamanho, [ele é] a personificação 
da energia física e do vigor mental. O seu olhar e tom de voz 
impetuosos de uma profundidade invulgar e poder são carac-
terísticas admiráveis do homem. Estas qualidades, juntamente 
com o facto de ser um disciplinador rigoroso, fazem dele invul-
garmente incapaz para um alto comando.”102 

Mas Chivington não conseguiu a sua estrela. Uma razão 
importante prende-se com uma carta escrita pelo Gener-
al Slough ao Secretário de Guerra Stanton em Setembro de 
1863. Slough recordava Stanton que ele recomendara Chiv-
ington para a promoção alguns meses atrás, mas desejava 
“colocar-me desde já numa posição acertada, retirando essa 
minha recomendação.”  Disse depois a Stanton que o ante-
rior juiz presidente do Colorado o informara que Chivington 
e outros haviam conspirado para o mandarem assassinar a 
caminho do Novo México. Isso, juntamente com notícias dos 
jornais do Novo México reclamando que Chivington tomara 
crédito indevido pela destruição do comboio de fornecimen-
tos dos Confederados em Johnson’s Ranch, além de uma série 
de outras disputas entre Chivington e vários oficiais no Pri-
meiro Regimento de Cavalaria do Colorado, ensombravam as 
suas esperanças de vir a ter fitas de general nos ombros.103                                                                              
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John Evans, como John Chivington, nasceu em Ohio. De 
facto, ambos nasceram em Warren County, a escassos quilóme- 
tros um do outro, apesar de não existirem evidências de que se-
quer se conheciam. Evans nasceu a 9 de Março de 1814, numa 
cabana de madeira perto de Waynesville, filho de David e Ra-
chel Evans, um casal Quaker, primeiro de onze filhos do casal.1 
O pai, como quase todos os seus vizinhos, era agricultor, mas 
sentia-se insatisfeito com o magro rendimento que recebia pelo 
seu trabalho e por isso foi trabalhar para pai como fabricante 
de ferramentas na loja que este possuía. Mais tarde, abriu uma 
armazém geral em Waynesville, embora tivesse continuado a 
fabricar ferramentas e não tivesse deixado a agricultura. À me-
dida que a família foi crescendo, David Evans foi prosperado.2

O jovem John foi educado em escolas Quaker e era bom 
aluno. Era membro da Franklin Society (posteriormente des-
ignada Waynesville Literary Club) como seguidor do orador 
itinerante, C. P. Bronson, que ofereceu o seu próprio sistema de 
elocução que o jovem Evans achava libertador.3 Ao contrário 
do jovem John Chivington, este John não teve de trabalhar. 
Disse mais tarde que em rapaz era “preguiçoso”.4 Em Agosto 
de 1834, entrou na Hicksite Academy, em Richmond. Respon-
deu bem aos seus estudos na academia, mas ao fim de um único 
período, o pai insistiu que voltasse para casa para ajudar na 
quinta. David Evans e o filho batalharam durante meses por 
causa da determinação de John em continuar os estudos. O pai 
opunha-se sobretudo ao interesse de John em medicina, mas 
acabou por concordar e deixá-lo frequentar a Gwynedd Board-
ing School em Montgomery County, Pennsylvania.5

Gwynedd desiludiu-o. O currículo escolar não era de todo 
entusiasmante e, embora gostasse de aprender e de estudar, fal-
tava-lhe qualquer coisa. Continuava a querer ser médico, o que 
originou mais discussões com o pai, que finalmente concordou 
que John podia estudar medicina mas se ganhasse para se man-
ter a ele e aos estudos. A experiência de visitar cidades como 
Baltimore e Filadélfia , além da desilusão que sofrera em Gwyn-
edd, também o fizerem duvidar da sua fé. “Praticamente não sou 
Quaker.” Escreveu ele ao primo e amigo, Benjamin Evans.6  A 
1 de Janeiro de 1836, John matriculou-se na Clermont Academy 
nos subúrbios de Filadélfia, onde iniciou uma vida de estudante, 
quer como aluno dedicado quer como jovem explorando as mar-
avilhas mundanas que Filadélfia tinha para oferecer. Os seus in-
teresses em investimento e política eram igualmente cada vez 
maiores e a sua preferência pelos ‘Whigs’ como partido político 
reflectiam os seus pontos de vista nos investimentos.7 

Entrou na faculdade de medicina de Cincinnati College 
no Outono de 1836. Em 1837, Evans começou a namorar 

Hannah Canby, filha de um médico conhecido de Warren 
County chamado Joseph Canby.8 Estavam noivos ao fim 
de pouco tempo. Licenciou-se a 3 de Março de 1838.9 No 
começo foram tempos difíceis, porque ele procurava um sítio 
para se estabelecer e satisfazer o desejo da noiva de continuar 
perto da família. Acabou por casar com Hannah Canby no 
mês de Dezembro de 1838, e começou a consultar em Attica, 
Indiana, em Julho do ano seguinte.10 Evans continuou com 
problemas de falta de dinheiro e, por outro lado, o seu desen-
canto com a sua fé Quaker continuava a aumentar. 

Foi durante esta época que ouviu falar pela primeira vez 
do Reverendo Matthew Simpson. Simpson era então presiden-
te da Asbury University (mais tarde, DePauw) no Indiana. “O 
Bispo Simpson era na altura um pregador eloquente.” Recor-
dava Evans. “É o primeiro homem que me atordoava quando 
falava. Levava a sua eloquência a um clímax tal que eu tinha 
de olhar em volta para me dar conta de onde estava.”11 Ev-
ans assistiu a outra assembleia de Simpson na noite seguinte. 
Pouco tempo depois, foi convidado a assistir à Love Feast da 
assembleia trimestral. “[C]ausou-me uma tal impressão que 
aderi à igreja e desde então que me tornei Metodista.” Foi o 
início de uma amizade entre Evans e Simpson que durou toda 
a vida.12 Partilhavam igualmente os mesmos interesses em ed-
ucação. Simpson foi um desde cedo um defensor da criação de 
escolas superiores de educação Metodistas, a fim de preservar 
o próprio Metodismo. O que constituía um afastamento da 
confiança da geração anterior, assente sobretudo na graça de 
Deus e não tanto na “aprendizagem dos livros.”13

Na verdade, Evans e Simpson resumiu as alterações por 
que estava então a passar a Igreja Metodista. Nos dias de 
Francis Asbury, os Metodistas eram essencialmente apolíti-
cos. Viam-se a si mesmos como “cidadãos de Zion” e mantin-
ham uma antipatia contra as ideias Calvinistas que emergiam 
no estado e na igreja ao estilo puritano. Muitos Metodistas 
viam a política como a autora de discórdia social e religiosa.14 
Por volta de 1820, a ideologia Metodista (que se opunha à te-
ologia) estava a mudar. No seu âmago estava a conjunção do 
Segundo Grande Despertar e o sistema de Segundo Partido. O 
surgimento da Democracia Jackonsiana, com a sua ênfase na 
ascensão do homem comum, sufrágio universal mas só para 
homens, igualdade de oportunidades e empreendedorismo in-
dividual, adaptava-se bem ao populismo da conquista fronteir- 
iça e ao revivalismo do Segundo Grande Despertar.15 Ambas 
alimentavam os ideias americanos de povo escolhido, uma 
aliança entre Deus e os Estados Unidos numa nova terra pro-
metida, além de acreditarem que a religião era essencial para 
a prosperidade nacional. O que emergiu foi uma crescente 

Capítulo VI 

John Evans, M. D.:  Empreendedor e Filantropo

9781501810572_INT_PortVol2Sect3.indd   1303 2/4/16   3:28 PM



1304  DCA Edição Avançada

visão entre os Metodistas e outras denominações evangélicas 
que um historiador apelidou de “Republicanismo cristão.”16

Esta nova ideologia parecia libertadora e consistente com 
os credos essenciais. Também dava contexto para assuntos 
públicos, como a expansão para ocidente, a remoção dos Ín-
dios, a escravatura e o seccionalismo. Inicialmente, o novo 
Partido Democrático foi quem mais lucrou, sobretudo en-
tre os colonos que formavam as congregações e os campos 
missionários dos itinerantes Metodistas. De facto, o revival-
ismo contribuiu com um modelo para as campanhas políti-
cas tanto em forma como em linguagem. Uma consequência 
destes desenvolvimentos foi que “a persuasão moral provou 
ser manifestamente insuficiente” a tratar com os problemas 
sociais da “nova América.”17 Isso fez com que tanto homens 
da igreja como leigos reavaliassem o papel do governo na 
gestão de problemas sociais como a violação do Sabbath, 
duelos, bebida, cuidados aos doentes e necessitados e abusos 
na família, juntamente com questões como a imigração dos 
Católicos, política da terra e a remoção dos Índios. As mul-
heres Metodistas também ganharam cada vez mais voz neste 
novo cenário político, pressionando a aprovação de petições 
para criminalizar da sedução, regular os asilos, restringir a 
escravatura e proibir a venda de álcool. Ainda não pressiona-
vam pelo sufragismo, mas assumiram um papel muito maior 
e mais interventivo na defesa da justiça social.18

O Metodismo proliferara entre os mais carenciados e 
era olhado com algum menosprezo pelos Congrecionalistas, 
Presbiterianos, Episcopalianos e outras denominações como 
refúgio de leigos mais retrógrados e ministros ignorantes e 
mais mal preparados. Na verdade, alguns Metodistas viam 
nas suas raízes comuns uma única virtude que continuavam a 
exaltar. Criticavam até algumas denominações—os Quakers, 
por exemplo—por se terem tornado “demasiado respeitáveis.” 
Mas a própria percepção começou a mudar muito como resul-
tado de duas situações. A primeira, derivada da importância 
Metodista na ordem e numa liderança que valorizava a ed-
ucação. A outra, era o número crescente de leigos Metodis-
tas de sucesso, muitos dos quais podiam ser distinguidos e 
orgulhar-se das suas origens vulgares, ansiosos que estavam 
por contribuir para a Igreja. Uma indicação da mudança era o 
número cada vez maior de Metodistas que se filiavam no Par-
tido dos ‘Whigs’. Os ‘Whigs’ apelavam a uma mobilização 
dos leigos Metodistas com ênfase do partido no auto-con-
trole, auto-disciplina, melhoria económica e respeitabilidade. 

John Evans era o exemplo perfeito do sucesso económico 
de um homem leigo Metodista preocupado com o êxito e a 
comunidade. Evans, como Chivington, juntou-se aos maçons, 
recebendo o grau de Mestre na Attica Lodge N.º 18 a 16 de 
Julho de 1844. Quando se mudou para Indianapolis, tor-
nou-se Venerável Mestre da Indianapolis Lodge. Juntar-se-ia 
ainda aos Knights Templar em Maio de 1848.19 Nesta altura,a 
Conferência de Norte Indiana da Igreja Metodista Episcopal 
desencorajava ainda esse tipo de filiações, sobretudo para 

ministros.20 Mas a personalidade de Evans estava já então 
bem definida. Era um homem público, admirado por aqueles 
que o conheciam, um marceneiro, um homem de negócios 
bem sucedido que gostava de “investimentos especulativos.” 
Ele era o modelo do “novo” homem de negócios dos emer-
gentes Estados Unidos nos anos de 1840.21

Os seus impulsos filantrópicos também se clarificaram no 
Indiana. Enquanto esteve em Attica, Evans começou a escre-
ver artigos sobre a importância das instituições públicas para 
os dementes. Ele e o sócio, Isaac Fisher, minutaram um me-
morial nos finais de 1841, pedindo a criação de um hospício 
pela legislatura do estado.22 O assunto arrastou-se vários anos, 
em parte devido às táticas dilatórias do Governador Samuel 
Bigger. Em 1842, Bigger entregou à sua oposição um grande 
busílis quando o governador Presbiteriano anunciou que “não 
havia um Metodista na América com suficiente educação para 
preencher a cadeira de um professor.”23 Este ataque velado em 
Asbury University dos Metodistas unidos contra ele, com o 
Presidente Simpson à cabeça, derrubaram Bigger nas eleições 
de 1843, apesar de muitos deles terem saído do Partido dos 
‘Whigs’ (pelo menos para essas eleições) para o fazer. Simpson 
lançou o seu próprio ataque contra o governador, fazendo cam-
panha tão eloquentemente quanto era os seus sermões. Bigger 
ameaçara que se os Metodistas o abandonassem, os ‘Whigs’ 
“soprariam a universidade e a igreja para os Infernos.”24 

Tal não aconteceu. Em vez disso, os Metodistas transfor-
maram-se numa força política poderosa no Indiana. Por cau-
sa disso, em Dezembro de 1843, Evans apresentou um plano 
para financiar a construção do seu hospital. A 15 de Janeiro 
de 1844, a proposta de Evans foi aprovada e passada a lei. Em 
1846, John Evans foi designado o primeiro superintendente 
do Hospício de Indiana para supervisionar a sua construção 
e criar as suas políticas de actuação. Ao mesmo tempo, en-
sinava na Rush Medical College em Chicago. Não tencionava 
que o seu cargo de superintendente fosse permanente e em 
1848 demitiu-se, embora continuasse a servir a sua junta. Esta 
batalha tão longa trouxe-lhe, contudo, benefícios e deu-lhe 
uma excelente reputação como líder no tratamento dos de-
mentes.25 Mais importante ainda, como seu biógrafo, Harry 
Kelsey salienta, que lhe deu um gosto pelo desafio desse tipo 
de disputas e competições, o que parecia mais importante do 
que concluir as coisas com sucesso. Quando chegava a bom 
termo, tinha de ter uma nova causa.26

Simpson foi outro que também aprendeu muito com as 
suas experiências no Indiana. Em primeiro lugar, aprende-
ra que as suas causas podiam ser levadas à arena política. A 
partir dali, construiu ligações políticas, apoiou políticos influ-
entes e obteve suporte para as suas causas. Era uma verdadeira 
potência no Indiana e reconhecido como tal. Em segundo lu-
gar, compreendeu que existiam leigos influentes desejosos de 
partilhar a sua riqueza com a igreja e com os seus ministros, 
homens como ele. Essas pessoas ofereceram hospitalidade, 
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dotações, honorários para conferências e aconselhamento fi-
nanceiro. Evans via isso como um progresso lógico. Deus es-
tava a abençoar os homens pela sua diligência e eles, por sua 
vez, partilhavam o seu sucesso com a Igreja.27  

Simpson utilizou amplamente esta série de benefícios. 
Opunha-se cada vez mais à escravatura e cedo se viu envolvi-
do no conflito dentro da Igreja Metodista Episcopal sobre este 
tema, em especial depois da Conferência Geral de 1844, que 
assistiu à divisão da Igreja por causa desta questão. Rapida-
mente ganhou influência e em 1848 foi escolhido como editor 
do Western Christian Advocate de Cincinnati. Isso deu-lhe 
um fórum para as suas opiniões e, embora evitasse grandes 
controvérsias que caracterizavam outros Advocates, ele era 
capaz de abrir horizontes. Mas quando passou a Lei do Es-
cravo Fugitivo em 1850, a sua posição forte contra a lei levou 
a uma reacção cáustica por se imiscuir em assuntos políticos. 
Dentro da igreja, foi elogiado pela “audácia de fazer o que 
estava certo.”28 

Em 1852 foi eleito bispo na Conferência Geral e mudou-
se para Pittsburgh. A nomeação aumentou ainda mais a sua 
influência. Viajou muito e foi criticado pelos seus pontos de 
vista “liberais” sobre as estruturas da igreja e a introdução  
de bancos nas igrejas. Em 1855 persuadiu homens abasta-
dos de Pittsburgh para construir a Igreja de Cristo, que foi 
o primeiro edifício do seu género e dimensão para qualquer 
congregação Metodista nos Estados Unidos. Não só era im-
ponente como introduzia a existência de bancos na igreja e al-
terações na forma e no estilo do culto. Por sua vez, os homens 
abastados ganharam mais influência dentro da congregação. 
Em 1856 Eva acreditava mesmo que a Igreja tinha de mudar 
e que tinha de seguir na direcção de um ministério educado. 
Opunha-se a homens como Peter Cartwright, que se queixava 
“destes D.D. de boca aveludada e suaves” e acreditava que 
as novas tendências eram um insulto para os itinerantes que 
tinham construído o Metodista em primeiro lugar.29

Evans procurava também novas oportunidades. O seu tra-
balho em Chicago prendia-se ainda com o campo da medicina. 
Escreveu artigos para revistas médicas, construiu uma reputa-
ção de bom professor, inventou um aparelho médico chama-
do “extractor obstetrício”, usando bandas de seda, que na sua 
opinião eram melhores do que os fórcepes metálicos  e edi-
tou um periódico médico. Foi um dos fundadores da Chicago 
Medical Society. Envolveu-se na criação de enfermarias para 
mulheres no Illinois General Hospital. Depois de um enorme 
surto de cólera em 1849, dissertou num trabalho médico que o 
contágio causara a epidemia.30 Tratou-se de um resumo impres-
sionante. Foi então que se deu a tragédia pessoal. A sua mulher, 
Hannah, faleceu a 9 de Outubro de 1850. Foi enterrada em At-
tica, Indiana, juntamente com três dos seus filhos.31 Evans ficou 
absolutamente devastado. Durante meses parecia inconsolável, 

mas em 1852 tinha recuperado o suficiente para renovar a sua 
actividade de médico e o consultório. 

Fora um investidor inicial em propriedade horizontal em 
Chicago e rapidamente abandonou a prática clínica para en-
veredar pelos seus interesses comerciais. Investiu num banco, 
serviu no conselho da cidade de Chicago e entendeu o poten-
cial de Chicago como um núcleo de negócios.32 Viu-se cada 
vez mais inclinado, contudo, para o caminho-de-ferro. Em 
1852 foi um dos principais organizadores da ligação ferroviária 
Fort Wayne-Chicago, que acabaria por fazer parte do sistema 
ferroviário da Pennsylvania. Como membro do concelho da 
cidade de Chicago, foi-lhe possível autorizar que o camin-
ho-de-ferro Fort Wayne-Chicago entrasse na cidade e garantiu 
o direito de passagem da linha do Indiana. Vendeu acções para 
hipotecas ao longo da linha do direito de passagem, assegurou 
títulos com as hipotecas e vendeu-as no novo mercado de Nova 
Iorque.33 Estava a aprender o sistema muito rapidamente. A 
18 de Agosto de 1853 voltou a casar, desta vez com Margaret 
Gray, filha de um advogado proeminente do Maine, armador e 
construtor naval, ele próprio um ardente Metodista.34

Outra parte da educação e formação de Evans prende-se 
com a sua ligação à Igreja Metodista Episcopal. O Bispo 
Simpson, seu amigo, que via a educação como uma parte vital 
do desenvolvimento ético, apoiava as suas actividades.35 Nos 
inícios de 1850, Evans e Orrington Lunt, com o apoio total de 
Simpson, começaram a fazer planos  para uma universidade 
na zona de Chicago. Levaram cinco anos até ver os resulta-
dos, mas em 1855, a Northwestern University foi concretiza-
da “sob o patrocínio da Igreja M. E.” e a bênção de Simpson. 
Evans escolheu um sítio fora da cidade, que recebeu o nome 
de Evanston, Illinois. Foi também um dos principais investi-
dores em terrenos da cidade. À universidade depressa se jun-
tou o Garrett Biblical Institute. Evans mandou construir uma 
bonita casa perto do campus universitário e ao seu recorde 
acrescentou outro feito importante.36

Evans continuou as suas actividades em nome da North-
western University e das suas obras filantrópicas, mas tinha 
planos mais ambiciosos. Via o caminho-de-ferro como a grande 
solução para o desenvolvimento americano e procurava opor-
tunidades. Em 1857, participou de um plano para a construção 
de uma nova cidade no Nebraska, na junção do Rio Platte e do 
Rio Missouri. Este era o ponto em que os Caminhos-de-ferro de 
Burlington, uma empresa de concessão de terras formada antes 
da Guerra Civil, tencionava, cruzar o Missouri na direcção oes-
te do país. O grupo de Evans assegurou duas secções de terras 
para esta futura cidade. A nova cidade, chamada Oreapolis, se-
ria construída segundo o modelo de Evanston mas numa escala 
muito maior. Evans queria uma aproximação às outras cidades 
que, esperava, fossem a porta de entrada para o Oeste. Oreapo-
lis seria um centro cultural, assim como ponto de origem para 
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o caminho-de-ferro transcontinental, já em grande discussão 
pelos homens de negócios e congressistas.37 Perspectivava uma 
universidade, um seminário e um Instituto da Bíblia como parte 
do plano e, como começara a ser o seu padrão, contava com o 
suporte da Igreja Metodista. Uma das pessoas que representava 
a Conferência do Kansas-Nebraska no planeamento era o Rev-
erendo John M. Chivington.38  

Em 1858, quando foi descoberto ouro nas Rocky Moun-
tains, revelou o seu sonho à segunda esposa, de uma forma 
que não só dava uma perspectiva da sua concepção como 
dos motivos que o levavam a estar interessado no Colorado. 
Disse-lhe que construiria uma estrada “que será uma das vias 
terrestres principais para as zonas mineiras do ouro” até ao 
Oceano Pacífico. Oreapolis seria, sem dúvida, uma grande 
cidade.39 Mas o tempo não estava do seu lado. A Guerra 
Civil parecia inevitável, e enquanto Evans insistia em levar 
para diante o plano de Oreapolis como solução para aceder 
aos campos auríferos, o projecto simplesmente não teve os 
alicerces necessários para o tornar bem sucedido. Fez uma 
tentativa de obter apoio do Chicago Board of Trade (Câmara 
de Comércio de Chicago), mas em vão, para a construção de 
um “Expresso de Chicago a Pikes Peak” para ligar Chicago 
às “Minas” das Rocky Mountains, esperando que o Expresso 
fosse um percursor para um caminho-de-ferro mais tarde.40 
Posteriormente, dedicou-se a um projecto para concluir um 
caminho-de-ferro desde Cedar Rapids até ao Rio Missouri. 
Este plano também falhou, mas a 20 de Março de 1860, quan-
do a legislatura no Estado do maine incorporou a “The Peo-
ple’s Pacific Railroad Company”, John Evans do Illinois foi 
nomeado “comissário.”41

O sonho de Oreapolis morreu, mas Evans continuou a pen-
sar em maneiras de construir uma linha de caminho-de-ferro a 
oeste de Plattsmouth ou Omaha numa via central cruzando o 
coração das planícies, como a via mais directa para uma via 
ferroviária transcontinental. A nível prático, estas experiências 
introduziram Evans a alguns cidadãos importantes do Nebras-
ka, entre eles um jovem chamado Samuel Elbert, que mais tar-
de viria a ser seu sócio, seu genro e amigo para toda a vida. 
Mais importante ainda, Evans foi atraído para planos maiores 
para uma linha ferroviária transcontinental. Uma da suas 
ligações era Samuel Ryan Curtis, um congressista de Iowa, que 
antes tinha trabalhado com a Lyons and Iowa Central Railroad, 
que fora tomada pela Chicago and Northwestern Railroad. Em 
1859, Curtis trabalhava no House Select Committee na Pacific 
Railway. Curtis era um homem capaz e prático que viria a ter 
um papel preponderante na vida de John Evans.42 Em Março de 
1860, Theodore Judah, representando um grupo de entusiastas 
dos caminhos-de-ferro até à Califórnia, abordou Curtis, que 
elaborou uma proposta de lei para uma linha férrea transcon-
tinental, deixando em aberto as questões das vias e inquéritos 

para uma decisão posterior. A lei não passou, mas o tema ficou 
muito actual.43 E Evans estava no piso térreo.

Um académico actual observava que “A carreira de 
John Evans mostra uma convergência quase miraculosa de 
obrigação religiosa e acumulação de capital.”44 Um terceiro 
pilar foi acrescentado à estrutura de Evans pelo Partido Re-
publicano. Como Simpson, Evans desviara as suas ligações 
políticas para o novo partido. A amizade entre Evans e o 
Bispo Simpson aprofundou-se em 1859, quando o primeiro 
persuadiu o segundo para se instalar em Evanston. Simpson 
tinha estado extremamente doente no Inverno de 1857-1858, 
e Evans procurou mudá-lo para mais perto do que a casa do 
Bispo em Pittsburgh, o que, nas sua opinião, não contribuía 
para a sua recuperação. Mais tarde nesse mesmo ano, Simp-
son aceitou o cargo de presidente do Garrett Biblical Institute 
em Evanston.45 Evans tinha agora acesso a Simpson na qual-
idade de “vizinho, conselheiro e líder.”46 Foi uma boa jogada 
para Evans, não apenas por causa da sua sensatez e fé, mas 
devido às suas ligações políticas e económicas. 

Em primeiro lugar, a teologia de Simpson era simples e 
apelativa a um homem prático como era John Evans. Era sólido 
nos seus preceitos essenciais dos princípios Metodistas, entre os 
quais realçava, primeiro, compromisso social activo e positivo, 
e, segundo, auto-disciplina, como formas correctas da prática 
religiosa.47 Mais ainda, Simpson tornara-se o mestre lobbysta 
para A Igreja Metodista. Movimentava-se pelos átrios do Con-
gresso e pelos gabinetes dos homens de negócios e dos políticos 
com um estilo gentil e todavia energético que o tornava sempre 
bem-vindo.48 Ele e Evans abraçaram a causa do Partido Repub-
licano, com os seus compromissos com solo livre, homens livres 
e expansão comercial. Desde cedo que Evans combatia a escra-
vatura e trabalhou arduamente nos seus anos em Chicago para 
formar o Partido Republicano de Illinois. Apoiou Lincoln, mas 
parece que os dois nunca tiveram grandes ligações nas eleições 
de Lincoln para a Presidência em 1860.49 Simpson estava, no 
entanto, muito perto dos ouvidos de Lincoln. Estava decidido a 
chamar à atenção de Lincoln do poder e da presença dos Meto-
distas como seus apoiantes e de fazer ouvir a sua voz.50

John Evans não foi escolhido para delegado para a Con-
venção Nacional Republicana em 1860, mas o seu amigo e 
colega Metodista, Samuel Elbert, era membro da delegação 
do Nebraska. Elbert e vários membros da Legislatura do Ne-
braska envidaram esforços no sentido de assegurar a gover-
nação do estado do Nebraska para Evans. O Bispo Simpson 
interveio então nessa altura através do Senador Henry S. lane 
do Indiana e do Senador James Harlan do Iowa para impul-
sionar a nomeação de Evans. Simpson até escreveu a Lincoln 
directamente. Em Março, o New York Herald anunciou mes-
mo que Evans fora escolhido para o cargo, mas no final do 
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mês ficaram desiludidos quando souberam que o Dr. William 
Jayne recebera a nomeação. Mais tarde, Lincoln defendeu-se 
que nunca recebera o pedido da legislatura do Nebraska.51

Simpson queixou-se amargamente a Lincoln. Em Ou-
tubro de 1861, Lincoln ofereceu a Evans a governança de 
Washington, mas este recusou. Washington estava demasiado 
longe dos negócios de Evans e, mais importante do que isso, 
dos seus planos para o caminho-de-ferro através das planícies 
centrais e do desenvolvimento da região mineira.52 Em No-
vembro, Evans utilizou outra via para se aproximar um pou-
co mais do sucesso quando ousadamente enviou uma carta 
a favor da escravatura para o Chicago Journal. Naquilo que 
um historiador apelidou de “um dos desenvolvimentos mais 
significativos na luta pela emancipação,” Evans declarava que 
em todos os assuntos o governo federal deveria privilegiar a 
liberdade e não a escravatura. Isso levou-o a um debate púb- 
lico com o Democrata Walter B. Scates, um iminente juiz de 
Illinois. No seu intercâmbio pelos jornais, Evans defendia que 
quando se ia para a guerra se deviam usar todos os meios, 
incluindo o confisco de propriedades com escravos.53  

Fresco deste seu intercâmbio argumentativo, Evans de-
slocou-se a Washington procurando apoio para uma armaria 
federal em Chicago. Enquanto lá, soube que o Governador 
William Gilpin seria muito provavelmente retirado do cargo 
de governador do Território do Colorado. Abordou o assunto 
junto do Senador Harlan. Harlan, Lyman Trumbull e outros 
apelaram a Lyman Trumbull que nomeasse Evans para sub-
stituto de Gilpin. Lincoln nomeou Evans para o cargo. Foi 
aprovado pelo Senado e Lincoln assinou a comissão a 26 de 
Março de 1862. John Evans cedo regressou para o oeste.54

Bastante à parte da guerra que cobria o país, os Estados 
Unidos estavam a mudar por volta de 1862. Era o tipo de mu-
dança que dividia mais do que unia. Embora empenhado a uma 
ideologia de unidade, o país estava a redescobrir um sistema 
de classes que ainda há muito pouco tempo tinham posto de 
lado com a Democracia Jacksoniana. Muito provavelmente, 
era inevitável. Quando os homens viam cidades como Chica-
go e St. Louis e Cincinnati a Ocidente, e observavam o cresci-
mento da indústria e do comércio, era difícil agarrarem-se à 
ideia do Ocidente da mesma forma. Uma sociedade de classe 
média estava a evoluir destacando-se pela sobriedade, auto- 
controlo, iniciativa privada, refinamento, modos e manei-
ras, e sucesso.55 Os tempos testemunhavam também o surgir 
de clubes sociais e de valores que previam a era Victoriana. 
Ohio e Illinois e Indiana tinham deixado de ser o oeste dos 
colonos e a zona de conflitos. Albergavam quintas e cidades 
onde imperava a ordem. E campos fora, os caminhos-de-ferro 
estavam a mudar a paisagem e a maneira como os homens 
viviam. O comércio e a indústria impulsionavam a economia.

Isso mudou os homens, inclusivamente as suas ideias 

acerca do seu “Manifesto Destino.”  Passou a ser mais do que 
uma teoria. Adoptou o carácter dos factos. Gerou orgulho. 
Parecia-lhes óbvio que existia uma comprovada anglo-supe-
rioridade pelas cidades que despontavam por todo o lados, 
os campos que se espraiavam sobre os solos onde outrora 
havia floresta, as escolas que aumentavam e a economia que 
florescia. Procuravam explicá-lo cientificamente, afirmá-lo 
ideologicamente e com o mito e justificá-lo religiosamente. 
Os americanos eram o povo escolhido, as montanhas e as 
planícies da América, a terra prometida. Mesmo antes de a 
guerra ter terminado, era uma América confiante que olhava 
o futuro, apesar de a própria guerra obscurecer as mudanças 
durante algum tempo.

Tudo isso tinha sido dito pelos exortadores Metodistas que 
viam no evangelho que “o deserto florescerá como uma rosa,” 
mas pouco antes da Guerra Civil as velhas divisões dentro da 
igreja pareciam ainda assim mais evidentes. Thomas Hinde 
apresentara a visão do Oeste que muitas das pessoas normais 
continuavam a abraçar, tão diferente da ameaça da barbárie:

Aqui a língua difamatória não chega até ele. As obser-
vações contra os dispositivos de um inimigo subtil já são 
passado. Aqui todos têm suficiente ocupação em atenção 
às suas próprias preocupações. . . . Aqui, em tranquilidade, 
ele revê a sua vida; reflecte sobre os momentos passage-
iros da infância, pré-adolescência e juventude, reúne os 
fragmentos da experiência passada e solenemente deposita 
tudo no coração. Em humilde devoção com o seu compan-
heiro e filhos, cai de joelhos, manhã e tarde antes do Ser 
Todo Poderoso que o criou, e adora o seu Deus. . . . Ele, de 
facto, começa a viver de novo.56

Estas impressões ressoavam ainda entre os homens co-
muns que se viam como “conquistando o mundo para Cris-
to.”  Na realidade, os valores da nova classe média de grande 
parte da Igreja Metodista Episcopal pareciam para muitos 
ameaçadores. Homens como Peter Cartwright apelavam à 
igreja para confiar na simplicidade que resultava da experiên-
cia pessoal com Deus. A busca de refinamento e de educação 
representava um perigo, dizia ele, declarando: “Eu creio com 
todo o meu ser que se os ministros do dia de hoje tivessem 
mais do fogo da unção ou do fogo baptismal do Espírito San-
tos a promover os seus esforços ministeriais, seríamos muito 
mais bem sucedidos do que somos, e teríamos mais êxito a 
ganhar almas para Cristo do que aquelas que ganhamos.”57 
Os valores da nova classe média estavam a mudar o entusias-
mo revivalista e das reuniões no campo do passado para uma 
expressão mais séria sem intensidade emocional ou corporal. 

Em alguns aspectos, este era um novo debate. O Metodis-
mo teve desde o início lutou com a sua determinação populista 
para alcançar as grandes massas anónimas em contraste com 
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as suas formas organizacionais e liderança de elite. Lutava 
através de batalhas sobre tudo, desde a educação aos bancos 
da igreja, desde as casas das assembleias até as igrejas com 
vitrais, desde a necessidade de experiências físicas associadas 
às assembleias no campo e retomada de conversas “de boca 
em boca” ou não, expressões mais passivas de conversas, para 
alguns tão fácil como um simples acto de arrependimento. 
Talvez seja perigoso generalizar, mas no que diz respeito aos 
membros da igreja, as diferenças entre os Peter Cartwrights 
e os Matthew Simpsons da denominação eram assuntos de 
classe social. 

John Evans representava a classe média em ascensão do 
Metodismo, de braço dado com a promessa de sucesso univer-
sal através de oportunidades económicas. Tal como salientou o 
recente Relatório do Comité de Estudos John Evans na North-
western University, “a absoluta dedicação de Evans com a Igre- 
ja Metodista ao longo de décadas consistiu principalmente na 
actividade duvidosa e não tanto na reflexão profunda. A sua 
conversa não alterou tanto o seu comportamento como o con-
venceu que trabalhar arduamente e criar instituições sociais 
benéficas afirmava um desenvolvimento espiritual da pessoa e 
dava uma prova da graça a todo o mundo.”58 Na prática, isso 
queria dizer que os fins eram mais importantes do que os mei-
os, as obras mais importantes do que a ética.

Evans defendia o conceito de que o bem que o homem 
faz perdurará depois de ele morrer, mas a prova do “bem” as-
sentava nas coisas construídas—igrejas, escolas, universidades 
e hospitais. Os caminhos-de-ferro também faziam parte dessa 
lista porque apressariam o crescimento da civilização, a trans-
formação do deserto em jardim e a expansão do evangelho. 
Para ele, como para tantos americanos, a ligação entre Cristan-
dade e Civilização era inquebrável. Uma não sobrevivia sem a 
outra. Construir caminhos-de-ferro era uma maneira de espal-
har e trazer a paz sobre a terra, o que justificaria qualquer coisa 
que pudesse suceder. A transformação já alcançada pelo movi-
mento ‘Em direcção ao Oeste’ trazia consigo um sentimento de 
posse das terras ainda “devolutas e não colonizadas.”

Assim é porque “Por volta de 1860 os Metodistas tinham 
adoptado uma tendência ‘Calvinista’ das responsabilidades 
políticas, vendo o estado como um ser moral e crendo que os 
Cristãos eram cidadãos activos que assumiam a responsabili-
dade por garantir os mais elevados padrões de virtude brotada 
da vida cívica.”59 Isto era muito diferente da insistência de 
Francis Asbury, que dizia “O nosso Reino não é deste mun-
do.” Além disso, “De todos os Metodistas, eram os Republi-
canos triunfalistas—alimentados por um credo pós-milenista 
que celebrava a consciência, a obediência a uma lei superior 
e um forte sentido de responsabilidade social—que tinham 

viajado mais longe desde o ponto de vista da sua primeira 
e apolítica igreja até à identificação da chegada do reino de 
Deus com o êxito de um partido político particular.”60

As “mais altas” reivindicações de Civilização e Cristan-
dade justificaram, pois, as medidas extremas para lhes per-
mitir ultrapassar toda a resistência. O Metodismo, em espe-
cial depois de ter rebentado a Guerra Civil, uniu cada vez a 
Cristandade ao patriotismo—a Cruz e a Bandeira, por essa 
ordem. O Bispo Simpson começou em 1860 a fazer uma série 
de sermões em que apelava aos fiéis que abraçassem a causa 
da União às armas.61 No dia 21 de Abril de 1861, O New York 
Christian Advocate and Journal declarava: “Não pronunciou 
ele que colocou Moisés no Monte Sinai a lei sobre o deser-
to, nos colocou neste continente para gritarmos o Evangelho 
sobre dois oceanos? Terá ele sofrido a missão em vão?  Não 
alicerçou ele, que nos uniu numa só língua, numa só lei e 
numa só religião, também os nossos estados, unindo-os pelas 
montanhas e cimentando-os pelos rios?”62

Aqui estavam todos os componentes do antigo Direito de 
Conquista—um povo escolhido na terra prometida, lutando 
uma guerra justa. Certa vez proclamou Simpson: “Eu di-lo-ia 
com toda a reverência, Deus não pode passar sem a Améri-
ca.”63 Ironicamente, além de ligar patriotismo a fé, Simpson 
conseguiu uma nova respeitabilidade para os Metodistas, sob 
a égide e os princípios da ascendente classe média com to-
dos os valores que proclamava. Em 1854, o Bispo Simpson 
escrevera para o Relatório Anual da Sociedade Missionária 
da Igreja Metodista Episcopal: “A Providência desenhou 
claramente este país como uma terra de Protestantes; e Deus 
preparou-nos para receber as nações do mundo com o vigor 
e a pureza das nossas instituições civis e religiosas e pelas 
sucessivas e vastas extensões do nosso território [itálicos 
acrescentados].64 Este era um ponto de vista que John Evans 
poderia seguir com entusiasmo e a razão porque “a carreira 
de John Evans exibe uma convergência quase milagrosa de 
obrigação religiosa e de acumulação de capital.”65

Quando John Evans estava de pé na varanda de Tremont 
House em Denver, Território do Colorado, a 16 de Maio de 
1862, falou à multidão que veio para lhe dar as boas-vindas 
como novo governador, culpou todos os seus desaires económi-
cos pela falta de um caminho-de-ferro e falou-lhes sobre as 
oportunidades do Colorado e das perspectivas para o futuro. 
Falou do potencial do território como centro mineiro e futu-
ro da agricultura no vale do Rio Platte. Tinha todas as razões 
para ser optimista. Sabia que a Lei da Propriedade Rural seria 
aprovada daí a poucos dias (aprovada a 20 de Maio de 1862) e 
que a Lei do Caminho-de-ferro do Pacífico sê-lo-ia em breve (1 
de Julho de 1862). O seu discurso revelou ainda outra coisa.66  
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John Evans não viera para o Colorado por causa da sua 
ambição política. A sua visão ia muito mais além do que gov-
ernar um território com a pouca população que o Colorado 
tinha em 1862. Os “retrocessos” eram inúmeros com as per-
spectivas de mais se as condições económicas não mudassem. 
Evans estava ali para tornar o sonho realidade, o sonho que 
ele alimentara desde os tempos de Oreapolis. Estava ali para 
garantir uma via através do Colorado para o caminho-de-ferro 
transcontinental, para fazer de Denver numa grande cidade e 
o Colorado num território próspero, decididamente Repub-
licano e digno do estatuto de Estado. Estes objectivos eram 
dignos e atribuía pouco peso a tais “impedimentos” como os 
direitos dos Indígenas à terra. Os seus objectivos não eram 
meramente económicos; eram, com o tempo, divinamente 
justificados.

A Lei do Caminho-de-ferro do Pacífico fez com que o 
governo extinguisse os direitos dos Indígenas às terras, a fim 
de criar um direito de passagem com uma largura de setenta 
metros através de novos territórios, entre eles o Colorado. Por 
cada milha de carril colocado, o governo prometia 2600 hec- 
tares de terras (25 km2) adjacentes à via férrea. Estavam em 
jogo quase 8100 mil hectares de terras públicas e 60 milhões 
de dólaresem empréstimos juntamente com várias propostas 
de vias. O principal autor da lei foi Samuel Ryan Curtis, que 
se tinha demitido do seu assento no Congresso para se juntar 
ao Exército da União. Em 1862, comandava as tropas no Kan-
sas e no Missouri.67

O que Evans encontrou quando chegou ao Território foi 
muito pouco encorajador, mas estava determinado a assegurar 
a via transcontinental para o Colorado. Começou logo a tra-
balhar, decidido a fazer de Berthoud Pass a porta de entrada 
para o Pacífico. Fora, disse, “desenhada pelo Grande Mestre 
da Mecânica.”68 O Inspector-geral, F. M. Case, adoptou uma 
visão completamente diversa, defendendo que a inclinação 
era demasiado acentuada e que teria de ser construído um 
túnel com cinco quilómetros.69 Mas Evans não desistiu. Fora 
nomeado como um dos 158 Comissários da Union Pacific 
Railroad (como fora o General Curtis) e logo saiu, a 18 de 
Abril de 1862, para participar na assembleia da Junta dos 
Incorporadores de Chicago, onde defendeu para o Colorado 
uma via através de Berthoud Pass. Regressou ao Colorado 
sem o apoio que esperava ter, mas sempre determinado. A sua 
razão para estar no Colorado era para ele muito clara e para 
ele e para a maioria dos seus concidadãos, era apoiada pela 
consciência, responsabilidade social e uma lei mais além.70
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Por volta de 1840, os guerreiros montados dos Cheyennes 
e dos Arapahos poucas memórias tinham das cabanas de ter-
ra ou das limitações e das vantagens que estas lhes traziam. 
Só os mais velhos tinham sequer a liberdade de recordar tais 
coisas. O que possuíam era uma visão da vida que abafou a 
história e até os avisos de Maheo e de Sweet Medicine. O 
que eles sabiam e o que invocavam parecia ser o que sempre 
tinha sido. O que existia no seu presente era a única visão que 
importava. A própria tradição fora reformulada, ainda que 
recordando o antigamente, por todos os guardiões da sabe-
doria. Quase não poderia ser de outro modo. Os prados esten-
diam-se para sul, em enormes ondas, ao longo de centenas de 
quilómetros. Os rios e os riachos eram luxuriantes com ma-
deira. Lagos e canais eram abundantes na pradaria. Manadas 
de bisontes estendiam-se às dezenas de milhar. Veados-mula, 
alces, antílopes e ursos partilhavam a essência do seu mundo. 
Para sul, a grande necessidade para fazer esta vida funcio-
nar—os cavalos—acenavam-lhes. O Forte de William Bent 
no Rio Arkansas tinha mercadorias para vender e comprar 
e os Cheyennes e os seus aliados Arapaho eram mestres no 
comércio para norte. Os poucos soldados que passavam por 
aqueles caminhos não eram ameaça.

Nessa altura, os avisos de Sweet Medicine daquele tempo 
tão remoto em Bear Butte tinham caído no esquecimento do 
tempo. “Pensa antes de decidires.” Dissera-lhes ele. “Tudo irá 
mudar para sempre.”  Quando o jovem Lewis Garrard visitou 
os Cheyennes, compreendeu a atracção dos costumes dos in-
dígenas apesar dos seus arreigados preconceitos. 

Pensei, com inveja, da vida livre e feliz que tinham 
nas pradarias selvagens e indomadas, com búfalos gordos 
para comer, com fantásticos cavalos para montar, viven-
do e morrendo num estado de bem-aventurada ignorância. 
Para eles, sem quaisquer outras alegrias que não as da vida 
selvagem e espontânea, uma vida assim deve ser o auge 
da felicidade; que prazer mais revigorante e mais cheio de 
vitalidade haverá do que atravessar as grandes pradarias, 
admirando as belezas da natureza desorganizada, genuína, 
bela e selvagem, e perseguir os búfalos velozes—mandar 
as setas mortíferas, com o som musical nasalado da corda 
do arco—participando depois na escolha das partes, coz-
inhadas por elas mesmas, nas suas próprias fogueiras; e 
depois, deitar-se para um sono doce e reparador como só 
aqueles que viajaram e caçaram nos prados grandiosos do 
Far West sabem apreciar.1

Mas na altura da corrida ao ouro no Colorado em 1859, 
tudo isso começava a desaparecer. O búfalo e outra caça sel-
vagem escasseavam, as manadas de cavalos eram cada vez 

menos, os prados estavam a desaparecer, as árvores ao longo 
dos rios e riachos praticamente já não existiam, os canais e 
os lagos estavam a secar e o comércio era mais difícil.2 Os 
colonos tinham vindo para ficar nas montanhas pela primeira 
vez, sem serem convidados, e sem o mínimo respeito pelos 
costumes dos Cheyenne e dos Arapaho. Construíram cidades 
nas terras onde as tribos passavam os invernos.3 Left Hand e 
Little Raven, os chefes Arapaho, tentaram coexistir com os 
brancos nos acampamentos perto de Denver. Horace Greeley, 
editor do New York Tribune, entrevistou Left Hand e regres-
sou impressionado somente pela sua “selvajaria”, apesar de 
mesmo a entrevista que lhe fizera revelasse que Left Hand era 
um homem sábio. Quando os mineiros saquearam uma das 
aldeias Arapaho, violaram mulheres e raparigas e roubaram 
cavalos, Left Hand controlou o seu povo e evitou maiores 
consequências. Mas pela altura em que William Bent se en-
controu com os chefes no outono de 1859, avisou o Gabinete 
dos Assuntos Indígenas em Washington: “Está iminente e é 
inevitável uma guerra terrível . . . fome e extinção, a menos 
que sejam tomadas medidas imediatamente para [a] evitar.”4

De facto, Kiowas e Comanches atacavam emigrantes 
na rota do Arkansas e alguns Cheyennes e Arapahos junta-
vam-se-lhes. O resultado foi uma iniciativa originada por 
William Bent, Left Hand e Little Raven para negociarem um 
acordo entre os Arapahos do sul e os Cheyennes e o governo 
dos Estados Unidos para proteger os interesses indígenas. O 
que por sua vez originou o mal orientado e imperfeito Tratado 
de Fort Wise, em 1861, assinado por alguns dos chefes índios, 
entre eles os chefes Cheyenne Black Kettle, White Antelope, 
Lean Bear, Old Little Wolf, Tall Bear e Lone Bear, e chefes 
dos Arapaho—Little Raven, Storm, Shave Head e Big Mouth, 
segundo o qual aceitaram uma pequena reserva que se esten-
dia para norte desde o Rio Arkansas en direcção a Sand Creek 
e para oeste até um ponto mesmo a leste de Booneville. 

O busílis foi que só três mahao Cheyenne participaram 
nas negociações e insistiram que as cláusulas do tratado seri-
am vinculativas apenas para eles porque não tinham qualquer 
autoridade para falar pelo resto da tribo. Do mesmo modo, as 
vozes importantes Arapaho de Left Hand e de Friday faltavam 
no acordo. A linguagem do tratado deixava claro que se apli-
cava apenas aos “Arapahos e Cheyennes do Arkansas Supe-
rior.” Declarava também muito claramente que o tratado não 
incluía qualquer tipo de concessão de terras a norte de South 
Platte. O que significava que os direitos às terras dos Chey-
enne e dos Arapaho a norte de South Platte—onde estava a 
maioria dos assentamentos—continuavam intactos. Tal como 
estava escrito, era óbvio que o tratado ia dar problemas.5  

Capítulo VII

“Problemas com os Índios” no Colorado
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É quase certo que John Evans dera aos assuntos dos 
Índios muito pouca ou nenhuma consideração quando che-
gou a Denver em Maio de 1862. Embora o seu trabalho en-
volvesse responsabilidades ex officio como Superintendente 
dos Assuntos Indígenas para o Colorado, foi definida uma 
política em Washington e os agentes foram responsáveis pela 
executá-la. O seu papel seria de fiscalização, sem que isso 
fosse uma grande preocupação. Levava consigo imagens e 
pressuposições irreflectidas acerca dos “Índios.” As ideias 
de Evans eram acerca de um “eles” muito vago e longínquo. 
Pouco se preocupou com os Cheyennes ou os Arapahos ou 
os Utes como sendo povos ou factores importantes na sua 
missão como governador. Partiu do pressuposto, muito natu-
ralmente, que os “propósitos mais elevados” de assentamento 
e de desenvolvimento controlariam eventuais consequências. 
Isso significava, na prática, que Evans encarava o seu cargo 
como uma gestão da desapropriação das tribos, a fim de abrir 
e disponibilizar terras para assentamento, desta vez dos colo-
nos.

Era evidente o paternalismo essencial de Evans nos seus 
primeiros contactos com os Cheyennes e os Arapahos. Dois 
dias depois da sua chegada ao Colorado, assistiu a uma dança 
da vitória de uma festa dos Arapahos, Cheyennes e alguns 
Lakota quando regressaram de um ataque aos Utes com seis 
escalpes. O que viu confirmou a sua opinião quanto à sua 
barbárie, e falou com eles como se de crianças se tratasse 
acerca da insensatez absurda do conflito deles com os Utes. 
Os Arapahos e os Cheyennes interpretaram as suas palavras 
como apoio aos Utes numa luta que nada tinha que ver com 
os brancos. No dia seguinte, Evans recebeu uma delegação 
dos Utes e conferenciou com eles. Uma guerra entre as tribos 
foi evitada à justa e os Utes disseram a Evans que “a melhor 
coisa a fazer com um Arapaho ou um Cheyenne era matá-lo.”6 

Já então, a atitude de Evans era mais de arrogância e des-
dém do que preocupação. Tinha um caminho-de-ferro para 
construir, uma metrópole para construir em Denver, cresci-
mento económico a promover, um estado para criar, e am-
bições políticas e pessoais para realizar. As atenções de John 
Evans estavam simplesmente dirigidas para outros assuntos 
que eram para ele muito mais importantes, neste primeiro ano 
de gabinete como governador. Para começar, sentia-se decep-
cionado quer com a economia quer com as leis do Colorado. 
Passava parte do tempo a viajar para ver o território, esperan-
do poder adiar a reunião da legislatura até 23 de Fevereiro de 
1863. Não lhe foi autorizado que o fizesse, mas quando a legis-
latura foi convocada para Julho de 1862, Evans entregou-lhes 
uma agenda demasiado preenchida, consolidando condados, 
redesenhando distritos legislativos, reanalisando leis minei-
ras, reanalisando a lei de milícia do território, propondo uma 
nova lei que pudesse assegurar o registo da pretensão de 
todo e qualquer filão recentemente descoberto para o uso de 

escolas, procurando promulgar uma lei de sociedades, nome-
ando um comité para elaborar um “código completo de Lei 
Estatutária”, e propondo medidas relacionadas com impostos, 
lei sucessória, uma prisão territorial, com subsídios federais, 
e novos tratados com os Utes, os Apaches, os Kiowas e os 
Comanches no território. Evans assumia nessa altura que os 
problemas com os Cheyennes e os Arapahos tinham ficado 
resolvidos. A legislatura respondeu com entusiasmo.7

Durante a sessão, Evans recebeu a notícia de que a filha, 
Margaret Gray Evans, que só tinha cinco anos, morrera com 
escarlatina em Evanston.8 Programou o seu regresso a Chicago 
em Agosto. Apressou-se entretanto a explorar a rota para a linha 
férrea transcontinental. A 18 de Agosto de 1862, partiu para ex-
por em Chicago o seu caso para uma rota para o Colorado e 
preparar-se para mudar a família para Denver. Em Outubro de 
1862, Evans foi a Washington para pedir mais tropas quando a 
Sublevação do Minnesota rebentou. Visitou o Comissário Dole 
e teve com ele uma longa conversa sobre os problemas entre os 
Utes e os Cheyennes e os Arapahos. Em Novembro, partiu para 
Denver com a família. Inicialmente, mudaram-se para Tremont 
House até Evans poder construir a sua casa. Em Abril de 1863, 
a família mudou-se para a nova casa na esquina da Fourteenth 
Street e Arapahoe Street. Em Junho, a mulher teve outro filho. 
Durante este tempo, Evans explorava já oportunidades de inves-
timento e, de facto, trouxe vários indivíduos até ao Colorado, en-
tre eles o Bispo Matthew Simpson, para falar de investimentos.9

Evans continuou também a dar todo o seu apoio à Igreja 
Metodista. Quando soube que as igrejas do Colorado continua-
vam a receber apoio da Sociedade Missionária nacional, deitou 
imediatamente mãos ao trabalho para melhorar a situação. Foi 
decisivo ao trazer para Denver o Reverendo Oliver A. Willard 
para pregar. Willard era mais um produto de Evanston, Illinois, 
e irmão de Frances E. Willard, fundador da Women’s Christian 
Temperance Union. Chivington descreveu-o como um jovem 
“de físico muito débil, mas com um intelecto gigante e dons ab-
solutamente notáveis.” Disse mais: “Willard podia pregar como 
qualquer outro jovem que ouvi.”10 A Sra. John Evans partilhava 
desta opinião. Willard e a sua jovem esposa, cujo pai era min-
istro e professor no Garrett Biblical Institute, viajaram com a 
família Evans para Denver no Outono de 1862.11  

A 10 de Julho de 1863, foi formada a Conferência de 
Rocky Mountain. A 21 de Julho, o Bispo Edward R. Ames, 
que presidiu à organização da conferência, referiu a necessi-
dade de construir uma nova igreja em tijolo em Denver. John 
Evans contribuiu nesse dia com 1000 dólares para o projecto. 
A 22 de Julho de 1863, a igreja de Willard (que ainda se re-
unia nas instalações anteriores) foi criada como a Primeira 
Igreja Episcopal Metodista em Denver. Os documentos foram 
elaborados no gabinete do governador e Evans foi um dos 
outorgantes. Evans estava já a planear construir também uma 
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universidade. As primeiras reuniões de planeamento tiveram 
lugar no Outono de 1862. Evans doou as terras para a univer-
sidade do outro lado da rua onde vivia, e um contrato para a 
sua construção foi firmado em Junho de 1863. 

A única coisa incompatível com os seus objectivos, tal 
como ele os entendia, era a sua responsabilidade em gerir 
e proteger os interesses dos Nativos Indígenas. No início, 
pareceu acreditar que a reconciliação entre ambos não seria 
grande problema, mas os assuntos Indígenas não só provaram 
ser mais complicados do que ele suspeitava, como também 
ameaçavam os seus planos económicos e políticos. Os ru-
mores dos ataques dos índios ao longo da zona do Rio Platte 
(rio plano) criaram instabilidade entre os assentamentos. Tan-
to assim que em Julho de 1862, o Denver Daily Rocky Moun-
tain News proclamava que “é altura de os peles-vermelhos 
aprenderem a comportar-se, estão a preparar o caminho para 
a exterminação mais rapidamente do que a natureza requer, e 
precisam de outro General Harney para os pôr na ordem.”12

Evans parece não ter partilhado do mesmo sentimento de 
perigo que os colonos sentiam nesse momento. Em vez dis-
so, fez propostas para extinguir as reivindicações de terras dos 
Utes, Comanches, Kiowas e Apaches e preparou um plano para 
radicar os Cheyennes e os Arapahos na reserva de Sand Creek. 
Evans propôs (a) responsabilizar alguns dos chefes pelas 
acções de todos, (b) repartir terras pelas famílias índias, (c) in-
centivar as práticas agrícolas e a criação de gado e (d) educar as 
crianças. Evans explicou ao Comissário William Palmer Dole 
em Agosto de 1862 que a civilização só chegaria “suspendendo 
todas as influências selvagens do seu (leia-se dos indígenas) 
estado de aborígenes e das condições dos seus filhos.”13 

Como explicou anos antes, Evans acreditava que os Índi-
os tinham de aprender a “doutrina correcta” de que “tinham 
o direito a caçar nas terras, mas que esse direito tinha de ficar 
sujeito a uma outra ocupação da terra de um outro nível supe-
rior, para uma população maior e para a civilização.”14 Mesmo 
assim, em Outubro de 1862, depois de regressar da sua via-
gem à reunião do conselho de administração da Union Pacific 
Railroad, e outra ida a Washington, escreveu ao Comissário 
dos Assuntos Indígenas Dole que “é muito pouco significa-
tivo o perigo que advém das hostilidades índias. . . .”15 Dois 
acontecimentos mudaram, porém, a sua opinião.

O primeiro foi o chamado “Massacre de Minnesota”, cu-
jas notícias correram o país em Agosto de 1862, poucas se-
manas apenas depois da promulgação da Pacific Railway Act 
(Lei do Caminho-de-ferro do Pacífico), quando os Santee 
Sioux começaram uma guerra no Minnesota. Evans afirmou 
mais tarde que os problemas com os índios no Colorado eram 
“a legítima consequência de ter ensinado Little Crow, o chefe 
dos Sioux [sic] no Minnesota, e não de quaisquer contestações 

locais que ele tivesse com os Índios, porque os colonos até os 
tratavam geralmente muito bem e faziam o melhor que po-
dem.”16 O número de mortos entre os colonos no Minnesota 
foi bastante elevado. Cinco foram mortos a 17 de Agosto e até 
ao final desse dia, quatrocentos colonos tinham sido chacina-
dos. A guerra terminou depressa no Minnesota, com o General 
Henry H. Sibley conduzindo uma resistência dividida para oes-
te. Foram capturados mais de 2.000 Sioux. Destes, 308 foram 
condenados à morte pela comissão militar. Lincoln analisou ele 
próprio os registos do julgamento e reduziu o número para 38, 
os quais foram enforcados no dia 26 de Dezembro de 1862, na 
maior execução em massa da história Americana.17

Os Sioux que sobreviveram, levados definitivamente do 
Minnesota, fugiram para oeste para o Território Dakota. O 
conflito criou sensação, tanto do lado dos colonos do oeste 
como das pessoas do leste. Porém, quando o reforço mili-
tar do Colorado foi ainda mais reduzido, Evans queixou-se 
do impacto económico, mas desvalorizou a perspectiva dos 
problemas com os Índios. Nesta sua avaliação, Evans foi ini-
cialmente apoiado pelo jornal Rocky Mountain News. O News 
declarou a 15 de Janeiro de 1863 que: “Não vale a pena pen-
sar em reter duzentos homens da cavalaria e muitos outros 
do regimento de infantaria, deixando-os ficar por cá comple-
tamente ociosos.” Mas, as notícias que chegavam constan-
temente de colonos assassinados no Minnesota realçavam o 
sentido de isolamento dos colonos do Colorado e olhavam as 
tribos do Colorado cada vez com mais apreensão. 

A 29 de Janeiro de 1863, apenas duas semanas mais tar-
de, o News reflectia a preocupação pública, escrevendo, “Onde 
as tropas partiram, tememos que os Índios tomem vantagem 
da sua ausência para recomeçarem, entre nós, os horrores do 
massacre do Minnesota. E, seja como for, o facto de não haver 
aqui tropas suficientes para nos proteger atrasaria terrivelmente 
a emigração e efectaria [sic] materialmente a prosperidade 
do Território.” Em 1863, Charles S. Bryant e Abel B. Murch 
publicaram um livro intitulado A History of the Great Sioux 
Massacre by the Sioux Indians que demonstrava que as vel-
has ideias estavam vivas e de boa saúde. “É um conflito entre 
conhecimento e ignorância, entre certo e errado.” Escreveram. 
“A raça inferior deve vergar-se diante da raça superior, ou afun- 
dar-se na multidão anónima e, tal como a gota da chuva que cai 
no meio do oceano, perder todos os vestígios que a distingam.” 

Voltaram aos antigos argumentos:

Voltamos mais uma vez à grande lei do direito. A raça 
branca firmou-se diante deste continente não desenvolvido, 
pronta e desejosa de executar a ordem Divina de renovar a 
terra e de SUBJUGÁ-LA. As raças selvagens em posse da 
terra recusaram-se ou obedeceram de modo imperfeito a este 
primeiro mandamento do Criador. De um lado estavam os 
brancos no comando de Deus, armados com as suas leis. Do 
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outro, os selvagens, resistindo à execução dessas leis. O resul-
tado não podia ser evitado por nenhum dispositivo humano. 
As leis de Deus triunfarão sempre, mesmo pela instrumental-
idade imperfeita da intervenção humana. No caso que temos 
diante de nós, as raças Índias estavam na posse ilegal de um 
continente requisitado pelo direito superior do homem bran-
co. Esse direito, fundado na sabedoria de Deus, eliminado 
pela lei constante do progresso, continuará a afirmar o seu 
domínio, com sucesso variável, subordinado ao uso dos mei-
os empregues, até que toda a oposição tenha sido abafada no 
reino perfeito do superior princípio agressivo.18

Bryant e Murch relataram o que sucedera no Minnesota 
em torno deste tema, envoltos pela ideia de que a Cristan-
dade tinha o direito de afirmar o princípio com o sangue, 
se necessário. Não sabemos se John Evans leu este livro, 
mas o certo é que abraçou estas ideias. A curto prazo, no 
entanto, e com o seu sentido prático, Evans prosseguiu com 
os seus planos para fazer deslocar todos os Cheyennes e 
Arapahos para a reserva de Sand Creek. Contava que eles, 
escreveu Evans ao Comissário Dole, no dia 26 de Fevereiro 
de 1863, “aceitassem pacificamente, de acordo com o Trat-
ado se o Departamento ajudasse no problema.”19 A sua 
preocupação recaía então sobretudo sobre como lidar com 
as outras tribos—Comanches, Kiowas, Plains Apaches, and 
Utes. Quando foram enviadas delegações para Washington 
nessa Primavera, os Cheyennes e os Arapahos que partiram 
na comitiva foram lá metidos à última da hora depois de 
uma consideração à posteriori. Left Hand, que se apressou a 
juntar-se à delegação, viu que esta já havia partido quando 
ele chegou a Fort Lyon. Ficou incrivelmente zangado com o 
que considerou ser um insulto.20

O segundo acontecimento teve natureza legal—e foi de-
cisivo para Evans. Em Dezembro de 1862, Samuel Browne, 
o Procurador-geral dos EUA para o Colorado, queixou-se ao 
Secretário do Interior que o Tratado de Fort Wise falhara na 
definição das fronteiras das terras cedidas, o que estava a cri-
ar problemas nos tribunais. A 22 de Fevereiro de 1863, Dole 
avisou Browne que as terras cedidas se estendiam desde South 
Platte até ao Arkansas. Na posse desta informação, Browne in-
terrompeu os levantamentos topográficos do território a norte 
de South Platte e publicou as delimitações nos jornais do ter-
ritório.21 A 10 de Abril de 1863, Evans pôs em causa esta in-
terpretação, avisando Dole de que se interpretação não fosse 
modificada, “vamos ter nas mãos uma guerra com os Índios.” 
Agora, pela primeira vez, estava a comunicar pilhagens e actos 
de vandalismo, dizendo que os Cheyennes e os Arapahos es-
tavam a planear “expulsar os brancos do que reivindicavam ser 
as suas terras.” Suplicava a Dole que mudasse a interpretação 
“para nos dar a autoridade necessária para alterar esta repetição 
ameaçadora da guerra no Minnesota. . . .”22 Outros oficiais se 
juntaram ao coro, apesar de haver poucos sinais de apoio às 
reivindicações da hostilidade dos Cheyenne e dos Arapaho.23 

Em Maio, Dole vergou sob a pressão e instruiu Evans “a 
adoptar a política que ele achasse mais conveniente.”24

Browne desafio a decisão de Dole e previu que se o 
Comissário não fizesse um novo tratado “podemos ter prob-
lemas com estes bandos.”25 As movimentações normais das 
tribos na Primavera e no Verão alimentaram os rumores, 
como se não bastassem os relatórios do General Sibley e do 
General Alfred Sully com as suas expedições pelo Território 
do Dakota para varrer os Santee Sioux que tinham fugido do 
Minnesota e para intimidar os Lakota.26 Evans viu-se também 
envolvido numa discussão com um homem chamado John 
W. Wright, que fora enviado para inspeccionar a reserva de 
Sand Creek. Evans pressionou os agentes Índios para darem 
informações acerca do sentimento que pairava pelas tribos in-
dígenas, e planeou uma conferência com os Cheyennes e os 
Arapahos para o dia 1 de Setembro de 1863.27  

Logo a 24 de Junho de 1863, ele disse a Dole que apesar 
de ter “pouco receio” dos Arapahos, estava certo que os Chey-
ennes estavam “a preparar-se para a guerra.”28 Foi um Verão 
duro e as tribos sofriam com a falta de água e pastos e lutavam 
com o alastrar da difteria e tosse convulsa. Que os Cheyennes, 
em particular, eram caprichosos e não cooperantes era uma 
realidade. Eles compreendiam o que Evans queria e achavam 
isso inaceitável. Os rumores contribuíram para os piores re-
ceios de Evans, especialmente com relatórios de que os La-
kota estavam a enviar Portadores do Cachimbo para os Chey-
ennes e os Arapahos depois da luta de Sully com os Santees e 
os Yanktonais em Whitestone Hill, em Agosto de 1863.29  

A conferência planeada por Evans nunca se realizou. 
Encontrou apenas quatro cabanas de Cheyenne no local da 
conferência. Mas Elbridge Gerry encontrou um grande acam-
pamento em Beaver Creek. Os Cheyennes expressaram a von-
tade de se reunirem com Evans, mas disseram que a doença 
os impedia de se mexerem. Mesmo então, Black Kettle estava 
demasiado doente para sair da sua cabana. Os chefes estavam 
unidos na denúncia do Tratado do Fort Wise como sendo um 
“embuste” e quando Gerry lhes disse que o governador queria 
que eles vivessem com os homens brancos, Bull Bear dos Dog 
Soldiers respondeu a Gerry: “Diz ao chefe branco, Índio não ter 
descido tão baixo ainda.” O ambiente estava tão soturno e de-
primente no campo que quando Bull Bear concordou em falar 
com Evans, os seus pares Dog Soldiers recusaram autorizá-lo a 
ir. Gerry comunicou a Evans que falhara e o seu pessimismo.30

O governador tratara das coisas de maneira desastrada e 
inapta, e pouca atenção dera às razões das tribos para não apa-
recerem. Evans, e outros com autoridade, nunca chegaram a 
compreender as movimentações normais sazonais das tribos—
ou nem sequer tentara, compreendê-las seriamente. Por outras 
palavras, quaisquer actividades que trouxessem Cheyennes ou 
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Arapahos para mais perto dos colonos eram interpretadas como 
ameaça. Grandes reuniões tribais eram interpretadas como 
preparações para a guerra. Pequenos grupos eram interpre-
tados como intervenientes numa guerra que se avizinhava. O 
comércio normal, a caça ao búfalo, a saída dos acampamentos 
de Inverno na Primavera ou a ida para os acampamentos de In-
verno no Outono, tudo era interpretado de forma sinistra pelos 
brancos. Tudo o que Evans via fora do comum (do seu ponto de 
vista, claro) era prova de que a guerra era inevitável. 

A sua planeada conferência em Setembro foi nitidamente 
um desses casos. Estava programada para uma altura em que 
as tribos realizavam cerimónias tribais e se preparavam para o 
Inverno. Mais importante ainda, depois do relatório de Gerry, 
Evans parecia ter simplesmente desistido. Estava numa posição 
de dizer que tinha tentado, pelo menos isso. O que não é claro é 
o que ele tencionava fazer no futuro, naquele momento.31  

A 22 de Setembro de 1863, Evans escreveu a meia dúzia 
de cartas expressando os seus temores. Contudo, numa carta 
para Dole a 14 de Outubro, aludia “a um período de calma en-
tre os Índios e um sentimento geral de garantia de perigo na 
opinião pública.”32 Sugeria até que a “política mais sensata” se-
ria encorajar as tribos a espalharem-se em pequenos grupos. A 
2 de Novembro de 1863, Evans aconselhou o Agente Colley de 
que “estava muito satisfeito por, até estarmos preparados para 
eles na Reserva, o que farão de melhor será caçar.”33  

O governador Evans deu também prioridade à negociação 
de um tratado com os Utes, e depois da sua missão falhada com 
os Cheyennes, virou a sua atenção para eles. A impressão que 
tinha acerca dos Utes parecia favorável desde o início, e não 
deixou de reparar que estavam nas terras com mais probabili-
dade de possuir recursos minerais e potencial para a localização 
dos Cheyenne e dos Arapaho. De facto, muitos dos assentam-
entos do Colorado estavam nas terras dos Tabegauche Utes. No 
caso deles, a decisão de Evans de enviar os chefes Utes a Wash-
ington compensara. Os chefes Utes, sobretudo Ouray, voltou ao 
Colorado impressionado com o poder do homem branco. Ouray 
recebia também um salário, pelos seus serviços de intérprete. 
O tratado era tão importante que John G. Nicolay, secretário de 
Lincoln, foi enviado para observar as negociações, e Simeon 
Whiteley, um homem leal a Lincoln que era também editor de 
um jornal, foi designado agente. Whiteley serviria não só como 
agente dos Ute, como também operacional do Partido Republi-
cano na qualidade de líder político, procurando a possibilidade 
de um movimento de atributo de estado em 1864. Michael Steck, 
o Superintendente dos Assuntos Indígenas no Novo México es-
tava também presente para as negociações.

A 7 de Outubro de 1863 em Conejos, com grande fan-
farra dos próprios Utes, os chefes assinaram um tratado 

renunciando às suas reivindicações para o Novo México, o 
Front Range, e o San Luis Valley, em troca de uma reserva no 
Gunnison Valley e 20 mil dólares em artigos comerciais e pro-
visões para um período de dez anos. Evans estava rejubilante, 
mas alguns dos Utes que não estavam incluídos, entre eles os 
da Middle Park Agency, estavam infelizes com o resultado 
e demonstraram esse seu descontentamento dramaticamente, 
de tal modo que o Agente Whiteley abandonou o seu posto 
muito antes das negociações em Conejos. Lafayette Head foi 
nomeado o novo agente Ute. O governador recebeu o seu pré-
mio, no entanto, e, esperava ele, segurança para as cidades na 
montanha e distritos mineiros. Nicolay acreditava que Evans 
seria preciso em Washington para concluir o tratado. Numa 
nota enigmática para o Presidente Lincoln em 12 de Outubro, 
Nicolay escreveu: “Por favor, adie qualquer opinião quanto 
ao Governador Evans até ter notícias minhas.”34

 A 7 de Novembro, depois de algumas notícias de cavalos 
roubados pelos Arapahos perto de Denver, Evans pediu a 
Chivington que os recuperasse, mas disse-lhe “para proceder 
com cautela e prudência para evitar possíveis choques com os 
Índios ou causar mal estar que pudesse levantar mal-enten-
didos em relação ao trabalho que era preciso fazer.”35 Nesse 
mesmo dia, Evans recebeu um relatório de Robert North, um 
branco excêntrico que vivera entre os Arapahos, sobre um 
plano secreto entre as tribos para começar uma guerra na Pri-
mavera. North entregou de mão beijada a Evans o que ele 
queria ou temia.36 Dali em diante, Evans convenceu-se de que 
a guerra era coisa certa, embora outros relatórios não estives-
sem convencidos de qualquer perigo iminente.

Os motivos de Evans para acreditar no pior eram outros. 
A 5 de Setembro de 1863, enquanto Evans esperava o relatório 
de Gerry, o Union Pacific, Eastern Division, começou a assen-
tar carris em Wyandotte, Kansas. Isso deu a Evans um outro 
sentido de urgência acerca da “questão das terras”. Enquanto 
estava no Leste nesse Dezembro, participou numa reunião de 
“Administradores do caminho-de-ferro do Pacífico” em Nova 
Iorque. Voltou a Denver, acreditando que uma via do Colora-
do por caminho-de-ferro continuava a ser possível.37 Ou seja, 
na sua opinião, a questão dos Índios tinha de ser resolvida e 
depressa. A 14 de Dezembro, escreveu ao Secretário de Guer-
ra Stanton chamando a atenção para um plano para a defesa 
do Colorado e justificou-o com base nas “extensas desval-
orizações recentemente feitas” que o forçavam a “perceber 
sérias dificuldades no início da próxima Primavera.”38 Mas 
a 20 de Dezembro, escreveu uma carta muito interessante ao 
Comissário Dole, dizendo-lhe que os Cheyennes e os Arap-
ahos “recusavam categoricamente” aceitar o tratado de Fort 
Wise e pedindo autorização para negociar com as tribos para 
outro local da reserva. Infelizmente, porém, nunca foi avante 
com esta ideia.39.
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Enquanto Evans lutava com problemas no território, Chiv-
ington perdeu quase todo esse ano de 1863 em pequena questiún-
culas com outros oficiais. Corriam rumores em 1862 vindos do 
Novo México que oficiais do exército regular, o Capitão William 
H. Lewis e o Capitão Asa B. Carey eram os responsáveis pelo 
ataque ao comboio de mantimentos em Johnson’s Ranch du-
rante a campanha Glorieta. Fontes no Novo México reportaram 
que Chivington perdeu horas antes de decidir atacar e que es-
tava “a pavonear-se com plumagem roubada.”40 Outros diziam 
que o Capitão Samuel Cook merecia os créditos pela vitória em 
Apache Canyon no dia anterior. Uma coisa que era certa é que o 
Capitão Cook estava azedo com o que tinha sucedido no Novo 
México. Até o Santa Fe Gazette escreveu categoricamente que 
“a carga militar feita pelo Cap. Cook em Apache Canon foi um 
feito brilhante como qualquer outro realizado por qualquer corpo 
de homens com o mesmo número desde que a guerra começou, e 
no entanto pouco ou nada vemos acerca disso pelos nossos viz-
inhos de Denver.”41 O jornal Gazette assinalou ainda que, embo-
ra o queimar das carroças em Johnson’s Ranch fosse importante, 
“não foi um plano militar normalmente traçado.” Chivington 
tropeçou no comboio de mantimentos, falava o jornal, e colocou 
o verdadeiro plano—e Slough em Pigeon’s Ranch—em perigo. 
“Mas por isto fabricaram do General Chivington um herói.”42 
Antes do final do ano haveria outros ataques militares que Chiv-
ington e outros haviam conspirado contra o Coronel Slough e 
talvez planeando matá-lo.

Mais preocupantes eram os conflitos de Chivington com 
outros oficiais no seu comando, desde o Tenente Coronal Tap-
pan até ao Capitão Cook e vários outros oficiais mais novos. 
Inicialmente, a briga mais séria de Chivington foi com o Cor-
onel Jesse Henry Leavenworth, comandante do Segundo Regi-
mento de Cavalaria do Colorado, aquartelado em Fort Larned. 
Leavenworth lamentava a inactividade das tropas no Colorado 
e afirmava que a maior parte dos homens estava ali só para 
benefícios dos especuladores. Segundo ele, quatro companhias 
podiam defender o Colorado e as rotas terrestres. O resto, diz-
ia, estava ali “para proteger porções de cidades novas e comer 
milho a $5.60 o alqueire.”43 

Na Primavera de 1863, Leavenworth previu a formação 
de um possível conflito no Arkansas entre Fort Lyon e Fort 
Larned. Apesar das ordens para colaborar recebidas da sede 
do Departamento, Chivington ordenou especificamente a Tap-
pan, que comandava o Fort Lyon, que não auxiliasse Leaven-
worth. Quando Tappan contestou as suas ordens e marchou em 
auxílio de Leavenworth em Larned, Chivington retirou-o do 
comando de Fort Lyon e recambiou-o para Fort Garland, um 
posto remoto e muito menos importante. Durante esta briga, 
ocorreu um incidente em Fort Larned, no qual  uma sentinela 
disparou e matou Little Heart, um jovem Cheyenne, que tentava 

desmontar a sentinela. Leavenworth conseguiu evitar um inci-
dente e os chefes chegaram à conclusão que o tiroteio tinha 
sido justificado.44 Leavenworth protestou, ironicamente numa 
altura em Agosto de 1863 quando um grupo de oficiais do Pri-
meiro Regimento tentavam de novo assegurar a promoção de 
Chivington. Como consequência, foi enviado um oficial para 
inspeccionar o Colorado. O homem fez um relatório devasta-
dos acerca da situação de comando de Chivington. A disciplina 
militar tinha praticamente desaparecido. “O Comandante Geral 
está surpreendido de saber que existe um tal estado de coisas e 
insiste que os abusos sejam imediatamente corrigidos.”45

Apesar deste relatório de desculpa, Chivington foi capaz 
de se salvar e de conseguir retirar Leavenworth do coman-
do, com base em irregularidades na organização do seu regi-
mento. Chivington também causou outro tumulto ao recusar 
mudar-se para assistir o General James B. Carleton no Novo 
México quando o quartel-general lhe ordenou que o fizesse, 
mas o seu alvo predilecto continuou a ser o Tenente Coronel 
Tappan. Tornou a vida absolutamente miserável a Tappan du-
rante o resto de 1863, em primeiro lugar envolvendo a condu-
ta de tropas do Fort Garland que participaram na perseguição 
dos Espinosas, uma família que andava a assassinar cidadãos 
naquela área. No final desse ano, Chivington pediu que Tap-
pan fosse retirado “para bem do serviço.”46 Porém, Tappan 
tinha ligações, também, e Samuel Robbins, o Chefe da Cava-
laria do Colorado, entregou a Tappan um relatório favorável. 
Robbins foi ameaçado, mas conseguiu aguentar-se. 

Tappan continuaria a ser perseguido com queixas e 
acusações do seu Comandante Distrital, mesmo depois de ter 
sido criado o Departamento do Kansas. É óbvio que toda esta 
situação deu origem a um sectarização entre os oficiais e mesmo 
entre as fileiras. Muitos consideravam Chivington um homem 
ganancioso e vingativo e irritado devido à actual inactividade do 
regimento. No Novo México, o General Carleton estava a mudar 
os Navajos; em Utah, o General Patrick Edward Connor estava a 
lançar uma expedição contra os Shoshoni, mas os únicos confli-
tos a sério no Colorado aconteciam dentro do próprio Primeiro 
Regimento. Na realidade, Hiram Pitt Bennet, o delegado do 
Congresso no Colorado sugeria a 5 de Setembro de 1863 que se 
poupasse um regimento do Colorado para apoiar Connor.47 Mas 
em Fevereiro de 1864 começou a circular o rumor, tão longe 
quanto em Fort Laramie, que Chivington recebera ordens para se 
deslocar a Washington “para responder à acusação de incapaci-
dade de se manter no cargo.” Um soldado escreveu o seguinte 
à irmã: “Soube-se que os homens dele são indisciplinados, que 
não consegue fazer absolutamente nada deles, que lhes permite 
andar pela Cidade vestidos à civil e ‘muitas outras coisas prej-
udiciais para a boa ordem e para a disciplina militar.’”48 Chiv-
ington não acrescentou nenhuns louros ao seu recorde em 1863. 
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Com as suas primeiras movimentações na Primavera de 
1864, a maioria dos Cheyennes e dos Arapahos estavam a les-
te dos campos mineiros, perto das nascentes de água dos rios 
Smoky Hill e Republican e ainda mais para leste. Claro que as 
nascentes de água serviam sempre para localizarem os búfa-
los, os pastos, os cavalos e outras necessidades básicas. Estes 
grupos eram pequenos, com excelentes montadas e decididos a 
dominar os recursos essenciais como a cultura equestre sempre 
o fizera, e isso incluía as nascentes contra os Utes. Representa-
vam pouco perigo para os brancos, mas bastava a sua presença 
para levantar os maiores receios entre os colonos. A 7 de Abril, 
o General Curtis foi avisado de que tinham roubado gado de um 
negociante do governo em Denver. Curtis ordenou a Chiving-
ton, comandante do Distrito do Colorado, que perseguisse os 
ladrões. Curtis também mandou mensagens ao General Robert 
Mitchell e ao Coronel William Collins. Tanto Mitchell como 
Collins se sentiam cépticos com os relatórios, mas Chivington 
culpou imediatamente os Cheyennes e pôs um grupo militar 
em campo comandado pelo Tenente George Eayre. Não existia 
a mínima prova de que houvera um roubo, mas Chivington foi 
peremptório com Curtis acusando os Cheyennes.49 

Os movimentos das tropas deram origem a mais roubos. 
O Major Jacob Downing, o inspector distrital e cão-de-fila de 
Chivington, com profundo ódio contra os Índios, atacou uma 
aldeia perto do Platte e queimou um campo com os habitantes 
em fuga sem sequer terem lutado contra os soldados. Mais 
tarde, um grupo de Cheyenne Dog Soldiers que planeava jun-
tar-se num ataque contra os Crows, apanhou quatro mulas 
desgarradas. Quando o dono as encontrou, os Dog Soldiers 
exigiram uma recompensa por devolver a mulas. Como re-
sultado, o dono das mulas falou com os militares e um grupo 
armado sob o comando do Tenente Clark Dunn, outro dos 
oficiais de Chivington mais agressivo, assumiu o raid. Perto 
de Fremont’s Orchard, Dunn entrou numa luta e fuga com 
os Dog Soldiers. Em nenhum dos casos houve provas de in-
tenção por parte dos Cheyennes contra os brancos.50

Estes episódios foram suficientes para convencer Evans 
de que as suas previsões de uma guerra “eram bem fundamen-
tadas para justificar indiferença.”51 O cauteloso Curtis emi-
tiu ordens a 18 de Abril de 1864 de que as tropas “procuram 
evitar irritações das dificuldades dos Índios.”52 Por essa altu-
ra, o Tenente Eayre, de quem não se ouvira entretanto falar, 
tinha andado com escaramuças com dois campos separados e 
queimou-os quando os Cheyennes fugiram. Mais tarde Eayre 
comunicou a Chivington que os Cheyennes tinham roubado o 
gado do negociante e “que congeminavam hostilidades contra 
os brancos.”53 O Major Downing disse também a Chivington 
“Tudo indica o começo de uma guerra índia.”54

Por outro lado, vários oficiais informaram que os Chey-
ennes estavam assustados e ansiosos por manter boas relações 

com o homem branco. Elbridge Gerry comunicou a 14 de Abril 
de 1864 que as tribos não tinham conhecimento de nenhumas 
saídas contra brancos, e John Prowers, um rancheiro do vale do 
Arkansas casado com a filha de One Eye, disse a Colley a 19 de 
Abril que os Cheyennes não tinham qualquer intenção de faz-
er uma guerra.55 O capitão David Hardy recuperou cinquenta 
cabeças de gado que haviam sido encontradas pelos Cheyennes 
e informou que os índios “estavam assustados.” O Capitão Sam-
uel Cook escreveu ao ajudante de Chivington a 22 de Abril que 
“os índios estão muitíssimo alarmados e parecem estar muito 
ansiosos por manter bons termos com os brancos.”56 Outros co-
mandantes não encontraram quaisquer vestígios de hostilidade. 
As evidências estavam longe de convencer de que uma  guerra 
estava planeada pelos Cheyennes e pelos Arapahos. 

Evans, no entanto, seleccionando e escolhendo as suas 
fontes, acreditava que tinha reunido as provas suficientes para 
construir o seu caso. Foi então quando Curtis disse aos seus 
comandantes que ele precisava de tropas urgentemente. Já a 
apoiar as operações da Union ao longo de Red River contra 
as tropas Confederadas, esperava agora que os guerrilhas de 
William Clarke Quantrill se movimentassem para o Kansas e 
contava com problemas dos Kiowas abaixo de Fort Larned. 
A 28 de Abril de 1864, Curtis ordenou a Chivington que le-
vasse todos homens de que pudesse dispor para “o extremo 
Sudeste do seu distrito” por causa das movimentações dos 
Confederados no Texas e em Território Índio.57 Chivington 
reagiu pedido autorização para chamar a milícia e solicitando 
se tinha autorização para lançar um raid no noroeste do Texas. 

Escreveu: “Se houver mais problemas do lado dos Índios, 
o que não parece provável [acrescentado em itálico], a milí-
cia está armada e pode tomar conta deles.” Isto chegou ape-
nas a poucos dias depois de Evans ter pedido mais tropas e 
depois de Chivington ter recebido relatórios dos movimentos 
de Downing e de Dunn na Platte a oeste de Julesburg. Chiving-
ton não deu importância à ameaça. Sugeriu chamar a milícia, 
acrescentando: “Não pense que eles serão necessários, masque 
poderão vir a sê-lo.”58 Até mesmo o Weekly Rocky Mountain 
News escreveu a 4 de Maio que “esta guerra com os Índios era 
‘muita conversa e pouca cidra.’ Não há dúvida nenhuma de que 
os brancos foram os agressores.”59 Evans, por contraste, contin-
uou a pedir apoio contra uma guerra iminente com os Índios.

O Major Downing, sempre o agressor, também estava 
ansioso por dar continuidade ao assunto das hostilidades dos 
Índios. Enquanto Chivington se preparava para ir para sudeste 
do Colorado como Curtis ordenara, Downing tomou o campo. 
A 1 de Maio de 1864, capturou e torturou um Cheyenne, que 
concordara liderar as tropas até uma aldeia em Cedar Bluffs. 
A 3 de Maio, Downing atacou. Matou vários antes de os so-
breviventes escaparem e conseguiu apanhá-lo. Downing es-
tava satisfeitíssimo consigo mesmo, e escreveu a Chivington. 
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“Creio que agora é apenas o começo da guerra com esta tribo, 
que tem de terminar com a sua exterminação.”60 Evans con-
cordou. Chivington mandou tropas para o Arkansas, deixando 
uma brigada em Fremont’s Orchard a conselho do General 
Curtis de deixar os homens ali “até sabermos que os Índios 
ficam quietos.”61

O Tenente Eayre estava ainda em campo e os relatóri-
os do Capitão J. W. Parmetar em Fort Larned e do General 
Robert Mitchell expressavam dúvidas quanto às hostilidades 
dos Índios.62 Evans exigia agora que as tropas do Colorado 
regressassem do Kansas para evitar o desaparecimento com-
pleto dos assentamentos.63 Em meados de Maio, Eayre ma-
terializou, comunicando que fora atacado por Cheyennes e 
tinha passado um mau bocado numa batalha de sete horas e 
meia.64 O que realmente acontecera foi muito mais grave. A 
16 de Maio, Eayre matara dois chefes que tinham cavalgado 
para lhe falar, Lean Bear, um dos mais proeminentes chefes 
defensores da paz, e Star. Black Kettle acabou por conseguir 
parar a luta que se seguiu, embora Wolf Chief dissesse que 
demorara muito tempo “até que os guerreiros o escutassem. 
Estávamos todos muito irados.”65 

O assassinato de Lean Bear e de Star originou uma série 
de raids entre Fort Riley e Fort Larned no dia seguinte, mas 
num ajuntamento pouco depois, a maior parte dos Cheyennes 
opuseram-se à guerra.66 Mais importante ainda é o facto de 
apenas um homem foi morto a 17 de Maio, Samuel D. Walk-
er, no posto comercial de John J. Prater na estrada das diligên-
cias em Cow Creek, perto de Salina, Kansas. A vingança dos 
Cheyennes consistiu, em primeiro lugar, a espantar o gado. 
A 4 de Junho, o Junction City Smoky Hill and Republican 
Union reportou que além da morte de Walker, “resultou que 
não foram massacrados nenhuns colonos, nem foram queima-
das casas, [nem] vilas saqueadas.”67 Os Cheyennes levaram 
cavalos, mulas e gado, mas não feriram nem mataram nin-
guém nos outros ataques ao longo da estrada no Kansas nem 
destruirão propriedades. Mesmo com esses ataques limitados, 
o único digno desse nome pelos Índios no Colorado foi o in-
cidente na estrada no Platte em Abril.

A 27 de Maio de 1864, o Black Hawk Daily Mining Journal 
noticiava que a guerra Índia parara por agora. “O Cor. Chiving-
ton diz que a rota de Platte nunca esteve tão livre de insolência 
Índia como agora.” Chivington disse que a maioria dos Índios 
estavam a ir na direcção de Fort Larned e que os Sioux eram 
“muito amistosos ou tinham medo, o que na prática vai dar ao 
mesmo.” O Primeiro Regimento, dizia Chivington, estava “a 
concentrar-se em Ft. Lyon para um raid no Texas.” O Journal 
observava: “Alegra-nos que os rapazes saiam da sua tão longa e 
mortal inactividade, embora confessemos pouca esperança nos 
raids em geral, e nos raids no Texas em particular.—O Coronel 
está obviamente a ter visões e a sonhar sonhos de gado e pil-
hagem dos Secesh [Confederados] incluindo material para um 

regimento de Texanos desmobilizados, e talvez de ‘americanos 
branqueados.’  Em cujo caso, seria justo dar às visões do Coro-
nel o nome de ‘muito coloridas.’”

A 7 de Junho de 1864, Chivington finalmente saiu de 
Denver a caminho do Arkansas, mais de um mês depois de 
ter mandado ir para sul. Quando chegou a Fort Lyon a 11 
de Junho, comentou com Curtis que, apesar de achar que os 
Kiowas e os Cheyennes queriam guerra e “vai ter de haver 
muita pancada até estarem sossegados”, conseguiu manter a 
rota entre Larned e Lyon sem a presença de “Índios e Ladrões 
e se o Major General ordenar, posso fazer uma campanha no 
Texas ou atrás de Índios em Smokey Hill e Republican.”68 É 
notório que Chivington acreditava estar a dominar a situação, 
isto apenas dias depois de Evans, a 28 de Maio, ter suplica-
do a Curtis que não deixasse o Colorado sem defesa. “Neste 
momento temos só metade das tropas que tínhamos antes e 
estamos em guerra com uma combinação poderosa de tri-
bos índias que juraram ajudar-se umas às outras e expulsar 
os brancos do território deles.”69 Em Junho, um Cheyenne de 
nome Spotted Horse encontrou-se com Evans para explicar o 
ponto de vista dos Cheyenne, mas Evans continuou céptico.70 
A 10 de Junho, a última brigada do Primeiro Regime de Cav-
alaria partiu de Camp Weld para o Arkansas.

Neste ponto, por conseguinte, os líderes estavam divi-
didos. Evans estava a promover a ideia de perigo iminente, 
exigindo “uma punição severa”, ao mesmo tempo que asse-
gurava a Dole “Tudo o que poder ser feito por prudência para 
evitar que outros se metam na briga deve ser feito enquanto 
os militares põem os outros na ordem.”71 Curtis assim como 
outros oficiais no Departamento do Kansas continuavam con-
vencidos de que os problemas, apesar da tensão existente, 
estavam sob controle. Chivington mudaram os seus homens 
para a parte sudeste do Colorado. Quando pressionado por 
William Bent para se movimentar rapidamente para garantir 
a paz, Chivington respondeu que se houvesse mesmo guerra 
“os cidadãos tinham de se proteger a eles mesmos.”72 

No dia a seguir à retirada das últimas tropas de Denver 
para o Arkansas, a 11 de Junho, três cavaleiros irromperam 
em Denver para comunicar que os ataques dos Índios estavam 
a aproximar-se da cidade. A família Hungate—um homem, a 
mulher e dois filhos pequenos—haviam sido assassinados e 
os corpos mutilados no rancho de Isaac P. Van Wormer, a leste 
de Denver. Evans ficou fora de si. Telegrafou ao Secretário 
Stanton informando que as hostilidades dos Índios tinham 
começado. Comunicou ainda ao Comissário Dole que “ex-
tensos assassinatos cometidos pelos Índios” tinham sido “in-
formados de fonte segura” a escassos quarenta quilómetros 
de Denver. Exigia que Curtis fizesse regressar “todo o regi-
mento” para defender os assentamentos.73 Inexplicavelmente, 
os corpos mutilados dos Hungates foram expostos na rua em 
Denver, aumentando exponencialmente o temor e a raiva. 
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Denver estava já à beira do pânico quando a 15 de Junho che-
garam a Denver relatórios de um grande grupo de Índios que 
se movimentavam para a cidade. 

O medo tomou o comando, com os cidadãos corren-
do desenfreadamente pelas ruas e refugiando-se no Denver 
Mint e no andar superior do edifício do Comissário, em Fer-
ry Street. Os homens invadiram os armazéns dos militares e 
roubaram armas e munições. Durante a noite, reinou o caos.74 
Resultou que o exército Índio não era mais do que uma mana-
da de gado a ser levada para os lados de Denver por cowboys 
mexicanos, mas a histeria estava na ordem do dia.75 O próprio 
Evans foi apanhado nesta onda. Os despachos que fez para 
Stanton, Dole e Curtis eram frenéticos e exagerados. Evans 
acabou por se recompor e produzir um plano de acção em 
poucas horas. Exigiu que o Primeiro Regimento do Colorado 
regressasse ao Colorado. Propôs organizar a milícia sob auto-
ridade federal. Apresentou a ideia de um regimento  de cem 
dias para actuar contra os Índios. Propôs uma defesa massiva 
contra as tribos. Propôs que os Índios amigos fossem reuni-
dos em “lugares de segurança.” A 15 de Junho, escreveu a 
Dole um relatório longo discutindo que os Índios tinham sido 
os agressores nos raids da Primavera, reconhecendo embora 
que alguns se tinham oposto aos combates.76  

O plano de Evans tinha uma certa lógica. Se os Índi-
os “pacíficos” viessem e fosse bem tratados, os outros com 
mais tendência a resistir poderiam seguir o exemplo e a guer-
ra terminaria. As respostas que recebeu de Dole e de Curtis 
eram, quando muito, tépidas. Curtis estava também a rece-
ber correspondência de outros comandantes, defendendo que 
a conciliação era o melhor caminho. Dole também recebida 
relatórios idênticos dos agentes Índios. O melhor caminho, 
dizia T. S. McKenny, inspector-geral de Curtis, era “tentar 
uma conciliação com eles, guardar bem os nossos correios e 
comboios para evitar roubos, e parar estes pequenos grupos 
de exploração que deambulam pelo território e que não dis-
tinguem uma tribo da outra, e que matarão qualquer coisa que 
se possa parecer remotamente a um Índio. Necessitaremos de 
poucas mortes do lado das nossas tropas para unir todas estas 
tribos das planícies que se diz quererem a guerra.”77

Nathaniel Hill, um Professor de Química da Brown Uni-
versity que ganharia uma fortuna no Colorado, devido às suas 
inovadoras técnicas de fundição e cumpriu um mandato como 
senador dos Estados Unidos do Colorado, estava no Colora 
apenas há alguns dias quando escreveu: “Andam rumores por 
aí todos os dias da depredação dos Índios; mas quando re-
sumimos tudo a factos, não é mais do que um punhado de 
soldados mortos em Abril uma família assassinada há uns 
dias atrás . . . e inúmeros pequenos roubos.” De Evans, escre-
veu Hills: “O Governador é uma excelente pessoa, mas muito 
tímido e está infelizmente tomado pela ideia de que vai ha-
ver uma guerra com os Índios.”78 Curtis concordou com esta 

análise, que define Evans. Exigiu que Curtis mostrasse que 
estava errado acerca da ameaça. Curtis disparou de volta que 
“embora preparados para o pior, não podemos perdermo-nos 
em ir atrás de rumores. . . . [P]or muito que tenhamos razão 
para perceber uma guerra com os Índios, não devemos con-
cluir que será uma realidade antes de fazermos tudo o que está 
ao nosso alcance para prevenir tamanho desastre.”79 A 20 de 
Junho, o Major Henry Wallen expressou o seu ponto de vista 
de que a guerra “podia ainda ser evitada se houvesse uma 
gestão pronta e eficiente.”80 

Evans, por seu lado, estava frenético, acrescentando reg-
ularmente telegramas e cartas aos ficheiros de Curtis, Stanton, 
Dole e mesmo do General James H. Carleton no Novo México. 
Os colonos, que já sofriam dos efeitos das cheias da Primavera, 
viviam num mar constante de rumores e receavam o pior. A 
única questão era a quem culpar e Evans era cada vez mais cul-
pado por muitos. A urgência multiplicou-se quando o Congres-
so aprovou um decreto para o estatuto do Colorado, e uma con-
venção constitucional fora convocada para Julho—um assunto 
crítico em si mesmo, sendo-o no entanto duplamente no con-
texto do “problema dos Índios.” Os problemas com os Índios 
punham também em perigo os seus planos de uma rota para 
o Colorado do caminho-de-ferro transcontinental. A economia 
do Colorado estava em perigo. Ele tinha de fazer algo.81  

A 26 de Junho de 1864, o General Carleton escreveu a 
Evans para lhe dizer que estava no campo contra os Apaches, 
mas exortava-o a evitar a guerra com qualquer tribo “completa-
mente”, se possível. Quando se “começa uma guerra, esta deve 
ser começada porque eles transgrediram e estão manifestamente 
errados.” Avisou Evans sobre os seus pontos de vista de combat-
er os Índios, mas disse “Refiro estes assuntos a sua excelência 
para que sejam esgotados todos os esforços para a paz antes de a 
guerra o ser também.”82 A 27 de Junho, no dia seguinte e muito 
antes de ter tido tempo de receber a carta de Carleton, Evans 
emitiu a sua proclamação “Aos amigos Índios das Planícies”, 
convidando os Índios dispostos à paz para se deslocarem para 
sítios seguros próximo dos postos militares.”83 William Bent, 
quando ouviu falar da proclamação, acompanhou um grupo de 
Cheyennes para o Fort Larned para discutir a proclamação com 
o Capitão Parmetar, o oficial comandante dissoluto. Pelo menos, 
saíram optimistas e contando manter a paz.84 

Contudo, a proclamação estava destinada ao falhanço. To-
dos os problemas residiam a leste, concentrados no Arkansas 
perto de Larned no Kansas ou no Platte. Mais ainda, o General 
Curtis tinha emitido ordens restringindo os Índios de se reuni-
rem nas bases militares. Evans estava claramente nervoso. A 
2 de Julho de 1864, o Congresso passou nova legislação que 
aumentou as esperanças do governador para uma rota para o 
Colorado, para a linha férrea transcontinental quando autorizou 
a Union Pacific Eastern Division a encontrar-se com a Central 
Pacific “desde que chegasse ao centésimo meridiano antes da 
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linha da Union Pacific Eastern Division fora de Omaha.”85 Este 
facto veio apressar a necessidade de resolver os problemas com 
os Índios para desimpedir a rota. Evans viu-se como numa cor-
rida e com o seu futuro a prémio.

Ao mesmo tempo, Chivington, que não tinha feito literal-
mente nada que Curtis lhe pedira, tinha regressado a Denver 
nos finais de Junho, ostensivamente para ajudar a repor a or-
dem, apear de não haver quaisquer distúrbios para mitigar. A 
conversa dele era luta. Escreveu a Curtis a 5 de Julho de 1864: 
“A minha opinião é que só há uma maneira de conquistar a paz 
e isso é sinónimo de segui-los até aos assentamentos e depois 
castigá-los.”86 Por outro lado, os Cheyennes e os Arapahos es-
tavam convencidos de que o “Grande Chefe em Denver dissera 
aos seus soldados para matar todas as squaws e pappooses. . . .” 
(mulheres e crianças).87 O Agente Especial H. T. Ketcham es-
creveu a Evans a 1 de Julho que ouvira estas acusações “mas 
a matança de mulheres indefesas e crianças inocentes pelos 
crimes dos seus pais é uma coisa tão bárbara, tão contrária à 
prática da guerra civilizada, tão revoltante e tão chocante para 
a humanidade, que não posso crer que o Cor. Chivington, cuja 
coragem, benevolência, piedade e patriotismo são inques-
tionáveis, tenha alguma vez dado essa ordem.”88 O que, no 
entanto, não deixava margem de dúvidas é que os grupos de 
Índios estariam relutantes em vir porque estavam convencidos 
de que os brancos queriam guerra. Somente os mais conde-
scendentes considerariam sequer a hipótese de se apresentarem 
nos postos militares ou nas agências no Colorado.

Curtis pensava que Chivington continuava em Fort Lyon. 
A 7 de Julho, deu ordens a Chivington para prosseguir de Fort 
Lyon para Fort Larned para lidar com uma crise que surgira ali. 
Vários dias depois o Major Edward W. Wynkoop recebeu ordens 
do quartel-general por mensageiro para ir para Larned com qua-
tro companhias. Em vez de obedecer à ordem, Wynkoop enviou 
a mensagem para Denver para ser aprovada por Chivington, que 
lhe tinha dado ordens para não sair do Distrito do Colorado sem 
a sua autorização. Infelizmente, Chivington já partira de Denver 
nessa altura para voltar a Lyon. Só chegou  ali a 15 de Julho.89 A 
16 de Julho, Evans escreveu a Curtis: “É muito importante que 
o Cor. Chivington ponha o seu comando a funcionar por causa 
destes Índios do inferno.”90 Chivington acabou por deixar Lyon 
em direcção a Larned a 17 de Julho, o próprio dia em que a situ-
ação em Larned despoletou em violência. 

O Capitão James W. Parmetar, oficial comandante em 
Fort Larned era “um alcoólico incorrigível e comprovado” e 
geralmente incompetente. Por causa disso, o posto era como 
uma caixa de fogo pronta a explodir. Em julho, os Kiowas 
espantaram os cavalos do posto e Satanta, um dos chefes Kio-
was, disparou e feriu uma sentinela. Left Hand e um grupo de 
Arapahos aproximaram-se do forte a 17 de Julho e mandaram 
uma mensagem por um soldado a Parmetar, prometendo lutar 

contra os Kiowas e ajudar a recuperar os cavalos. A resposta 
de Parmetar foi disparar um morteiro contra o grupo dos Arap-
ahos. Furiosos, alguns dos Arapahos mais jovens juntaram-se 
aos Kiowas. Quando Chivington chegou de carruagem a 20 
de Julho, a resistência aberta por parte das tribos, entre elas 
os Cheyennes, era muito real. Ao fim de três dias, um grupo 
de Cheyennes, Arapahos e Kiowas matou doze homens, feriu 
outros três e levou seiscentas cabeças de gado.91  

No mesmo dia, 20 de Julho, um Curtis furioso, informou 
um comandante do Kansas de que ele próprio iria a Larned, 
culpando em primeiro lugar Chivington por toda esta situação. 
A 27 de Julho de 1864, Curtis emitiu a Ordem de Campo n.º 
1, que incluía as seguintes instruções:  “Os índios que estejam 
em guerra connosco serão objecto da nossa perseguição e de-
struição, mas homens e crianças devem ser poupadas.”92 Curtis 
marchou desde Fort Riley para Fort Larned com quatrocentos 
homens. A 29 de Julho, assegurou o Fort Larned. Curtis es-
tava absolutamente furioso com Chivington, castigando-o por 
desobedecer às suas ordens e regressando a Denver quando 
as ordens eram de defender a rota do Arkansas. “Temo que a 
sua atenção seja atraída por outros assuntos e não pelo seu co-
mando,” escreveu Curtis a 30 de Julho.93 Como o falhanço da 
política ocorrera na rota do Arkansas entre Larned e Lyon no 
distrito de Chivington, Curtis retirou Fort Lyon do Distrito do 
Colorado e criou um novo distrito, designado Distrito do Ar-
kansas Superior (District of the Upper Arkansas), que passava 
a ser comandado pelo General James G. Blunt. O novo distrito 
englobava a rota do Arkansas, desde Larned até Lyon.94  

Chivington protestou, mas de nada lhe serviu.95 Para 
piorar mais as coisas, enquanto as tropas do Nebraska e do 
Kansas estavam em campo à procura das tribos, Chivington 
passava grande parte do seu tempo a fazer campanha para o 
Congresso no caso de o estatuto de Estado passar—e para del-
egado do congresso, no caso de não passar. As únicas tropas 
do Colorado activamente empenhadas eram as que estavam 
em Fort Lyon e em Fort Larned, no novo Distrito do Arkansas 
Superior e alguns homens em South Platte. Chivington che-
gou ao ponto de mandar alguns dos homens para perseguirem 
guerrilheiros Confederados que parecia andavam por aquela 
zona. Evans, que também estava a fazer campanha para es-
tatuto de Estado e um lugar no Senado dos EU, continuou a 
pedir ajuda, por esta altura entendido por toda a gente com 
autoridade como sinal de alarmismo.96

Muito significativo é o facto de, entre 11 de Junho e 17 
de Julho, não haver relatórios confirmados de ataques pelos 
Índios no Território do Colorado. Os incidentes que na real-
idade aconteceram ficaram a dever-se aos Lakota no Platte, 
Nebraska, e aos Kiowas, no Arkansas em Kansas. As razões 
eram suficientemente simples. Para os Cheyennes, todas as 
estradas levavam ao Solomon Fork na zona central do Kansas 
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nesse Verão. As Setas Sagradas (Sacred Arrows ou ‘Mahuts’) 
tinham ficado sujas de sangue quando um Cheyenne de nome 
Winnebago matou outro homem Cheyenne, e as Setas tiveram 
de ser renovadas em cerimónias sagradas por Stone Forehead, 
o Guardião das Setas (Arrow Keeper) antes de se pensar seri-
amente na guerra. 

Era, por outro lado, altura de um importante encontro 
que só ocorria de dez em dez anos. Era altura de renovar o 
‘Council of Forty-Four’ (Conselho dos Quarenta e Quatro), 
para escolher novos chefes que liderassem o povo de Maheo. 
Este encontro foi o motivo para os grandes acampamentos de 
que alguns falavam ou falaram, de modo nenhum um con-
selho de guerra, mas sim a renovação da liderança para to-
dos os Cheyennes, a norte e a sul. Os chefes eram escolhidos 
pela maneira antiga: quatro chefes por cada ‘manhao’ (Grupo 
Sagrado) e quatro ‘Old Man Chies’ (Quatro Anciãos). Black 
Kettle foi formalmente nomeado pela primeira vez membro 
do Conselho e Little Wolf tornou-se chefe ‘Sweet Medicine’. 
Como esse encontro não sucedia desde 1854, alguns brancos 
das planícies centrais nem sequer conheciam tão grande acon-
tecimento e muito menos o seu significado.97  

Quando a renovação se concluiu e o grande acampamen-
to começou a dispersar, a maioria dos ‘manhao’ do norte at-
ravessaram o Platte e continuaram na direcção setentrional, 
onde passaram um Verão pacífico. Os ‘manhao’ do sul per-
maneceram na região do Solomon, Republican e Smoky Hill 
na parte ocidental do Kansas, para caçarem e se manterem 
afastados dos brancos. Os Dog Soldiers e muitos jovens índi-
os, em contrapartida, concluíram que os brancos que tinham 
morto Lean Bear não os tinham deixado em paz e que era 
tempo de empatar. Viraram os ponies para norte, em direcção 
ao Platte. Atacaram primeiro a 17 de Julho (no mesmo dia em 
que o Capitão Parmetar disparou contra os Arapahos em For 
Larned), em Fremont’s Orchard, Junction Ranch, Junction 
Station, Murray’s Station, Bijou Ranch, Beaver Creek Ranch, 
Godfrey’s Ranch e Washington’s Ranch. Os Lakota também 
andavam activos, entre Deer Creek Station e Fort Laramie. 
O General Robert B. Mitchell mandou tropas para o campo, 
quase sempre pequenas brigadas extremamente vulneráveis, 
mas parece que tiveram o efeito desejado.98 A 29 de Julho 
de 1864, o Omaha Nebraskian informava: “Tudo calmo no 
Platte. Uma expedição de Julesburg informa-nos esta manhã 
que os aborígenes mudaram de base e que as propriedades 
que tiraram a emigrantes e mercadores foram todas recupera-
das.” O relatório foi prematuro. 
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A 7 de Agosto de 1864, a guerra com os Índios  explodia 
a plena força ao longo do Rio Platte e na parte ocidental do 
Kansas. Entre 7 e 28 de Agosto, pelo menos cinquenta bran-
cos foram mortos só ao longo da rota do Platte, e os ataques 
aumentaram em todo o Arkansas, sobretudo no Kansas. Curtis 
estava inundado com pedidos de auxílio de todos os distritos 
e territórios que tinha sob o seu comando.1 Chivington estava 
com idênticos problemas, com a maior parte das suas tropas 
a perseguir guerrilheiros Confederados e pedindo que as cin-
co companhias do Primeiro Regimento de Cavalaria do Colo-
rado em Fort Larned regressassem para o seu distrito.2 Evans 
acrescentou: “Estamos numa situação desesperada porque as 
nossas comunicações estão cortadas pelos Índios.”3 O correio 
foi cortado, a chegada de bens essenciais suspensa e as linhas 
de comunicação estavam em perigo. Sem sombra de dúvida, o 
comércio do Colorado estava ameaçado e a população temia o 
pior. George Bent disse que os campos em Solomon Fork na 
parte central do Kansas estavam “cheios de pilhagens.” Recor-
dou: “Grupos em guerra saíam todos os dias e outros chega-
vam, carregados com saques e despojos e conduzindo manadas 
de cavalos e mulas capturadas que tinham capturado.”4

No dia em que começou o assalto Índio no Little Blue, 
Nebraska, Joseph Kenyon, homem de negócios do Colorado, 
escreveu para o seu sócio em Nova Iorque, Samuel Barlow: 
“Estamos neste momento com medo de problemas com os 
índios nas planícies porque já expulsaram e mataram muitos 
dos Colonos no Platte e continuam a enfrentar estas depre-
dações enquanto os nossos Oficiais estão a correr o Território 
por causa da Organização do Estado e das suas promoções 
para o Congresso, postos no governo, &c.”5 Quatro dias mais 
tarde, em outra carta referente à ameaça para o Colorado, es-
creveu Kenyon: “Devemos este estado de coisas a um Exec-
utivo imbecil já que uma pequena decisão acompanhada de 
bom senso há dois meses atrás teria evitado o que agora deve 
custar muitas vidas e, receio eu, uma suspensão geral dos 
negócios durante os meses que se avizinham.”6

A campanha do estatuto do Estado fora lançada em Julho, 
quando era suposto que Chivington estivesse no Arkansas entre 
Fort Lyon e Fort Larned. Foi rapidamente ligado à “multidão 
de Denver”, uma referência a “’Granny’ Evans, Elder Chiv-
ington, and the rest of the ‘Methodist ranters’” (tradução livre: 
a avó Evans, o presbítero Chivington e o resto dos Metodis-
tas não-conformistas).7 A 27 de Julho, o Black Hawk Mining 
Journal noticiava: “O Velho John [Evans] é quem vai à frente, 
o Gen. Teller na roda de trás, o Cor. Chivington na roda de 
fora, Byers é o cavalo para ‘alugar’ e o Rev. [Charles] King o 
cão debaixo da carroça.”8 A ocasião não era a melhor. Dadas 
as tensões e incertezas quanto aos Índios, a campanha para o 

estatuto do Estado deu aos inimigos de Evans e de Chivington 
e do próprio estatuto do Estado, uma oportunidade. Apesar dos 
esforços de Ned Byers no Rocky Mountain News de criar um 
caso de que o Colorado não teria sido ignorado se fosse um 
estado, as forças anti-estado fizeram os seus argumentos contra 
Evans, Chivington e a maneira como lidaram com o problema 
e com os assuntos em geral. O Mining Journal escrevia, a 13 
de Agosto que “O Governo não nos faz injustiça ao atirar o 
trabalho da defesa para as nossas mãos, e se nos dedicarmos 
a esse trabalho, somos competentes para manter a rota aberta 
entre aqui e os Estados, e proteger os assentamentos territoriais. 
Mas em vez de ter isso em atenção, os nossos chefes militares 
andam pelo território com assuntos deles e não nossos.”

Até os soldados de Chivington o criticavam. A 28 de Julho, 
antes de a guerra ter começado em Agosto, o Journal publicou 
uma carta de Fort Lyon que dizia: “Esta guerra não é mais do 
que um passatempo político, até um cego consegue ver isso, e 
os seus instigadores deveriam ser punidos. Quem senão eles 
deveriam expiar as vidas já perdidas por causa dos seus pla-
nos infernais.”  Outro soldado foi citado a 29 de Julho: “Ain-
da não tivemos nenhum encontro com nenhum inimigo senão 
com percevejos e tribos de mosquitos.”  O Major Wynkoop foi 
criticado por tentar obter as procurações de todo o regimento 
e “moldá-las a favor do Gov. Evans ou do Cor. Chivington, 
exactamente o inverso do que os rapazes queriam.”9 No dia 
seguinte a terem começado os ataques no Nebraska, escrevia 
o Journal: “O Cor. Chivington pode fazer cinco vezes mais o 
capital pessoal para o Congresso protegendo a Rota do Platte 
do que aquilo que pode comprar andando por todo o território 
com o rev. Dr. Kind a buscar a organização do estado.”10 

Mesmo assim, foi quem sofreu mais foi Evans. Foi criti-
cado por ser um alarmista e amaldiçoado pelo falhanço por ter 
tomado a decisão de proteger o Colorado da “ameaça Índia.”  
Sob pressão, Evans continuou a sua carta escrevendo cam-
panha. Quando os combates aumentaram no Platte e voltou ao 
Arkansas, estava desesperado. A 10 de Agosto, Evans apelou 
ao público através do jornal Rocky Mountain News que se 
defendesse dos “implacáveis selvagens.”  Avisou os cidadãos 
que não matassem “os Índios bons e amigo” porque isso “só 
nos meteria numa dificuldade ainda maior.”  Telegrafou tam-
bém a Stanton, pedindo autorização para reunir um regimento 
de cavalaria para cem dias.11 Byers acrescentou a sua opinião 
de que “alguns meses de exterminação real contra os malditos 
diabos vermelhos só trará sossego e nada mais.”12  

No dia seguinte, 11 de Agosto, Evans emitiu uma se-
gunda proclamação, desta feita autorizando os cidadãos “a 
perseguirem todos os Índios hostis nas planícies, evitando 

Capítulo VIII

O Caminho para Sand Creek
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escrupulosamente aqueles que responderam ao meu chama-
mento para se reunirem nos pontos indicados; e também matar 
e destruir como inimigos do país . . . todos esses Índios hostis. 
. . .”13 Telegrafou ainda a Colorado de novo nesse dia, implo-
rando que ambos os regimentos do Colorado regressassem ao 
Colorado e que outros quinhentos homens fossem enviados 
para as rotas do Platte e do Arkansas. Escreveu a Curtis que 
a aliança Índia “não é incontestável” e perguntava “Não seria 
bom defender a rota da Overland Stage de todos os perigos?  
Isso dar-nos-ia a melhor protecção para viajar. . . .” George K. 
Otis, o superintendente da Overland Stage Company apoiou 
a carta de Evans.14 Um Curtis exasperado respondia a Evans: 
“Gostaria que me apresentasse factos, para que eu pudesse 
saber dos seus desastres.”15 Isso gerou ainda mais súplicas de 
Evans, até que Curtis se lamentava para o seu ajudante, a 20 
de Agosto, que “Tudo do Colorado é ‘censacional’ [sic].”16

Curtis só podia sugerir que Evans utilizasse a milícia. Mas 
as súplicas de Evans pedindo autorização para reunir um reg-
imento para cem dias acabaram por recompensar. Recebeu 
autorização de Washington para reunir o Terceiro Regimento 
de Cavalaria do Colorado para serviço de cem dias e, a 23 de 
Agosto, emitiu a sua chamada de voluntários.17 Quando chega-
ram a Denver rumores de que uma força de Cheyennes, Arap-
ahos, Kiowas, Comanches e Apaches se estavam a reunir para 
atacar assentamentos de colonos, Evans telegrafou a Washing-
ton a propósito de “informação ilimitada de ataque previsto 
por um grande ajuntamento de Índios dentro de poucos dias ao 
longo de toda a linha dos nossos assentamentos.”18 Em resposta 
ao criticismo crescente, o Rocky Mountain News montou uma 
defesa a toda a escala das acções do Governador Evans e a 24 
de Agosto perguntava “Não vamos atrás deles, das suas caban-
as, das suas squaws e de tudo?”19 A 1 de Setembro, o Presiden-
te Lincoln comunicava a Curtis que se encontrara com Otis a 
propósito da segurança da rota do Platte e mandou o general 
preparar uma “conferência total com ele sobre o assunto.”20

Nesse momento, os homens de negócios de Denver ex- 
igiam que Chivington declarasse a lei marcial na cidade. Chiv-
ington emitiu a ordem, suspendendo a autoridade civil, incluin-
do o sistema judicial, assim como o encerramento de todos os 
negócios excepto durante duas horas por dia. Todos os homens 
receberam ordens de se alistarem em qualquer forma de serviço 
militar. Denver transformou-se num campo armado. A guarda 
militar percorria as ruas da cidade, literalmente forçando todos 
os homens a alistarem-se no novo Terceiro Regimento. A milí-
cia, assim como os ‘Thirdsters’, vasculhavam a cidade. Grupos 
de homens das áreas circundantes vinham e iam por causa do 
processo de alistamento. A oposição política reivindicava que 
o alistamento forçado servia para influenciar a próxima eleição 
e que as verdadeiras razões para declarar a lei marcial eram 
completar o Terceiro Regimento e entregar o estatuto do Estado 
aos votos dos alistados.21 

 Chivington regozijava-se e revia-se no seu novo poder. 
Sam Tappan mais tarde recordou no seu diário dois incidentes 
envolvendo o comportamento de Chivington durante o seu 
“reinado.” No primeiro, disse que o Surveyor Case chegou a 
Chivington para pedir autorização para sair da cidade. Chiv-
ington disse-lhe que se sentasse, depois bateu com a caneta na 
secretária e encostando-se para trás na cadeira, disse: “Acho 
que podia dirigir um império.” O segundo incidente ocorreu 
quando o Sr. Gove, um serralheiro local, pediu autorização 
para reparar uma fechadura para um cliente que tinha vindo 
de fora da cidade, garantindo ao comandante que só levaria 
alguns minutos. Chivington disse-lhe: “Não, se você fizer o 
mínimo trabalho ponho-o a si em espetos e ficará de pé na 
esquina da rua como exemplo para este povo.”22 

Durante este “desvario”, o Reverendo John L. Dyer, o 
“Snow-Shoe Itinerant” do Colorado, chegou com correio dos 
acampamentos para encontrar os cidadãos a construir um 
forte nas raias da cidade. Recordou: “Sorri para o Coronel 
Chivington e disse-lhe que meia dúzia de velhas squaws de-
itariam abaixo o forte. Ao que ele respondeu:  “Se você não 
pertencesse aos serviços de correio, e não precisássemos dis-
so e desencorajasse os nossos movimentos, poderia ir parar 
ao calaboiço.”23 Dyer passou por cima do incidente como se 
fosse uma piada mas a resposta do coronel foi consistente 
com outras histórias das suas maneiras despóticas.

Chivington também capturou cinco membros do bando 
Reynolds (guerrilheiros Confederados) detidos pelo U. S. 
Marshal A. C. Hunt e pô-los em prisão militar. Deveriam ter 
sido transferidos para o Fort Lyon para serem julgados por 
uma comissão militar. Escoltados por soldados do novo Ter-
ceiro Regimento de Cavalaria do Colorado, ao fim de qua-
tro dias fora de Denver os prisioneiros foram abatidos a tiro 
“quando tentavam fugir.”  Chivington foi acusado de ordenar 
essas execuções. Segundo se soube, terá dito mais tarde a al-
gumas pessoas: “Disse ao guarda quando partiram que se não 
matassem aqueles tipos, acabaria com a vida deles mesmos.”24

Estas medidas extremas chocaram muita gente. FitzJohn 
Porter, um Democrata e outro sócio comercial de Samuel Bar-
low, queixaram-se a 27 de Agosto ao seu amigo: “Temos sido 
profundamente atingidos pela imbecilidade quanto à gestão dos 
assuntos civis numa tal magnitude que um estreante em assun-
tos militares, Cor. Chivington (o pregador e pretensamente sol-
dado) ajudado por alguns aspirantes a preferência política ata-
caram e suspenderam as funções do Governador (Candidato à 
cadeira de Senador segundo a organização do Estado) e todo o 
processo civil e lei no condado de Arrapaho [sic] e ameaçaram 
o mesmo aqui [Central City] se nós, o povo, não fornecêssemos 
homens em número suficiente para o regimento dos cem dias 
no Serviços dos E. U. a fim de assegurar a sua retenção no 
serviço depois de expirado o seu termo de alistamento.” Por-
ter disse que os rumores que corriam era que “Chivington e 
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os seus amigos guardavam os relatórios que faziam dos índi-
os para desrespeitar e votar o Governador ao descrédito e ele 
próprio se tornar candidato ao Senado, se viéssemos a ser um 
Estado.” Disse ainda: “Durante todo este tempo, no entanto, 
Chivington tinha tropas dos E. U. sob suas ordens[,] não foi ele 
próprio nem mandou um soldado saber a verdade dos factos 
dos relatórios. A maioria das pessoas assassinadas e escalpadas 
tinham chegado a Denver supreendidas por ouvir que eles e 
todos nas proximidades tinham sido exterminados.”

Nem Evans escapou à ira de Porter. Disse Porter que du-
rante a excitação por causa do assalto dos Índios em Denver, 
Evans estava com tanto medo que “foi para um poço e num 
balde pôs os despachos oficiais que o ‘Maj. General Teller, 
Central City, os Índios juntaram-se e estão em cima de nós. 
A nossa cidade está ameaçada com a destruição e nós com 
o massacre. Pelo amor de Deus, desçam rápido montanha 
abaixo, rapazes. Defenderemos as nossas casas até à última 
gota do nosso sangue. Despachem-se, despachem-se, vamos 
para as trincheiras.’  Também se conta que ficou aflito com 
tanta água nessa noite e ficou confinado à cama ou ao quarto 
enquanto se soubesse que andava um índio por ali.”25 Porter 
era notoriamente um inimigo tanto de Chivington como de 
Evans e contou estas coisas como se fossem rumores, mas o 
facto é que são coisas interessantes na medida em que suger-
em que Chivington e Evans não estavam a agir de acordo com 
o que a maioria das narrativas nos quer fazer parecer. 

Perto do fim da campanha para o estatuto de Estado, 
Chivington falou a uma multidão em Denver que a sua políti-
ca para com os Índios era “matar e escalpar a todos, pequenos 
e grandes; como piolhos e lêndeas.”26 Numa tentativa de se 
defender contra os seus inimigos que o acusavam de pouco 
ou nada fazer, Evans começou a publicar a sua correspondên-
cia—meses dela—no Rocky Mountain News para provar 
que tinha tentado conseguir auxílio para o Colorado.27 A 
declaração da lei marcial foi um embaraço para o Governador 
Evans e as perspectivas eram tão sombrias para o estatuto de 
Estado que no dia 2 de Setembro Evans desistiu da corrida ao 
Senado, contando ou esperando que esta sua decisão poupasse 
a medida. Mas não poupou. A 13 de Setembro de 1864, o es-
tatuto de Estado foi rotundamente derrotado, e Alan Bradford 
venceu Chivington na corrida para delegado ao Congresso.28 
Quer Chivington, quer Evans sentiram a estocada. Chiving-
ton compreendeu nesse momento que as suas posições como 
Coronel e Comandante de Distrito estavam prestes a termi-
nar, deixando-o sem qualquer cargo oficial. Evans chamou à 
sua derrota “a maior mortificação da minha vida.”29 O único 
prémio de consolação para ambos foi que a 19 de Setembro 
Evans pôde anunciar que o Terceiro Regimento estava cheio.

Mesmo isso era presente envenenado porque a calmaria 
pairava sobre as planícies. Em todo o Departamento do Kansas, 
os oficiais relatavam tranquilidade. Os Índios tinham partido das 

rotas terrestres. O último incidente de que houve conhecimento 
no Colorado aconteceu da 25 de Agosto, quando um pastor bran-
co foi atingido a tiro em Hall’s Ranch, perto do Fort Lupton.30 
Mais importante que isso, no dia anterior a se ter a informação 
de que o Terceiro Regimento estava preenchido, Evans recebeu 
um telegrama do Major Wynkoop em Fort Lyon, informando-o 
de que os Cheyennes e os Arapahos tinham feito uma abertu-
ra de paz. Disse ainda ao governador que se tinha encontrado 
com as tribos em Smoky Hill, assegurado a libertação de quatro 
prisioneiros e estava a escoltar os chefes para Denver para se 
encontrarem com ele.31 Evans ficou mortificado.

No dia seguinte, a 19 de Setembro, Chivington recebeu 
uma mensagem de Wynkoop:  “Parto amanhã para Denver 
com os chefes das Nações dos Arapaho e dos Cheyenne e 
ainda quatro prisioneiros.”32 Para Chivington, estas também 
não eram boas notícias. O seu alistamento terminava a 23 de 
Setembro, embora não fosse deixar o comando até estar ofi-
cialmente desmobilizado. A sua força militar total fora bas-
tante reduzida, abaixo dos seiscentos homens, à excepção do 
novo regimento dos cem dias, um número muito frágil para 
poder esperar ser bem sucedido. Se não conseguisse nada no 
tempo de incerteza que lhe sobrava, ficaria sem nada a não ser 
a recordação de Glorieta, um conforto insatisfatório para um 
homem tão ambicioso e egocêntrico como Chivington.

A sua resposta para as notícias de Wynkoop são dignas 
de nota. Telegrafou imediatamente para Curtis, pedindo que 
a artilharia que estava no Novo México fosse desviada para 
ele para uma campanha contra “guerreiros Índios reunidos 
a uns cento e trinta quilómetros de Fort Lyon, uma força de  
3 000 homens.”33 Chivington utilizou a carta de Wynkoop para 
os seus serviços secretos acerca da localização dos principais 
acampamentos. Escreveu então a Curtis: “Aproxima-se o In-
verno. O Terceiro Regimento está completo e os [Cheyennes e 
Arapahos] sabem que serão perseguidos e punidos pelas suas 
barbaridades e querem agora a paz.” Espero que o major-gener-
al ordene que façam a restituição total e que vão depois para a 
reserva e ali fiquem.”34 Ned Byers comentou o assunto, dizendo 
que “Se os Arapahoes e os Cheyennes não querem participar na 
guerra, a única coisa que têm de fazer é desistir e irem para as 
reservas onde serão protegidos e não molestados.”35

A 27 de Setembro, Wynkoop chegou a Denver adiantado 
do seu comando e foi ter directamente com Evans como Super-
intendente para os Assuntos Indígenas. Evans começou com 
subterfúgios. Evans disse a Wynkoop que o assunto já o tran-
scendia e que os Índios tinham de ser castigados mais para asse-
gurar a paz. Perguntou mais do que uma vez: “O que vou fazer 
com o Terceiro Regimento se fizer a paz?”  Disse a Wynkoop: 
“O Terceiro Regimento foi formado para matar Índios e matar 
Índios é o que deve fazer.”36 Mas não podia recusar-se se re-
unir-se com os chefes. No dia seguinte, o jornal News noticiava 
que Byers se tinha também reunido com Wynkoop, concluindo 

9781501810572_INT_PortVol2Sect3.indd   1329 2/4/16   3:28 PM



1330  DCA Edição Avançada

“pensamos que é sinal de prudência um compromisso com as 
tribos de acordo com os termos que elas proponham. Tiveram 
sem dúvida alguma uma grande provocação para hostilidades e 
não foram os primeiros a violar relações amigáveis.”37 A Con-
ferência de Camp Weld teve lugar essa tarde. 

Como noticiou o Black Hawk Mining Journal, “O CON-
SELHO ÍNDIO resultou nisto. O Governador Evans desviou 
a responsabilidade para o Cor. Chivington e este desviou-a 
para o Major Wynkoop.”38 O jornal News era muito mais opti-
mista. Byers escreveu: “. . . o conselho rompeu com a crença 
de que estes chefes utilizarão todo o seu poder para induzir 
as suas tribos a deporem armas, uma consumação ardente-
mente esperada.” Lembrava também os leitores de que havia 
ainda Kiowas, Comanches e Sioux e número suficiente para 
haver guerra “para satisfação dos mais ambiciosos.”39 Evans 
informou Sam Colley, o agente do Upper Arkansas Indian que 
“esta combinação alivia o gabinete dos Indígenas de os cuidar 
até que a paz seja declarada com eles. . . .”40 Contudo, dis-
sera aos chefes em Camp Weld que a primeira proclamação 
ainda estava aberta para eles. E, no seu relatório anual para 
Dole, a 15 de Outubro, expressava a sua opinião de que os 
chefes “são sinceros quando falam do seu desejo de paz, e se 
ofereceram para depor as armas ou juntar-se aos brancos na 
guerra contra as outras tribos das planícies.” Acrescentou, no 
entanto: “Uma paz antes da conquista, como é o caso, seria 
a generosidade mais cruel e a mais bárbara humanidade.”41

O General Curtis, sem realmente saber qualquer por-
menor da expedição de Wynkoop, informou Chivington a 28 
de Setembro de 1864, o dia da conferência, “Não quero a paz 
até que os Índios sofram mais. . . . Não deve haver paz sem 
minhas instruções.”42 Chivington mostrou esta mensagem a 
Wynkoop antes de o major partir para Lyon com os chefes e a 
sua escolta. Chivington encarou-a como “o cenário cinzento” 
de que necessitava; Wynkoop estava mais optimista. Quando 
Wynkoop chegou a Lyon a 8 de Outubro, encontrou duzen-
tos Índios acampados “a pouco mais de vinte quilómetros 
daqui.”43 A 10 de Outubro, o Capitão Silas Soule, confidente 
ainda que Chivington apoiava a iniciativa da paz, escreveu a 
Chivington com as notícias de que as tribos estavam a chegar 
a Fort Lyon, e Wynkoop escreveu um longo relatório a Cur-
tis pedindo-lhe instruções no dia em que voltasse. “Acho que 
se concordarmos  com alguns termos com estes Índios posso 
fazer qualquer coisa, trazendo as aldeias deles para o meu 
controlo directo e podendo responder pela sua fidelidade.”44 
Enviou a mensagem a Curtis por correio especial e com in-
struções bem precisas e cuidadosas. Curtis, que continuava 
preocupado com outros assuntos, não respondeu favoravel-
mente. Por um lado, estava furioso por Wynkoop ter deixado 
o posto no Distrito do Arkansas Superior e levado os chefes 
para reunir com Evans e Chivington no Distrito do Colorado. 
Por outro lado, os seus conhecimentos sobre o assunto eram 
ainda limitados e estava convencido que Wynkoop avaliara 
mal o seu controlo da situação. 

A sua opinião baseava-se num incidente que ocorreu a 23 
de Setembro. Depois de os chefes terem saído dos aldeamentos 
de Smoky Hill, três bandos, incluindo o povo de Black Kettle, 
War Bonnet e White Antelope mudaram-se para sudeste em 
direcção a Fort Larned, esperando passar o Inverno perto de 
Pawnee Forks, separando-se dos aldeamentos de Smoky Hill 
para aguardarem a conclusão da conferência. Infelizmente, a 
caminho encontraram uma expedição comandada pelo General 
Blunt. Uma unidade de avanço, comandada pelo Major Scott 
Anthony, teve uma pequena escaramuça com alguns guerreiros. 
Anthony atacou um pequeno acampamento e perseguiu alguns 
Cheyennes durante algumas milhas, quando outros Cheyennes 
dos aldeamentos apareceram e circundaram as tropas de Antho-
ny. Anthony refugiou-se num outeiro perto de Ash Creek, cer-
cado por várias centenas de guerreiros. Entretanto, um grupo de 
Cheyennes e Arapahos a caminho de Fort Larned encontraram 
a brigada principal de Blunt. Standing-in-the-Water cavalgou 
imediatamente em direcção a General Blunt e apertou-lhe a 
mão. Este grupo de as tropas de Blunt cavalgaram juntos até 
encontrarem Anthony cercado. Nessa altura, a situação escalou 
num ápice. Os Cheyennes e os Arapahos irromperam a galope 
e Blunt atacou em auxílio de Anthony. Blunt então perseguiu 
os guerreiros na direcção dos aldeamentos. Aguentaram Blunt 
o tempo suficiente para evacuarem os aldeamentos e lutaram 
enquanto as mulheres e as crianças se punham em fuga para o 
trilho da rectaguarda em direcção a Smoky Hill.45

Foi um incidente infeliz. Blunt ficou desnorteado com o 
comportamento dos Índios mesmo  sem saber da expedição de 
Wynkoop. Quando voltou ao quartel-general, encontrou uma 
ordem de Curtis à espera dele. “Pap” Price cruzara o Arkan-
sas para o Kansas. Blunt recebeu ordens para ir ao encontro 
deste novo desafio, enquanto Curtis arrastava o seu exército 
para combater os Confederados. Isso significou que Curtis 
teve muito pouco tempo para pensar no esforço de Wynkoop 
quando soube das notícias, enquanto o relatório de Blunt o con-
venceu de que os Índios que Blunt defrontara eram os mesmo 
bandos que Wynkoop clamava controlar (o que era verdade). 
O resultado foi que Curtis disse aos distritos fronteiriços que 
teriam de se defender sozinhos e decidiu que os Índios estavam 
a pedir paz exclusivamente porque o Inverno estava a chegar. 
Por outro lado, quando aqueles que lutaram contra Anthony e 
Blunt regressaram ao acampamento de Smoky Hill, os relatóri-
os convenceram muitos dos Cheyennes e dos Arapahos que os 
brancos não falavam a sério quando diziam querer a paz.46

Outra consequência perturbadora foi que a campanha de 
Price deu mais uma hipótese a Chivington. Não seria substi-
tuído como comandante do Distrito do Colorado e não te-
ria Curtis a espreitá-lo constantemente. A 10 de Outubro, o 
Terceiro Regimento do Colorado fez o primeiro ataque com 
sangue perto de Valley Station em South Platte. As tropas 
encontraram um pequeno acampamento cujo chefe era Big 
Wolf, um chefe Cheyenne. Private Morse Coffin contou dez 
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mortos: quatro homens, quatro mulheres e dois bebés. O Sar-
gento Henry Blake escreveu no seu diário que capturaram to-
dos os dez—cinco homens, três mulheres e duas crianças—e 
que os matou todos a tiro. Coffin escreveu: “Denunciei seri-
amente esta parte do trabalho, utilizando palavrões.”47 Chiv-
ington, no entanto, ficou extasiado. Falava em ir contra os 
acampamentos em Republican River, até em pedir armas a 
Wynkoop em Lyon no dia 16 de Outubro.

A situação continuou a desgastar as perspectivas de paz. 
A campanha Price fez com que Curtis substituísse o General 
Blunt pelo Major B. S. Henning como comandante do Distrito 
do Arkansas Superior. Três dias depois de Henning ter assum- 
ido o comando, ordenou a Scott J. Anthony que assumisse ele 
o comando de Fort Lyon e mandou Wynkoop para Larned. 
Henning, ansioso por provar o seu valor, assumiu uma posição 
de firmeza contra a conduta de Wynkoop e comunicou uma 
série de infracções em Lyon. Enquanto Wynkoop procurava 
defender-se com cartas na sua posse de oficiais de Fort Lyon 
e rancheiros da área, Anthony resolveu pôr a casa em ordem. 
Mas Henning continuou a referir-se nos seus relatórios aos 
“prisioneiros Índios Arapaho” em Lyon.48  

Quando os problemas alastraram para Overland Trail em 
Julho e Agosto de 1864, tanto Chivington como Evans foram 
criticados pelos jornais no Nebraska e em Utah por não fazer-
em mais na rota do Platte no Colorado. Em Utah, o Union Ve-
dette, um jornal editado pelo Capitão Charles Hempstead, que 
servira às ordens do General Patrick Edward Connor, agulhou 
permanentemente Chivington todo o mês de Agosto. Sugeriu 
que se ele não conseguia manter a rota do Platte aberta, o 
General Connor, que tinha conduzido o ataque no Shoshonis 
em Bear River ano ano passado, podia. Hempstead era espe-
cialmente crítico da reunião de Camp Weld, argumentando 
que a abertura dos Cheyennes e dos Arapahos deveria ter sido 
rejeitada e considerada fora de controlo. Apesar do facto de 
ele conhecer poucos detalhes acerca da situação, argumenta-
va que a abertura era um jogo familiar de defender a paz no 
Outono com planos de reabrir as hostilidades na Primavera.49

Uma das pessoas que foi atingido de forma particular-
mente dura pela guerra de Verão no Platte fora Ben Holladay. 
Tinha acabado mesmo por encerrar a Overland Stage Compa-
ny. A 3 de Outubro de 1864, o Alta California reportou que 
mais de 70 000 cartas e 180 sacos com jornais da parte leste dos 
Estados Unidos tinham sido enviadas para leste, despachadas 
para sul para o Istmo do Panamá e transportadas em direcção 
ao lado do Pacífico e embarcadas a norte de San Francisco para 
serem entregues no Utah, Colorado e Dakota. Em meados de 
Outubro, Holladay telegrafou ao Secretário da Guerra Stanton 
para incitando uma campanha de Inverno sob o comando do 
General Connor, que esmagara os Shoshoni em Bear River, em 
Janeiro de 1863.50 Isto resultou numa ordem do General Henry 
Halleck para Connor verdadeiramente notável, ordenando-lhe 

que protegesse a Overland Route desde Salt Lake City até 
Fort Kearney “sem pensar nas linhas departamentais.” Halleck 
disse a Connor que a sua ordem não alterava a estrutura de 
comando e que em operações conjuntas seria o comandante 
de patente mais alta a comandar.51 Isso originou um telegrama 
para Chivington a 22 de Outubro, perguntando “Podemos fazer 
uma guerra contra os Índios este Inverno?” Connor fez mais, 
perguntou concretamente se Chivington apoiaria a campanha, 
fornecendo tropas e cereais para os cavalos.52

Chivington telegrafou imediatamente a Curtis a 26 de 
Outubro perguntando se as linhas departamentais tinham sido 
alteradas e se devia autorizar Connor a dar instruções no seu 
distrito.53 Nessa altura, Curtis estava a lutar contra os Confeder-
ados de Price, por isso não respondeu imediatamente. Chiving-
ton começou também a movimentar as suas tropas mais para 
sul, depois de o Coronel Shoup ter comunicado que os seus bat-
edores tinham descoberto sinais na direcção do Republican.54 
Os ‘Thirdsters’ andavam a resmungar por causa do mau tempo 
e da inactividade. A 3 de Novembro, chegaram ordens a Camp 
Elbert a na Bijou Basin a sudeste de Denver para se prepararem 
para o serviço activo. O mau tempo atrasou o processo, mas a 
14 de Novembro, cinco das seis companhias em Camp Elbert 
atravessaram a caminho do Arkansas.55

Chivington já andava em manobras. Connor partira de 
Denver com duas companhias de cavalaria e Ben Holladay 
imediatamente depois de telegrafar a Chivington no dia 22 
de Outubro. A 24 de Outubro, John Evans telegrafou a Con-
nor: “[S]atisfeito por estar a vir. . . . Traga todos os homens 
que puder, depois persiga-os, mate-os e destrua-os.”56 Evans 
podia perceber que o apoio anterior de Otis para um plano 
de manter a rota de Platte aberta daria resultados. O Rocky 
Mountain News quase se babava com a perspectiva de Con-
nor tomar o comando. Denver preparava-se para a chegada do 
Connor como se ele fosse o salvador. Contudo, fortes nevões 
forçaram-no a deixar a escolta em Fort Bridger e continuar 
para Denver por carruagem com Holladay.

Connor chegou a Denver a 14 de Novembro, no próprio 
dia em que as tropas do Terceiro Regimento em  Camp El-
bert foram para sul em direcção ao Arkansas. Foi recebido 
entusiasticamente. A banda do Primeiro Regimento do Colo-
rado Regiment saudou-as na Planter’s House com Chivington 
e uma “grande assembleia” de cidadãos que as aguardavam. 
No dia seguinte, o News observava que “O Colorado aprecia-
rá a missão de [Connor]. Ele vem até aqui para olhar para o 
campo e ajuizar da viabilidade de punir os Índios na Over-
land Route.” Foi descrito como “um lutador e um senhor e um 
verdadeiro soldado.” Era um homem “mesmo adequado ao 
génio deste Oeste.” Concluía: “Congratulamos o Colorado na 
ascensão de um oficial tão extraordinário para a nossa secção 
do oeste da pradaria.”57
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Evans encontrou-se com Connor a 15 de Novembro. Foi 
um encontro cordial e o governador encorajou, sem dúvida, 
uma campanha. Mas o assunto de Connor era com Chiving-
ton. Evans pedira autorização para visitar Washington a 18 de 
Outubro, mas quando não recebeu resposta do Secretário de 
Estado William H. Seward, decidiu fazer a viagem de qualquer 
maneira. Os particulares de qualquer campanha eram assunto 
militar. A 16 de Novembro, o Governador Evans partiu de car-
ruagem para o Leste. Escreveu mais tarde: “Não tive qualquer 
intimação quanto à direcção em que a campanha contra os Ín-
dios hostis se ia fazer ou contra que grupos deveria ser feita, 
quando parti do território no último Outono. . . .”58

Só a 19 de Novembro, o News disse: “Se uma campanha 
de inverno foi considerada de todo possível, o General orga-
nizará uma expedição com esse fim e a seu tempo voltará a 
Denver e comandará pessoalmente.”   Era isto que Chivington 
temia. Ao contrário de Evans, era brusco e nada cooperante 
com o “herói” de Bear River. Disse a Connor que tinha os 
seus próprios planos e se recusava a participar na campanha 
que Connor estava a preparar. Um dia depois de Evans partir, 
17 de Novembro, Chivington recusou o pedido de ajuda do 
General. A 20 de Novembro, ele e o seu pessoal deixaram 
Denver com uma batalhão do Primeiro Regimento de Cava-
laria do Colorado para se juntarem aos ‘Thirdsters’ que a se 
reuniam no Arkansas sob ordens do seu comandante regimen-
tal, o Coronel George L. Shoup.59  

Foi um Connor zangado que informou Halleck de Den-
ver no dia 21 de Novembro, queixando-se dos comandantes 
distritais (só conhecera um) que “parecem ser da opinião de 
que não podem poupar tropas numa Campanha de Inverno.  
. . .” Disse que não podia tentar uma expedição sem mais au-
toridade, acrescentando: “Qualquer expedição que provavel-
mente não resultasse na sua perseguição seria produtiva de 
mal mais do que de bem.”  Expressou esperança de que “pos-
sa haver um verdadeiro golpe a tempo para evitar novas atro-
cidades que possam ser antecipadas no próximo verão.”60

Connor estava céptico com a expedição de Chivington e a 
sua análise da situação no Colorado era perspicaz. O Capitão 
Hempstead explicou no Union Vedette:

Em Denver não há tropas estacionadas, excepto um 
destacamento para a guarda militar. O 1o Regimento do 
Colorado está consideravelmente espalhado, mas está a 
ser reunido para ser posto fora de serviço, quando o prazo 
de alistamento da maioria tiver expirado. O 2o Regimento 
do Colorado está a prestar serviço no Missouri e o 3º (os 
homens dos cem dias) estão acampados na Bijou Basin 
e prestes a começar uma caça aos Índios. Como o tempo 
de serviço terminará a 20 de Dezembro, têm muito pou-
co tempo para ganhar glória ou fazer algo que acabe com 

aquele bando de selvagens. O Cor. Chivington, o Coman-
dante Dist. começou um dia ou dois antes para comandar 
a expedição.61

A 23 de Novembro, o Governador Evans telegrafou ao 
General Curtis desde Atchison, Kansas, perguntando se se po-
diam encontrar em Leavenworth. Curtis respondeu “a qualquer 
hora.”  A 24 de Novembro, encontraram-se e produziram uma 
quantidade notável de documentação. Antes de mais Curtis es-
creveu uma carta que incitava Evans—à luz das condições e da 
possibilidade de uma “campanha de Inverno de [Connor] con-
tra os transgressores”—para pressionar Washington para 2 000 
soldados de cavalaria (1 000 para o Platte e outros 1 000 para 
o Arkansas) com equipamentos e roupa para o Inverno. Inci-
tou ainda Evans a argumentar que as Overland Routes eram as 
“linhas de base certas” para as operações. Os dois homens es-
tavam optimistas sobre o sucesso por causa da carta de Lincoln 
em Setembro para Curtis sobre a importância da rota do Platte. 
Depois, Evans telegrafou ao Secretário da Guerra Stanton so-
bre a importância de uma campanha de Inverno. Curtis tam-
bém pressionou Stanton a apoiar “a visão expressa pelo Gov. 
Evans.”  Estas mensagens foram endossadas, a primeira por 
William Palmer Dole, o Comissário dos Assuntos Indígenas, 
e a segunda por John Palmer Usher, o secretário do interior. 
Resumindo, Evans e Curtis tinham concebido uma campanha 
de Inverno só deles, que podia ser coordenada com a expedição 
esperada de Connor.62

Chivington, estava por agora fora da jogada. A 24 de No-
vembro, informou Curtis que “os Índios atacaram dois combo-
ios abaixo de Fort Lyons. Mataram 4 homens, desviaram 200 
cabeças de gado, vamos limpá-los se possível dentro de pou-
co dias.”63 Ninguém voltou a mencionar este incidente, o que 
sugere que foi um estratagema para justificar a sua localização. 
Toda a gente falava de campanhas de inverno contra as tribos. 
Chivington perseguia um caminho ardiloso só seu e assim jus-
tificava a sua decisão de deixar o seu próprio distrito usando 
relatórios de ataques no Arkansas. Mesmo Evans, nesta altura, 
tinha desistido de Chivington. Tinha contado que Chivington 
cooperasse com Connor e apoiasse uma expedição de grande 
monta. Qualquer coisa menos que isso não serviria os propósi- 
tos de Evans. O plano que Evans e Curtis estavam a propor 
demoraria semanas, se não meses, a montar. Uma campanha de 
maior envergadura utilizando tropas do Kansas, Nebraska e do 
Colorado, em coordenação com os homens de Connor vindos 
do oeste, era um grande plano para abrir as Overland Routes e 
limpá-las da resistência índia. Nem Evans nem Curtis conhe-
ciam o plano de Chivington, já posto em prática. Evans nunca 
vacilou em apoiar essa possível campanha. 

Extraordinariamente, Evans informou Stanton que “uma 
parte das tribos dos Arapahoes e dos Cheyenne querem a paz 
e foram a Fort Lyon sob um armistício ou qualquer outro 
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arranjo com o Maj Wynkoop.”64 Mais tarde, depois de sair de 
Leavenworth, Evans confessou ao editor do jornal Northwest-
ern Christian Advocate em Chicago que todos os Índios no 
Colorado eram hostis excepto aproximadamente seiscentos 
perto de Fort Lyon.65

A situação em Fort Lyon tinha mudado menos do que se 
poderia ter esperado com a mudança de comando ali. A con-
veniência dirigiu o curso do Major Anthony. A 16 de Novem-
bro, muito depois de Anthony ter dito aos chefes para irem 
para Sand Creek, disse a Curtis: “Estou satisfeito que todos 
os Arapahoes e Cheyennes que visitaram este posto desejem a 
paz.” Disse que lhes tinha dito que ele não poderia fazer a paz 
até Curtis o ter autorizado. E acrescentou: “A minha intenção 
é deixar o assunto adormecido até que as tropas possam ser 
enviadas para tomar o campo contra todas as tribos.”66 A 25 
de Novembro, disse ao Major Henning que os Arapahos e os 
Cheyennes perguntavam regularmente notícias do quartel-gen-
eral. E ele dava a sua opinião. “E, no entanto, se eu tivesse 1 
000 homens aqui para o campo iria, depois de ter protegido 
alguns Índios que sempre se mostraram amigos . . . contra o 
principal bando de Cheyennes e de Sioux e tentaria recuper-
ar o gado roubado e castigá-los pelo que fizeram.”67 Contudo, 
os responsáveis, tanto militares como civis, de cima abaixo se 
referiram sempre aos povos de Sand Creek como prisioneiros. 
Mesmo Evans, no seu relatório anual de 15 de Outubro, comu-
nicou a Dole que os Arapahos se tinham “rendido.”68  

Anthony pouca ajuda obteve. Henning esperou por 
Curtis, mas a 20 de Novembro, disse a Anthony: “O que 
você arranjou com os Arapahoes, chamando-lhes pri-
sioneiros, responderá sem dúvida pro eles, mas eu não 
teria mais esses prisioneiros e você deve mantê-los bem 
afastados do Posto.” Henning disse que achava que não 
se obteria paz definitiva até que as tribos tivessem sido 
subjugadas, mas disse que “não via que você pudesse faz-
er outra coisa diferente com eles [os Arapahos].”69 A 2 
de Dezembro, depois de Sand Creek, mas antes que ele o 
soubesse, Curtis disse finalmente a Henning que “estava 
absolutamente indeciso e inseguro sobre o que poderia ser 
feito com aqueles prisioneiros Índios.”70 

A 28 de Novembro, um dia antes de Sand Creek, Curtis 
falou da situação ao General Carleton “Insistem na paz ou sac-
rifício absoluto, conforme eu prefira. Claro que terão de ser 
recebidos, mas ficam algumas destas tribos e todos os Kiowas 
e eu propus uma campanha de inverno para benefício deles.”71 
A 5 de Dezembro de 1864, Curtis chegou a sugerir que os Ín-
dios em Lyon “fossem localizados num ponto mais conveni-
ente para os alimentar.”72 O que fica claro de toda esta corre-
spondência é que a partir do momento em que os chefes deles 

deixaram Denver, os Cheyennes e os Arapahos no Fort Lyon, e 
depois em Sand Creek, eram considerados prisioneiros. 

Chivington chegou a Boone’s Ranch a 23 de Novembro 
de 1864 e preparava-se para continuar para leste, Arkansas 
fora em direcção a Fort Lyon. Só uma vitória ao estilo de 
“Bear River” poderia agora salvar o seu futuro. Depositava 
as suas esperanças no Terceiro Regimento do Colorado, cujo 
serviço dos cem dias foi prontamente utilizado, e nos bandos 
de Cheyennes e Arapahos que ele sabia andavam nas proxi-
midades de Fort Lyon em resposta às promessas que ele lhes 
fizera em Camp Weld. 

Quando Chivington assumiu o comando do Terceiro Reg-
imento do Colorado em Boonesville, um oficial comunicou 
que “a grande insatisfação foi geral.”73 Chivington continuou 
para leste no maior segredo na direcção de Fort Lyon, parando 
todo o tráfego na direcção do leste que pudesse avisar os Chey-
ennes e os Arapahos ou Fort Lyon. A 27 de Novembro, enviou 
pequenos grupos aos ranchos de John Prowers e de William 
Bent, que tinham ambos parentes Cheyenne, para evitar que 
tanto um como o outro avisassem os Cheyennes.74 Em Spring 
Bottom nessa noite, um civil escutou os oficiais de Chiving-
ton a discutir escalpes, e jurou mais tarde que Chivington lhes 
dissera: “Well, I long to be wading in gore.” (‘anseio por um 
banho sangue’).75 No dia seguinte, as tropas de Chivington en-
contraram uma patrulha de Fort Lyon comandada pelo Capitão 
Soule. A surpresa inicial de Soule ao ver o seu comandante 
depressa mudou para apreensão quando Chivington começou 
a fazer perguntas sobre os Índios nas proximidades. O tipo de 
conversa e o cuidado que Chivington teve para manter a patrul-
ha de Soule sob seu comando convenceram Soule de que os Ín-
dios acampados em Sand Creek eram o alvo do comandante.76

O que mais surpreendeu Chivington foi a resistência que 
encontrou á ideia entre os oficiais de Fort Lyon. Soule expres-
sava os seus receios aos outros oficiais tão energicamente que 
recebeu ordem de se manter afastado de Chivington. No entan-
to, vários outros oficiais protestaram vão veementemente que 
Chivington os ameaçou com ordem de prisão, gritando “Mal-
dito seja todo aquele que simpatiza com Índios!”77 Também 
presente em Fort Lyon estavam Samuel Colley, o agente Índio, 
que juntou os seus protestos, e o Tenente Coronel Tappan, o 
inimigo figadal de Chivington do Primeiro Regimento do Col-
orado, que estava de regresso de uma viagem a Washington. 
Observava o que se passava de perto, mas em silêncio.78

No entanto, quando a coluna de Chivington saiu na noi-
te de 28 de Novembro de 1864, o Batalhão de Lyon fazia 
parte dela.79 Anthony disse aos seus oficiais que a intenção 
de Chivington era atacar no coração da resistência nativa em 
Smoky Hill. Disse-lhes que o objectivo de ir contra Sand 
Creek era rodear o acampamento, poupar Black Kettle e os 
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outros “amistosos”, recuperar o gado roubado e matar todos 
os “raiders” que encontrassem.80 Claro que não foi isso que 
aconteceu. Aliás, esse nunca foi o plano verdadeiro. 

A coluna de Chivington com 675 homens devia marchar 
para norte, a partir de Fort Lyon, e depois virando para nord-
este, continuar pela noite fria e clara até, perto do amanhecer, 
atacar o Great South Bend de Sand Creek. Um comboio com 
mantimentos e com 115 vagões corria numa direcção diferente, 
marchando para nordeste de Fort Lyon para o entroncamento 
de Rush Creek e Sand Creek, muito abaixo de South Bend. A 
noite estava fria de enregelar, cheia de estrelas e clara. À pri-
meira luz da manhã, as tropas receberam ordem de avançar a 
galope, fazendo com que alguns dos homens gritassem uns aos 
outros de que isto era uma maneira levada do diabo de apan-
har de surpresa um acampamento índio. Cavalgaram quase três 
quilómetros, cerrando fileiras, e depois, quando tiveram ordem 
de comando, puxaram desenfreadamente as rédeas.81

Diante deles, o Coronel Chivington, inconfundível devido 
ao seu tamanho, com os seus oficiais e batedores, percorreram 
ao longe com olhar atento do cimo dos penhascos quando estes 
começavam a descer até ao nível da bacia do riacho. À distância, 
as cabanas dos Cheyennes e dos Arapahos abraçavam a margem 
norte de Sand Creek, brancas como manchas de neve na luz ténue 
da alvorada. A coluna espalhou-se, ainda incapaz de ver os acam- 
pamentos por causa dos penhascos a oeste. Da posição onde es-
tavam, as tropas avançadas podiam ver que o acampamento já 
estava desperto. O fumo subia das primeiras lareiras acesas.82  

Mulheres, com as tarefas da manhã interrompidas pelo ruí-
do da coluna em movimento, inicialmente sem saberem se seria 
uma manada de búfalos ou soldados brancos, deram o alarme 
e homens, mulheres e crianças começaram a sair aos trambol-
hões das cabanas, na maior confusão. Não havia sentinelas. As 
manadas de cavalos acima e abaixo dos acampamentos não 
tinham ficado perto da aldeia como aconteceria se os índios 
esperassem um ataque. Kingfisher, um jovem Cheyenne que 
se levantara cedo para ver os cavalos, viu soldados a afastá-los 
pelos penhascos a sul do acampamento. Encontrou Little Bear, 
que estava nos penhascos para levar os seus próprios cavalos 
para mais perto da aldeia. Kingfisher contou-lhe o que vira e 
Little Bear pôde então ver a longa linha de tropas posicionadas 
a sudeste da aldeia e cavalgou rapidamente de volta ao acam-
pamento para dar o alarme.83 Outros jovens índios procuraram 
alcançar os cavalos ao primeiro alarme, enquanto a maioria das 
pessoas ainda estava em estado de confusão e de choque sobre 
o que estaria a acontecer. Standing-in-the-Water, White Ante-
lope, War Bonnet e Lone Bear, foram para o extremo leste da 
aldeia e esforçaram-se por ver o que se estava a passar.

Black Kettle, o pacificador Cheyenne, tentou acalmar o 
seu povo. Ainda um crente, apelou a todos para não terem 
medo, que os soldados não lhes fariam mal. Muitos escu-
taram-no, reunindo-se em torno dele à medida que os mil-
itares se aproximavam, observando enquanto ele erguia a 

bandeira americana sobre a sua cabana com uma bandeira 
branca por baixo, esperando estar certo. Alguns dos muito 
poucos homens que ali estavam, estavam a gritar uns com os 
outros, apanhando as armas e apressando as mulheres e cri-
anças para subirem do lado do riacho e fugirem do avanço 
dos soldados. Mas o maior problema foi que, confusos com 
as circunstâncias, os Cheyennes e os Arapahos demoraram 
demasiado tempo nesta incerteza, praticamente inertes procu-
rando acreditar nas promessas agora claramente quebradas, 
até que os soldados abriram fogo.

Depois de Chivington ter dados as suas instruções inici-
ais aos comandantes do batalhão acerca do ataque, dirigiu-se 
às tropas dizendo: “Não vos direi a quem matar hoje, mas 
lembrem-se das nossas mulheres e crianças assassinadas 
cujo sangue satura as areias do Platte!”84 Naquele momen-
to, os oficiais do batalhão Lyon entenderam que a intenção 
de Chivington nunca fora poupar ninguém. Então, os dois 
batalhões do Primeiro Regimento moveu-se em direcção da 
aldeia a pouco mais que um quilómetro, enquanto o Terceiro 
Regimento avançou ao longo dos penhascos a sul do riacho 
para cortar as manadas de cavalos. Quando o Primeiro Reg-
imento avançava para o vale, o batalhão do Capitão Luther 
Wilson atravessou diante do batalhão de Lyon de Anthony 
e dirigiu-se para noroeste a galope, para cortar o avanço 
possível dos cavalos para norte da aldeia. O batalhão de 
Anthony ia a meio-galope ordenadamente em direcção aos 
acampamentos, disciplinado e estranhamento em silêncio, 
mesmo o seu comandante, o rabugento Major Anthony ju-
rando que não “ia ser ele a abrir o baile.”85

Enquanto os jovens índios trepou do cimo dos penhas-
cos para tentar chegar aos cavalos, viram soldados também 
ali, uma companhia do Terceiro Regimento correndo ao lon-
go dos penhascos para separar os cavalos e não os deixar ir 
para o lado da aldeia. Quando voltaram para trás, os jovens 
puderam ver as tropas de Wilson correndo em diagonal entre 
o acampamento e os cavalos do lado norte e depois virando 
abruptamente em direcção às cabanas.86 Foram os primeiros 
a abrir fogo. Por detrás do Major Anthony, quase todo o Ter-
ceiro Regimento impulsionava para diante, receando ficar 
fora do ataque. As companhias de Soule e de Cramer ficaram 
logo sob fogo na rectaguarda e rumaram para a esquerda su- 
bindo a margem sul entre o riacho e os penhascos para saírem 
do caminho do Terceiro Regimento. Nessa altura, alguns dos 
‘Thirdsters’ nos penhascos estavam a virar em direcção ao 
acampamento e a criar um fogo cruzado na aldeia.87

Chivington e os seus homens seguiam com a artilharia 
pouco atrás das tropas de Anthony. Agora, os morteiros da 
montanha da brigada do Primeiro Regimento do Colorado 
disparava balas que explodiam muito por cima das cabanas 
(provavelmente tendo sido feitas para isso), seguidas de um 
segundo fogo cerrado do Terceiro Regimento que gritava 
para o extremo inferior da aldeia. Fragmentos de ferro incan-
descente rasgava as peles das cabanas e as pessoas começaram 
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a fugir. Black Kettle pasmava incrédulo com o que se estava 
a passar, virando-se depois para seguir o seu povo em fuga 
aldeia fora em direcção ao leito do riacho. A seu lado, a sua 
mulher Medicine Woman Later caíu de uma bala de um sol-
dado. Pensando que estava morta, apressou-se e continuou, 
gritando instruções e dando coragem ao povo. Na areia macia 
do leito do riacho, era difícil correr.88 

Old White Antelope, traído demasiadas vezes, mes-
mo agora se recusava a fugir em debandada. Correu em di-
recção aos militares acenando com as mãos e gritando alto 
em inglês “Parem!  Parem!”  Quando as balas das espin- 
gardas começaram a levantar a poeira à sua volta, ele parou e 
começou a cantar:

Nada vive muito tempo.
Só a terra e as montanhas . . .

Uma bala de espingarda atingiu-o enquanto ele estava ali 
de pé. E depois outra. Deu um passo para trás para o fundo 
do riacho, morto.89 Também morto nos primeiros momentos do 
ataque foram Standing-in-the-Water e War Bonnet, com quem 
Lean Bear tinha ido a Washington um ano antes, morto às mãos 
dos soldados que eles pensaram que os iam proteger. Lone Bear 
(One Eye) caíu, tentando parar a batalha. Três homens brancos 
que negociavam na aldeia—um comerciante, o intérprete da 
agência e um soldado de Fort Lyon—tentaram parar o ataque, 
mas foram afastados sob fogo para a cabana de War Bonnet.90 

Começara um dia de matança. 

Apesar de alguns guerreiros Cheyenne e Arapaho lutar-
em ferozmente, não se tratava de uma batalha. O número de 
homens em idade de lutar que existia na aldeia era limitado 
e, sem os cavalos, não estavam em posição de se defenderem. 
Vinte a trinta homens comandados por Big Head ofereciam a 
única resistência organizada do dia, tentando antes de mais che-
gar às manadas de cavalos e depois inverter a movimentação 
das tropas no flanco esquerdo. Quase todos foram mortos de- 
vido ao número estrondoso dos atacantes. Outro pequeno gru-
po de guerreiros montados a cavalo, entre eles Howling Wolf, 
lutavam com ‘Thirdsters’ a noroeste do acampamento e de-
pois bateram em retirada para proteger as pessoas que fugiam. 
Durante quase todo o tempo, os homens que estavam a lutar 
combatiam a pé para protegerem as mulheres, crianças e os 
velhos que fugiam, abrindo à pressa poços no areal ou tentando 
defender outros mais ao fundo na pradaria desprotegida.91 Os 
piores combates estavam a acontecer nos areais. A matança es-
palhou-se ao longo de quilómetros antes de o dia terminar, mas, 
excepto os dois batalhões do Primeiro Regimento de Cavalaria 
do Colorado, quase todas as tropas—o inexperiente Terceiro 
Regimento—mais pareciam uma ralé amotinada do que um co-
mando militar. Como disse um deles “tinham-se atirado para o 
acampamento como muitos tipos loucos.”92

Little Bear recordou: “As pessoas estavam todas a correr 
riacho acima; os soldados estavam sentados nos seus cavalos, 
alinhados em ambas as margens e a disparar para os acampa-
mentos, mas depressa viram que as cabanas estavam agora 
praticamente vazias, por isso começaram a avançar rio aci-
ma, disparando sobre as pessoas em fuga.”93 Foi então que as 
pessoas começaram a esconder-se no leito do riacho, cavan-
do e criando poços. A matança foi pesada, mas a defesa era 
suficientemente forte para que os ‘Thirdsters’ não fizessem 
um ataque concentrado. Mais tarde, os morteiros do Terceiro 
Regimento foram trazidos e disparados na direcção dos poços 
até terem ficado sem munições e os militares partiram do 
princípio de que a chacina terminara. Na realidade, um núme-
ro surpreendente sobreviveu às balas.94 A maioria do Terceiro 
Regimento estava nessa altura disperso, Irving Howbert re-
cordando “depois disso lutamos em pequenos grupos onde 
achávamos que seria melhor para o trabalho ficar bem feito.”95

Algumas das mulheres tentaram render-se. Como Robert 
Bent testemunhou mais tarde: “Vi cinco squaws debaixo de 
um abrigo, abrigadas. Quando os militares chegaram junto 
delas, saíram cá para fora e mostraram-se para que os sol-
dados soubessem que eram squaws e imploraram clemência, 
mas os soldados mataram-nas a todas.”96 Numa outra parte 
do campo, uma criança tão pequena que mal andava ainda 
gatinhou pelo areal. Major Anthony disse: “Vejo um homem 
a descer do cavalo . . . e pegou na espingarda e disparou—
não acertou no bebé. Outro homem veio e disse: ‘Deixe ver 
se acerto no filho da mãe; eu consigo apanhá-lo.’ Desceu do 
cavalo, ajoelhou-se e disparou sobre o bebé, mas falhou. Um 
terceiro homem chegou e fez uma observação semelhante, e 
disparou e o pequeno ser caíu.”97

A matança continuou durante a tarde. “Nunca vi tanta 
bravura junta mostrada por um punhado de gente à face da 
terra como a destes índios.” Disse um dos oficiais. “Dispar-
aram sobre toda a companhia isoladamente, determinados a 
matar alguém antes de eles próprios serem mortos. . . . Nós, 
é claro, não fizemos prisioneiros.”98 A maioria dos soldados 
acabou por perder o interesse ou ficou sem munições e vi-
raram a atenção para a pilhagem e mutilação dos mortos. 
Quando dois membros do Terceiro Regimento trouxera, uma 
mulher e uma criança, o comandante deles disse-lhes: “Não 
queremos prisioneiros.” A mulher voltou as costas aos solda-
dos e ela e a criança foram abatidas.99 Outro oficial “disparou 
e matou três mulheres e cinco crianças, depois de ter tirado o 
escalpe às mulheres.”100  

Os escalpes e mais mutilações dos mortos continuaram. 
Os soldados cortaram orelhas e dedos e os genitais tanto de 
homens como de mulheres. Uma mulher grávida foi esventra-
da e o nascituro cortado do ventre. O corpo de White Antelope 
foi extensivamente mutilado. Foi escalpado várias vezes, cor-
taram-lhes as orelhas e o escroto cortado para fazer uma bolsa 
para tabaco. Homens e mulheres que fingiram estar mortos ou 
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estavam no chão feridos tentaram defender-se quando os que 
tiravam os escalpes vieram, mas não puderam. Ao anoitecer, 
alguns Cheyennes e Arapahos que se tinham escondido no ar-
eal ou noutros sítios saíram e começaram a seguir o caminho 
para norte, em direcção a Smoky Hill.101

A coisa mais notável do dia foi que tantos dos Cheyennes 
e dos Arapahos escaparam; quase dois terços do acampamen-
to conseguiram sobreviver apesar do assalto e da fuga num 
tempo frio de arrepiar, meio vestidos e praticamente desar-
mados.102 Uma força disciplinada poderia ter causado muito 
mais baixas. Vários soldados foram mortos por disparos de 
brancos. Outros foram apanhados longe dos outros soldados 
e foram mortos. Mas nessa noite, o Coronel Chivington escre-
veu o seu primeiro relatório para se regozijar de terem morto 
“entre novecentos a um milhar de guerreiros.”103 

No dia seguinte, as atrocidades continuaram. Um oficial, 
coleccionando troféus, encontrou um bebé ainda vivo e re-
bentou soprando os seus miolos.104 Algumas das piores atro-
cidades aconteceram nesse dia. À tarde, Jack Smith, o filho 
meio Cheyenne de John Smith, foi assassinado por soldados, 
que depois arrastaram o seu corpo pelo campo de batalha.105 A 
vida de Charles Bent fora poupada apenas porque o Capitão 
Silas Soule levou o Charlie consigo quando foi mandado 
para o comboio a sul do comando para mais mantimentos.106 
Os militares dormiram no campo mais uma noite, e quando 
quando finalmente abalaram na manhã seguinte, um pequeno 
grupo de mulheres e crianças foram deixadas para trás e mor-
tas pelos soldados da rectaguarda.107

Era então um comando seriamente dividido. As compan-
hias de Silas Soule e de Joseph Cramer tinham-se recusado a 
participar na luta. Um dos homens da companhia do Primeiro 
Regimento sob as ordens do Tenente Baldwin disse posterior-
mente que o seu gripo estava tão furioso que estavam prontos 
a dar cabo dos ‘Thirdsters’ por causa do que tinha acontecido. 
Disse até que ficou admirado de Chivington ter sobrevivido 
à batalha por causa dos ânimos contra ele.108 Mesmo alguns 
membros do Terceiro Regimento estavam chocados pelo que 
tinha acontecido: um homem, pelo menos, simplesmente se 
recusou a continuar a tomar parte.109 Os únicos prisionei-
ros foram as esposas dos comerciantes brancos John Smith 
e Charlie Windsor em Fort Lyon, duas jovens Cheyenne, e 
um rapaz Arapaho, que foram mais tarde exibidos em Denver 
como troféus. Algumas outras crianças poderão ter sobrevivi-
do; reminiscências posteriores disseram que pequenos grupos 
ou indivíduos tinham levado com eles crianças como pri-
sioneiros e se tinham recusado a matá-las. Foram levados sem 
que ninguém visse, mas não foram levados para Denver.110

O Coronel Chivington prometera uma extensa campanha, 
nas depois de Sand Creek voltou para sudeste, longe da con-
centração de Cheyennes e de Arapahos, ostensivamente em 

perseguição de Arapahos de Littl Raven na parte inferior do 
Arkansas. Isso também enfureceu as tropas do Lyon Battalion, 
entre eles o Major Anthony. Cinco dias depois sem ver um único 
Arapaho, Chivington deu por terminada a sua expedição. Ex-
traordinariamente, Chivington apressou-se à frente da coluna, 
como fizera no Novo México, pausando brevemente em Fort 
Lyon onde se gabou e se comparou a Harney e a Connor, partin-
do depois rapidamente por carruagem para Denver, deixando 
que o Coronel George Shoup levasse o Terceiro Regimento. O 
Terceiro Regimento, sobrecarregado com a pilhagem, seguiu.111  

Em Fort Lyon, os oficiais do Primeiro Regimento con-
tinuavam furiosos com o que tinha acontecido. E nas aldeias 
dos Cheyennes e dos Arapahos em Smoky Hill a ira aumentou 
quando os sobreviventes contaram as suas histórias do que 
tinha acontecido em Sand Creek. Haviam perdido ali cerca de 
230 pessoas, mas entre dois terços e três quartos deles eram 
mulheres e crianças. Treze chefes do conselho e quatro chefes 
de soldados dos Cheyennes estavam também entre os mortos. 
Left Hand, a grande voz para a paz entre os Arapahos, foi feri-
do mortalmente e acabou por morrer em Smoky Hill. Bosse 
e Heap of Buffalos, que tinham estado no encontro de Camp 
Weld, foram mortos. Quase duzentos homens, mulheres e cri-
anças ficaram feridas.112 Embora uma maioria dos pessoas das 
aldeias escapassem, foi um golpe devastador. O acampamen-
to era o acampamento de um chefe, um caso teste da intenção 
dos brancos. Agora as tribos tinham a resposta.
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“Entre os feitos de armas na guerra com os Índios, a re-
cente campanha dos nossos Voluntários do Colorado ficará 
na história com poucos rivais, e nenhum deles ultrapassará 
os resultados finais,” proclamou o Denver Rocky Mountain 
News quando os primeiros relatórios da campanha de Sand 
Creek chegaram a Denver nos inícios de Dezembro de 1864.1 
O Central City Miners’s Register acrescentou ainda: “O bom 
trabalho começou e esperamos que não as poupem nem deem 
descanso aos selvagens até pelo menos quatro mil deles terem 
sido liquidados. A verdadeira política é não lhes dar tréguas, 
mas matar home e mulher, velho ou novo, que não fique nin-
guém para contar a história.”2 E mesmo o Black Hawk Mining 
Journal, que tinha sido crítico tanto de Chivington como de 
Evans, declarou: “É impossível exagerar o valor destes acon-
tecimentos para o Colorado. É o madrugar de uma nova era, 
na verdade, o nascer de um novo sol para o Território.”3 

Era este o assunto reflectido nos relatórios do comandante 
da expedição, Coronel John Milton Chivington, e seus subalter-
nos, que se viam apenas e simplesmente como heróis. Chiving-
ton chamou ao assunto de Sand Creek “a batalha mais sangren-
ta e difícil de travar com os Índios que jamais aconteceu nestas 
planícies.”4 No espírito do momento, o Capitão Theodore G. 
Cree, um oficial do Terceiro Regimento do Colorado, exultou 
com o facto de os homens do Terceiro Regimento de Voluntári-
os do Colorado “terem ganho para si mesmos um nome que 
será para sempre recordado.”5 Não conseguia na altura imagi-
nar a ironia das suas palavras. Nesse momento, celebrava, e os 
cidadãos do Colorado—a maioria deles—celebravam também.

Chivington conseguira os seus propósitos e agora tencio-
nava tirar disso o máximo proveito. Mas o seu plano estava 
já em perigo. Os primeiros despachos acerca de Sand Creek 
chegaram a Denver a 7 de Dezembro, no mesmo dia em que 
Chivington terminou a “sua expedição”. Dois dias depois, 
Stephen Selwyn Harding, o Juiz Presidente do Colorado, re-
digiu uma carta para John W. Wright, um ex-agente do Gabi-
nete dos Indígenas e amigo de John Palmer Usher, Secretário 
do Interior, declarando que recebera provas que iriam provar 
que o ataque de Sand Creek “sobre os selvagens indefesos 
foi um dos episódios mais monstruosos da história.”6 Obvia-
mente, os despachos oficiais não foram os únicos relatórios a 
chegar rapidamente a Denver. 

O Juiz Harding gozara de uma reputação decente no Col-
orado desde Agosto de 1864, quando os tribunais, forçados a 
decidir disputas jurisdicionais em casos criminais, reabrira a 
questão do título de propriedade das terras índias, declarando 

que todas as terras e a oeste de South Platte fosse legalmente 
terras dos Índios. As decisões dos tribunais fizeram dele um 
alvo do movimento estatuto de Estado, que reclamava que as 
decisões eram politicamente motivadas. As decisões dos tribu-
nais foram mesmo culpadas por terem provocado a guerra de 
verão com os Índios. 

A pessoa que contactou Harding a propósito de Sand 
Creek nunca foi identificada, mas a troca de correspondên-
cia sugere que terá sido um dos civis interessados em Fort 
Lyon. Harding conhecia Samuel Colley, o agente Índio para 
os Cheyennes e os Arapahoes, e Dexter Colley, assim como 
o filho do agente, que tinha negócios em Fort Lyon com John 
Smith. Todos eles tinham deixado bem claro que fariam tudo 
o que estivesse ao seu alcance para derrubar Chivington por 
aquilo que ele fizera.

Colley era próximo do comissário para os assuntos Indíge-
nas, William Palmer Dole, e tratou de o pôr ao corrente de Sand 
Creek imediatamente. Escreveu também cartas a John Palmer 
Usher, o secretário do interior, e ao Senador James Rood Doo-
little, presidente do Senado do Comité dos Assuntos Indígenas. 
A tarefa de Harding era reforçar estes esforços onde tinha mais 
influência. John W. Wright era o fio condutor desse esforço.

Wright tinha laços fortes com Usher, bem como razões 
para estar interessado nesta controvérsia. Wright fora o em-
preiteiro do governo que tinha supervisionado a reserva de 
Sand Creek em 1863. Tornara-se num crítico severo e am-
argo da gestão dos assuntos indígenas do Governador Ev-
ans e estavam intimamente alinhado com os Colleys de Fort 
Lyon. Em Dezembro de 1864, Wright estava em Washington 
seguindo outras oportunidades e estava bem colocado para 
actuar como agente contra Chivington. Hardingera o homem 
lógico para fazer o contacto porque ambos, ele e Wright, eram 
de Indiana e se tinham movimentado nos mesmos círculos 
políticos. Mais ainda, o filho de Harding acompanhara Wright 
a Lyon quando foram feitos os inquéritos em 1863.7

Chivington chegou a Denver a 13 de Dezembro de 1864. 
Dois dias depois, pediu autorização para visitar o quartel-gen-
eral para discutir assuntos dos indígenas. A 16 de Dezembro, 
escreveu mais um relatório do combate de Sand Creek ao 
General Curtis, no qual tentava influenciar mais uma cam-
panha. Mas, bastante misteriosamente, apenas quatro dias 
mais tarde, a 20 de Dezembro, pediu que Curtis o dispensasse 
do comando.8

Capítulo IX

Protesto e Recriminação
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A 16 de Dezembro, no próprio dia em que Chivington es-
creveu o seu relatório detalhado, um oficial não identificado es-
creveu desde Denver uma carta acerca de Sand Creek dirigida 
ao General John P. Slough, o velho inimigo de Chivington, que 
era então o governador militar em Alexandria, Virgínia, espe-
rando “contrariar qualquer boa impressão que possa ter sido 
feito em Washington com o relatório da pretensa luta de Chiv 
com os Índios . . .” Informava Slough que Chivington tinha 
“matado, decepado e mutilado 200 pessoas. 40 guerreiros sen-
do o resto Squaws (mulheres) e papooses (crianças).”9

O oficial em questão não poderia ter sido um oficial do 
batalhão de Lyon. Os oficiais em Fort Lyon estavam contu-
do ocupados. A 10 de Dezembro de 1864, o Tenente-Coronel 
Tappan expressou preocupação pela segurança de William 
Bent e dos Índios no seu rancho. De igual modo, o Major 
Anthony ordenou ao Tenente Cramer de ir ao Rancho de Bent 
para proteger as pessoas que ali estivessem. Quando Cra- 
mer chegou, tirou o comando ao Capitão Theodore Cree do 
Terceiro Regimento e disse-lhe em termos muito claros que 
Chivington estava à procura de “uma comissão de brigadeiro 
general” e que Sand Creek fora um massacre.10

A 14 de Dezembro de 1864, o Capitão Henry Booth, 
inspector do Distrito do Arkansas Superior, comunicou que 
as hostilidades indígenas tinham aumentado repentinamente 
entre Larned e Lyon. Observou ainda que “os Índios estarão 
sem dúvida desesperados pelo auxílio tardio de Fort Lyon e 
não temos motivos para supor que irão impedir a passagem na 
Estrada mais do que o costume. . . .” Informou o quartel-gen-
eral de que seguiria para Fort Lyon para se informar melhor.11

Nesse mesmo dia, Silas Soule escreveu para Edward W. 
Wynkoop uma comunicação detalhada do assunto de Sand 
Creek, o seu antigo comandante, que, tal como Soule, era con-
siderado um dos “animais de estimação” de Chivington. Era 
um relato gráfico e nauseante. Na carta, Soule indicava que o 
Tenente Cramer estava também a escrever-lhe e expressava a 
esperança de que Chivington “será retirado do posto quando os 
factos forem conhecidos em Washington.”12 Tappan estava nes-
sa altura ainda em Lyon, recuperando de um ferimento. Regis-
tou no diário que quando Chivington parou em Lyon a caminho 
de Denver, se gabara que Sand Creek lhe daria o “comando de 
uma brigada.” Tappan escreveu a Slough e a outros, um de-
les nada mais nada menos que o Coronel Orville Babcock, o 
ajudante do General Grant, que ele conhecera quando estivera 
pouco tempo destacado no quartel-general de Grant na sua re-
cente visita a Washington. Os seus sentimentos eram claros:   
“. . . o assunto de Sand Creek é uma proclamação aos Índios de 
que estamos determinados a não manter a nossa palavra com 
eles, mas sim travar uma guerra de exterminação contra eles, 
chacinar e escalpar as mulheres e os filhos, assassinar todos 
que nos venham parar às mãos como prisioneiros, não mostrar 

qualquer pingo de misericórdia, mas exceder a crueldade sel-
vagem de que são feitos.”13 Estas seriam apenas as primeiras 
cartas que Tappan enviaria para as autoridades civis e militares. 
Partiu para Denver a 15 de Dezembro. 

A 19 de Dezembro, o Tenente Cramer escreveu à mão o 
seu próprio relatório para o Major Wynkoop. Expressou a sua 
mortificação com o assunto e a sua esperança de que Chiving-
ton fosse severamente punido em devido tempo. “Se estiver em 
Washington,” escreveu, “pelo amor de Deus, Major impeça a 
todo o custo que Chivington venha a ser Bri-g. Genl, que é o 
que ele espera.”  Disse ainda a Wynkoop que estava a preparar 
um relatório para o General Slough, garantindo a Wynkoop que 
“só lhe escreveria o que pudesse ser provado.”14

O Terceiro Regimento chegou a Denver a 22 de Dezem-
bro e marchou pelas ruas aos gritos e vivas da multidão. Mas 
as referências a escalpes e outros troféus que foram deleita-
damente descritos na imprensa e exibidos em bares e teatros 
para quem os quis ver também fizeram com que os inimigos 
de Chivington e de Evans se questionassem sobre o que se 
teria realmente passado. Não tiveram dificuldade em encon-
trar Thirdsters que descreveram o assunto como “terrivel-
mente sangrento” e que “dele não se gabaram absolutamente 
nada.”15  A celebração depressa terminaria.

A 26 de Dezembro de 1864, a carta de Harding para Wright 
apareceu anonimamente no New York Herald. No dia seguinte, 
o Washington Star pegou nela e no dia 31 de Dezembro a 
história rebentou em Denver, dando rédea solta à especulação 
acerca da identidade do “cavalheiro em alto cargo.”  Nessa altu-
ra o Auburn (New York) Advertiser  identificara Harding como 
o oficial ofensor. Estes relatórios só ao fim de algumas sema-
nas chegaram a Denver e, no entretanto, a vida de Sam Tappan 
foi ameaçada como sendo o possível suspeito e tanto Harding 
como o Procurador Browne foram acusados de espalhar “men-
tiras infames” acerca de Sand Creek. O homem que revelou a 
identidade de Harding ao Advertiser foi o seu antecessor como 
juiz presidente do Colorado, Benjamin F. Hall, o qual era ami-
go de William H. Seward e não era de todo amigo de Chiving-
ton. Hall soubera da situação directamente por Harding e ele 
próprio estava a pressionar onde lhe era possível.16

Antes do Natal de 1864, os primeiros relatórios de Chiv-
ington, Anthony e outros tinham chegado às mãos do General 
Curtis e do Major Henning, comandante do Distrito do Ar-
kansas Superior. Quando o Major Wynkoop viu os relatóri-
os pela primeira vez, “ficou louco de raiva.”17 Pouco tempo 
depois, recebeu a carta de Cramer e apressou-se a copiá-la 
e a enviá-la, juntamente com uma outra carta escrita por si, 
dirigida a Hiram Pitt Bennet, o delegado do Colorado no 
Congresso. Bennet estava então a caminho de Washington 
com General K. Otis, o superintendente de Ben Holladay da 
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Overland Stage Company, a fim de pressionar para uma cam-
panha de Inverno contra os Índios hostis comandados pelo 
General Connor, como consequência de um aumento dos 
raids já atribuídos a Sand Creek pelas autoridades militares.18  

A 31 de Dezembro, Wynkoop recebeu ordens de voltar 
para Fort Lyon, a fim de reclamar o comando do posto e de 
investigar o caso de Sand Creek. Nesse mesmo dia, o General 
Slough enviou a carta que recebera do oficial anónimo para 
o Secretário da Guerra Stanton. No Dia de Ano Novo, escol-
tado por Soule, o Capitão Booth, inspector distrital, visitou 
o sítio do massacre, contando sessenta e nove corpos mortos 
no campo, três quartos deles de mulheres e crianças. Pouco 
depois, Tappan recebeu uma carta do Coronel Babcock infor-
mando-o de que Grant e o General John Rawlins tinham con-
tribuído “em amaldiçoar Sand Creek como infame” e a 12 de 
Janeiro, o General Curtis deixou muito claro ao Governador 
Evans que “abomino a exterminação de mulheres e crianças.”

O Delegado Bennet também tinha recebido uma carta 
frenética de Jerome B. Chaffee, um representante dos interess-
es mineiros do Colorado, dizendo que o ataque de Chivington 
inflamara seriamente a situação no Colorado precisamente no 
momento em que os termos de serviço do Terceiro Regimento 
e quase todo o Primeiro Regimento estavam a chegar ao fim, 
deixando o território desprotegido. Bennet transmitiu a carta 
ao General James A. Hardie, que por sua vez a endereçou ao 
General Henry Halleck, e a 11 de Janeiro de 1865 Halleck 
ordenou ao General Curtis que investigasse.19  

Bennet visitou Stanton, que o indicou ao General Grant 
em City Point, como General do Exército. Ali, Bennet propôs 
uma campanha de Inverno comandada pelo General Connor. 
Quando terminou a sua apresentação, Grant disse-lhe: “Já 
ouvi falar de Sand Creek e a única coisa que posso dizer é que 
terá sido um massacre.” Hesitou, no entanto,  em dar ordem 
para uma campanha de Inverno e disse a Bennet que pensaria 
no assunto e daria uma resposta através de Stanton. Ironica-
mente, pelo menos para já, o assunto de Sand Creek já tornara 
os homens de Washington mais cautelosos quanto a autorizar 
campanhas de grande envergadura contra as tribos indígenas 
tão obviamente atraiçoadas.20

Bennet regressou a Washington e a 30 de Janeiro escre-
veu a Slough que, por causa de uma carta dirigida ao Major 
Wynkoop vinda do Tenente Cramer, ficara a saber que Cra-
mer tinha escrito um relatório integral de Sand Creek para o 
general. Pediu uma cópia desse relatório, declarando: “Pro-
ponho mostrar Chivington ao país tal como ele de facto é e 
depositar nele a enorme responsabilidade pelo Massacre, e na 
medida em que possa aliviar o soldado e o cidadão comuns 
do Território de todas as culpas na operação.”21 Jerome B. 

Chaffee, que estava em Washington quando surgiram as notí-
cias, escreveu ao seu amigo Dr. L. B. McLain a 8 de Janeiro. 
Expressou a sua preocupação acerca  da política dos Índios e 
a potencial ameaça para o Colorado se algo não fosse feito. 
“Espero que Chivington seja apoiado, a menos que tenha feito 
algo que seja pior do que eu prevejo. Se o crime dele consistir 
em matar índios, então o seu crime é o nosso benefício e todos 
os habitantes do Colorado deveriam estar a seu lado. Nos tem-
pos em que vivemos os homens não me importam para nada 
excepto se defenderem os interesses do país.”22

No entretanto, a pressão subia do lado do Congresso. A 9 
de Janeiro de 1865, o Senador Doolittle pediu que o assunto 
de Sand Creek fosse enviado ao Comité dos Assuntos Indí-
genas para análise.23 A 10 de Janeiro, Godlove Orth, o con-
gressista do distrito natal do Juiz Harding no Indiana subme-
teu uma resolução ao Comité Conjunto sobre a Conduta da 
Guerra para investigar o incidente.24 Charles Sumner chamou 
a Sand Creek “Um crime monstruoso; um dos mais atroz-
es e terríficos da história do nosso país.”25 Três dias depois, 
após um longo debate, a Resolução do Senado n.º 93 passou, 
suspendendo o pagamento aos oficiais e homens do Terceiro 
Regimento do Colorado até que os verdadeiros factos fossem 
revelados.26 Bennet esperava apresentar as provas que tinha 
sobre o assunto quando a resolução passasse à Câmara, mas 
acabou por ser apresentada sem debate.27

O Governador Evans estava em Washington quando em 
Dezembro a notícia rebentou. O tempo em que aconteceu não 
podia ter sido pior. Lincoln estava sob enorme pressão para re-
organizar o gabinete. John Palmer Usher, o Secretário do Inte-
rior, fazia parte do gabinete de Lincoln e era alvo de vários gru-
pos, pelo menos em parte devido à sua independência. Até um 
grupo do seu estado natal queria o seu lugar. De facto, Usher 
discutira com William Palmer Dole, o seu Comissário para os 
Assuntos Indígenas, a possibilidade de apresentar a demissão 
antes mesmo das eleições de Novembro, embora esperasse 
poder manter o cargo. Em Dezembro, Evans, juntamente com 
outros Metodistas proeminentes, endossaram o Senador Harlan 
para substituir Usher.28 Evans continuou na cidade, esperando 
assegurar a retirada dos nomeados do Colorado que se tinham 
oposto ao estatuto de Estado, cego com os relatórios do Massa-
cre de Sand Creek Massacre. Apanhado desprevenido pelo que 
sucedera, de início não sabia como reagir para além de defend-
er o território e a sua gestão dos assuntos com os indígenas. 
Apelou categoricamente que os relatórios eram uma ameaça 
para os seus esforços para garantir armas para as milícias do 
Colorado, apesar de muito mais estar em jogo. A 13 de Janeiro, 
durante o debate da resolução conjunta, Evans começou a ser 
atacado por cumplicidade no caso. 
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O Senador Harlan do Iowa e o Senador Samuel C. Pome-
roy do Kansas, ambos defendiam Evans como sendo um 
homem íntegro, embora estivessem de lados diferentes do 
problema da suspensão do pagamento ao Terceiro Regimen-
to. Ao fazer um caso contra a medida, o Senador Pomeroy 
defendeu Chivington como homem de carácter e um ministro 
Metodista. Quando Harlan, que apoiava a medida, questionou 
as credenciais metodistas de Chivington, Pomeroy introduziu 
Evans na equação do problema: “O Governador Evans, um 
homem distinguido pela sua filantropia e bondade e religião, 
não só veementemente recomendou o Coronel Chivington, 
como também apoiou o seu acto desde que foi comunicado 
como tendo sido cometido; e observei que os documentos 
nesse Território falam elogiosamente do Coronel Chiving-
ton.” Harlan, pensando que estava a ajudar Evans, declarou 
que os Índios estavam perto de Fort Lyon a convite do gov-
ernador quando foram atacados: “Aqui o Governador do Ter-
ritório convida os Índios pacíficos a separarem-se dos Índios 
hostis, a fim de poderem ser protegidos; e quando estão devi-
damente integrados nos acampamentos, cumprindo e respeit-
ando este convite, os homens brancos armados caem sobre 
eles e massacram-nos.”29

Esta troca de correspondência forçou Evans a fazer uma 
declaração e a 18 de Janeiro, publicou uma carta no Washing-
ton Chronicle defendendo-se, ao mesmo tempo que declinava 
“expressar aprovação ou desaprovação [quanto a Sand Creek] 
até que os factos seja esclarecidos.” Esta discussão levou John 
W. Wright a escrever ao Senador Pomeroy. Pôs em causa a 
opinião do senador sobre Evans de forma empolada e publicou 
a carta dele como panfleto antes de o mês ter terminado. Ev-
ans era culpado, declarou Wright, tanto por não dar tempo aos 
Cheyennes e aos Arapahos de responder à sua primeira proc-
lamação, como por emitir uma segunda proclamação, a qual 
veio a ser para Chivington uma autorização de fazer o que fez. 
Wright disse terminantemente que “O país está confrontado 
com uma guerra com os Índios. Foram feitos todos os esforços 
durante dois anos para que ele acontecesse, e os Índios têm 
sofrido ultrajes e injustiças pela mão do homem branco. . . .”30 

Evans, que não pôde voltar ao Colorado devido à guerra de 
Inverno no Platte, andou por Washington para construir a sua 
defesa, angariando apoiantes à sua causa, como Harlan, Doo-
little, Bishop Simpson e James M. Ashley. Tinha de neutralizar 
uma oposição considerável do Colorado, incluindo o Delega-
do Bennet, Allen A. Bradford (substituto de Bennet), Jerome 
Chaffee (que encontrara “algo de pior” do que antevera no acto 
de Chivington), George Otis, John P. Slough, entre outros. A 
6 de Março de 1865, Evans escreveu sete cartas a Lincoln a 
propósito das nomeações do Colorado, e a 14 de Março, es-
creveu seis cartas a Ashley ordenando a retirada dos oficiais 

do Colorado e apresentando os nomes dos substitutos. Então, 
Evans e Ashley apresentaram o caso do governador ao Presi-
dente Lincoln, defendendo que os ataques a Evans estavam a 
ser feitos por nomeados federais “desleais”. Evans compareceu 
para defender o seu caso e Ashley seguiu o encontro com uma 
carta forte de apoio a Evans e uma condenação de outros no-
meados no Colorado designando-os por “Copperheads.”31

Também nos inícios de Março, o Secretário do Interior Ush-
er encontrou-se com Lincoln e a 9 do mesmo mês Usher enviou 
o Comissário Dole à Casa Branca a sua demissão, juntamente 
com a informação de que iria continuar em exercício até ao dia 
15 de Maio, para dar tempo ao Senado de confirmar a nomeação 
do seu sucessor. Lincoln já decidira acerca do cargo de Harlan, 
o que eram boas notícias para Evans e para Simpson, mas Usher 
ficou surpreendido que Lincoln tivesse apresentado a nomeação 
de Harlan no mesmo dia em que apresentou a sua própria de-
missão. E Harlan ficou furioso que Usher continuasse em exer-
cício por mais dois meses. Harlan estava ansioso por começar 
imediatamente as suas reformas no Gabinete dos Assuntos In-
dígenas.32 Contudo, a nomeação de Harlan deu a Evans a esper-
ança de que Lincoln o manteria no cargo a ele também.

Mas, Evans ainda não se livrara do espectro de Sand 
Creek. A 13 de Março, o Comité Conjunto sobre a Conduta 
da Guerra começou a investigar o caso de Sand Creek.33 A 
15 de Março, Evans foi depor perante o comité. Recusou-se, 
mais uma vez, a defender retumbantemente o ataque de Chiv-
ington, mas o inquérito foi duro:

Pergunta:  Com tudo o que sabe em relação às . . . 
depredações pelos Índios, acha que podem apresentar al-
guma justificação para o ataque feito pelo Coronel Chiv-
ington nestes Índios amistosos. . . ?

Resposta:  Na realidade, ninguém pode justificar um 
ataque aos Índios sob a protecção da bandeira. . . . Ouvi 
dizer, no entanto, . . . que estes Índios assumiram uma ati-
tude hostil antes de ele os atacar. . . . Suponho que estives-
sem a ser tratados como prisioneiros de guerra, de uma 
maneira ou de outra.

Pergunta:  Mas . . . no seu entender o Coronel Chiv-
ington teve alguma justificação para esse ataque?

Resposta:  Prefiro não comentar. . . até ter ouvido o 
outro lado da história. . . .

Pergunta:  Não lhe estou a pedir que comente. Tem 
conhecimento de alguma circunstância que possa justificar 
esse ataque?

Resposta:  Não conheço nenhumas circunstâncias 
ligadas com o ataque após esses Índios me terem deixado. 
. . .34
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A 4 de Maio de 1865, o Comité Conjunto sobre a Condu-
ta da Guerra recomendou a retirada do Governador Evans e 
a prisão e o julgamento de Chivington e Anthony. De Evans, 
o Comité disse: “O testemunho de Evans . . . foi caracteriza-
do por uma tal prevaricação e baralhamento como nenhuma 
outra testemunha o mostrou, de todas as testemunhas que o 
comité analisou durante os quatro anos em que decorreram 
as investigações. . . .”35 Sobre Chivington, escreveu o Comité: 
“o seu comité dificilmente encontra palavras para descrever a 
sua conduta. Usar o uniforme dos Estados Unidos, o qual de-
veria ser um emblema de justiça e humanidade . . . ele planeou 
e executou deliberadamente um massacre terrível, obsceno e 
cobarde que teria chocado os mais selvagens dos selvagens 
entre aqueles que foram vítimas da sua crueldade.”36 

Praticamente, com Chivington e Anthony já fora do ex-
ército e em vias de serem julgados em conselho de guerra, 
o único alvo a sério era John Evans. John Palmer Usher, no 
último dia de exercício no cargo de Secretário do Interior, 
informou o Presidente Johnson: “A conclusão do Comité é 
evidentemente justa, e eu concordo em pedir que sejam real-
izadas as suas recomendações.”37 O congressista Ashley veio 
imediatamente a palco a defender Evans com um apelo de 
discurso forte ao Secretário de Estado William H. Seward, 
denunciando o relatório do comité e recontando o encontro de 
Evans com Lincoln em Março. Informou Seward que “todo 
este assunto foi já falado por diversas vezes e satisfatoria-
mente, pelo menos com o Sr. Lincoln. . . .”38

Allen Bradford, o novo representante do Colorado, es-
creveu uma carta empolada acerca de Evans no próprio dia, 
22 de Maio, concluindo: “Na sua gestão dos assuntos indí-
genas no Território, seguiu uma política que intensificou as 
hostilidades dos Índios e provocou os seus ataques sobre os 
cidadãos do Território e as vias de viagem, impedindo assim a 
emigração e perturbando o comércio e os negócios. Ele mos-
trou tolerância e encorajou o massacre de Índios pacíficos e 
destruiu a sua fé e confiança na sinceridade e na obrigação 
dos Tratados do Governo.”39 Bradford, Bennet, Chaffee, John 
Slough, e outros mantiveram a pressão. Em meados de Junho, 
chegaram a Denver rumores de que Evans seria substituído 
por Slough, e Evans escreveu a Slough solicitando que a tran-
sição se fizesse o mais rapidamente possível.40

Enquanto se travavam estas batalhas em Washington, 
Sand Creek estava sob escrutínio no Colorado. A 14 de Ja-
neiro de 1865, Wynkoop chegou a Fort Lyon para assumir o 
comando. Os dois dias seguintes passou-os a inquirir sobre 
Sand Creek. Tanto Soule como Cramer tinham ido embora, 
a caminho de Denver para reunir os seus homens. Mas havia 
outras vozes. Wynkoop zelosamente registou depoimentos 

e a 16 de Janeiro redigiu um relatório emocionado e conde-
natório, descrevendo Chivington como um “monstro desuma-
no.” Era dificilmente uma análise desapaixonada, mas apa-
receria em todas as investigações oficiais de Sand Creek que 
vieram depois.41 Alguns dias mais tarde, o Major Anthony 
demitiu-se da sua missão de serviço “devido à minha ligação 
com o “assunto Sand Creek, o qual na realidade envergon-
hou e desacreditou todos os oficiais a ele ligados, excepto se 
tivesse sido obrigado a cumprir ordens.”42

O Coronel Thomas Moonlight, que sucedeu a Chivington 
como comandante do Distrito do Colorado tinha encontrado 
uma força efectiva de apenas duzentos homens em todo o distrito 
quando chegou no dia 4 de Janeiro, e apenas quarenta militares 
de cavalaria para patrulhar a linha entre Denver e Julesburg, onde 
fora comunicada a maior concentração de renovada resistência. 
Curtis devolveu Fort Lyon ao Distrito do Colorado e, a 1 de Fe-
vereiro de 1865, Moonlight ordenou a criação de uma comissão 
militar para investigar Sand Creek. Ironicamente, na qualidade 
de oficial superior no Colorado não presente no Massacre de 
Sand Creek, o Tenente Coronel Tappan foi nomeado para con-
duzir a investigação.43 A 18 de Fevereiro, a nova Igreja Metodis-
ta em Denver foi dedicada e o Coronel Chivington ofereceu um 
relógio de ouro ao Reverendo Willard no seu próprio nome e do 
de outras pessoas.44 O Coronel estava a chamar publicamente à 
investigação um fórum para sua vindicação.

O testemunho de Silas S. Soule e de Joseph A. Cramer 
veio a constituir os fundamentos do caso contra Sand Creek 
perante a comissão militar, embora nas semanas seguintes um 
número de provas substancial o tenha reforçado. Soule era 
um homem aprumado, liberal e descontraído, que já antes na 
vida defendera causas e que poderia ter sido dispensado como 
idealista sem indícios objectivos das suas acções, mas Cramer 
era um homem firme e prático, simples e francamente hones-
to que subira na hierarquia militar e fora promovido a tenente 
devido ao serviço prestado. Juntos, faziam uma equipa poder-
osa e persuasiva.45 Logo a 24 de Fevereiro de 1865, o Black 
Hawk  Mining Journal comunicou: “. . . fomos informados 
que assassinos tentaram já por duas vezes contra a vida do 
Cap. Soule em seis semanas. Soule é uma testemunha à espe-
ra de testemunhar no Tribunal de Inquérito e o seu depoimen-
to é obviamente temido; foi, por isso, assassinado à noite, nos 
subúrbios de Denver.” 

Em Março, a comissão militar viajou para Fort Lyon para 
questionar testemunhas. A 9 de Abril de 1865, Wynkoop es-
creveu ao seu amigo Cramer: “Penso que o Deus Todo Poder-
oso verá que os culpados acabarão por ser punidos e que os 
virtuosos receberão a sua recompensa. Recorde-me, se faz 
favor, a Soule e a todos os outros amigos.”46 A 23 de Abril, 
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Soule, que era general da polícia local de Denver, foi assas-
sinado por um soldado, cumprindo a previsão de Soule de 
que seria assassinado. Mais tarde, Chivington tentou enegre-
cer o nome de Soule perante a comissão, mas a única coisa 
que conseguiu foi convencer muitos deles que era ele o re-
sponsável pela morte de Soule.47 A comissão não concluiu o 
seu trabalho senão no final de Maio, após uma animada mas 
não convincente defesa em nome de Chivington. 

Apenas pouco dias depois o Comité Conjunto sobre a 
Conduta da Guerra começou as deliberações, foi organiza-
da uma Comissão Conjunta Especial sobre a Condição das 
Tribos Índias para investigar a política federal indígena em 
larga escala, mas uma das suas tarefas era reportar sobre 
Sand Creek. O Senador Doolittle, o Senador F. S. Foster e 
o Congressista Lewis Ross acabaram por viajar para oeste, 
escoltados pelo General Alexander McDowell McCook, para 
Fort Riley, Fort Lyon e Denver. No caminho, os membros da 
comissão visitaram o local de Sand Creek, onde os congres-
sistas apanharam “as caveiras de crianças cujos dentes de leite 
não tinham ainda caído- perfurados com balas de pistola e 
de espingarda. . . .”48 Cramer escreveu a Henry C. Leach, um 
homem de negócios e político de Denver, sobre a visita a 14 
de Junho de 1865 e Leach respondeu: “Fiquei muito satisfeito 
que pelo menos a verdade comece a prevalecer. As caveiras 
de bebés serão muito ornamentais na casa branca ou nos ar-
cos [do] Capitol [sic].”  Pôs Cramer ao corrente dos esforços 
políticos do seu grupo e terminou confiante: “Venceremos 
esta luta e o diabo terá a sua criança errante-o velho Chiv.”49

Em Junho, Chivington publicou uma “Sinopse” das pro-
vas apresentadas à comissão militar. Na realidade, era uma 
apresentação altamente selectiva de citações dos depoimentos 
da defesa, intercalada com os seus próprio comentários. Com 
efeito, atribuía as culpas da controvérsia ao agente indiano e 
aos negociantes que estavam a tirar proveito da situação em 
Fort Lyon e a oficiais militares invejosos. Cedia aos receios dos 
colonos e reprovava todos aqueles que duvidavam que ele tinha 
salvo o Território. Os seus sentimentos chegaram alto e bom 
som: “Não é de surpreender que o Índio se veja a si mesmo 
como sendo superior ao homem branco. Brancos na fronteira, 
querem tornar-se em cães servis de um selvagem brutal e cruel? 
Se quiserem, então esta política convém-vos, embora eu tivesse 
pensado de outro modo e actuado nessa conformidade?”50

Os Metodistas do Colorado uniram-se à causa de Chiving-
ton e de Evans. Oliver Willard testemunhou na Comissão Doo-
little que Chivington lhe havia dito que Evans só soube do ataque 
a Sand Creek depois de este ter acontecido. A 5 de Abril, seis 
ministros do Colorado, entre eles Willard, escreveram uma carta 
em termos bastante fortes de apoio a Chivington, descrevendo-o 

como “um modelo de grande generosidade e liberalidade e ener-
gia Cristã.” Apoiaram depois Sand Creek e declararam: “Acredi-
tamos que a nossa única esperança de segurança como território 
reside na repetição de idênticas batalhas com idênticos resulta-
dos.” Na destruição destes Índios, o assassinato e o escalpe de 
homens, mulheres e crianças brancas, foram assim vingados. 
Estamos completamente convencidos de que as leis da guerra 
nesta acção foram integralmente respeitadas, e apenas temem-
os que ocorrências semelhantes possam ser demasiado pouco 
frequentes para uma subjugação imediata e completa dos peles- 
vermelhas traiçoeiros e sangrentos.”51 

Em Junho, o Bispo Cyrus Kingsley chegou a presidir à 
Conferência Anual do Colorado. Foi rapidamente persuadido 
pelos habitantes do Colorado. Telegrafou ao Bispo Simpson 
pedindo que usasse da sua influência para evitar a retirada do 
Governador Evans. Numa carta para Simpson, censurava o 
“sentimentalismo” que “demasiado frequentemente procede 
na total ausência de qualquer tipo de conhecimento acerca do 
carácter dos Índios. Usou Chivington como autoridade visto 
que Evans não estava no Colorado quando se deu Sand Creek 
“e o Coronel informa-me que nem o Gov nem mais ninguém 
sabia de na-da [sic] dos seus planos até depois de a batalha 
ter sido travada e os Índios encaminhados. Mas o caso ofere-
ceu um bom pretexto para os oponentes políticos do Gov e 
disso mesmo beneficiaram com esperanças fortes de sucesso 
em Washington.” Disse ele que não conhecera um homem no 
Colorado “que não encontre justificação para o Cor. C. pelo 
rumo que assumiu em chicotear os Índios.”

Foi sumptuoso nos seus elogios a Evans. Louvou a sua 
“boa moral e influência religiosa”, a sua administração hones-
ta, o seu apoio aos interesses mineiros e a sua influência para 
a admissão do Colorado como um estado e uma “conclusão 
célere do Caminho-de-ferro do Pacífico, que se tornou uma 
necessidade militar, comercial e religiosa para o Território.”52 
À carta de Kingsley para Simpson seguiu-se uma outra para 
o Northwestern Christian Advocate escrita por Schuyler Col-
fax, com idênticas afirmações sobre a situação e elogiando 
especificamente a Igreja Metodista pela sua magnífica igreja 
nova e pelo seu seminário. Escreveu ele: “Não será pratica-
mente necessário dizer-vos que o vosso ex-concidadão, Gov. 
Evans, é aqui primordial para qualquer boa obra e obra. . . .”53 

Junho terminou razoavelmente bem para Evans. A 21 de 
Junho, a sua filha, Josephine, casou com Samuel H. Elbert, 
Secretário de Evans e confidente no Colorado, na casa da 
família em Evanston. Celebrou o casamento o Bispo Simp-
son.54 Harlan era finalmente responsável pelo Departamento 
do Interior e pronto a ir atrás desse “bando de ladrões” no 
Gabinete dos Indígenas, o que Evans esperava acabasse por 
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aliviar a pressão que havia sobre si mesmo.55 Harlan já tinha 
deixado bem claro a William P. Dole que tinha de partir e a 
6 de Julho de 1865, Dole demitiu-se do cargo de Comissário 
para os Assuntos Indígenas.56 Em Julho, o Northwestern 
Christian Advocate e o Christian Advocate and Journal de 
Nova Iorque publicaram artigos de autoria do Bispo King-
sley, que estava detido em Denver “devido às depredações 
do ‘nobre homem pele-vermelha.’” Consistiam sobretudo no 
elogio do potencial económico do Oeste, reforçando a ideia 
de que a “grande necessidade deste país é a conclusão célere 
do caminho-de-ferro do Pacífico.”

Kingsley quase não se referiu a preocupações morais ou 
espirituais. Num longo discurso sobre o caminho-de-ferro, cha-
mou-lhe uma necessidade militar para acelerar a subjugação 
dos índios. Escreveu: “Estes Índios estando ainda num estado 
de infantilidade, no que se refere ao desenvolvimento intelec-
tual e educacional, necessitam de punição de quando em vez. 
Nada mais resultará. Para as perguntas ‘O que será feito com 
os Africanos e os Índios?’ Tenho respostas breves. Façam deles 
homens.” Acrescentou: “Não comungo desse sentimentalismo 
que está pronto a morrer de desgosto porque o homem pele-ver-
melha não pode reter a civilização e a Cristandade só porque 
é selvagem. Não existe razão para que um selvagem ignorante 
deva poder terra suficiente para caçar quando essa mesma terra 
poderá manter um milhar de pessoas civilizadas e cristianiza-
das vivendo de acordo com os preceitos do Evangelho.”57

Contudo, Evans não pôde ser poupado. O relatório do Comité 
Conjunto sobre a Conduta da Guerra foi publicado em meados de 
Julho, e a 18 de Julho o Secretário de Estado pediu formalmente 
a demissão de Evans.58 O Bispo Simpson e o Secretário Harlan 
fizeram um último esforço para salvar Evans, mas sem sucesso. O 
Secretário Seward disse a Harlan que estava “satisfeito” com Ev-
ans como governador mas que o relatório do Comité tornou im-
possível mantê-lo como parte da administração. Simpson tentou 
encontrar-se com o Presidente Johnson, mas foi-lhe impossível. 
Visitou então Seward em Cape May, Nova Jersey, para fazer um 
último apelo.59 O seu gesto foi, porém, inútil. A 1 de Agosto de 
1865, Evans demitiu-se sob protesto.60  

Com um toque de ironia, Evans pediu que a transferência 
de poderes fosse adiada até ele ter concluído um tratado com 
os Utes. Não tendo conhecimento de que Evans fora demi- 
tido, o General John Slough, no Colorado com o Delegado 
Bradford, escreveu ao Presidente Johnson a respeito de Ev-
ans: “Não só é impopular como objecto constante do ridícu-
lo. Raramente se referem a ele como Governador mas, em 
vez disso, chamam-lhe ‘Granny’ (‘avozinha’), ‘Old woman’ 
(velhinha), etc.”61 Como um gesto para com Simpson e os 
Metodistas, Seward e Johnson aprovaram a recomendação 

de Simpson de Alexander W. Cummings, editor do Evening 
Bulletin de Filadélfia e outro dos amigos ricos Metodistas de 
Simpson, como sucessor de Evans.62   

A publicação do relatório do Comité Conjunto provocou 
uma tempestade de críticas. O Chicago Tribune  chamou a Sand 
Creek “um ato de hedionda crueldade enfeitada com todos os 
acessórios de fraude, mentira, traição, bestialidade” e proclamou 
que Chivington devia ser julgado em conselho de guerra” e morto 
como um lobo.”63 O Nation declarou: “O comentário não pode 
magnificar o horror.”64 O jornal de Boston Daily Evening Trav-
eler relatou: “O testemunho perante a comissão provou a mais 
terrível violação de honra e o mais irresponsável desprezo pela 
vida na parte do Cor. Chivington. . . .”65 O Washington Chronicle 
denunciou Sand Creek como um “crime sangrento,  dificilmente 
equiparável na guerra contra as tribos selvagens com outros.”66 

Em Setembro, Evans publicou a sua há muito esperada 
Reply (‘Resposta’) ao relatório do Comité Conjunto sobre a 
Conduta da Guerra. Não se tratava de uma defesa de Sand 
Creek. Nesse ponto foi bastante explícito: “Não me proponho 
discutir os méritos ou deméritos da batalha de Sand Creek, 
mas simplesmente ir ao encontro da tentativa de ligar o meu 
nome com ela, e de lançar o descrédito sobre o meu depoimen-
to.” Culpou os seus problemas aos seus inimigos políticos que 
“conspiraram para ligar o meu nome à batalha de Sand Creek, 
embora saibe que eu nunca estive ligado a ela.” Defendeu 
a sua administração dos assuntos indígenas. Negou ter tido 
qualquer intervenção no envio dos Cheyennes e dos Arapa-
hos a Lyon depois de Camp Weld, apesar de ter testemun- 
hado perante o Comité Conjunto Especial sobre a Situação 
das Tribos Indígenas apenas há algumas semanas atrás de que 
“sugerira ao Major Wynkoop através do Coronel Shoop [sic]  
. . . que a minha opinião era que, pelo menos por algum tem-
po, era melhor tratá-los como prisioneiros de guerra.”67 

O Chicago Tribune, que dissera que Chivington deve-
ria ser morto a tiro como um lobo apenas semanas antes, 
agora afirmava que Evans “não era de maneira nenhuma 
responsável pelo que tinha acontecido em Sand Creek.”68 O 
Central Christian Advocate concluía que “a sua defesa é tri-
unfal” e o Northwestern Christian Advocate declarava “Não 
houve nenhum depoimento que tenha envolvido o Governa-
dor Evans em nada de errado.”69 O Rocky Mountain News e 
o Central City Miner’s Register também subscreveram, as-
sim como os jornais do Oeste desde Nebraska até Montana. 
Por outro lado, o Atchison Freedom’s Champion disse que, 
embora Evans possa ser culpado de atos que eram precipita-
dos e mal aconselhados antes da expedição poderia “não ser 
responsável pelas reais e verdadeiras atrocidades de barbari-
dades a sangue frio cometidas.” Acrescentou:

9781501810572_INT_PortVol2Sect3.indd   1347 2/4/16   3:28 PM



1348  DCA Edição Avançada

Mas a sua ligação com Chivington é demasiado bem 
estabelecida para ser negada sem a melhor prova, e a 
menos que isso seja apresentado em sua defesa, o públi-
co não passará por cima nem lhe perdoará. A infâmia do 
Massacre de Sand Creek não suscita quaisquer dúvidas; 
os três diferentes comités têm investigado profundamente 
o assunto e todos eles concordam em pronunciá-lo a vila-
nagem mais diabólica e atroz jamais registada na história. 
As provas são volumosas e dadas por alguns dos mais 
proeminentes homens do Colorado; mesmo os amigos de 
Chivington nada poderiam dizer que desculpasse ou mes-
mo atenuasse os seus crimes. Se, por conseguinte, o Gov. 
Evans não conseguir estabelecer que não teve qualquer 
tipo de ligação com este monstro clerical, será marcado a 
ferros tal como Chivington o está, com perpétua calúnia.70

A defesa de Evans foi surpreendentemente débil. Um 
editor observou que Evans “se esforçou horrivelmente para 
mostrar que não sabia de nada sobre os movimentos de Chiv-
ington e desconhecia os seus planos ou intenções.”71 Outro 
observador disse que “o Gov. Evans tem medo de olhar Sand 
Creek nos olhos, e ou justificá-lo ou condená-lo.”72 Até o 
Rocky Mountain News lamentou que Evans não tivesse co-
berto “todo o caso,” com uma defesa total e completa de Sand 
Creek que iria demonstrar que Sand Creek tinha sido combat-
ida de acordo com os “costumes da guerra, sem maior nível 
de barbaridade do que geralmente ocorre nesses casos.”73 O 
Black Hawk Mining Journal disse que Evans optar pela vindi-
cação pessoal sobre a vindicação de Sand Creek.74 The Atchi-
son Weekly Champion and Press estava “lamentavelmente 
desiludido.” A Reply de Evans era “meramente a prova do seu 
arrependimento e vergonha de ter estado ligado, ainda que re-
motamente, a esta horrível infâmia e não a prova comprovada 
da sua inocência como ele esperara. E assim Sand Creek per-
manece não justificada e não explicada, em toda a sua revol-
tante e nauseante brutalidade.”75 O Denver Gazette levantou 
tantas questões sobre o seu falhanço em defender Sand Creek 
que Evans escreveu uma carta ao Rocky Mountain News as-
segurando aos eleitores que queria que se fizesse justiça aos 
soldados do Colorado e se favorecesse uma política agressiva 
relativamente aos indígenas. Mais uma vez, ficou aquém de 
merecer a anuência pública no que tocava a Sand Creek.76 

O relatório do Comité Conjunto Especial sobre a Situação 
das Tribos Indígenas só foi publicado em 1867, mas entrevis-
tas com os membros do Congresso que visitaram o Colorado 
e com o General Alexander McD. McCook, sua escolta, ficou 
claro que todos eles estavam incrédulo com o que se passara 
em Sand Creek. o General McCook escreveu um relatório 
individual que nunca chegou a ser publicado que condenava 
igualmente Sand Creek como um massacre.77 Era difícil ig-
norar a resposta ao discurso do Senador Doolittle em Denver, 
quando ele perguntou se os Índios deveriam ser colocados em 

reservas e ensinados a manter-se a si próprios ou serem exter-
minados. A resposta foi um movimento exaltado da multidão 
que gritou “Exterminem-nos! “Exterminem-nos!”78

O Juiz Advogado General Joseph Holt escreveu uma 
condenação particularmente dura de Sand Creek como “uma 
matança covarde e a sangue-frio”, depois de ter analisado o 
relatório da comissão militar, mas não foi publicada. Conde-
nou as “barbaridades chocantes e demoníacas” da acção, mas 
concluiu que Chivington não podia ser julgado porque já não 
estava ao serviço. Mas recomendou que o exército expres-
sasse a sua “absoluta aversão pelos crimes selvagens cometi-
dos em seu nome.”79

No final de Agosto de 1865, Sand Creek simbolizava os pi-
ores instintos da humanidade. “Sob a regra das nações cristãs,” 
escreveu o General McCook, “não creio que este ataque tenha 
jamais sido excedido em barbaridade.”80 Os líderes do Colo-
rado e maior parte dos seus cidadãos estavam chocados pela 
caracterização. A controvérsia, no entanto, dividiu ainda mais 
o Território e em devido tempo os seus editores, que tão uni-
formemente tinham elogiado a acção de Sand Creek no início, 
mudariam de opinião à luz das provas. Os anti-Evans, os anti- 
Chivington recorreram à condenação nacional para promover as 
suas agendas políticas locais a coberto da indignação moral.

Um editor do Kansas descreveu as acções de Chiving-
ton como “revoltantes.”  Preconizou que a verdade viria ao 
de cima, acrescentando: “E quando se souber, e toda a enor-
midade deste massacre de Sand Creek for exposta, temos a 
certeza de Chivington não encontrará em lugar algum um 
defensor ou mesmo um apologista.”81 Estava errado. Muitas 
pessoas do Colorado não estavam preparadas para abandonar 
ainda o pastor lutador. A controvérsia de Sand Creek tinha 
literalmente abalado o velho Union Administration Party 
(Republicanos do Colorado), mas havia agora uma unidade 
inesperada entre os políticos do território sobre a questão do 
estatuto do Estado e, ironicamente, para uma acção contra a 
renovada ameaça dos ataques Índios. Em Junho, um refer-
endo para o estatuto do Estado e uma nova constituição foi 
aprovado por escassos 155 votos, sugerindo que as pessoas 
continuavam divididas quanto à capacidade do território de 
tomar conta de si sem a presença federal.82  

Sand Creek, e não o estatuto do Estado, era o ponto fulcral 
das eleições de outono. Notícias acerca de um proposto con-
celho da paz com os Cheyenne e os Arapaho aumentou ainda 
mais a fúria. O efeito depressa se fez sentir. O Union Admin-
istration Party estava ansioso para evitar a controvérsia porque 
não queria que a questão do estatuto do Estado saísse preju-
dicada. Foi seleccionado um conjunto misto de dirigentes do 
estado, incluindo diversos críticos de Sand Creek, mas quando  
foi apresentada a plataforma do partido, foi introduzida uma 
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série de emendas apoiando Sand Creek e uma política de exter-
minação contra os Índios. Estas emendas radicais sabotaram a 
nova coligação e Ned Byers do Rocky Mountain News procurou 
fazer de Sand Creek a questão de teste nas próximas eleições. 
Identificou Henry Leach e Amos Steck por particular abuso.83 

Inevitavelmente, os homens de Sand Creek desertaram do 
partido e apresentaram a sua própria lista para o “Sand Creek 
Vindication Party”. Dos nomeados do Union Administration 
Party apenas quatro sobreviveram ao escrutínio dos Sand 
Creekers. Não nomearam Chivington, porém, para qualquer 
cargo. Mais uma vez, muitos dos apoiantes ficaram desiludidos 
com o facto de o Governador Evans não tomar uma posição 
mais forte. Fez mais uma declaração, sem explicitamente 
apoiar Sand Creek. No final de Outubro, Chivington, um “Old 
Sand Creek himself”, anunciou a sua candidatura indepen-
dente ao Congresso, mas desistiu antes das eleições.84 A 11 de 
Novembro de 1865, o Atchison Weekly Champion and Press, 
comparou sarcasticamente Chivington ao Capitão Henry Wirz, 
o comandante Confederado da Prisão de Andersonville. Dizia 
o jornal: “Se o Colorado quer entrar na União não seria melhor 
para as gentes do Colorado ficarem calados quanto aos assun-
tos que chocaram os sentimentos de toda a Nação?”

Este último pensamento já tinha ocorrido a alguns dos 
habitantes do Colorado que avisaram das consequências de 
ligar o estatuto do Estado ao da vindicação de Sand Creek. 
A 14 de Novembro de 1865, o Union Administration Par-
ty venceu rotundamente as eleições. Só George Shoup, ex- 
comandante do Terceiro Regimento, foi eleito do Vindication 
Ticket. A nova “legislatura do estado” nomeou subsequente-
mente John Evans e Jerome Chaffee senadores dos Estados 
Unidos do Colorado.85

Mas a resposta do Congresso à proposta de estatuto do Es-
tado foi indiferente. Para piorar ainda mais as coisas, o novo 
presidente da comissão do Senado nos territórios eram Benja-
min F. Wade, o antigo presidente do Comité Conjunto sobre a 
Conduta da Guerra. Embora o debate se focasse na população 
e no facto de o Colorado não ter conseguido incluir uma plata-
forma política para o sufrágio dos negros, Sand Creek acabou 
por originar uma acesa troca de palavras no Senado.86

Em Abril, o Rocky Mountain News comunicava que Hen-
ry Leach estava em Washington a tentar pressionar contra 
o estatuto do Estado. A lei acabou por passar, mas Andrew 
Johnson vetou essa lei. Muitos habitantes do Colorado acred-
itavam que Leach e Sand Creek eram os responsáveis pelo 
veto.87 O estatuto do Estado do Colorado não seria conseguido 
na próxima década e Sand Creek teve uma parte importante 
nesse adiamento. Alexander Cummings, que sucedeu a Evans 
como governador, tinha exortado a legislatura em Janeiro de 

1866 para pressionar quaisquer provas que pudessem trazer 
nova luz ao assunto.88 Em desespero, escreveu mais tarde a 
William Seward: “não há paz para nenhum oficial dos Es-
tados Unidos aqui excepto se ele apoiar todas as horríveis 
atrocidades de Sand Creek. . . .”89 Sand Creek foi o albatroz 
do Colorado, mas o território usou-o como uma medalha de 
honra, higienizando-o lentamente cada vez mais.
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Para dizer a verdade, o Massacre de Sand Creek foi mais 
uma distracção do que um caso de grande moral para a Igreja 
Metodista Episcopal em 1865. Comparado com os grandes 
problemas da União e da escravatura, um ataque aos Índios no 
Oeste era assunto trivial para os seus membros, em especial à 
luz da grande guerra que ainda se lutava nos estados da Geór-
gia, do Tennessee e da Virgínia. William Tecumseh Sherman 
tomara Atlanta e Abraham Lincoln tinha sido reeleito, mas a 
Guerra Civil não acabara, e o futuro dos homens libertos e do 
próprio Sul continuava incerto. Os Metodistas debatiam ainda 
o seu papel na reconstrução e emancipação, o futuro da Igreja 
Metodista Episcopal do Sul e o papel da sua própria igreja na 
Nação do pós-guerra. Os relatórios de Sand Creek estavam a 
perturbar mais porque podiam macular a reputação da igreja 
devido aos papéis de John Chivington e de John Evans.

À exceção das vozes de várias edições do Christian Advo-
cate, algumas delas reservadas, outras mais vocalizadas, a Igre- 
ja não confrontou directamente o Massacre de Sand Creek. 
Nem sequer o Bispo Simpson o confrontou directamente, 
ainda que não estivesse envolvido nos esforços de preservar 
o cargo do Governador Evans. Os Metodistas aguardavam e 
observavam e adaptavam os seus pontos de vista conforme os 
acontecimentos que transpiraram nos anos que se seguiram. 
Os Metodistas emergiram da guerra como a denominação re-
ligiosa maior e talvez mais influente do país. Infelizmente, 
porém, como escreveu Richard Carwardine, “Há uma triste 
ironia que o Metodismo, um instrumento importante no pro-
cesso da integração nacional americana no início da repúbli-
ca, se tornou no principal canal de alienação espiritual duran-
te os meados do século XIX.”1

Para as organizações religiosas, como a igreja Metodista du-
rante os anos imediatamente a seguir à Guerra Civil, a atenção 
recaiu antes de mais no Sul e nos seus antigos escravos. A grande 
desafio para as igrejas era a conclusão da promessa de liberdade 
para os negros. Os esforços missionários acelerados entre os anti-
gos escravos, e os Metodistas iniciaram um esforço considerável 
para reclamar as igrejas dos brancos que se tinham juntado à 
Igreja Metodista Episcopal do Sul antes da guerra. Isso tomou 
a aparência de uma extensão do poder federal sobre as igrejas, 
pelo menos para alguns, e criou uma disputa dentro da igreja 
que iria perdurar. A Igreja Metodista Episcopal do Sul, bastante 
naturalmente, lutou para manter a sua identidade e organização.2 
Os Metodistas eram uma denominação fraccionada e dividida 
em muitas frentes, e com uma amplitude de respostas que iria 
determinar quem eram e o que a sua relação com o governo e 

crescimento nacional viria a ser. Os Índios pareciam alheados 
destas preocupações tão importantes.

Enquanto a Igreja contemplava o seu futuro, dando pouca 
relevância a Sand Creel ou aos Nativos Americanos, a resposta 
imediata da maioria dos Cheyennes e dos Arapahos ao Massacre 
de Sand Creek foi deslocarem-se para norte do Platte a fim de 
se juntarem aos seus aliados Lakota. Não só partilhavam agora 
o ódio dos Lakota para com os brancos, mas por outro lado a 
combinação das tribos estabelecia uma nova zona de controlo 
nas planícies setentrionais, empurrando outras tribos, a leste e 
a oeste, para garantir o domínio da região, que ia desde a parte 
inferior do Platte até à linha Canadiana, e desde o Rio Missouri 
até à parte frontal das Montanhas Rochosas. Tratava-se de uma 
resposta Nativa agressiva que neutralizaria o exército america-
no durante três anos e mais. Hidatsa, Mandan, Arikara, Pawnee, 
Omaha, Shoshoni, Crow, Gros Ventre, e outros aventuraram-se 
no região do Powder River e nas Black Hills apenas com grande 
precaução e a maioria deles poucas opções encontrou além da 
aliança com os brancos americanos. A combinação da Revolta 
do Minnesota e do Massacre de Sand Creek conseguiram dar 
forma a uma aliança de cinco mil homens guerreiros.3

Inicialmente, nem os colonos nem o governo levaram o 
caso muito a sério. Muito do discurso público era superficial 
e demasiado confiante. Mais importante do que isso, apenas 
alguns brancos compreendiam as razões por que Sand Creek 
era tão importante. Tinha sido, antes de mais, um massacre, 
mas mais do que isso, uma matança que ensinou até aqueles 
mais tendentes a aceitar pacificamente os brancos de que es-
tes não eram de confiança. Poucos oficiais, se é que os havia, 
compreenderam que Sand Creek era a aldeia de um chefe. Foi 
uma experiência que todos os Cheyennes e Arapahos estavam 
a observar. Era praticamente uma oportunidade de provar as 
intenções do homem branco. Era uma experiência com o po-
tencial de ter trazido a paz às planícies do centro. Em vez 
disso, o ataque de Chivington eliminou definitivamente todas 
as vozes para a paz entre os Cheyennes. A confiança fora vio-
lada. O homem branco provara o valor da sua palavra.4

O número de pessoas que morreu não foi muito grande, mas 
quase um quarto do Conselho dos Quarenta e Quatro foi mor-
to, devastando a ordem política e conduzindo a uma liderança 
mais militante. Uma certa brecha na ordem política Cheyenne 
foi a consequência directa e 1864 transformou-se na última vez 
em que todos os Cheyennes se reuniram para a renovação do 
Conselho. O Conselho ficou impotente e os chefes soldados 

Capítulo X

Metodistas, Sand Creek e a “Questão Indígena”
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ganharam novo poder. Sand Creek empurrou os Cheyennes e os 
Arapahos para um novo sistema dominado pela guerra, o qual 
substituiu as trocas comerciais como a primeira fonte de recur-
sos essenciais. Os Cheyennes do Sul, chefiados pelos ‘Dog Sol-
diers’, estavam mais determinados do que nunca a permanecer 
na região de Smoky Hill, o que garantia um conflito permanente 
a leste do Colorado e a oeste do Kansas.

Sand Creek precipitou uma guerra de inverno, a única 
coisa que o bom-senso comum aconselharia a que não aconte-
cesse. Os Cheyennes, Arapahos, Brule Lakota e Oglalas ata-
caram a via do Platte River com fúria, destruindo ranchos, es-
tações de diligências, pontes e linhas de telégrafo. Atacaram 
comboios vagão e até cidades. A 7 de Janeiro de 1865 atacar-
am e saquearam Julesburg no Platte e sitiaram Camp Rankin. 
A 28 de Janeiro, os Cheyennes atacaram o American Ranch, 
roubaram quinhentas cabeças de gado e queimaram uma cen-
tena de toneladas de feno. Atacaram ainda outros ranchos e a 
2 de Fevereiro, mais de mil Cheyennes, Arapahos e Lakotas 
desceram novamente sobre Julesburg. Desta feita, queimaram 
a cidade. Destruíram mais de oitenta quilómetros de linhas de 
telégrafo e queimaram os postes. Combateram os soldados de 
Mud Springs e Rush Creek. Depois, a maior parte dos Chey-
ennes partiu para se juntaram aos bandos do norte em Powder 
River, enquanto os Lakota se movimentaram mais para leste. 

Foi um assalto sem precedentes. “Os Índios tomaram 
conta da vida Platte de novo matando e destruindo tudo o que 
apanhavam à frente.” Escreveu um homem de negócios do Col-
orado. “Não há diligências a passar, e o correio há dias que não 
parte. . . . Estes problemas dos Índios mata tudo e paralisam 
todo o comércio.” Ele favorecia uma política dura, mas conde-
nava tanto Sand Creek como Chivington. Acrescentou:

Um Relatório é aqui categórico de que “Black Kettle” 
está ao comando dos Índios nas Planícies. É bem possível, 
suponho. O que é mais natural do que eles retaliarem de 
todas as maneiras possíveis. Creio ser uma boa política ex-
terminar toda a raça ou de qualquer maneira pô-los para lá 
do poder de fazerem mal. Pode-se imaginar algo de mais 
pueril ou idiótico, pelo menos, do que atacar um grupo de 
Índios uma vez e depois dispersar logo de seguida?5

Outros, incluindo oficiais militares da região comungavam 
da mesma opinião de que, no mínimo, Chivington fizera um 
único ataque  e que de seguida marchou com as suas tropas de 
volta a Denver onde dispersaram e deixaram todo o território 
com pouco mais de duzentos soldados. Agora, o Colorado 
pouco mais podia fazer do que observar os combates que se 
seguiram até que o Coronel Thomas Moonlight, o novo coman-
dante do Distrito do Colorado, pudesse completar o re-alista-
mento de um Batalhão de Veteranos do Primeiro Regimento 
de Cavalaria do Colorado. Chivington tinha agitado o ninho de 
vespas e deixou-os para outros lidarem com as consequências.6 

Uma após outra, as expedições foram lançadas pelos oficiais 
americanos—General Connor, General Pope e outros—e out-
ros falharam rotundamente em intimidar as tribos. As cam-
panhas americanas eram previsíveis—grandes comandos com 
comboios de abastecimentos atravessando as planícies, criando 
extensas linhas de fornecimento, homens exaustos e cavalos 
esgotados.7 Como escreve Robert M. Utley: “só os índios mais 
incautos não conseguiam sair do caminho.”8 

A combinação do conhecimento de que os Cheyennes e 
os Arapahos tinham acabado de provocar, e a deficiente mos-
tra das expedições enviadas contra eles, persuadiu o gover-
no que alguma proposta de paz tinha de ser feita. Nas nego-
ciações em Little Arkansas, novamente com os Cheyennes e 
os Arapahos mais tratáveis, ficara claro que os comissários 
tinham na cabeça Sand Creek. Não havia um comissário que 
não condenasse Sand Creek como tendo sido uma autêntica 
atrocidade, e todos concordavam com a inédita disposição de 
pedir desculpas por Sand Creek e oferecer indemnizações às 
famílias daqueles que ali haviam estado presentes.9 Mas os 
‘Dog Soldiers’ e outros do Platte e região a norte continua-
vam a estar furiosos. Permaneciam quietos, quase sempre, e 
ocupavam as terras a oeste do kansas e a leste do Colorado 
durante uma paz muito precária.10 Por fim, contudo, o Tratado 
do Little Arkansas acabou apenas por ser umas tréguas mais 
ou menos geridas. Tal como o próprio Black avisou nas ne-
gociações, muitos poucos Cheyennes concordavam com isso, 
o Congresso trapaceava com as suas disposições, e a propos-
ta reserva ficava a sul do Rio Arkansas em terras que nunca 
haviam pertencido aos domínios Cheyennes e Arapaho. As 
suas disposições nunca foram implementadas, e a maioria das 
suas promessas tinham ficado meramente por aí, apesar das 
boas intenções tanto dos chefes índios como dos comissários.

Mas houve outras coisas que mudaram depois de Sand 
Creek. O Massacre de Sand Creek polarizou o debate sobre a 
política dos nativos americanos durante pelo menos duas dé-
cadas. Transformou-se em assunto constante nas negociações 
não só com os Cheyennes e Arapahos, mas também com ou- 
tras tribos. Sand Creek era emblemático em termos de exem-
plo supremo de que era impossível confiar nas promessas do 
homem branco. “Porque devemos acreditar em vocês?” Per-
guntaram os chefes nativos. “Lembram-se de Sand Creek?”   
Sand Creek afectou a direcção. Deixou como legado a im-
agem de um exército de assassinos de sabres em punho, 
apesar de Sand Creek ter sido executado por Voluntários de 
curto-prazo, e com o final da Guerra Civil os “combates com 
os índios” voltaram gradualmente ao exército regular. Sand 
Creek levou também a um debate sobre o controlo civil ver-
sus controlo militar, intensificado por um movimento cres-
cente com vista à reforma da política indígena. E invertendo 
a história, o actual conflito foi usado pelos homens do Oeste 
como justificação do “estilo de Chivington.”11
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A gravidade do problema foi a razão por que foi criada em 
1865 o Comité Conjunto Especial sobre a Situação das Tribos 
Indígenas. Embora tenha sido criado na sequência de Sand 
Creek (e por causa dele), o comité procurou fazer uma análise 
abrangente das condições e das opções em todo o Oeste. Três 
grupos separados reuniram provas e viajaram por todo o Oeste 
considerando uma vasta amplitude de questões, a “deterioração” 
dos Índios, posse das terras, escolas e missões, anuidades e se os 
problemas dos Índios poderiam ser melhor tratados pelo Depar-
tamento do Interior ou pela Departamento de Guerra. O relatório 
só foi concluído em 26 de Janeiro de 1867. Condenava o Massa-
cre de Sand Creek, mas mais do que isso, fornecia o enquadra-
mento para uma nova política dos nativos americanos.

Fazia cinco recomendações. Em primeiro lugar, concluía 
que os Índios, excepto aqueles no Território Índio, estavam a 
diminuir em número devido a doenças, intemperança, guerra 
e emigração do homem branco. Em segundo lugar, culpava as 
guerras com os Índios em grande medida aos “homens brancos 
sem-lei,” dando Sand Creek como principal exemplo. Em ter-
ceiro lugar, os Índios estavam rapidamente a perder os seus re-
cursos essenciais e a base das terras, notando especialmente os 
efeitos do caminho-de-ferro sobre as manadas de búfalos. Em 
quarto lugar, recomendava que os assuntos dos Índios contin-
uassem sob o controlo civil e que não fossem transferidos para 
o controlo militar, como muitos ansiavam que viesse a acon-
tecer. O problema, concluía o comité, não era tanto a política 
mas sim os abusos do sistema. Em quinto lugar, com base neste 
pressuposto, recomendava a criação de juntas de inspecção a 
fim de reduzir a violência e a fraude. Cinco distritos seriam 
criados, cada um deles servido por uma junta de três homens, 
incluindo representantes do Gabinete dos Assuntos Indígenas, 
o exército regular e um membro escolhido pelo Presidente com 
base nas recomendações dos respectivos grupos relacionados 
com a igreja. Este relatório viria a ser o ponto fulcral do de-
bate e conduziu, em último lugar, à “Peace Policy” (Política 
da Paz) de Grant, a qual propunha voltar a gestão dos assuntos 
dos Indios para as denominações religiosas como um meio de 
despolitização desses assuntos e preservação das tribos.12

 
O relatório veio no tempo certo. A descoberta de ouro em 

Montana originou planos para a construção da Bozeman Trail 
desde norte de Fort Laramie ao longo do lado leste das Big Horn 
Mountains no actual Wyoming, depois para oeste para os campos 
mineiros como Bozeman e Virginia City. Isso arrastou consigo 
uma nova onda de colonos para o coração da nação Sioux, crian-
do mais resistência. Levou, por outro lado, à construção de no-
vos fortes e a 21 de Dezembro de 1866 à matança desastrosa de 
oitenta soldados de Fort Phil Kearny.13 O “Massacre Fetterman”, 
como ficou conhecido, originou mais investigações, e uma nova 
campanha pelo General Winfield Scott Hancock nas planícies 
centrais, que agitou novamente os Cheyenne Dog Soldiers que 
até então tinham permanecido sossegados. Quando Hancock se 

aproximou de uma das aldeias Cheyenne, as pessoas fugiram, 
temendo outro Sand Creek, enquanto o general interpretou essa 
fuga como um sinal de hostilidade e queimou a aldeia. Isso abria 
a “Hancock’s Guerra” em 1867.14

Uma das comissões importantes relatou em Julho de 1867 
que a maioria dos Índios nas planícies era a favor da paz. A 20 
de Julho de 1867, o Congresso autorizou a formação de uma 
Comissão de Paz. O novo Comissário dos Assuntos Indíge-
nas, Nathaniel G. Taylor, ex-ministro Metodista, foi nomeado 
presidente. Era um grupo de gente distinta. Além de Taylor, 
a comissão incluía o General William T. Sherman, General 
William S. Harney, General Alfred E. Terry, General John 
B. Sanborn, Senador J. B. Henderson e o Coronel Samuel F. 
Tappan, velho inimigo de Chivington e agora um defensor 
dedicado da reforma índia.15

Mas nem toda a gente estava satisfeita com a nomeação 
de Taylor. A sua experiência com assuntos índios era limit-
ada; as suas principais qualificações eram uma reputação 
de homem honesto e zeloso por uma reforma. Mas Orville 
Browning, o Secretário do Interior, lamentou-se “Tenho ag-
ora um pregador Metodista à cabeça do Bureau e dele farei 
o melhor que puder.”16 Taylor tinha diante de si uma árdua 
tarefa. Novos tratados negociados em Medicine Lodge e 
Fort Laramie pela comissão tinham uma falha familiar aos 
tratados anteriores. Os grupos tradicionais, menos tratáveis 
mantinham-se afastados ou então expressavam a sua insatis-
fação relativamente aos seus termos. A concepção de Taylor 
foi criar grandes reservas das quais seriam excluídos homens 
brancos, iniciando simultaneamente programas de acultur-
ação que no final tornariam as tribos auto-sustentadas e até 
candidatas futuramente à cidadania.17

A determinada altura, Taylor e Tappan defenderam um 
Departamento de Assuntos Indígenas em separado. O debate 
sobre o controlo pela Departamento de Guerra ou Departa-
mento do Interior estava claramente imperfeito, argumen-
tavam ambos, pelo facto de ambos os departamentos terem 
outros interesses além do bem-estar dos Índios. O Departa-
mento do Interior tinha igualmente a responsabilidade pela 
distribuição das terras e o Departamento de Guerra era o in-
strumento militar do poder da nação. A Comissão começou a 
ficar cada vez mais dividida e quando se reuniu em Chicago 
no outono de 1868, a maioria concordou que o sistema do 
tratado estava obsoleto e que as tribos eram alas do governo 
e não deviam continuar a ser tratadas como nações indepen-
dentes. Aos militares foi dada a autoridade para policiar as 
caçadas tribais do Arkansas e, com as divergências de Taylor 
e Tappan, a maioria votou que a gestão dos assuntos Indíge-
nas deveria voltar para o Departamento de Guerra.18  

Preocupado com outros assuntos, o Congresso não teve 
em conta a ratificação dos tratados de Medicine Lodge e de 
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Fort Laramie nos dez meses seguintes. Browning deu pouco 
apoio a Taylor e Tappan lesou mais do que ajudou devido ao 
seu estilo combativo. O General Sherman então complicou 
ainda mais as coisas ao reorganizar os departamentos do oes-
te, criando distritos a norte e a sul que se mal se adequavam 
às propostas reservas a norte e a sul. Por outras palavras, fosse 
qual fosse o estatuto em que se encontrasse o Gabinete dos 
Indígenas (Indian Bureau), a presença militar seriam invari-
avelmente uma constante.19

Durante os tempos de guerra desde Sand Creek, a divisão 
entre os Cheyennes do Sul e os do Norte e os Arapahos do Sul 
e os do Norte aprofundara-se. Os do Sul tentavam continuar 
nas suas terras preferidas em Smoky Hill e Republican mas, 
apanhados entre as duas principais vias terrestres e pressio-
nados pelos colonos a leste e a oeste, foram cedendo terreno 
gradualmente. Depois do ataque de Custer contra a aldeia 
Cheyenne de Black Kettle no Washita River, um dia antes de 
fazer quatro anos do Massacre de Sand Creek, e a Batalha de 
Summit Springs em Julho de 1869, a ocupação das terras pelos 
Cheyenne e Arapaho entre o Platte e o Arkansas terminou.20 

O ataque no Washita renovou as conversações acerca de 
Sand Creek e fortaleceu o movimento da reforma índia. O 
Comissário Taylor lamentou a morte de Black Kettle e disse dos 
Cheyennes: “Será que conseguem esquecer a insígnia daqueles 
que mataram, por ordens militares, os seus velhos, mulheres e 
crianças sob a bandeira branca e sob o nosso próprio estandarte 
em Sand Creek?”  Por outro lado, um editor do Kansas esper-
ava abertamente que o governor do Kansas “se ponha à frente 
dos nossos homens do oeste, siga os Índios até aos seus lares e 
faça o seu dever, a la Chivington.”21 Peter Cooper, Lydia Ma-
ria Child, John Beeson, Alfred H. Love e outros defensores da 
reforma índia (muitos dos quais tinham sido abolicionistas pro-
eminentes) exigiram que o plano de Taylor desse responsabili-
dade da gestão dos assuntos indígenas a organizações privadas, 
incluindo igrejas Cristãs e que às sociedades Missionárias lhes 
fosse dada uma hipótese. Taylor cessou funções com alguma 
satisfação baseada na perspectiva da nova “Política da Paz” do 
Presidente Grant, a qual alcançaria os objectivos de concen-
tração, cristandade, educação e propriedade privada sob a ori-
entação das denominações religiosas, todas elas iniciativas que 
Taylor favorecia.22 

Black Kettle morreu em Washita ainda a defender a paz 
e o poder dos Dog Soldiers foi quebrado em Summit Springs 
com a morte de Tall Bull. Os sobreviventes de Summit Springs 
subiram para norte do Nebraska e o resto dos índios do sul 
acabaram por se render em Fort Supply. O combate estava 
quase terminado no sul quando Stone Forehead, o ‘Keeper of 
the Sacred Arrows” (Guardião das Setas Sagradas) entrou na 
liça.23 Os dois escaparam para norte e juntaram-se á resistência 
constante como aliados dos Oglala, Hunkpapa e Minneconjou 

Lakota até ao fim das guerras no norte após a Batalha de Little 
Big Horn em 1876 e a campanha que se lhe seguiu.24         

Ao passo que tinha demorado 240 anos a empurrar os po-
vos nativos além do Rio Mississippi, as nações Trans-Mississip-
pi Oeste foram tomadas em 40. Alguns académicos comparam 
o sucedido a uma Reconstrução Ocidental que acompanhou a 
Reconstrução do Sul, igualmente importante. Com o fim da 
Guerra Civil, acelerou-se o desvio para oeste, causado pelo 
caminho-de-ferro, sector mineiro e pela industrialização. Os 
políticos deixaram de falar da União mas pregavam o novo 
conceito da Nação. Cruel e impiedoso, em roda livre, os amer-
icanos capitalistas pressionavam para diante a um índice as-
sombroso em números assombrosos. Organização, dinheiro e 
transportes eram os motores da economia e do sistema político. 
A Idade da Exploração também reforçou as velhas ideais com 
as novas justificações “científicas” de racismo ensinadas nas 
universidades e exploradas por académicos, embora o “racismo 
científico” ou o “Darwinismo social” pouco impacto directo 
parecem ter tido na política. Essas justificações “científicas” 
eram meras racionalizações de atitudes e crenças já aceites. 
O sistema dos tratados seria abandonado e os Cheyennes e os 
Arapahos, juntamente com outras nações nativas, acabaram 
por ver tudo quanto haviam conhecido subordinado ao grande, 
esfomeado mastodonte país chamado América.25

A extraordinária expansão foi também vista como prova 
positiva da superioridade da maneira do homem branco. A linha 
linear do progresso “provou” a sua perspectiva e fez com que os 
líderes estivessem menos aptos a escutar as vozes dos Nativos ou 
sequer respeitar as maneiras dos Nativos. Nesse conjunto estava 
abrangida a resposta bem intencionada mas mal orientada aos 
problemas que as nações indígenas enfrentavam. Tudo o que os 
Índios tinham de fazer para serem “salvos” era aceitar e abraçar a 
inevitabilidade do progresso. Apesar das diatribes ocasionais dos 
editores da imprensa do Oeste e da retórica inflamada dos solda-
dos no campo, deixou de existir a necessidade de uma política de 
exterminação. Para os brancos, a solução era evidente, e maravil-
havam-se com a resistência dos Nativos aos benefícios “óbvios” 
de salvação através da civilização.

As missões Índias Metodistas tinham sido destruídas pela 
guerra e levou algum tempo a refazer a iniciativa perdida. O 
firme William H. Goode fez um esforço sério para voltar a 
compor as missões Índias no Missouri, Kansas e Nebraska. 
Os volumes do Missionary Advocate registavam com regu-
laridade os problemas e os sucessos fortuitos, mas surpreen-
dentemente não continham qualquer tipo de discussão acerca 
da política dos Índios ou acerca de outras missões para novos 
grupos. Não existiu qualquer tipo de mobilização de apoio 
para os programas do Metodista Comissário Taylor. Pelo 
menos parte do problema era que A Igreja Metodista preferiu 
confiar nas várias conferências para apoiar as missões Índias 
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em vez de tomar uma iniciativa unificada. O estilo itinerante 
do ministério nunca se adaptou bem às missões Índias porque 
lhe faltava a forma a longo prazo necessária para uma com-
preensão cultural transversal. Sem uma organização central-
izada e apoio financeiro quase todas as missões Índias aca-
baram por desaparecer.

Talvez mais importante ainda, o casamento da Igreja com 
a União durante a guerra—a recorrente ligação entre Deus e 
o país que o Bispo Simpson e muitos outros pregavam, essa 
união entre Cristandade e civilização—era um tema de uni-
ficação no que se referia à abordagem da Igreja em relação 
aos Nativos Americanos. Quando Schuyler Colfax escreveu 
o Northwestern Christian Advocate no Verão de 1865, pintou 
um quadro negro dos danos feitos pelos Índios ao longo das 
vias terrestres. Escreveu:

Houve uma quantidade razoável de boa vontade per-
dida com o “massacre” dos Índios que cometeram estes 
actos, e que, após meses de atrocidades piores do que a 
morte, venderam uma jovem que tinham capturado, mas 
de quem pelo menos os seus chefes se tinham cansado. 
Mas se presentes com que o governo os obsequiou, e anui-
dades, não os mantiverem em paz, o que se pode fazer?

Sem tentar resolver este grave problema do que deve-
ria ser feito com os Índios, e depois o que pode ser feito 
com eles, estou convencido que estas Planícies devem per-
manecer abertas como uma via pacífica e ininterrupta para 
os Estados, independentemente dos soldados que possam 
ser necessários, ou de quais poderão ser os custos.

Cada cidadão dos Estados Unidos, especialmente 
se permanece dentro dos seus limites, e, mais ainda, se 
contribui com o seu trabalho para o desenvolvimento dos 
magníficos recursos minerais deste país do extremo oeste, 
tem o direito de exigir a protecção da sua vida e da sua 
propriedade, e é dever do governo punir ou derrubar todos 
os inimigos dos seus cidadãos e dos condenadores do seu 
poder, sejam eles rebeldes do Sul ou selvagens do Oeste.26

Claro que Colfax era um político, com interesse em 
abrir o Oeste aos colonos, mas um exemplo mais expressivo 
desse mesmo sentimento foi encontrado nas cartas do Bispo 
Cyrus Kingsley, que escreveu para o Christian Advocate and 
Journal em Junho de 1865: “O nosso governo está agora em 
guerra com os Indios. Estes últimos destruíram e roubaram 
propriedades no valor de milhões e tomaram muitas vidas, e 
continuam ainda com as suas depreciações em todas as partes 
do Oeste.” E acrescentou: “Até as tribos mais amistosas estão 
a roubar incessantemente; e foram deixadas sozinhas tanto 
tempo que se sentem encorajados, acreditando que podem 
fazer o que fizeram com impunidade.” Deu a sua solução:

Para fazer homens dos Índios, na minha opinião, re-
quer que eles sejam reunidos e postos num lugar, sufici-
entemente grande e suficientemente fértil para terem uma 
boa vida, e quem sabe enriquecerem, seguindo os dogmas 
da vida civilizada... Vai custar agora milhões de dinheiro 
para pagar as anuidades aos Índios, espalhados como estão 
por todos os territórios. É tempo de serem reunidos e gov-
ernados e ensinados que agora têm de aprender a subsistir 
e ganhar a vida com trabalho honesto, e não caçando, tra-
vando guerras e pilhando. Este curso, na minha opinião é 
mais humano pata o próprio Índio e o único que preservará 
a raça da extinção total, se é que isso bastará. Mas no mo-
mento presente, há uma guerra e o Índio deve ser apanhado 
antes de poder ser reduzido à civilização.27

Kingsley concluiu que o caminho-de-ferro transconti-
nental era a solução—uma necessidade militar—e a chave 
para o crescimento de uma nova ordem. Na realidade, o que 
mais surpreende acerca das cartas de Kingsley é focarem em 
primeira instância o caminho-de-ferro e os seus benefícios 
económicos. Com efeito, Kingsley reduziu os Nativos Amer-
icanos a um puro e simples obstáculo. A real missão de 
trabalho a ser feito, no seu parecer, era o desenvolvimento 
económico do Oeste para a nação. A reforma social não era 
uma preocupação prioritária.28 

A Igreja tratou Sand Creek com cautela, mas uma certa 
toada ficou no ar. A 26 de Julho de 1865, o Central Christian 
Advocate notava que “o Bispo Kingsley regressou a Nova 
Iorque, sem ser capaz de viajar até à Califórnia a propósito dos 
‘Índios amistosos.’” O mesmo jornal informava no mesmo dia 
que Chivington estava na cidade e que estava totalmente supor-
tado pelo Colorado. Expressava o “grande prazer” pelo facto 
de a Conferência do Colorado ter apoiado as suas acções, o que 
não era verdade. De uma forma directa, os Metodistas queriam 
que as culpas contra Chivington fossem falsas. 

Em Agosto de 1865, depois de divulgado o relatório do 
Comité Conjunto sobre a Conduta da Guerra, o Northwestern 
Christian Advocate admitiu que estava “perplexo” pelo caso do 
Coronel Chivington. O editor conhecera-o pessoalmente e tinha 
dele boa impressão, referia o jornal, “e tendo-o considerado 
como um cavalheiro Cristão piedoso e um soldado corajoso.”  
Assinalou que Lincoln o havia nomeado para uma comissão de 
Brigadeiro. Daí que atribuírem-lhe um massacre sangrento não 
se coadunava em nada com o que conheciam dele. Comunicar-
am o contrário, de que os Cheyennes e os Arapahos eram hos-
tis, e que as opiniões de alguns eram que Chivington merecia 
ser promovido em vez de censurado, acrescentando:

Damos como garantido que aqueles que o afirmam 
não acreditam que mulheres e crianças foram assassi-
nadas, e que o Coronel Chivington pode demonstrar e 
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demonstrará que assim não foi de facto. Para um tal acto 
não pode haver defesa nem desculpa. Damos como garan-
tido de que apoiando o seu percurso os amigos do Coronel 
estão preparados para condenar estes horríveis relatos. 

E continuava o jornal:

É verdade que mesmo homens moderados e humanos 
que habitem as linhas da atrocidade índia defendem um 
tratamento firme e austero dos peles-vermelhas na guerra. 
Reclamam que a misericórdia se constrói na cobardia, e 
que só uma política firme pode evitar outra explosão de 
violência—de que a morte de cada Índio encontrado na 
guerra é a política mais misericordiosa, visto que evita que 
outras tribos se ergam; resumindo, a morte é o único argu-
mento que o pele-vermelha entende.

Hesitamos em aceitar uma teoria tão absolutamente 
em guerra contra o Cristianismo, e tão repugnante para os 
instintos humanos. Admitimos a ignorância, a brutalidade, 
as atrocidades demoníacas da guerra com os Índios, mas 
os Cristãos, mesmo na guerra, não devem ser cruéis nem 
demoníacos.

O editor apelou a Chivington e seus amigos que limpas-
sem o seu nome:  “Deem-nos os factos que nos permitam lim-
par o seu registo das acusações de crueldade de ter causado ou 
permitido a matança de mulheres e crianças indefesas.” Ele 
prometia ser o instrumento que “limparia os terríveis relatos” 
se os amigos de Chivington os refutassem.29

A 24 de Agosto, o Reverendo R. M. Hatfield escreveu 
uma réplica forte a este editorial, contestando o facto de o 
jornal vir em defesa do Coronel Chivington:

Permita-me sugerir-lhe a dúvida se, tal como as coisas 
agora se apresentam, o caso do Cor. Chivington pode ser ma-
terialmente melhorado por algo que os amigos deste possam 
dizer em seu abono na imprensa pública. Tal como eu vejo o 
assunto, mais do que uma comissão foi nomeada pelo gover-
no a fim de investigar o massacre de Sand Creek. Se o per-
curso do Cor. Chivington nesse assunto permitir justificação 
ou escusa, que seja ele a justificar-se perante essas comissões. 
São elas os tribunais legalmente nomeados e adequados para 
recolha de todos os factos relativos a este caso. A menos que 
possa ser demonstrado que os cavalheiros que compõem 
as ditas comissões são incompetentes, ou preconceituosos, 
nenhuma vindicação do Cor. C. à margem, feita pelos seus 
amigos, terá senão o peso de uma pluma no país. Relatórios e 
resoluções em seu abono passa emitidos por uma conferência 
de Pregadores Metodistas pode deixar um estigma indelével 
na Igreja, sem lhe ser minimamente favorável.

O país insistirá em saber se mulheres e crianças foram 
barbaramente assassinadas por homens que usavam o uni-
forme dos Estados Unidos, e comandados pelo Cor. Chiv-
ington. Se este crime atroz tiver sido cometido, exigirão o 

castigo das partes culpadas. O caso não é daqueles que im-
plique uma decisão precipitada. Falando como um Meto-
dista, atrevo-me a expressar a esperança de que nada fare-
mos que possa sequer remotamente assemelhar-se a uma 
tentativa de pedir desculpa pelo assassínio de mulheres 
indefesas e crianças inocentes.30

O aviso de Hatfield foi convenientemente colocado. Sub-
sequentemente, a carta de apoio dos ministros do Colorado, 
escrita em Abril de 1865, foi divulgada por Chivington à me-
dida que a pressão sobre si aumentava. Diversos jornais, entre 
eles o Central Christian Advocate, afirmavam que a carta era 
oficialmente endossada pela Conferência do Colorado da Igre- 
ja Metodista Episcopal. Quando a reivindicação foi publicada 
no Chicago Tribune, o Northwestern Christian Advocate re-
spondeu sem demora: Nós exigimos a prova.”  Chamando à 
atenção de que o jornal citado era “assinado por alguns mem-
bros dessa conferência” antes do relatório do congresso ser 
publicado, “Afirmamos ainda que os membros da Conferência 
do Colorado nunca aprovaram o que se relata como tendo ocor-
rido em Sand Creek.”31

O editor do Northwestern retrocedeu relativamente a 
Chivington, mas quando Evans escreveu a sua Reply (Res-
posta), exultou:

O Digmo. John Evans, ex-Governador do Colorado, 
provou ser um homem de estado capaz e um administra-
dor patriota da confiança em si depositada. Redigiu uma 
resposta exaustiva às alegações de certos Relatórios, fez 
uma reivindicação ampla da sua administração em relação 
às acusações que afectam o seu tratamento para com os 
Índios, e no dia presente nenhum [outro] homem desfruta 
tão completamente da confiança das pessoas do Colorado.

De que muita da oposição era meramente política 
não há, nem pode haver, a mínima dúvida. O tempo prova 
todas as coisas, e até o tão noticiado “Massacre de Sand 
Creek” tem um outro ponto de vista além daquele que tão 
estudiosamente cativou a atenção do grande público.32

Posteriormente, o jornal anunciou que Evans e Chaffee 
tinham sido escolhidos para a eleição de Senadores pela leg-
islatura do Colorado, acrescentando: “Esta eleição do Gover-
nador Evans é a resposta do Colorado às insinuações da parte 
escrita de uma certa comissão de análise. O Governador pu-
blicou a sua própria refutação, e a sua lógica e série de factos 
apresentados eram imbatíveis. Agora, o Estado fala por ele.”  
O editor prosseguia com um esquema biográfico laudatório 
de Evans e concluía: “Este NORTHWESTERN nunca apoiou 
aquilo a que se chama ‘O Massacre de Sand Creek.’ Diz-se 
que existem sempre dois lados da questão; e o tempo poderá 
demonstrar alguns factos não divulgados em relatórios publi-
cados. Diz-se, no entretanto, que não houve depoimento que 
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tenha envolvido negativamente o Governador Evans. Pela 
contrário, há provas de que não só a sua preocupação salvou 
a população do território de um massacre, como foi também 
o protector de vidas e de direitos do[s] Índio[s] amigo[s].”33

O Central Christian Advocate adoptou outro ponto de 
vista, embora consistente. “Lamentamos profundamente de 
que paire uma sombra sequer por um momento em qualquer 
um dos nomes e esperamos que no final sejam justiçados.” De 
Chivington, dizia o jornal: “Se Chivington foi o autor ou o 
agente de crueldades e atrocidades contrárias às leis da guer-
ra, apresentaremos, embora com pesar, a sua condenação.” O 
Central teve dificuldade em condenar Evans. “Não podemos 
acreditar por um momento, aqueles que o conhecem, que ele 
tenha mentido ou equivocado.”34 

A longa troca de correspondência de Chivington com os 
jornais de Atchison, Kansas, continuaram no outono de 1865 e 
prolongaram-se por 1866. Quando Chivington pregava na Igre-
ja Metodista Episcopal de Atchison, os jornais acrescentaram 
mais algumas farpas que provocaram Chivington e o levaram a 
escrever uma resposta de três colunas. Nela perguntava se ele 
fosse de facto o monstro como fora retratado “porque é que as 
autoridades da Igreja M. U. não me cortam aos pedaços? Ou 
por que razão as ordens de Odd Fellows e Masons, das quais 
sou membro, não me expulsam?” Ao descrever as circunstân-
cias do caso de Sand Creek, escreveu Chivington: “Quanto à 
acusação de que mulheres e crianças foram mortas e brutal-
mente mutiladas, é completamente falso.” Afirmava que só vira 
uma mulher morta e disse que ela estava a lutar contra homens. 
“Se houve crianças mortas, eu não as vi nem houve qualquer 
ocorrência nesse sentido que me tenha sido comunicada pelos 
meus oficiais ou pelos meus homes.”35 

Anexou à carta a declaração dos ministros do Colorado, es-
crita em Abril de 1865, e um extenso conjunto de resoluções 
das Lojas Maçónicas e dos Capítulos no Colorado em apoio de 
Chivington. Dois dias depois, acrescentou outra longa carta pro-
metendo continuar a sua luta com o editor: “Tenho um mês para 
me dedicar a este assunto especial, quando chegar a altura de o 
fazer, e acerca do dia da eleição ele pode verificar a extensão 
das “condolências da Igreja” e da “solidariedade da Loja” para 
a pessoa a quem chama ironicamente o ‘Herói de Sand Creek.’” 
O editor respondeu, dizendo que em vez de se defender com ar-
gumentos para refutar as acusações, Chivington preferiu ofere-
cer-nos as suas “deprimentes e baixas insinuações”.

O público em geral estava menos interessado na auto-justi-
ficação de Chivington do que fazer com o problema dos Índios, 
em geral. Que política corrigiria os flagelos e os falhanços evi-
dentes que tinham originado Sand Creek. Em 1865, o New York 
Times declarara que as condições na fronteira estavam em crise, 

mas que  “a história do massacre de Chivington está demasi-
ado fresca na opinião pública e será eternamente uma história 
demasiado hedionda” para continuar com a actual política.36 O 
Frank Leslie’s Illustrated Newspaper atribuía as culpas da situ-
ação ao governo.37 Era de longe um argumento surpreendente. 
Lincoln reconhecera a necessidade, e prometera ao Bispo Hen-
ry Benjamin Whipple, o clérigo episcopaliano e defensor dos 
direitos dos Índios: “Se conseguirmos ultrapassar esta guerra, 
e se eu for vivo, este sistema Índio será reformado.”38 Mas foi 
o Secretário de Guerra Stanton que deu a Whipple o melhor 
conselho: “o governo nunca reforma um flagelo até que o povo 
o exija.”39 Esse foi, a curto prazo, o maior problema. O zelo de 
reforma do país foi dirigido para a conclusão da promessa de 
liberdade para os antigos escravos e para a reconstrução do Sul 
num modem económico diferente. 

O problema residia no conflito entre uma solução para a 
“Questão Índia” e a missão nacional. O plano de Lincoln para 
o desenvolvimento do Oeste tinha sido simples. Promulgar 
uma Lei da Propriedade Rural (‘Homestead Act’) para en-
corajar o assentamento de colonos. Desenvolver os recursos 
minerais do Oeste. E construir o caminho-de-ferro transconti-
nental. Era esta a via do “progresso”. Esta visão, em todos os 
seus três aspectos, garantia a continuação do conflito com os 
povos indígenas. Os pontos de vista de Lincoln naquilo que 
deveriam fazer estavam longe de ser excepcionais. Tinham 
de ser tornar fazendeiros e viver em paz. Os Índios, dissera o 
Senador Doolittle—o mesmo Senador Doolittle que conde-
nara Sand Creek tão veementemente—estavam a desaparecer 
como raça. Disse também que o destino dos Índios era deter-
minado por “causas naturais” ligadas ao contacto com uma 
“raça superior.”40 

Roger Nichols, uma autoridade proeminente na política 
Indígena durante a Guerra Civil, escreveu sobre o dilema dos 
decisores políticos:

Por conseguinte, as principais propostas dos reforma-
dores continham contradições irresolúveis. Procuravam 
encontrar-lhe um lugar à semelhança de uma civilização 
avançada que perspectivava apenas a retirada contínua e 
a extinção definitiva. Queriam empurrar os Índios para 
a civilização, assumindo que uma civilização estava em 
progresso dinâmico, simbolizado por uma locomotiva a 
grande velocidade que os Índios nunca apanhariam.41

Nichols sugeria: “A única solução teria sido a aceit-
ação dos ideais ou igualdade racial e cultural para a qual os 
americanos do século XIX não estavam preparados. Nem os 
reformadores nem os não reformadores respeitavam a cultura 
dos Nativos Americanos. Na verdade, nem tão pouco enten-
diam a existência de uma cultura Nativa.”42 Não se tratava 
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de ódio contra os Índios nem sequer de racismo nos termos 
simples da expressão; era uma mentalidade arreigada que só 
conseguia entender civilização nos termos da compreensão 
do homem branco. Civilização significava progresso, Cris-
tão, agrário, material e assente nas suas formas de governo e 
economia. Como resultado, nem sequer os melhores e os mais 
bem intencionados “amigos dos Índios” podiam ver qualquer 
alternativa excepto mudar os modos de vida dos Nativos. Não 
havia um sentido “multicultural” nem um conceito de “lim-
peza étnica.” Havia simplesmente os “dons e benefícios” da 
Civilização, que salvariam a pessoa, e a Cristandade, que sal-
varia a alma. A única questão real era como obter o melhor 
resultado possível. 

Em 1865, o Senador William Windom contactou o Bis-
po Whipple para se aconselhar sobre soluções de políticas a 
adoptar. Whipple tinha as suas próprias opiniões, claramente 
bem intencionadas, que iam ao ponto de qualquer outro rep-
resentante de uma denominação Cristã importante do seu 
tempo, dizendo que “Eles não são veneradores. Creem num 
Grande Espírito. Têm algumas afeições. Possuem um orgulho 
nacional exacerbado e amam as suas nações. São geralmente 
castos, fiéis, honestos, generosos e hospitaleiros.” Pregava o 
respeito por eles e culpava a degradação e pobreza por que 
muitos deles passavam numa “maldição que lhes foi dada por 
um povo Cristão.”43 

Whipple condenara Sand Creek severamente quando 
ocorreu e ofereceu conselho ao Comité Conjunto Especial 
sobre a Situação das Tribos Índias. A Comissão divulgou 
o seu relatório em Janeiro de 1867. Os Metodistas partic-
iparam no debate apenas de forma restrita. Em Março de 
1866, quando uma das várias comissões Índias começou o 
seu trabalho, o Northwestern Christian Advocate opinou que 
a única verdadeira questão era “qual é a política autêntica 
de uma Nação Cristã para as suas alas infelizes?” O editor 
sugeria que “uma política Índia prudente e humana” deveria 
passar por “reunir o maior número possível de Índios civi-
lizados e levá-los para o Território Índio, aí assegurando os 
seus direitos sob a égide do governo.” O documento sugeria 
mesmo a possibilidade de organização territorial ao longo 
das linhas tribais com a possibilidade de um estado índio 
mais abaixo. O artigo concluía: “É uma política fria, cruel e 
perversa, que abandona todo um povo à sua sorte e à morte, 
sem fazer o mínimo esforço por salvá-lo. Pode ser que os 
descendentes dos donos deste continente desapareçam como 
bruma, mas enquanto viverem não os devemos abandonar à 
rapacidade e à ganância.”44

Em Maio de 1866, o mesmo documento voltou a rec-
lamar a vindicação do Governador Evans na forma de um 

discurso pelo Senador Lane do Indiana sobre o estatuto de 
Estado do Colorado.45 Uma forte perspectiva do oeste chegou 
no outono pelo Reverendo Henry Bannister, de Evanston (e 
sogro de Oliver Willard). Falava da promessa do Colorado, 
mas acrescentava o seguinte:

Eles estão rodeados e infestados por Índios hostis, cujo 
espírito nos últimos anos tem sido o de matar e pilhar, e a 
respeito de quem o sentimento das pessoas é o da insegu-
rança e a sua atitude a de resistência pouco amistosa. Eles 
não são, talvez, particularmente sensíveis ao que entendem 
por censura injusta no Leste quanto aos seus sentimentos 
em relação aos Índios—instigados porque pensam que esta 
censura se deve a objecções não sinceras levantadas por 
políticos desiludidos e ambiciosos do Colorado. Com os 
mantimentos cortados por causa dos Índios, sem os mei-
os de vida e de negócio necessários, desprovidos dos seus 
cidadãos pela tomahawk, ou por um cativeiro mais hor-
rível para as mulheres capturadas do que mil mortes, sem 
qualquer perspectiva de verem estas tribos nómadas e in-
domáveis, conciliadas por presentes e tratamento bondoso 
e por tratados governamentais ineficazes—porque deveri-
am ser estas gentes do Colorado uma admiração para nós 
se eles na realidade consideram o nosso sentimentalismo 
impraticável que os condena como bárbaros e deles pre-
screve uma falta de compaixão?

Acrescentou: “O nosso ministério contribuiu para uma 
boa parte das influências depressivas da sua censura.” A igreja 
estava a lidar com “Toda uma população entregue a um in-
tenso mundanismo sem coração para coisas religiosas. . . .”46 
Pouco tinha mudado na atitude da igreja em geral. A opinião 
das missões de Bannister foi apoio para as conferências do 
Oeste. Ao mesmo tempo, dava a entender que, embora errada-
mente, A Igreja Metodista no Colorado tinha sofrido devido à 
sua ligação com Sand Creek. 

Em 1867, enquanto tinham lugar negociações  
importantes nas planícies, o Northwestern Christian Ad-
vocate revitalizava um assunto antigo, criado por alguns 
dos problemas associados à Era Dourada. Em Julho de 
1867, o jornal imprimiu um extenso editorial sobre “Bar-
bárie.” O artigo observava que “Os homens que se junta nas  
fronteiras da civilização crescem muitas vezes rudes e in-
stalam o império da força. Afastados da sociedade, des-
cuidam a formosura das pessoas, tornam-se esquecidos das 
amenidades da cultura e tendem para a desordem. Domi-
nam as regras de violência até que a violência se organiza.”  
Agora, declarava o editorial, esta espiral descendente espal-
hou-se às cidades. Enumerava actos violentos em Nova Or-
leães, Memphis e Nova Iorque. “A vida humana tem baixo 
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preço e merece pouca consideração,” proclamava o jornal. 
Os Estados Unidos descia em termos de barbárie e a igreja 
devia tomar uma posição.47 

O enfoque revelava um revivalismo das classes na América 
do pós-guerra desencadeado pela desagregação da comunidade  
que chegou com a industrialização, o crescimento e a imigração. 
O Metodismo era agora claramente a voz da virtude da classe 
média, cada vez mais distante do populismo desenfreado dos 
tempos de antigamente. Isso reflectia-se nas causas sociais de-
fendidas pela Igreja. Quando o Northwestern se voltou para os 
povos Nativos, o seu sentimento não estava inicialmente em 
ganhar almas. A 27 de Julho de 1867, falava da política dos Ín-
dios proclamando que “as atrocidades mais temidas são cometi-
das pelos Índios—atrocidades que são diabólicas.” Chamava à 
política “uma repreensão vergonhosa para os nossos estadistas.” 
Defendia a transferência da política para o Departamento de 
Guerra a fim de “assegurar uma administração mais sábia, mais 
eficiente e mais humana.” Assumia uma posição de firmeza:

Em todo o caso a actual política é fraca, cruel, san-
grenta, ineficiente, detém o crescimento do nosso ouro no 
oeste e nas planícies repletas de minério de prata, e custa 
milhares de vidas. Consentamos a mudança. É imbecil e 
desmoralizante.

O país exige segurança. As vidas dos nossos conci-
dadãos não deve continuar a ser sacrificada a um sistema 
que é ao mesmo tempo acéfalo e sem coração. O comér-
cio do país exige protecção. O caminho para os tesouros 
mineiros do país deve ser aberto e mantido aberto.

Deem-nos uma política Índia que possamos ver com 
respeito e que não seja o horrível carnaval da matança.

Apenas quatro dias mais tarde, o jornal publicou uma 
carta de Ft. Morgan, Colorado Territory, do Reverendo J. C. 
Hartzell. Hartzell não era um reformista. Apelava a medidas 
fortes. Dizia dos métodos de guerra dos Índios:

Mas, se formos a comparar, os números não são im-
portantes, atendendo ao modo de fazer a guerra adoptada 
pelos Índios. Umas centenas de Índios podem frustrar e 
esgotar um exército de milhares de homens que se mo-
vam na pompa da arte da guerra civilizada. Divididos em 
grupos entre cinco e vinte e cinco, com boas montadas e 
bem armados, podem intervir em todos os lados do exér-
cito mais bem organizado, cortando os mais atrasados e os 
batedores, roubando gado, envenenando as nascentes de 
água e, ainda assim, com a sua astúcia e conhecimentos 
naturais da região, evadir-se à captura. Não têm despesas 
a pagar e o tempo não os preocupa de forma alguma. De 
maneira a que com as suas squaws e os seus pappooses se 
podem esconder em qualquer desfiladeiro distante, os ani-
mais engordando com os pastos de alguns deles ou de ou- 
tros, podendo continuar as lutas meses a fio. Nunca pens-
am em atacar só onde creem que a vitória é certa. O que 

nós consideramos os nossos melhores meios de combate 
são, por esse motivo, de nenhum proveito. É o “peregri-
no” errante, a diligência solitária, o curral não guardado, 
o forte com poucas tropas e mal protegido, ou o colono 
desarmado, que eles se deleitam a encontrar e a atacar.

Acrescentou:

Os selvagens só podem ser conquistados se os combat-
ermos à maneira deles. Cada guerreira morto até aqui tem 
custado ao Governo mais de cem mil dólares. Optemos por 
pequenos grupos de soldados com boas montadas e bem co-
mandados varrer o país, poupando nada e, se caso for, nem 
mesmo poupando mulheres e crianças. Este plano pode pare-
cer cruel e anti-cristão, mas não é mais humano do que per-
mitir o assassinato de cidadãos e a destruição de propriedades 
ao longo das nossas vias terrestres ano após ano?  Uma época 
deste tipo de guerra bastaria para os pôr em reservas amplas 
pacificamente, para aprenderem o uso do arado e da enxada.  
. . . Eles têm direitos, é verdade, mas esses direitos não lhes 
garantem o privilégio de me tirarem o escalpe ou atirarem o 
meu corpo aos lobos só para se divertirem.48

Em Outubro de 1867, durante o trabalho da Comissão 
de Paz, um grupo de repórteres visitou os Cheyenne, no Ter-
ritório de Wyoming. O território Cheyenne era ainda na altu-
ra um campo de caminho-de-ferro na Union Pacific. Um dos 
repórteres, identificado simplesmente por “B”, escreveu para 
o Northwestern Christian Advocate acerca da experiência. 
Num jantar realizado em sua honra, disse que os aconteci-
mentos tinham ficado tensos quando o General Stevenson, a 
escolta que os acompanhava, “reflectiu sobre a fama do Cor. 
Chivington e Sand Creek. Isso foi prontamente encarado neg-
ativamente não só no oeste como na verdadeira fronteira. Al-
guns dos presentes tinham tido interveniência no Massacre de 
Sand Creek e em voz alta declararam que se viam glorificados 
por isso, como tendo isso um enorme feito nas suas vidas.” 
O major acalmou os ânimos dos participantes propondo um 
brinde:  “Viva a Cidade de Cheyenne; para que prospere e 
que a tribo dos Índios cujo nome herdou possa para sempre 
ser exterminada.” O repórter disse: “Uma coisa me apraz—a 
civilização de que tanto nos gabamos ainda não retirou o sel-
vagem que temos dentro de nós.” 

Os locais destituíram a Comissão de Paz apelidando-a de 
charlatanice. Um deles disse: “Porque é que o governo não 
nos dá essa tarefa a nós?”  Quando lhe perguntaram o que 
faria, respondeu: “Dava-lhes Chivington até ao último filho 
da mãe vermelho, mulher e criança. Não teremos paz enquan-
to um deles viver para amaldiçoar a terra.”  O repórter ficou 
chocado e encerrou o seu artigo com a seguinte observação: 
“Não, Sr. Major, nem todo o champanhe do mundo poderá 
limpar este sentimento com o escritor. Um tal sentimen-
to para os cidadãos americanos, bêbados ou sóbrios, é uma  
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mancha na nossa civilização Cristã—é atroz—é absoluta-
mente selvagem.”

Apesar de tão vigorosas proclamações, a itinerância 
metodista diminuiu, e um ministério mai subido, mais classe 
média e com mais educação, ascendeu e tomou conta da 
maioria das conferências. A perspectiva fronteiriça e a nova 
abordagem ministerial educada modificaram a maneira de 
ver o activismo social ou mesmo o zelo evangélico. A ênfase 
das missões tornou-se cada vez mais internacional. Em casa, 
o Metodismo assentava mais na comunidade e tinha as suas 
raízes na classe média nos finais do século XIX. O iluminis-
mo triunfava ao entusiasmo. O apoio às causas da abolição 
e da União abriu as portas para uma amplitude muito maior 
de preocupações sociais dentro da igreja, incluindo algumas 
que, como a União, metia política. O uso da política para pro-
mover a temperança, a reforma das prisões, os temas infantis 
e mesmo o sufrágio das mulheres reflectia um conjunto de 
valores de classe média em resposta aos males sociais que 
acompanhavam a urbanização e a industrialização. Faltava na 
lista qualquer tipo de iniciativa significativa em nome dos Na-
tivos Americanos.49

Como observa um académico acerca do humor dos Meto-
distas para com os Índios: “O contexto não era propício. Tra- 
tados que haviam sido violados, exploração comercial, vi-
olência da parte dos bancos, confisco de terras, doenças tra-
zidas pelos brancos e um imenso chauvinismo cultural, tudo 
isso e mais impediu o Metodismo de estabelecer uma pre-
sença forte entre os Nativos Americanos.”50 Pior do que isso, 
bloqueou qualquer tipo de diálogo possível ou proveitoso en-
tre os Metodistas sobre o que estava certo ou errado. O velho 
“sublime anti-índio” era tão fundamental para o pensamento 
Metodista como o estado de graça ou a santificação. O melhor 
que se podia dizer dos esforços Metodistas entre as nações 
Índias era que foi feito o suficiente para tornar respeitáveis os 
relatórios anuais da Sociedade Missionária. Mas não existia 
apoio agressivo ou entusiasta além do de alguns missionári-
os.51 Não havia vontade real para as missões índias porque 
a alma do Metodismo estava imbuído do excepcionalismo 
americano.

Wade Crawford Barclay, a autoridade habitual das Missões 
Metodistas teve dificuldade em louvar os esforços. “Não é 
possível reclamar com justiça que a Igreja teve um programa 
missionário para os Índios,” escreveu. “Embora a Sociedade 
Missionária patrocinasse nominalmente as missões, não exer-
cia qualquer supervisão verdadeira sobre elas.”  Reivindicou, 
no entanto, que os Metodistas contribuíram para “a moral e o 
progresso religioso da raça.”  Escreveu: “Foram fundadas igre- 
jas, desenvolvidos líderes cristãos, centenas de homens e de 

mulheres trazidos para a Igreja como membros, e todo o tom 
da vida comunitária dos Índios elevada. Além dos resultados 
de igrejas Índias, muitos homens das tribos que tinham obti-
do a cidadania e aprendido o idioma inglês eram bem-vindos 
sem discriminação na associação das igrejas em língua ingle-
sa.”52 Era uma análise largamente generosa.

O fraco apoio para as missões entre as tribos do oeste foi 
demonstrado na Conferência Geral de 1868, quando o Comi-
té das Missões, presidido pelo digníssimo William H. Goode, 
propôs uma série de resoluções, argumentando que como de-
nominação os Metodistas não podiam ficar “indiferentes à 
política do nosso Governo na gestão das tribos índias dentro 
dos limites dos Estados Unidos envolvendo como é o caso o 
destino de tudo o que sobre da raça.” As resoluções aprovaram 
“a política pacífica inaugurada para a resolução das dificul-
dades existentes; e recomendamos fervorosamente que esta 
política seja realizada de forma a que possa ser coerente com 
a protecção e a segurança da fronteira.” O relatório apoiava es-
forços anteriores dos Metodistas e atribuía-lhes um “sinal de 
sucesso.” O comité propôs uma organização estatal, ou pelo 
menos uma organização territorial, do Território Índio, e pro-
meteu “envidar ainda mais esforços para a sua civilização [dos 
Índios] e melhoria moral, e cooperaremos com o braço forte 
do Governo, em poupar da exterminação e do esquecimento as 
reminiscências desta raça agora permanecente no nosso solo.” 

O relatório testemunhava o trabalho de William H. 
Goode ao longo dos anos, mas T. H. Pearne moveu-se para 
emendar a resolução de forma a incluir a passagem seguinte: 
“Mas no nosso entender, essa política só pode ser integral e 
completamente bem sucedida pelo nosso governo, através dos 
seus agentes e oficiais, mantendo fé estrita com os Índios; 
removendo-os do contacto com brancos corruptos e degrada-
dos; ensinando-os as artes e as indústrias da civilização e per-
mitindo e protegendo o acesso não obstruído da influência e 
um Cristianismo activo e sério.” Nesse ponto, o Reverendo A. 
N. Fisher de Utah fez um discurso apaixonado apresentando o 
ponto de vista mais agressivo do Oeste e encerrando pedindo 
o adiamento indefinido da primeira resolução. A sua moção 
não foi aprovada. Goode pôs então o relatório à votação, tendo 
passado por uma votação de oitenta e um para vinte e quatro. 
Não houve outras manobras, mas, no final o Reverendo B. N. 
Spahr sugeriu que todas as considerações do relatório fossem 
indefinidamente adiadas. A votação foi então reconsiderada 
na moção de B. I. Ives e a resolução foi “posta na mesa.” A 
estância mais corajosa e franca tomada até então pela Igreja 
foi esmagada por um acordo para não se fazer nada.53

Quando Ulysses S. Grant foi eleito presidente em 1869, 
no seu discurso inaugural anunciou o seu plano para reformar 
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a política Índia. Durante 1869 e 1870 tomou medidas no sen-
tido de implementar o que ficou conhecido por “Peace Policy” 
(Política da Paz). Seria desde o início bastante controversa, 
tão elogiada quanto criticada, e muita vezes mal interpretada 
tanto na altura como desde então. Era de facto um esforço 
audaz para eliminar os piores elementos das políticas falha-
das do passado, quer em termos de corrupção que de ligações 
entre a má gestão dos assuntos dos Índios e das guerras contra 
os Índios. Ele acreditava que acusar das guerras dos Índios os 
agentes Índios sem escrúpulos e corruptos que exploravam 
os seus cargos para proveito pessoal era uma explicação sim-
plista do que acontecera e que qualquer esforço para devolver 
a gestão dos assuntos dos Índios ao Departamento de Guerra 
teria a oposição dos reformadores, que viam o exército como 
agentes da exterminação (utilizando Sand Creek como prin-
cipal exemplo).54 

Começou por nomear Ely S. Parker Comissário dos 
Assuntos Indígenas. Parker estudara em Seneca numa esco-
la da missão Baptista, licenciara-se em Direito mas foi-lhe 
negada a admissão à Ordem dos Advogados de Nova Iorque 
devido à sua raça. Estudou engenharia civil e fez serviço com 
Grant desde Vicksburg até Appomattox. Parker tinha ideias 
próprias acerca da melhor maneira de suavizar a transição 
dos costumes tradicionais para os novos costumes de vida das 
tribos pela criação de enclaves protegidos, dentro dos quais 
as tribos se poderiam adaptar calmamente, o que lhe daria 
maior controlo sobre as suas próprias vidas. Parece ter sido 
escolhido, no entanto, por representar a transição dos antigos 
costumes para os novos costumes como exemplo vivo do que 
poderia ser feito.55

Grant criou também uma Junta de Comissários Índios 
composto por dez leigos distintos, representando várias 
denominações cristãs, que serviria, a causa dos Índi-
os e aconselhariam o governo a suas próprias expensas. 
Duas das juntas originais—John V. Farwell, um homem 
de negócios de Chicago, e Henry S. Lane, ex-governador 
e Senador dos E. U. do estado de Indiana—eram Meto-
distas. O plano do presidente incluía ainda uma enorme 
ajuda federal para a educação e para as missões Índias. A 
parte mais radical da sua reforma era entregar o controlo 
das agências Índias a organizações religiosas. Justificava 
que esta parceria igreja-governo eliminaria a corrupção e 
seria mais humana. Não se preocupou com questões sobre 
assuntos constitucionais que poderiam advir desse plano. 
Atendendo aos tempos que se atravessava, questões sobre 
a separação da igreja e do estado dificilmente surgiriam. 
As agência seriam divididas entre várias denominações 
cristãs. Na prática, as igrejas nomeariam agentes sujeitos 
à aprovação do presidente. Os agentes administrariam 

então as reservas a fim de “cristianizarem e civilizarem os 
Índios, e treiná-los nas artes da paz.”56

Na época em que a política se iniciou, os Metodistas tin-
ham poucas missões Índias e três quartos deles estavam con-
troladas pela Igreja Metodista Episcopal do Sul. As primei-
ras denominações escolhidas ao abrigo desta política foram 
Hicksite e Orthodox Friends (Quakers), que já estavam a tra-
balhar com agências Índias. Foram-lhes atribuídas dezasseis 
agências. Surpreendentemente, aos Metodistas foram atribuí-
das catorze agências (todas elas para a Igreja Setentrional). 
Aos Presbiterianos foram atribuídas nove agência, aos Epis-
copalianos oito, aos Católicos sete, à Associação Missionária 
Americana seis, aos Reformadores Holandeses quatro, aos 
Baptistas três e aos Unitarianos duas.57  

Quase todas as agências atribuídas aos Metodistas fi-
cavam no Noroeste do Pacífico, Montana e Michigan. Isso 
dificilmente reflectia o renovado entusiasmo para as missões 
Nativas. De facto, como uma autoridade escreveu: “A Políti-
ca da Paz . . . permitiu aos Metodistas assumir esforços que 
não tinham escolhido serem eles a financiar.”58 O governo 
subscreveu todos os esforços da missão Metodista nas suas 
novas agências. No entanto, com vinte por cento das agências 
nas suas mãos, os cargos rapidamente surgiram dando origem 
a críticas que os Metodistas estavam a ser incorrectamente 
favorecidos. Os críticos salientavam que Grant fora educado 
como Metodista e estava ligado a Metodistas (embora nunca 
tivesse sido membro da igreja). Indicavam uma lista de Meto-
distas nomeados por Grant para vários cargos no governo. 
A Nação clamava que o Reverendo John P. Newman, pastor 
da Metropolitan Memorial Methodist Church em Washing-
ton tinha indevida influência sobre Grant, e que o Metodista, 
ex-Senador dos E. U. e Secretário do Interior James Harlan 
controlava o “Anel Índio.” Quando se reformou da Junta dos 
Comissários Índios em 1881, A. C. Barstow afirmou que a 
junta não era senão um “Armário de Cozinha Metodista.”59

Ainda activo em tudo o que se prendia com os Metodis-
tas e a política, o Bispo Matthew Simpson estava disponível 
como principal grupo de pressão. Proferiu a invocação na 
Convenção Republicana de 1868 em Chicago. Grant também 
o nomeou para a Comissão de Santo Domingo. Em 1872, os 
Metodistas inundavam Simpson com pedidos de apoio da Igre- 
ja e seus pedidos para cargos. Simpson tentou, mas Grant não 
estava na disposição de cooperar com Simpson, como estivera 
Lincoln.60 

A Igreja Católica afirmava que Grant fora ludibriado pela 
propaganda Metodista. Quase em simultâneo, surgiu uma batal-
ha entre Católicos e Metodistas sobre a atribuição de agências. 
De facto, os Católicos tinham estado activos antes da Política 
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da Paz em muitas das agências. Os Metodistas não estiveram 
bem nesta luta, recorrendo à mentira, à propaganda anti-católi-
ca e mesmo à violência. Em 1873, um inspectores do gover-
no, Edward Kemble, ele mesmo um Episcopaliano, escreveu 
dos Metodistas no Pacific Northwest: “A denominação tendo 
cargo aqui, não está, no momento, a executar um trabalho reli-
gioso separado do Gov. Os Metodistas não são capazes de exe-
cutar as Agências que conseguiram apanhar aqui.” Em 1875, o 
Comissário dos Assuntos Indígenas disse que a Igreja Metodista 
estava a utilizar a sua autoridade “para a promoção dos interess-
es da Igreja em vez dos interesses dos . . . Índios.”61 Os Meto-
distas investiram mais na Agência Yakima do que em qualquer 
outra. James “Father” Wilbur era ali o agente e a Igreja louvava 
Yakima como sendo uma “Reserva Modelo.” Foi aclamado pela 
sua promoção da cultura branca, embora utilizasse de tirania e 
até de fome forçada para pôr os índios a trabalhar.62

O recorde Metodista era miserável noutros lugares. Os 
Metodistas eram considerados os menos comprometidos e os 
com menos êxito de todas as denominações. Em 1880, até 
a Sociedade Missionária Metodista proclamava os seus es-
forços como parte da Política da Paz um falhanço.63 Como 
observa um académico: “Pouco fez para melhorar o serviço 
ou a situação dos Índios. Fez muito mais para perpetuar o sec-
tarismo e a intolerância e o fanatismo na América.”64 Barclay 
foi mais simpático na sua análise, embora tivesse notado que 
“se desenvolveu um sentido generalizado de prostração quan-
to à possibilidade de evangelização e civilização dos Índios.” 
O que estava a faltar, disse, era entusiasmo para o ministério 
com os Índios, o que levava a um pessimismo generalizado.65  

E no entanto, a Igreja Metodista Episcopal foi a última de-
nominação a abandonar a Política da Paz. Em Abril de 1882, um 
mês antes do Congresso  ter exonerado a Junta dos Comissários 
Índios de todas as suas funções e poderes, o Dr. John W. Reid, 
secretário da Sociedade Missionária Metodista queixava-se ao 
secretário do interior que não tinha honrado as nomeações da 
Igreja para agentes no Michigan e em Yakima. O secretário, 
Henry M. Teller, era ele próprio um Metodista. Era também 
um ex-Senador dos E. U. do Colorado e um sócio de John M. 
Chivington e John Evans no passado. Assumiu funções como 
apoiante admitido de controlo militar dos assuntos indígenas 
e oponente ao loteamento das terras colectivas dos Índios em 
pequenas parcelas individuais que estava a crescer em popular-
idade como a melhor solução para a “questão Índia.”

Teller informou Reid que os Metodistas já não controla-
vam as nomeações federais e que ele não sabia o que queria 
dizer quando referia “Política da Paz.” Acrescentou que a es-
colha pela igreja de agentes falhara em melhorar o Serviço 
dos Índios, mas pior do que isso “resultara em algumas das 

maiores fraudes da história da América.” Reid respondeu que 
a perda das agências não seria problema porque “após um 
momento de reflexão, perceberá que a Política da Paz não tem 
qualquer relação com os interesses espirituais e religiosos dos 
Índios. O Governo não podia, de modo algum, estar ciente 
dos assuntos religiosos.”66

William T. Sherman, o inexorável advogado de acções 
violentas contra os Índios, escreveu a Robert Clarke a 29 de 
Fevereiro de 1880 com a sua análise das mudanças:

Nenhum governo ao cimo da terra gastou tanto din-
heiro, tanta caridade, tanta tolerância neste grande proble-
ma como o Gov. dos E. U, e se a política cristã falhou não 
foi por falta de esforço mas sim porque o problema é in-
solúvel—a menos que o Índio mude a sua natureza e os seus 
hábitos, escolha o seu sítio na terra e se torne um homem 
branco, está amaldiçoado. Não é porque o homem branco é 
cruel, desumano e ganancioso mas porque é a Lei da Mu-
dança Natural e desenvolvimento—o errado começou em 
Plymouth Rock e terminará nas Montanhas Rochosas.67

Como nota um dos seus recentes biógrafos: “Sherman 
tinha pouca compaixão pelos Indios e não se sentia culpado 
pelo falhanço dos Estados Unidos em cumprir os seus trata-
dos.”68 Isso era em 1880 a opinião mais comum dos america-
nos brancos. 

A Política da Paz não trouxera a paz. Mesmo antes de 
estar implementada, no dai 23 de Janeiro de 1870, o Coro-
nel E. M. Baker atacou um campo de Piegans em Montana e 
matou 173 homens, mulheres e crianças.69 O New York Times 
condenou imediatamente o que se passara chamando-lhe 
“uma matança repugnante” ao “melhor estilo Chivington.”70 
O Massacre de Baker aprofundou a divisão entre reforma-
dores e militares.71 Em 1871, o sistema de tratados foi for-
malmente abandonado, embora não pudessem ser ignoradas 
obrigações já assumidas.72 Haveria outras guerras em todo o 
Oeste. Os Cheyennes e os Arapahos do Sul estariam envolvi-
dos na Guerra do Rio Vermelho de 1874 e os Cheyennes do 
Norte tomariam parte da Grande Guerra dos Sioux de 1876 
na qual George Custer faria a sua “Última Resistência.” Os 
Cheyennes do Norte foram mandados para sul para a reser-
va de Oklahoma, onde foram muito infelizes. Em 1878, Dull 
Knife e Little Wolf deixaram a reserva num esforço desesper-
ado para regressar a Montana. Dull Knife decidiu render-se 
no Fort Robinson, Nebraska. Feito prisioneiro sob um tempo 
de gelar, o seu povo cedeu e pagou em sangue na sua tentativa 
de chegar a Montana. O grupo de Little Wolf chegou a Mon-
tana antes dos reminiscentes de Dull Knife. Tinham combati-
do o seu regresso, mas o seu destino era ainda incerto quando 
a Política da Paz foi abandonada.
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Assim, com o fim da Política da Paz, os esforços Meto-
distas entre os Índios reverteram para a ênfase tradicional de 
missões e educação, mas na falta de financiamento governa-
mental o apoio às missões Índias caiu drasticamente. Desde en-
tão, os Metodistas tiveram um papel limitado nas missões Índi-
as ou no discurso moral e ético no destino dos povos indígenas. 
Não emergiu dentro da Igreja nenhum elemento reformador 
agressivo. Foi simplesmente uma igreja estabelecida. Uma pre-
sença Metodista permaneceu, contudo, em círculos políticos. 

Hiram Price, que foi Comissário dos Assuntos Indígenas 
entre 1881 e 1885 era um Metodista devoto. Como defensor 
da lei do loteamento, tinha uma opinião intransigente:  “Deix-
em que as leis que governam um homem branco governem 
um Índio. O Índio deve ter de entender que se espera viver e 
prosperar neste país, deve aprender a língua inglesa e apren-
der a trabalhar.”73 Em Dezembro de 1882, foi instruído pelo 
Secretário Teller, também Metodista, “para formular certas 
regras . . . para abolir rituais e costumes tão injuriosos para 
os Índios.”74 Isso originou um código de leis que governavam 
a participação em certas cerimónias e danças, práticas dos 
curandeiros, poligamia, compra de esposas ou concubinas, 
oposição ao “programa de civilização”, a destruição de pro-
priedade por enlutados e outros costumes tradicionais. Um 
tribunal composto por três Índios foi criado para implementar 
o novo código em cada agência. Desta maneira, um Secretário 
do Interior Metodista e um Comissário para os Assuntos In-
dígenas Metodista instituíram um programa concebido para 
eliminar as culturas tradicionais como um meio de promove a 
sua perspectiva de civilização.

Mas curiosamente, Price a Teller divergiam na essência 
da política por volta de 1880. Price era um acérrimo defen-
sor da lei do loteamento das terras colectivas dos Índios em 
pequenas parcelas individuais, entendendo que seria a única 
maneira de acabar com a corrupção e a dependência das anui-
dades do governo. Por outro lado, Teller opunha-se à lei do 
loteamento. Em 1880, Teller, um Senador dos E. U. do Colo-
rado, disse aos seus pares no Senado:

Se eu estiver sozinho no Senado, é meu desejo deixar 
o registo da minha profecia neste assunto [do loteamento], 
que quando tiverem passado trinta ou quarenta anos e estes 
Índios tiverem partido com o seu título, amaldiçoarão a 
mão que lhes foi erguida declaradamente em sua defesa 
para garantir este tipo de legislação, e se toda a gente que 
está a clamar por ela compreendesse o carácter índio, e as 
leis índias, e a moral índia, e a religião índia, não estariam 
aqui de certeza a clamar nada do género.75

O presidente da Junta dos Comissários Indígenas entre 
1881 e 1890 foi Clinton B. Fisk, um Metodista, e Daniel 

Dorchester, um ministro Metodista, foi nomeado superinten-
dente da Educação Indígena durante a época em que se ini-
ciou o loteamento de terras segundo a Lei de Dawes, promul-
gada em 1887. Os Metodistas e as suas publicações eram 
geralmente a favor desta política. Iria permitir, como sugeriu 
o New York Advocate em 1886, que o Índio “tomasse conta 
de si próprio como indivíduo com amor próprio.”76 

O maior sucesso para os Metodistas chegou nas áreas de 
missões onde os pregadores nativos sabiam pregar o evangel-
ho, mostrando ao mesmo tempo respeito pelos costumes tradi-
cionais e incorporando até o espiritualismo e a simbologia 
tribais nos seus cultos. A velha Conferência da Missão Índia 
da Igreja Metodista Episcopal do Sul continuou a sua obra no 
Território Índio (Oklahoma depois de 1889) até ter sido absor-
vida pela Conferência de Oklahoma dca Igreja Metodista do 
Sul em 1906.77 Com esta mudança, a Conferência de Oklaho-
ma perdeu a sua ênfase missionária e ficou mais preocupada 
com assunto de associação, dinheiro e construções, típicas de 
outras conferências. No processo, a nova conferência perdeu 
cerca de metade dos seus membros nativos. Em 1910, a Con-
ferência de Oklahoma foi dividida em duas: a Conferência de 
Oklahoma do Leste e da Conferência de Oklahoma do Oeste. 
Neste processo, as novas conferências dominadas pelos bran-
cos segregaram o trabalho dos Índios de outras congregações. 

Esta foi uma época de exploração extrema do povo Na-
tivo Americano em Oklahoma e a Igreja era uma das par-
tes conscientes no processo e destituía igrejas índias como 
“relíquias desagradáveis do passado.” As justificações eram 
os temas habituais do progresso e da assimilação. O evange-
lismo metodista permaneceu retrogradamente na necessidade 
do arrependimento individual e na necessidade de abandonar 
os velhos hábitos como sendo pecaminosos e aceitar um rena-
scimento. Isso significava, na prática, os Índios abandonarem 
completa e totalmente todos os seus costumes.78

As congregações Índias desaparecerem, mas as suas igre- 
jas sobreviveram. As congregações Índias, tanto as que há 
muito existiam como as dos Cherokees e as dos Creeks, e as 
mais recentes, como a congregação de Kiowa de John Jas-
per Methvin em Anadarko, foram capazes de manter ligações 
com o seu passado e aceitar o que um académico chama de 
“adopção selectiva” das crenças e hábitos cristãos. Em 1918, 
uma nova Missão Índia foi criada, que existiu entre 1918 e 
1939, quando as filiais setentrionais e sulistas do Metodismo 
se fundiram. Este novo arranjo ajudou, mas as congregações 
Nativas continuaram a ser marginalizadas. No entanto, com 
maior autonomia, as congregações Índias cresceram. Com o 
Cristianismo no centro, assembleias de campo e convenções 
de canto trimestrais, os funcionários da igreja interferi-
am menos. Mesmo assim, a Missão Índia continuava a ter 
problemas. Como parte da luta Nativa, em 1972, a Igreja 
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Metodista Unida criou a Conferência Missionária Índia do 
Oklahoma.79 

J. J. Methvin, que era tradicional na sua convicção de que 
Cristo era o único meio de salvação, reconhecia a parte boa 
na sociedade Nativa e apelava aos indivíduos a conversa re-
speitosa sobre as suas próprias convicções. Methvin nunca 
perdeu as suas convicções Metodistas, mas conseguiu mais 
do que outros porque envolvia os membros Kiowa (e outros), 
ensinando-lhes a compreender o processo da fé. Como Smith 
conclui, alguns poucos missionários, como Methvin, com-
preendiam a sua missão de maneira diferente da maioria:

Para eles, os Índios podiam não só controlar o Cris-
tianismo entre as suas comunidades, como eram necessári-
os para o Cristianismo em si. Compreender como as con-
vicções religiosas motivam grupos, em vez de julgar essas 
convicções em termos mais modernos que enfatizam as 
suas implicações etnocêntricas ou contraditórias, revela 
uma imagem mais ampla do processo de missionação e as 
maneiras como os indivíduos exploravam a religião e as 
estruturas da igreja para seu próprio benefício.80

O Bispo Whipple, o reformador Episcopaliano, escreveu 
do seu serviço entre os Ojibwes: “Nada perdura mais tempo 
na memória do que as noites passadas à volta de uma foguei-
ra índia. Ali, no coração da natureza primitiva, sob a subtil 
influência das estrelas sempre brilhantes e o murmúrio dos 
pinheiros perfumados, temos podido falar das lendas e das 
tradições dos Índios como de outro modo nunca o poderíamos 
ter feito.”81 Estava muito perto de compreender a ligação que 
faltava nos esforços missionários—a necessidade de saber e 
compreender a maneira de ver dos indígenas. Ele era, afinal, 
o homem que fora para Washington em 1862 para defender a 
causa dos Sioux no Minnesota e tentar salvar as vidas dos que 
tinham sido sentenciados à morte, quando os brancos do Min-
nesota exigiam a exterminação. Gustav Neibuhr escreveu de 
Whipple o seguinte: “Ele reconheceu que a autoridade moral, 
quando guardada como espada em bainha, acabar por perder 
o seu propósito.”82 

E contudo, por último, Whipple não viu outra respos-
ta senão a capitulação para a civilização que ironicamente 
fez dele o instrumento de conquista como os soldados que 
caçaram os Sioux do Minnesota para compreender e proteger. 
Não foi um coração mau que o transformou assim. Ele ama-
va. Mas não conseguia ultrapassar a maneira de ver que era 
a sua herança. Não podia compreender que a solução que ele 
encontrava exigia que os Nativos desistissem do que lhes era 
mais caro. As suas histórias díspares eram a prova da sua ca-
pacidade de adaptação, da sua aptidão à mudança, mas revela-
vam também a necessidade, sempre presente, de se adaptarem 

e mudarem no contexto da sua própria cultura e maneira de 
ver. Atendendo à velocidade da mudança no século XIX, o 
tempo era curto para a transição que se impunha, mas teria 
ajudado se as igrejas—que, afinal, tinham um papel impor-
tante em moldar e implementar a política—tivessem reconhe-
cido a necessidade. 

A Igreja Metodista Episcopal não tinha equivalente para 
o Bispo Whipple como defensor dos direitos dos Índios. Wil-
liam H. Goode tinha um “bom coração” e uma paixão pelo 
trabalho missionário entre os Índios, e havia outros dentro da 
Igreja como ministros e leigos que expressavam a sua preocu-
pação, mas a maioria deles não encontrava chamamento para 
o activismo político em defesa dos Nativos Americanos. 
Confiavam antes na convicção de que a fé cristã era a única 
solução. O dilema estava inerente na visão de Lincoln do Oes-
te como expressou na sua mensagem anual em 1864—”tornar 
seguro para o novo colono e providenciar o bem-estar dos Ín-
dios.”83 Era uma concepção imperfeita dada a visão partilha-
da tanto dos que favoreciam uma política dura como aqueles 
que queriam “salvar” os Índios e de que os Nativos eram os 
“selvagens” que tinham de seguir as forças da “Civilização.” 
Como David Nichols salientou “Civilização, não cultura, era 
o principal conceito da América Branca.” “Selvagem” era, por 
definição, “anti-Civilização.” Não era uma visão única para os 
Metodistas, de modo nenhum, mas aquando da Guerra Civil, 
a Igreja Metodista Episcopal no Norte viu-se como agente da 
Civilização e comprometida com o seu avanço. A única opção 
era “mudar ou morrer”, fosse qual fosse a solução proposta 
para a “questão dos Índios.”84

Na sua análise da Igreja entre 1860 e 1875, o Bispo Simp-
son escreveu sobre as suas novas missões em Itália, Japão e 
México mas não referiu quaisquer assuntos relacionados com 
as tribos Nativas dos Estados Unidos. Até agora, não foi en-
contrado qualquer discurso escrito pelo Bispo Simpson sobre 
Sand Creek ou sobre a política pós-guerra com os Índios. No 
seu tratado de 1877, A Hundred Years of Methodism, men-
cionava a Missão Wyandot e o início de missões em Oregon. 
O seu único comentário era demasiado conhecido: “Há algo 
de triste ligado à situação da população Índia. Gradualmente, 
estavam a desaparecer. Imitam os vícios dos brancos, sem 
cultivarem as suas virtudes. Tribo após tribo estão a desapare-
cer e só resta uma pobre reminiscência.”85 Um estudo recente 
conclui que “tanto quanto sabemos [Simpson] não fez quais-
quer perguntas sobre Sand Creek e nunca referiu o evento em 
todo o resto da sua vida pública, e muito menos expressou 
qualquer tipo de remorso.”86

O Dr. Charles Eastman, o médico de Santee, contou a 
história de um missionário que veio para o seu povo pregar. 
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Disse-lhes que a Criação e a queda da humanidade por comer 
o fruto proibido. Os Índios ouviram sossegada e respeitosa-
mente e quando ele terminou, um deles contou-lhe uma 
história antiga sobre a origem do milho. 

O missionário disse então “O que vos disse são verdades 
sagradas, mas isto que me contais é pura fábula e falsidade!”

“Meu irmão,” respondeu o Índio tranquilamente, “parece 
que não tens estado bem assente nas regras da civilidade. 
Viste que nós, que praticamos essas regras, acreditamos nas 
tuas histórias; porque recusas então acreditar nas nossas?”87

Hoistah era uma mulher Cheyenne que perdera os filhos e 
netos em Sand Creek. Como membro dos manhao de Black Ket-
tle, esteve também presente em Washita. Foi então que o “seu 
coração se virou contra os caras-pálidas.” Mais tarde, na reserva 
no Oklahoma, foi encorajada a seguir os ensinamentos dos mis-
sionários e adoptar as modos da sociedade branca. A sua respos-
ta foi simples: “Quando eu morrer espero ser embrulhada numas 
vestes e içada num cadafalso. Talvez os ventos uivantes depressa 
me soprem para terra e os meus ossos sejam esmagados pelas 
planícies por bestas selvagens. Mas até que os meus ossos sejam 
separados uns dos outros continuarei Cheyenne e continuarei a 
desprezar  os caras-pálidas e todos os seus costumes.”88

James West, um Cheyenne do Sul e ministro ordenado na 
Igreja Baptista Americana, segue um caminho diferente. Re-
corda uma conversa que uma vez teve com Mutsiiuiv, Sweet 
Medicine, que lhe contou do tempo longo em Bear Butte 
quando ele deu ao Called-Out-People o conhecimento de que 
precisavam, incluindo a ideia de que Medicine Wheel só po-
dia ser quebrado pelas decisões do povo. Depois da conversa, 
West disse que não queria sair da presença de Sweet Medicine 
“Mas, Ele mandou-me para o mundo para partilhar a verdade 
do amor de Maheo.”

Este conceito de ver nos elementos da espiritualidade 
Nativa consistente com o evangelho Cristão estava surpreen-
dentemente ausente da retórica missionária do Metodismo do 
séc. XIX ou do discurso teológico da época porque os Cris-
tãos brancos nunca aprenderam, ou sequer se preocuparam 
com os modos espirituais dos povos Nativos. Pelo contrário, a 
doutrina da Igreja enfatizava que Deus deu aos Cristãos o des-
tino de conquistarem o resto da criação em Seu nome. “Esta 
não tem sido uma expressão de destino inevitável,” escreve 
West, “mas sim uma finalidade ou justificação dos eventos 
históricos.” West diz que quando Sweet Medicine deu Ma-
huts, as Setas Sagradas, aos Tsistsistas, disse ao povo “Não 
me esqueceis. Este é o meu corpo que vos estou a dar. Pensai 
sempre em mim.”89
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A 19 de Agosto de 1865, após a relatório do Comité Con-
junto sobre a Conduta da Guerra ter sido divulgado, o Denver 
Gazette publicou um editorial sobre John Evans e John Chiv-
ington, intitulando-os de “o Damão e Pítias do Colorado”. O 
Gazette indicou que estes “Gémeos Siameses de Notoriedade 
Índia colocaram os seus pés nas mandíbulas da VIRGEM 
(que anglicizado significa mantrap) das dificuldades Índias, 
que é divertido vê-los a contorcerem-se como centopeias im-
paladas”. O jornal indicou que Evans tinha dito ao editor do 
Northwestern Christian Advocate que todos os Índios no Col-
orado eram hostis, excepto um grupo de “amigos” em Fort 
Lyon que eram leais ao governo. “Estes factos foram dados 
a conhecer ao público em colunas no Advocate”, afirmou o 
jornal, “e antes de uma cópia do jornal chegar a Denver, o seu 
parceiro tinha massacrado os seus amigos Índios”. O Gazette 
continuou: 

Isto relata a agitação e a prevaricação; Pítias tem de 
cair ou Damão tem de prevaricar, LOGO Damão prevar-
icou—Pítias foi temporariamente salvo. Mas Damão, 
vendo que não podia salvar o seu amigo sem colocar em 
perigo a sua vida, terá de o atirar. Pode salvar a sua vida, 
mas o Senado está perdido para sempre. Se tivesse chora-
do quando assinou a sua abdicação do Senado, o que irá 
fazer, quando o trono e ceptro, bom nome e carácter não 
existirem. Esquecemo-nos, terá um carácter que o tribunal 
mais superior do seu país lhe conferiu, de “grande prevar-
icação”.

O jornal relatou as circunstâncias de Chivington e a con-
denação aparentemente universal do seu curso. “Pode ser pos-
sível que tal veredicto universal seja injusto ou falso?”. Ques-
tionou o editor F. J. Stanton. “Estas não são acusações falsas, 
não são calúnias Democráticas, os melhores jornais Republi-
canos no Este, todos dizem o mesmo, são iguais, mas todos 
concordam da mesma forma—todos concordam em adoptar a 
marcha popular do “Bloodhound of Zion”.

O Gazette estava correcto em assinalar a dificuldade em 
que a declaração de Evans colocou Chivington, e avançou a 
ideia de que Chivington e Evans tinham sido parceiros nos 
eventos que levaram a Sand Creek. Mas não existem provas 
de que a amizade entre John Chivington e John Evans sobre-
viveu ao Massacre de Sand Creek. John Chivington sempre 
insistiu que o Massacre de Sand Creek foi justo. John Evans 

distanciou-se de Sand Creek ao justificar as suas políticas 
contra os Cheyennes e Arapahos e culpando as tribos pelo 
que aconteceu. 

Pode ser argumentado que nunca estiveram tão próxi-
mos como a literatura sugeriu, mesmo antes de Sand Creek. 
As suas posições e conexão comum à Igreja Metodista Uni-
da forçou-os a estarem juntos, e durante algum tempo vi-
ram o seu futuro juntos. Mas apesar de Chivington gostar 
das conexões de Evans, este não era um tipo de homem que 
um homem da fronteira, como Chivington, respeitaria. E no 
Verão de 1864, Evans tinha perdido a confiança em Chiving-
ton e começou a efectuar o seu apelo directamente ao General 
Curtis e ao Secretário de Guerra Stanton. Na altura que Chiv-
ington declarou lei marcial em Denver em Agosto de 1864, 
os inimigos do governador (que gostavam de associar Chiv-
ington e Evans) indicavam que “Chivington e os seus amigos 
mantiveram os seus relatórios sobre os Índios para fazer cair 
o governador e tornarem-se candidatos ao Senado”.1

Evans estava cego pelo Massacre de Sand Creek, e apesar 
de tomar a posição pública de não dizer nada sobre o mesmo 
até conhecer os factos, ele e Chivington nunca mais estiveram 
juntos. No calor da controvérsia durante 1865, ambos se de-
fendiam, de modo que era difícil organizar as coisas, mas 
apesar de nunca o ter dito publicamente, Evans distanciou-se 
de Chivington. Sentiu-se traído, mas não o admitia devido ao 
sentimento público no Colorado. Em vez disso escondeu-se 
na sua defesa dos soldados do Colorado e das suas próprias 
políticas. O fracasso da eleição de 1865 deixou ambos a recu-
perar do impacto. Apesar de serem defendidos na imprensa, 
ambos foram afectados e imaginaram as consequências para 
o seu futuro. Anos mais tarde, John Evans, numa entrevista, 
fez esta cuidadosa mas reveladora declaração: “O Gov. Evans 
e Cor. Chivington eram próximos, especialmente na Igreja 
Metodista Unida, e o Gov. Evans teve mais crédito do que 
gostou por vários actos de Chivington, os quais não tolerou 
ou aprovou”.2

O lutador reemergiu em Chivington. Era um homem 
zangado em 1865 e 1866, incerto sobre o seu futuro e a ata-
car os seus inimigos. O seu feudo jornalístico com Atchison, 
Kansas, editor de um jornal, era um caso em questão. Não 
criou um argumento claro contra a sua crítica editorial, mas 
acusou o seu carácter numa tempestade de retórica zangada. 
Sand Creek tinha sido uma aposta que Chivington esperava 

Capítulo XI

Chivington e Evans: Os Últimos Anos
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que salvasse a sua carreira, o tornasse um herói como Harney 
e Connor, e o fizesse progredir na hierarquia. Em vez disso, 
tornou-o um pária social. 

A 13 de Dezembro de 1864, o Rocky Mountain News 
chamou à campanha de Sand Creek, “a expedição mais efi-
caz contra os Índios alguma vez realizada”, indicando que “a 
punição infligida aos selvagens é mais severa do que Harney 
deu aos Sioux em Ash Hollow uns anos antes”. Tinha pre-
visto que Sand Creek iria aterrorizar “todas as tribos Índias 
das Planícies”, e ter um efeito similar à vitória de Harney. 
Quando Alexander Safely, que tinha testemunhado em defesa 
de Chivington na comissão militar, reportou que o General 
Harney, “o herói de Ash Hollow” e um dos comissários do 
tratado em Little Arkansas, tinha dito que se tivesse sido feita 
a sua vontade, tinha dado aos Índios “um pouco mais de Sand 
Creek” e proclamou que “gostou do estilo do Coronel Chiv-
ington de lidar com os Índios”.3 

O General Harney ficou furioso com o relatório. Harney 
disse que nunca tinha “dito ou expressado qualquer aprovação 
ou qualquer sentimento, excepto repúdio e aversão, relativa-
mente ao Massacre de Sand Creek e ao seu autor, Cor. Chiv-
ington”. Admitiu que tinha usado “severidade exemplar” ao 
lidar com os Índios, mas continuou: “Existem coisas que nun-
ca me teria permitido fazer, ou considerar permissível, e entre 
as mesmas está a violação da fé. Nunca teria dado a qualquer 
homem ou homens, termos de capitulação que permitissem 
ser quebrados. Nunca realizei um tratado para atrair os meus 
inimigos para segurança, de modo a abusar da sua confiança 
para sua ruína; ainda menos, de forma a obter uma oportuni-
dade de destruir homens que eram meus simpatizantes”.4

Apesar de Chivington ter sido aplaudido pelos habitantes 
do Colorado e Ocidentais em outros territórios que favoreci-
am o “estilo de guerra de Chivington”, este ainda enfrentava 
a acusação de que Sand Creek tinha sido um “acto de cru-
eldade, com todos os acessórios de fraude, engano, traição 
e bestialidade”.5 Cada vez mais pessoas se distanciavam de 
Chivington, incluindo os soldados do Terceiro Regimento, 
bem como do Primeiro Regimento, e uma lista de oficiais de 
Salt Lake City até Washington, D.C. O General Connor tam-
bém se distanciou de Chivington e relembrou outros do seu 
aviso de que qualquer ataque que não esmagasse a resistência 
Índia só tornaria as coisas piores. 

Frank Hall, um dos editores do Black Hawk Mining 
Journal na década de 1860 e um homem que serviu como 
Secretário do Colorado durante quatro governadores, reflectiu 

sobre o dilema de Chivington na sua massiva History of Col-
orado:

Sem dúvida que o gigante Coronel sabia, enquanto 
observava o campo cheio de selvagens mortos, que tinha 
obtido uma brilhante vitória que iria cobrir o seu nome de 
reconhecimento, e talvez embelezar o seu uniforme com as 
estrelas de Brigadeiro. Também tinha em mente o famoso 
feito do General Harney em Ash Hollow em Setembro de 
1855, e sentia que tinha eclipsado a glória desse histórico 
massacre, mas esqueceu que Harney não deu ordem para 
matar todos e, deste modo, salvou-se da desgraça de um 
massacre indiscriminado.6

Chivington nunca se apercebeu desse ponto. Raciona-
lizou e negou a acusação, mas ainda assim foi denunciado 
como “violador de tratados e mutilador dos mortos” e com-
parado a Henry Wirz, que “não alimentou prisioneiros Yankee 
e era patrono de Andersonville”, em vez de a oficiais como 
Harney e Connor. Mesmo muitos dos “vingadores” de Sand 
Creek em 1865 compreenderam que enviá-lo para Washing-
ton seria desastroso para os interesses do Colorado e a ruína 
do estatuto de Estado. Após se ter retirado da corrida ao Sena-
do do Colorado em Novembro de 1865, perdeu o seu rumo. 

A Conferência do Colorado da Igreja Metodista Episco-
pal não o iria readmitir na conferência devido à controvérsia 
(apesar de alguns terem votado para o fazer), e não seria tam-
bém nomeado para os militares que se estavam a distanciar de 
si, tanto quanto possível, e a culpá-lo pela renovada violência 
no território. Pela primeira vez em mais de trinta anos, tinha 
de criar o seu próprio caminho, longe da Igreja Metodista e 
do governo. Viajou entre Denver e Nebraska City, Omaha e 
Atchison, Kansas. Encontrou apoio pela sua forma de lidar 
com os Índios no Nebraska, e pregou também a alguns, mas 
cada vez mais se dedicava aos transportes como modo de 
vida.

O seu filho, Thomas Chivington, e genro, Thomas Pol-
lock, foram ambos transportadores de sucesso durante a 
Guerra Civil, levando bens civis e obtendo contratos para 
transportar bens governamentais. O Coronel Chivington pode 
ter trabalhado com eles a curto prazo, mas decidiu criar a sua 
própria operação de transporte. Em Março de 1866, com o 
apoio do Reverendo Oliver A. Willard, que emprestou 10 
mil dólares americanos de um banco no Omaha, e o acon-
selhamento de Pollock, comprou 114 equipas de quatro bois 
e carroças a Henry M. Porter, um empresário de Denver, ao 
prometer transportar um milhão de dólares em bens de Atchi-
son, no Kansas, para Denver, à taxa de dez cêntimos por 0,5 
kg para pagar a sua dívida. Mas em vez de cumprir os termos 
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do seu contrato, Chivington avançou para Atchison onde car-
regou metade das carroças com bens para Porter, e levou o 
resto para o Nebraska.7 Porter afirmou que Chivington esper-
ava, desta forma, fazer dinheiro suficiente para pagar aos seus 
homens e as despesas.8

Alguns dos bens de Porter foram enviados em carroças de 
outras homens, mas quando chegaram a Denver, Chivington 
não tinha pago a esses transportadores, o que forçou Porter a 
recuperar a sua propriedade através de um auto de reivindi-
cação. Porter contactou o banqueiro de Willard e partiu para 
North Platte, nesta altura o final da linha da Union Pacific 
Railroad. Determinou que Chivington tinha contratado entre-
gar bens governamentais aos postos militares no Território do 
Dakota para a Wells, Fargo & Co.9  

Quando Porter chegou, soube que Chivington tinha 
“fugido” e vendido as carroças e equipas ao seu genro sem 
mencionar as dívidas a Porter e outras. Furioso, Porter foi 
para Omaha, onde procurou uma injunção para evitar que as 
equipas fossem movidas até o seu contrato com Chivington 
ser cumprido. Wells, Fargo argumentaram contra a ordem, 
indicando que os bens do governo tinham de ser transpor-
tados. Porter disse, “Nas minhas carroças não”. Eventual-
mente, a Wells Fargo comprou as equipas a Porter e os seus 
financiadores, e Pollock aceitou uma pequena quantia pelo 
conjunto. 

O Reverendo Willard perdeu o seu investimento. O prom-
etedor jovem pregador, que em 1863, com 27 anos, era o An-
cião Presidente mais jovem na Igreja, estava em maus lençóis. 
Profundamente deprimido e bebendo bastante, a 20 de Junho 
solicitou à Conferência do Colorado que fosse localizado e 
deixou o ministério. Quando a Conferência se reuniu, Willard 
estava de volta a Evanston, Illinois, um alcoólico e uma desi-
lusão para aqueles que tinham previsto o seu grande sucesso 
enquanto ministro e orador. A sua irmã, Frances, afirmou no 
seu jornal, “O nosso pensamento está com Oliver—o rapaz 
nobre e dotado que está em grande perigo. Que o oeste sel-
vagem tinha aplicado a sua vingança nele”.10 E Chivington 
ainda transportava com um conjunto de mulas, que tinha ad-
quirido ao seu genro quando lhe vendeu as equipas de Porter 
e carroças.11

Contudo, Chivington não evitou a controvérsia. Tam-
bém esteve próximo de Fort Laramie, onde várias manip-
ulações de contratos aborreceram o General I. N. Palmer, 
o comandante do posto. Para piorar as coisas, Chivington 
escrevia “cartas abusivas” acerca de Fort Laramie e os 
seus oficiais para jornais de Denver e Omaha. O Omaha 
Weekly Herald recusou divulgá-las. Publicou um artigo 

que defendeu os oficiais de Fort Laramie, expôs Chiv-
ington como o autor das cartas, e denunciou-o como um 
“clérigo hipócrita”.12  

Durante tudo isto, Chivington dividia o seu tempo 
entre Denver e Nebraska City, onde as pessoas ainda o 
conheciam como o pregador de fogo e chamas. Parecia 
ser aí aceite, e apesar de não ser readmitido na Conferên-
cia do Nebraska, pregou regularmente. Mas em Junho de 
1866, Thomas W. Chivington, o seu filho, afogou-se no 
North Platte River ao tentar resgatar passageiros de uma 
carruagem que se tinha virado.13 Em Setembro de 1866, 
John Chivington participou na convenção Republicana 
em Brownsville, no Nebraska, onde discursou de forma 
cativante contra os Democratas. A determinado momento 
disse, “Se tiver a sorte de ir para o Céu, terei um par de 
botas e estando nas ameias do paraíso, irei chutá-los para 
o inferno à medida que aparecem; e caso vá para o infer-
no, terei um caldeirão quente de enxofre para os colocar 
quando chegarem”.14  

Os comentários resultaram em vários artigos. O Richmond 
[Virginia] Whig chamou-o de “O Carniceiro de Crianças” na sua 
breve coluna.15 O Ebensville [Pennsylvania] Democrat and Sen-
tinel, disse sobre o seu discurso, “Esta linguagem poderia ser 
estranha vindo da boca de um verdadeiro soldado Cristão; mas 
vindo de Chivington, cujo único feito militar foi o massacre a 
sangue frio de mulheres e crianças Índias em Sand Creek, é o 
que se pode esperar”.16

Em Março de 1867, Chivington apareceu em Omaha, 
“para assumir o comando dos interesses religiosos”, escre-
veu um jornal. “Se o Rev. Chivington tiver sucesso a sal-
var almas como teve ao matar Índios inocentes, podemos 
esperar um renascer da graça de Deus entre o nosso povo e 
o realizar do bem”.17 Então, em Maio, ocorreu novamente 
uma tragédia pessoal, quando a neta de dois anos de Chiv-
ington acidentalmente caiu ao rio Missouri e, tal como 
o seu pai, Thomas, no ano anterior, morreu por afoga- 
mento.18 Mais tarde no mesmo mês, o Des Moines Dai-
ly Iowa State Record relatou que a coluna de transporte 
de Chivington tinha sido atacada por Índios a cerca de 
cinquenta quilómetros de Fort Laramie, capturando trinta 
cavalos, quinze dos quais foram recuperados. Cinco dias 
mais tarde perto de Fort Mitchell, a coluna foi novamente 
atacada, mas os Índios foram afastados.19   

Em Julho de 1867, Chivington falou à legislatura do Ne-
braska sobre a “questão Índia”. O Rocky Mountain News rela-
tou a história, dizendo que os seus sentimentos eram apoiados 
pela legislatura de forma “muito unânime”. Mas os jornais do 
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Nebraska estavam mais divididos. A 14 de Junho, o Omaha 
Daily Herald censurou os seus comentários “sobre o assunto 
congenial do assassínio Índio como passatempo”, com a opin-
ião que “vê-lo como um péssimo representante da humani-
dade, acusamos e denunciamos os seus ensinamentos como 
uma calúnia do nome Cristão e um insulto e desgraça para 
com a natureza humana”.20 Em Agosto de 1867, ao participar 
numa reunião de campo em Mount Pleasant no Cass County, 
Nebraska, a mulher de Chivington morreu inesperadamente.21  

Nesse momento, conseguiu receber alguma aceitação em 
Nebraska City. Foi activo na política Republicana, nos Odd 
Fellows, nos Maçons e na Igreja Metodista.22 Com a criação 
da Comissão da Paz e o renascimento do debate sobre a 
“questão Índia”, a sua relação com Sand Creek foi reavivada. 
Em Abril de 1867, com o título “O Carniceiro de Crianças”, 
o Petersburg [Pennsylvania] Index afirmou sobre Chivington 
que “para grande desgraça desta república podre, o reverendo 
não foi enforcado”. O jornal reviu a história de Sand Creek e 
o seu comentário sobre Democratas no Outono passado, con-
cluindo “Isto de um ministro leal e coronel!”.23 

Em Junho de 1867, O. S. Glenn de La Porte, Colorado, 
escreveu J. L. Boardman em Ohio que os habitantes do Colo-
rado estavam a oferecer vinte dólares por “escalpes de Índios 
com orelhas “. Disse que “a política de Connor e Chivington 
é uma que se adequa à maioria das pessoas aqui, evidente-
mente não se apercebendo que apesar de realizar uma guerra 
com barbárie ser degradante para eles, não irá enfraquecer o 
Índio nem obter a paz”.24 Por outro lado, um correspondente 
do Montana Post em Virginia City, opinou que “mais alguns 
Cor. Chivingtons seria bom”.25 Chivington foi bastante con-
troverso. 

A 6 de Dezembro, o New York Commercial Advertiser 
anunciou que Chivington “se tinha arrependido e voltado a 
pregar”. O jornal apresentou um relato confuso sobre as suas 
perdas familiares e financeiras, seguido por este comentário:

Considerando todas estas aflições como uma visita 
da Providência, solicitou e foi recolocado na Igreja com 
a qual estava anteriormente ligado, e assumiu os seus de-
veres religiosos. Muitos que condenaram o caso de Sand 
Creek pensam que Chivington não deveria ser o único cul-
pado pelos ataques e atrocidades aí cometidas, tendo sido 
apoiado pelo sentimento público de Denver—pelos mes-
mos homens que mais tarde se afastaram, quando viram 
que não era popular.

O Quincy [Illinois] Herald relatou o seu regresso ao 
ministério como resultado das suas muitas aflições como 

consequência de Sand Creek. O editor fechou com o co-
mentário, “Deus julga na terra”.26 Foi uma hipótese plausível 
que os problemas de Chivington o tinham levado ao arrepen-
dimento e de volta para o ministério. E em 3 de Abril de 1868, 
submeteu o seu “certificado de localização” à Conferência 
Anual do Nebraska, e foi “readmitido para uma conexão via-
jante”. Por outras palavras, não foi colocado numa uma igreja 
local, mas podia pregar como necessário. Foi indicado como 
“Agente da Sociedade da Extensão de Igreja da Conferência 
do Nebraska e membro da Conferência Trimestral do Nebras-
ka” e nomeado Secretário Correspondente da Sociedade de 
Extensão da Igreja.27 

Chivington tinha regressado à Igreja, mas a controvérsia 
seguia-o. Neste momento, a herança do seu filho não tinha 
sido resolvida, e Chivington acreditava que tinha direito a 
parte da propriedade como sócio do seu filho. A 6 de Jul-
ho de 1866, tinha sido nomeado Administrador Especial da 
herança do seu filho. A 6 de Abril de 1867, foi nomeado 
administrador regular mas, a 10 de Setembro, demitiu-se e 
foi substituído por J. J. Hochstetter, que foi devidamente no-
meado a 2 de Novembro de 1867.28 Tudo isto foi planeado. 
Após a morte da sua mulher em Agosto de 1867, Chivington 
decidiu reivindicar a herança do seu filho ao casar com a 
viúva do seu filho. Já tinha dois filhos e estava grávida quan-
do Thomas morreu. 

A 13 de Maio de 1868, Chivington e a sua nora, Sarah 
Lull Chivington, foram casados pelo Bispo Ames, em Chi-
cago . Estas notícias criaram uma reacção violenta, mesmo 
entre os seus apoiantes. Mesmo o Rocky Mountain News de-
clarou, “O que ele irá fazer a seguir para enfrentar o senso e 
sentimento moral do seu tempo e geração, ainda será visto; 
mas será algo, caso haja mais alguma coisa que ainda não 
tenha feito”.29 Os país de Sarah Chivington consideraram um 
ultraje o casamento, o qual podia ter evitado caso soubessem 
antecipadamente—”mesmo se fossem necessárias medidas 
violentas”.30 Renegaram a sua filha, e mesmo no leito da sua 
morte, a sua mãe recusou ver Sarah.31

Com o casamento, a maior parte da imprensa do Nebras-
ka voltou-se para Chivington.32 A 13 de Junho, o Nebraska 
City News relatou que Chivington tinha partido para Omaha 
e que iria fazer parte do pessoal editorial do Omaha Repub-
lican. Ironicamente, o editor do Republican era o Dr. I. C. 
Taylor, que tinha sido nomeado o agente Cheyenne e Arap-
aho após o tratado de Little Arkansas. Afirmou o editor do 
Nebraska City:  “O Coronel é um escritor de muito vigor e 
vontade, sem dúvida, confere um melhor tom à moral do Re-
publican do que tem caracterizado os esforços do ex-super-
intendente Índio Taylor”. O News também reportou sobre o 
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rumor de que “o Rev. Col. casa-com-a-tua-filha Chivington 
tinha a vida da sua mulher segurada em seu favor no valor de 
cinco mil dólares, antes de sair da cidade”. O editor adicionou 
“Lamentamos relatar a morte da Sra. C.”.33

Os Chivingtons ficaram em Omaha durante nove meses. 
Sarah iria mais tarde indicar que Chivington trabalhou para 
uma empresa de seguros nesse ano, mas perdeu o emprego 
devido “a mau trabalho”.34 Em Fevereiro de 1869, o casal 
mudou-se para Nebraska City.35 Viviam num hotel quando a 
casa que partilhou com Thomas foi incendiada. Não foi de-
struída, mas ficou bastante danificada. O Rocky Mountain 
News relatou que o fogo tinha tido mão criminosa. O seguro 
pagou 175 dólares a Sarah, e Chivington tentou reivindicar o 
seu uniforme que foi perdido no fogo. Foi-lhe negado, mas a 
sua esposa disse que ele lhe ficou com os 175 dólares.36                                        

A conduta de Chivington já estava a provocar preocu-
pação entre os seus irmãos Metodistas. Na Conferência An-
ual no Nebraska a 2 de Abril de 1869, “o Irmão Giddings 
pediu que o caso de J. M. Chivington, com os documentos 
relacionados, fosse encaminhado para o Ancião Presidente do 
Distrito de Nebraska City para uma investigação de acordo 
com a disciplina, e que a passagem do seu carácter fosse de-
pendente da decisão do comité”.37 Os registos da Conferência 
eram vagos, e o Daily Nebraska Press apenas podia relatar 
a 31 de Março de 1869, que “Quando o caso do Rev. J. M. 
Chivington foi chamado, o Rev. Giddings disse que tinha na 
sua posse papéis que continham uma declaração com algumas 
transacções comerciais do Sr. Chivington e que um comité de 
inquérito ou investigação provavelmente teria de ser criado 
para o caso”.38 Na Conferência Anual em 1870, “o caso de J. 
M. Chivington foi reportado pelo P. E., o seu carácter passou 
e foi localizado a seu pedido”.39

8 de Junho de 1870, the Daily Nebraska Press imprim-
iu novamente um artigo sobre o envolvimento do Metodismo 
do Nebraska na política. Existiu, de acordo com o artigo, um 
movimento para elevar a igreja para controlar o equilíbrio 
do poder no Nebraska. Atribuiu tarefas a vários ministros, 
mas guardou especiais considerações para John Chiving-
ton:  “Sabemos algo sobre o incestuoso Rev. Cor. Gen. J. M. 
Chivington de Nebraska City, que sem dúvida participará nas 
deliberações da próxima convenção do caucus político a ser 
realizado em Plattsmouth. Este snob fariseu quer o padrão da 
sua igreja elevado e a política também purificada. É o homem 
que inaugurou este magnífico movimento”. Acrescentou, 
“Chivington faz parte dos progressivos e reformistas e tem 
evidenciado a sua predilecção por esses princípios ao casar 
com a esposa do seu próprio filho, tendo ela já três filhos do 
mesmo”.

O casamento de Chivington com Sarah não foi feliz. 
Chivington conseguiu apenas receber 360 dólares da herança 
do seu filho. Apresentou queixa contra o governo alegada-
mente por propriedade perdida para os Índios em 1864 quan-
do as carruagens de Thomas foram colocadas ao serviço do 
governo. Em Maio de 1870, ele e a sua mulher foram a Wash-
ington devido à reivindicação. Enquanto aí se encontravam, 
soube que Henry Porter tinha recebido 410 000 dólares por 
perdas em 1865. Apercebeu-se que tinha o mesmo advoga-
do que Porter e solicitou uma porção do acordo. O advogado 
concordou em pagar-lhe metade, se Chivington conseguisse 
providenciar uma garantia de indemnização. Chivington 
providenciou-lhe uma garantia assinada por si, George O’Bri-
an e o Senador G. W. Tipton, do Nebraska. Mas Tipton avisou 
as autoridades de que não tinha assinado a garantia. Também 
descobriu que o selo do notário utilizado tinha sido roubado e 
o governo acusou Chivington por falsificação.40 Também foi 
descoberto que Chivington tinha sido preso e esteve presente 
em tribunal em Washington por ter “insultado gravemente 
uma senhora” chamada M. A. Swetland.41

Chivington fugiu de Washington, abandonando Sarah. 
Ela conseguiu voltar a Nebraska City, deixando as suas malas 
no National Hotel, as quais foram confiscadas pois a conta 
do hotel não tinha sido paga. Chivington fugiu de Washing-
ton e foi para o Canadá. Durante o caminho, parou em Troy, 
Nova Iorque, onde pregou na Primeira Igreja Baptista. Isto 
desencadeou uma forte reacção por parte do Albany Evening 
Journal. O jornal avaliou e denunciou Sand Creek, e conclu-
iu, “se este “Coronel Chivington” é o mesmo que reuniu tal 
notoriedade vergonhosa, parece-nos que relativamente à hon-
ra devido à religião, deverá fazer com que os homens do clero 
sejam muito cuidadosos sobre convidá-lo para os seus púlpi-
tos, excepto se providenciar uma grande prova de “mudança 
de mentalidade”.42  

De volta ao Nebraska, Sarah obteve o divórcio com base 
em deserção e falta de apoio. Passou o resto da sua vida em 
Nebraska City e ajudou nas várias investigações sobre a con-
duta passada de Chivington. Chivington admitiu que ficou no 
Canadá durante três semanas após deixar Washington e que 
tinha ido daí para o México. Existiram relatos de que tinha 
passado algum tempo na Califórnia.43 

Contudo, em 1873, tinha voltado para o seu estado natal 
de Ohio. Afirmou que voltou para cuidar da sua mãe “nos seus 
últimos anos”.44 Também casou uma terceira vez com Isabella 
Arnzen, de Cincinnati, em Novembro de 1873. Viveram em 
Warren County, mas outro fogo misterioso deixou-os sem 
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casa, e mudaram-se para Blandchester em Clinton County. 
Não estavam casados há muito tempo quando a Sra. Chiving-
ton apresentou um mandado contra o seu marido por violên-
cia. Alegou que tinha forjado o seu nome numa nota devida 
a si e obteve pagamento por essa nota. Acusou-o de roubar a 
sua propriedade, tendo depois batido na sua cara “tentando 
fazê-la prometer que nada iria dizer e não avançar com uma 
acção legal contra ele, o que recusei fazer”. Mais tarde retirou 
a queixa. O júri não o condenou, e os Chivingtons viveram 
juntos o resto da sua vida.45

Chivington trabalhou algum tempo como editor do 
Blandchester Press e deu início a um regresso. Permaneceu 
activo no G. A. R., Maçons e Odd Fellows. Em 1883 estava 
suficientemente reabilitado que os Republicanos o nomearam 
para uma candidatura para a legislatura do estado. O Lebanon 
Patriot retomou a história de Sand Creek, contudo, o comité 
Republicano convenceu-o a afastar-se. O Patriot reivindicou 
que Chivington realizou uma campanha com “os evangelhos 
numa mão e uma espada para retirar escalpes de Índios na 
outra”.46  Isto levou a uma acusação do Clinton County Dem-
ocrat a Chivington:

Chivington é condescendente e compreende na 
perfeição a arte da hipocrisia. A hipocrisia e engano 
são características que o caracterizam. A virtude e a 
honra são estranhos ao seu carácter. Sob a capa da re-
ligião, procura esconder a deformidade da sua natureza 
moral. . . . Ao professar coisas melhores, e reivindicar 
de forma falsa ser um trabalhador na vinha do Senhor, 
desonrou a religião ao cometer actos que, quando co-
locados sob a influência do horóscopo moral, desta-
cam-se como manchas negras, que o tornam impróprio 
para representar um povo reconhecido pela integridade, 
prosperidade e honra.47

Chivington culpou a situação por uma influência Quaker 
e ameaçou processar o Patriot, mas ficou sem efeito. Num 
artigo particularmente forte, o Cleveland Plain Dealer reviu 
a sua carreira:

Apesar de fingir ser um pregador do evangelho, este 
Chivington é um aldrabão que merece a influência refor-
madora do chicote. Planeou e executou o que é conhecido 
como o massacre Chivington, uma das acções mais san-
grentas e infames de crueldade já registadas na história 
contemporânea. Também é acusado de se casar com a 
viúva do seu filho, e após esbanjar a herança do mesmo, 
forçando a sua esposa a apresentar um pedido de divórcio 
devido à falta de apoio. Casou novamente e coroou o seu 
registo de maldades ao bater na sua mulher. Se metade do 

que Chivington é acusado for verdade, existe uma insti-
tuição localizada nas margens do Scioto, em Columbus, 
de que é mais merecedor do que aquecer um lugar no 
Capitólio do Estado.48

Três dias mais tarde surgiu um relato no Rocky Moun-
tain News, acerca do homem que o tinha apoiado. Indicando 
que Chivington tinha “gradualmente deixado de ser assunto 
público e alguns anos se passaram sem se saber nada do mes-
mo, excepto quando o seu nome é mencionado relativamente 
ao acto sanguinário em que participou”, o jornal indicou que 
apenas os homens que liderou especulavam sobre si. O News 
relembrou a sua função como Ancião Presidente da Igreja 
Episcopal Metodista, e afirmou, “O ar do Colorado parece 
imbuí-lo com um desejo de abandonar o serviço do Salva-
dor dócil e imbuir as suas mãos em sangue. Da mesma forma 
deixou de ser um homem do clero e adoptou o título meio 
cívico, meio militar de coronel como usado no Colorado”. 
Após Sand Creek, “estava em maus lençóis com as autori-
dades, se não a melhor classe de cidadãos, e isto foi o que 
provavelmente evitou que permanecesse e crescesse com a 
zona”.49  

Com as suas perspectivas abaladas no Ohio, Chivington 
decidiu aceitar um convite para participar na primeira reunião 
anual da Sociedade de Pioneiros do Colorado.50 A 13 de Se-
tembro de 1883, Chivington dirigiu-se à Sociedade sobre 
Sand Creek. Declarou vigorosamente, “é apenas justo para 
os pioneiros do Colorado, bem como para mim, que conte 
a verdadeira história da luta de Sand Creek”. A multidão re-
spondeu com entusiasmo, e concluiu ao declarar, “Digo aqui, 
como disse na minha cidade natal no condado de Quaker de 
Clinton, Ohio, num discurso na semana passada:  ‘Eu apoio 
Sand Creek’ ”.51

À medida que a multidão se reunia à sua volta nessa noi-
te, Chivington decidiu que tinha de voltar para casa. Rapida-
mente resolveu os seus assuntos no Ohio, e voltou ao Colo-
rado. Foi recebido como um herói. Deu entrevistas. Escreveu 
artigos sobre os dias de glória de 1862 e os maus tempos de 
1864. Renovou a sua afiliação com os Maçons, Odd Fellows, 
G. A. R. e a Igreja Metodista. Escreveu artigos sobre o início 
do Metodismo no Colorado. Juntou-se à Igreja Metodista de 
Lawrence Street (mais tarde Trinity). Pregou, mas não pediu 
admissão na Conferência do Colorado.52

Ainda assim, mesmo os anos do Colorado não passaram 
sem controvérsia. Na Primavera de 1884, Chivington apre-
sentou um processo contra a Colorado Springs Company, a 
Manitou Mineral Water Bath and Park Company e Thomas 
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C. Green. Chivington argumentou que era o dono original da 
maior parte da propriedade na qual a cidade de Manitou es-
tava localizada. Thomas Pollock, o seu genro, tinha, em 1867, 
através de procuração, transferido a propriedade para a Col-
orado Springs Company. Chivington argumentou que nunca 
deu a procuração a Pollock. Não teve sucesso neste caso.53

Não obstante, em 1884, o Rocky Mountain News anun-
ciou que “uma vaga está a ir na direcção do Coronel Chiving-
ton. A opinião Republicana é que se desejar qualquer posição 
política no Colorado deve obtê-la, desde que a queira”.54 O 
esforço não teve sucesso. Contudo, tornou-se mais tarde aju-
dante de xerife no Condado de Arapahoe. A sua reputação 
como combatente foi dada como motivo para a nomeação, e 
em 1887, tornou-se um herói local quando escorraçou Newt 
Vorce do esconderijo apenas com a ameaça de o matar caso 
não se rendesse.55 Mais tarde nesse ano, ele e o Xerife Fred 
Cramer foram acusados de perjúrio. Chivington foi acusado 
de mentir quando submeteu uma conta por vinte e cinco dias 
de serviço como oficial de justiça no tribunal de distrito à taxa 
de 2,50 dólares por dia e por reivindicar uma compensação 
pelos 840 quilómetros para o mês de Maio. Os comissários 
do condado investigaram as reivindicações, considerando que 
os registos incluíam “demasiadas viagens” para um oficial de 
justiça num mês. Foi absolvido num curto julgamento.56 

Mais tarde, Chivington ocupou a posição de coronel em 
Denver. Em 1892, foi acusado de roubar oitocentos dólares do 
corpo de Francesco Gallo e os manter para si. As acusações 
foram arquivadas, quando o juiz o ordenou a entregar o din-
heiro que tinha roubado ou enfrentar a acusação, tendo en-
tregue o dinheiro ao juiz.57 Ainda assim, mais tarde, a casa 
de Chivington pegou fogo, e o rumor foi espalhado de que 
o mesmo tinha sido posto para obter o seguro.58 Numa oca-
sião numa Reunião Eastern Star, Chivington foi apresenta-
do por uma senhora de Denver a Amache Prowers, a esposa 
do rancheiro John Prowers e a filha do Lone Bear (One Eye) 
que foi morto em Sand Creek. A socialite perguntou-lhe se 
conhecia o Coronel Chivington. “Conhece-o?” Respondeu 
Amache. “Ele assassinou o meu pai”.59

A saúde de Chivington estava a deteriorar-se. Em 1891, 
solicitou a pensão militar. Foi-lhe negada. Depois apresen-
tou uma queixa contra os Oglala Sioux no valor de 32 850 
dólares pela perda de cavalos perto de Fort Laramie em 
1867, uma indemnização substancial por quinze cavalos. Ao 
negar a reivindicação, o Promotor-Geral Adjunto L. W. Col-
by apresentou um processo que argumentava que as perdas 
dos Índios em Sand Creek excediam em muito as perdas de 

Chivington. Colby contratou um investigador especial para 
avaliar o caso. Ironicamente, o homem escolhido foi Samu-
el Forster Tappan. Tappan foi atrás de Chivington, avaliando 
toda a sua vida desde o momento que deixou o Colorado em 
1865 até regressar. Em determinado ponto, escreveu a Col-
by, “Estamos a descobrir um monstro. Pensei que o conhecia, 
mas estava enganado”.60

Chivington não viveu o suficiente para ver o seu pedi-
do negado. A sua saúde deteriorou-se rapidamente. Sofria 
de paralisia. Trocou algumas cartas com o Reverendo Jacob 
Adriance, mas a certa altura já não conseguia escrever. A sua 
mulher diz que tinha momentos em que ficava desorientado, e 
eventualmente chegou ao momento em que tinha de o ajudar 
a vestir. Nos seus últimos meses, foi visitado pelo Reverendo 
Isaac Beardsley. Morreu a 4 de Outubro de 1894, junto da sua 
mulher e Beardsley, que se tinha afeiçoado.61  

John Milton Chivington foi enterrado a 7 de Outubro de 
1894, com honras Maçónicas. Mais de seiscentos Maçons 
marcharam na procissão fúnebre para a Igreja Trinity, segui-
dos por membros da Sociedade de Pioneiros do Colorado e 
o Grande Exército da República. No seu tributo, o Reveren-
do Robert McIntyre elogiou-o. “Nunca conheci um homem 
que representou o elemento militar no Cristianismo como o 
homem que estamos aqui a honrar . . . ,” declarou. “Enquanto 
pioneiro, como guerreiro espiritual, como pioneiro e patriota, 
combinou os elementos de um Cristão e um homem.” Opi-
nou, “Quando o Colorado levantar o pergaminho da honra, 
o nome do Coronel John Chivington estará perto do topo”. 
A única menção que McIntyre fez sobre a tempestade em re-
dor do Coronel foi o comentário, “O real local de batalha de 
Chivington, foi a batalha que lutou consigo próprio”. Mesmo 
Beardsley achou estas palavras reveladoras, mas também ele 
não pode evitar celebrar Chivington.62 

Charles Ferguson disse algo insidioso na resposta da Igre- 
ja a Chivington. Escreveu, “O comportamento guerreiro de 
Chivington era uma instância da conspiração entre a con-
vicção e violência que seguiram os padrões de uma época. . . .  
Com apenas uma parte da população envolvida no combate, a 
violência tornou-se indirecta e verbal, talvez revelando toda a 
facilidade com a qual as emoções do dia, em pouca variação 
da ideia Cristã, podiam ser defendidas e promovidas numa 
ordem religiosa fervorosa”.63  

A ambição, é justo dizer, consumiu Chivington. Usou 
Sand Creek como um emblema de honra, nunca parecendo 
compreender porque tinha sido condenado e determinado a 
justificar as suas acções. O Reverendo Beardsley opinou que 
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juntar-se ao exército mudou “toda a tendência da sua vida”. 
Lembrou que Chivington “muitas vezes se perguntou o que 
teria acontecido se não tivesse acontecido”. Admitiu que “o 
coronel cometeu erros” mas insistiu que nunca perdeu o in-
teresse na Igreja e “entendeu-se com Deus” antes de morrer.64 
Tudo isto pode ser verdade, mas, tragicamente, John Chiving-
ton perdeu o seu caminho na estrada para a glória e esbanjou 
os seus bens no altar da ambição. Pior, Sand Creek libertou 
demónios que nunca pôde controlar. 

Caso não fosse o seu mandato como governador do Col-
orado e o Massacre de Sand Creek, John Evans seria relem-
brado como um médico, empresário, filantropo e criador de 
universidades, hospitais e caminhos-de-ferro. Mas tornou-se 
governador, e a decisão de procurar e aceitar o trabalho mudou 
a direcção da sua vida e como poderia ser relembrado. Em 
Dezembro de 1864, quando teve conhecimento pela primeira 
vez do Massacre de Sand Creek, estava num local familiar, 
Washington D.C., a trabalhar com congressistas, responsáveis 
do governo e lobbyistas principalmente com objectivos que 
pouco tinham a ver com os Cheyennes ou Utes ou quaisquer 
outros Índios no Colorado. Ainda estava a celebrar a reeleição 
de Abraham Lincoln e expectante pela segunda inauguração 
de Lincoln. Ele estava preocupado com caminhos-de-ferro e 
desenvolvimento económico, com a criação de uma maior base 
republicana no Colorado, e com o estatuto do estado. Passou o 
seu tempo em salas de reuniões, comités, hotéis, escritórios e 
a Casa Branca, a trabalhar para criar o sonho de Denver como 
a nova grande cidade do Oeste, transpor os caminhos-de-ferro 
transcontinentais, passando as planícies do Kansas, através de 
Smoky Hill para as Rochosas, Berthoud Pass e mais além. 

Mas agora, viu-se acusado de cumplicidade numa atroci-
dade e condenado no Congresso e na imprensa pública. Nun-
ca teve em tal situação. Tinha tido falhanços no passado, mas 
esses ele compreendia. Foram falhas nos negócios e relações. 
Sabia como recuperar. Isto era diferente—um ataque ao seu 
carácter—e teve dificuldade em compreender o que estava a 
acontecer e como lidar com isso. Nunca alguém tinha duvida-
do das suas intenções ou conduta de tal forma. Reagiu como 
se fosse um problema político e abordou-o como tinha feito 
a outras situações políticas. Não tinha medo de uma luta. Es-
tava em Washington não para incentivar uma guerra durante 
o Inverno contra as tribos das Planícies, mas mais fundamen-
talmente para garantir a remoção dos juízes territoriais, Mar-
shal dos EUA Alexander Cameron Hunt, e Procurador-Geral 
dos EUA de Distrito Samuel E. Browne, que se tinha oposto 
à criação do estado, e estava já alistado no movimento para 
substituir o Secretário do Interior John Palmer Usher com o 
seu amigo, Senador James Harlan.65 

Como estava em Washington em proximidade de mui-
tos dos seus aliados, amigos e mentores, alguns docu-
mentos foram criados, os quais providenciam informação 
sobre o que lhes disse e o que lhe disseram. Tinha a van-
tagem de aliados que queriam acreditar nele pois era um 
deles e era também importante para os seus objectivos. 
Ashley serviu-o bem antes de Lincoln, e poderia ter man-
tido a sua posição caso Lincoln tivesse vivido. Mas Sand 
Creek não era uma questão que pudesse ser facilmente es-
quecida. Nos meses que se seguiram, Evans observou as 
suas vantagens a desvanecerem. O assassinato de Lincoln 
foi um terrível ataque às suas esperanças de sobrevivência 
política. O Bispo Simpson teve pouca alavancagem jun-
to de Andrew Johnson, de facto apenas sentia desprezo 
por ele. Simpson conseguiu racionalizar apoio, especial-
mente após Harlan ter subido rapidamente para o posto de 
secretário do interior. Simpson tentou reunir-se com John-
son três vezes em nome de Evans, sem sucesso, e Simpson 
concluiu que Johnson “não tinha coração”. Na sugestão 
de Harlan, Simpson voltou-se para o Secretário de Estado 
Seward, mas Simpson já conhecia o resultado. Quando es-
creveu a Evans a 28 de Junho de 1865, Simpson terminou 
a sua carta com este curioso comentário, “Espero que real-
ize as suas maiores expectativas de sucesso financeiro”.66  

O relatório do Comité Conjunto sobre a Conduta da 
Guerra selou o seu destino com a acusação da sua gestão dos 
assuntos Índios no Colorado. The Denver Gazette, a 16 de 
Setembro de 1865, escreveu sobre ele:

Com todas as devidas diferenças face ao Gov. Ev-
ans—que no final de contas é uma boa velhota, mesmo 
se tivesse vindo com um cêntimo como Governador do 
Colorado, poderia ter tido uma muito melhor hipótese 
para o Senado do que agora . . . Foi arruinado porque 
aqueles que o apoiaram—fizeram-lhe festas—deram 
beijinhos—e no escuro—apunhalaram-no. Não foi 
feito para a política ou a obtenção de gabinetes. Acon-
selhamo-lo a voltar para Chicago e Evanston, colocar a 
sua política na prateleira, doar a sua grande fortuna a 
um Metodista e deixar a Sam [Elbert] o seu vestuário 
e bom nome.67

Evans via-se como uma vítima de Sand Creek. Mas, 
pior, calculou mal a sua resposta. Se o mantra de Chivington 
fosse, “Eu apoio Sand Creek”, o de Evans era “Não foi culpa 
minha”. Desde a sua primeira resposta em jornal sobre Sand 
Creek em Washington, perante o Comité Conjunto sobre a 
Conduta da Guerra até à sua Reply (Reposta) ao relatório do 
Comité, passando pelas suas cartas ao Rocky Mountain News 
em 1865, evitou o assunto de Sand Creek quase na totalidade, 
dizendo no máximo que apoiava os soldados do Colorado 
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e favorecia uma política Índia agressiva. O seu argumen-
to era ser auto-justificado. Evitou ligações directas entre as 
suas políticas e o massacre. Procurava vingança pessoal. A 
sua abordagem obteve alguma tracção, especialmente entre 
aqueles que o conheciam como homem de negócios, políti-
co e leigo, principalmente porque queriam acreditar nele. Os 
sócios e a hierarquia da Igreja, tendo em conta os seus feitos, 
permaneceram leais, mesmo se desconfortáveis. 

Em 1865, quando foi escolhido para ser um Senador 
para o novo estado do Colorado, pareceu justificado. O 
Northwestern Christian Advocate reivindicou a sua reivin-
dicação em Maio de 1866, quando o Senador James H. 
Lane do Indiana defendeu Evans contra comentários efec-
tuados pelo Senador Charles Sumner no Senado e contra 
as acusações de que Evans tinha mentido perante o Comité 
Conjunto sobre a Conduta da Guerra. Ele estava preparado, 
disse Lane, para mostrar que o comité tinha sido injusto para 
Evans ao apresentar “um resumo de todos os documentos 
sobre o assunto”. Em Novembro, o Northwestern indicou, 
“Tivemos o prazer de dar as boas-vindas ao Ex-Gov., e agora 
Senador, Evans que voltou do Colorado”. Em 28 de Janeiro, 
o Presidente Andrew Johnson vetou a lei de criação do esta-
do do Colorado, mas os Senadores Eleitos Evans e Chaffee 
permaneceram em Washington até Outubro de 1868, antes 
de se retirarem oficialmente para abrir caminho para outra 
lei sobre a criação do estado do Colorado, “livre de consid-
erações pessoais”.68

Em Agosto de 1867, Evans foi levado de novo para a 
questão de Sand Creek, como resultado da forte crítica de 
Samuel F. Tappan, que estava na Comissão da Paz na altura. 
O comentário de Evans sobre a “Origem da Guerra Índia”, o 
qual foi publicado no New York Tribune, foi talvez a sua mel-
hor resposta. No comentário, disse que a guerra não começou 
no Colorado, mas sim no Minnesota. Reviu as suas acções 
como governador, citando generosamente, mas de forma se-
lectiva, documentos oficiais. A sua resposta teve sucesso ao 
contrariar o argumento de Tappan. Argumentou que os Índios 
apenas praticaram “guerra de guerrilha”, o que consistia de 
roubo, incêndios e assassinatos. Defendeu os colonos como 
sendo “muito amistosos e pacientes face aos amigos Índios”. 
Negou mesmo a possibilidade de que quaisquer brancos tin-
ham estado a favor da guerra Índia nas Planícies. Numa car-
ta privada ao editor, Evans acrescentou, “Esta guerra Índia é 
uma consequência inevitável de uma marcha rápida da civ-
ilização numa região habitada por Índios selvagens”. Ainda 
assim o Tribune não estava totalmente convencido da defesa 
de Evans: “O Governador Evans pode ignorar as reais causas 
da guerra e defender a sua e a reputação do povo da fronteira; 
o território exige forças adequadas para proteção, e a resposta 

a essa exigência não deve ter a forma de imbecilidade e brin-
cadeira”.69  

Evans tinha pouco a dizer sobre Sand Creek após isso, 
até ter sido entrevistado por H. H. Bancroft em 1884 e 1888, 
e mesmo nesse momento quase não disse nada. Admitiu que 
os Índios tinham sido por vezes mal tratados, mas acrescen-
tou “Ao mesmo tempo, quando somos mortos por eles, é cor-
recto defender-nos e aí os meus sentimentos Quaker abando-
nam-me”. O mais perto que esteve de defender Sand Creek 
foi nas entrevistas de Bancroft, quando disse, “O benefício 
do Colorado, desse massacre, como dizem, foi muito grande, 
pois libertou as planícies dos Índios, pois havia um sentimen-
to de que os Índios não deviam ser deixados no meio da co-
munidade. Aliviou-nos muito das tribos nómadas de Índios”. 
Infelizmente, a declaração não foi verdadeira. Sand Creek não 
libertou as planícies do Colorado dos Índios. Os Cheyennes e 
Arapahos continuariam a lutar no Colorado de 1865 até 1869. 
Em 1871 e 1872, os Cheyennes e Arapahos continuaram a 
atacar equipas de construção de caminhos-de-ferro e ranchos 
na parte sul do território. 

Evans providenciou informação sobre o seu ponto de vis-
ta sobre a “Questão Índia” reminiscente de Thomas Jefferson, 
John Quincy Adams, Bispo Kingsley e mais. Os Cheyennes 
e Arapahos, disse, recusaram-se a negociar com ele, argu-
mentando que  

. . .não queriam ter nada a ver com o governo, que os 
brancos não tinham nada que estar neste território. Este 
era o seu território, e além disso, deixem-me indicar que 
a ideia de que este território lhes pertencia em total pro-
priedade obtém o seu aspecto mais ridículo da suposição 
de que um território com mil e seiscentos quilómetros de 
comprimento e oitocentos quilómetros de largura, um dos 
mais férteis no mundo, deveria pertencer a alguns Índios 
nómadas, tribos em total propriedade como sua proprie-
dade. Foi ensinado por William Penn quando chegou a este 
território, e essa doutrina tem sido a causa da maioria da 
nossas guerras com os Índios desde então. Nunca vi a na-
tureza ridícula disso até ver a consequência de ensinar às 
pessoas que o território lhes pertence e depois roubá-lo das 
mesmas. Ensinamos um homem que esta é a sua proprie-
dade e depois tiramo-la à força e isso é considerado roubo. 
. . . Nunca me apercebi do efeito de tal erro em ensinar aos 
Índios que o território lhes pertence, mas quase todas as 
guerras Índias resultaram do facto de que os Índios aceit-
aram essa doutrina, a qual foi reconhecida pelo Governo 
dos E.U.A, de que o território pertencia ao Índios e que 
o tínhamos de comprar a eles por tratado ou compra, em 
vez de lhes ensinar a doutrina correcta como fez o gover-
no Britânico, que tinham o direito de caçar no território, 
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mas que esse direito tinha de ser sujeito à ocupação su-
perior, para uma população maior e para a civilização. A 
sua selvajaria deveria ter sido aplicada aos mesmos deste 
o início.70

Após a criação do estado ter falhado em 1867, Evans 
não se candidatou a um cargo público novamente. Em vez 
disso, dedicou-se a tempo inteiro aos negócios, especial-
mente caminhos-de-ferro. Ainda tinha o sonho de um camin-
ho-de-ferro transcontinental numa rota para Oeste. O destino 
da Union Pacific ainda era incerto. Duas linhas em separado 
estavam a competir para chegar ao 100 º meridiano  (mais ou 
menos ao meio do Nebraska). Uma estava a mover-se lenta- 
mente para Omaha. A outra, a Union Pacific, Divisão Orien-
tal, estava a construir através de Kansas, a partir de Kansas 
City (anteriormente Wyandotte). Esta linha tinha tido uma 
história complicada. Dois grupos concorrentes reivindicavam 
controlo, e em 1865, a guerra colocou dois conhecidos de Ev-
ans em confronto. John Palmer Usher foi envolvido com uma 
facção, esperando ser o presidente da empresa. James Harlan, 
sucessor de Usher enquanto Secretário do Interior, estava an-
sioso por afastar Usher como corrupto. Atrasou o progresso, 
mas eventualmente as duas facções chegaram a acordo. Usher 
foi nomeado Procurador Geral da Union Pacific, Divisão Ori-
ental, Harlan monitorizava as coisas de perto desde Washing-
ton, e a corrida para oeste continuou.71

Em 1866, a Union Pacific de Omaha tinha ganho a cor-
rida e tornou-se a linha principal. A UPED estava a avançar 
para oeste ao longo do Smoky Hill River para lá de Russell 
e Fort Hays em 1867 e a aproximar-se da linha do Colorado, 
a oeste de Fort Wallace em 1869. A 31 de Março de 1869, 
o Congresso deu permissão à linha, agora nomeada Kansas 
Pacific, para avançar pelo Colorado e unir-se à Union Pacific 
em Cheyenne. Desde Junho de 1866, enquanto Evans estava 
ainda em Washington como Senador-eleito, a Kansas Pacific 
tinha sido autorizada a unir-se à Union Pacific não mais de 
oitenta quilómetros a oeste de Denver. A partir desse ponto, 
Evans estava na luta para ligar Denver à Union Pacific. Con-
tudo, tinha a concorrência de W. A. H. Loveland e Henry M. 
Teller que tinham organizado o Colorado Central and Pacific 
Railroad. Loveland anunciou a sua intenção de ligar esta linha 
com Cheyenne.72  

O destino de Denver ainda estava longe de estar certo. A 
Kansas Pacific estava a considerar outras opções—seguir o 
Trilho de Santa Fé, movendo-se ao longo do Arkansas para 
Huerfano, e para o Rio Grande Valley, passando através do 
Royal Gorge para garantir uma posição nas nascentes dos 
Rios Arkansas e Colorado. Esta rota sul não chegaria a Den-
ver.73 Por outro lado, Grenville M. Dodge, o engenheiro chefe 
da Union Pacific rejeitou a rota de Bethoud Pass como não 

sendo prática. Após a rota de Berthoud Pass ser afastada das 
opções, Evans sugeriu outra rota através de South Park, mas 
Dodge não estava interessado numa linha no Colorado. Já se 
tinha comprometido com uma rota através do que é agora Wy-
oming, sendo Julesburg o único ponto no Colorado.74  

Uma vez que isto se tornou claro, Evans e outros inves-
tidores empenharam-se em ligar Denver à Union Pacific em 
Wyoming. Evans e Loveland lutaram pelo controlo da nova 
linha. Evans garantiu o apoio de Dodge e Thomas C. Durant 
para a Union Pacific, e em Novembro de 1867, Evans garantiu 
um alvará para a Denver Pacific Railroad, que iria ligar Den-
ver directamente à Union Pacific em Cheyenne. Evans estava 
no conselho de directores original, e em Março de 1868, tor-
nou-se presidente da empresa. A concorrência com Loveland 
continuou, e a Union Pacific viu-se no meio de confusão.

A Denver Pacific era principalmente uma empresa de 
papel, necessitando de apoio e financiamento real, enquanto 
William Jackson Palmer da Kansas Pacific Railroad, a con-
struir no Colorado numa rota mais para sul, ainda estava a 
considerar as suas opções. Evans eventualmente realizou um 
acordo com Thomas Durant, Sidney Dillon e os irmãos Ames, 
Oakes e Oliver, principais investidores na Union Pacific. Em 
troca pela maioria das acções na Denver Pacific e um aluguer 
à Union Pacific, Evans tinha de aumentar a estrada para os 
campos de mineração no Colorado e garantir a concessão da 
terra. Realizou um acordo com a Kansas Pacific para con-
seguir estes objectivos—ou assim parecia. Mas o acordo 
com a Kansas Pacific fez com que a Union Pacific recuasse. 
Nesse momento, Evans estava em total controlo dos bens da 
Denver Pacific, e conseguiu salvar o seu plano ao conseguir 
outro negócio, o qual efectivamente tornou a linha de Den-
ver uma subsidiária da Kansas Pacific. Em Março de 1869, 
Evans garantiu por parte do Congresso uma lei que permitia 
que a Denver Pacific construísse uma linha de Kansas City 
para Cheyenne. Isso significava que um caminho-de-ferro fi-
nalmente iria passar pelo Kansas e Colorado para Denver e 
ligar-se à Union Pacific em Cheyenne. A Union Pacific não 
estava contente com o acordo, que deixava Evans no centro de 
mais controvérsia. Para complicar os problemas, no Verão de 
1870, a Kansas Pacific foi perturbada pelos Cheyennes, mas 
a rota continuou.75 A Kansas Pacific chegou a Denver Pacific 
em Junho de 1870, e em Agosto, a Denver Pacific conclui a 
rota de Cheyenne para Denver.

Evans podia agora olhar com algum orgulho para o re-
sultado. Não tinha garantido a linha principal da Union Pa-
cific para o Colorado, como tinha esperado, mas Denver es-
tava ligada por um serviço de caminho-de-ferro às principais 
linhas de tráfego para este e oeste. Tinha conseguido um dos 
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objectivos que o trouxeram ao Colorado como governador 
oito anos antes. Evans estava agora mais envolvido no camin-
ho-de-ferro do que nunca. Em 1872, Evans vendeu as suas 
acções da Kansas Pacific e criou a Denver, South Park and 
Pacific Railroad, que o colocou em concorrência com o seu 
antigo sócio William Jackson Palmer da Kansas Pacific, que 
criou a Denver and Rio Grande Railroad. As lutas entre Evans 
e Palmer continuariam durante anos.76 Em 1874, a R. G. Dun 
and Company investigou Evans. Os agentes da empresa re-
lataram ser um homem de “exclnt [excelente] car [ácter], habs 
[hábitos] e habilidade com [ercial]”. Foi relatado ter tido 200 
mil dólares em propriedades em Chicago e ter uma riqueza de  
“3/4 a 1 milhão de dólares”.77

Em 1876, Evans viu uma hipótese de progredir com o 
seu caminho, mas a Kansas Pacific, a Santa Fe e a Rio Grande 
acordaram unir-se para bloquear a South Park. Evans foi força-
do a depender de recursos locais que levaram à criação da 
Denver and San Juan Construction Company.78 Em 1878, Jay 
Gould envolveu-se em controvérsia. Sonhou com um sistema 
de caminhos-de-ferro interligados que aumentariam a Union 
Pacific. Começou com uma tentativa de comprar metade da 
South Park. Quando o seu esforço falhou, Gould, que era um 
mestre em tais assuntos, tentou outras tácticas. Tentou colocar 
a rota em liquidação e acusou Evans de má gestão. Devido ao 
facto de controlar a Kansas Pacific e Denver Pacific, Gould foi 
capaz de oferecer um acordo entre a Rio Grande e South Park 
para permitir a conclusão da linha South Park para Buena Vista, 
juntamente com a promessa de ajudar a estender a linha para 
Gunnison e Utah. Por isto, queria um quarto da South Park. Os 
colegas de Evans não estavam contentes com as perspectivas, 
mas concordaram, pois Palmer viu valor na extensão da rota 
para Leadville e teve medo que Gould não apoiasse a extensão 
planeada da Rio Grande para lá de Buena Vista e Alamosa.79

Durante este tempo, W. A. H. Loveland, que tinha com-
prado o Rocky Mountain News, montou uma campanha contra 
Evans devido à má gestão da South Park. Eventualmente, o 
News, por motivos financeiros, inverteu a sua posição, escre-
vendo, “A rota South Park é uma instituição da qual Denver e 
Colorado, não menos que o Gov. Evans e os seus associados 
na gestão, devem estar orgulhosos”.80 Contudo, Evans enfren-
taria mais acusações. O Denver Tribune atacou Evans pessoal-
mente, o que resultou num processo. As suas lutas com Gould 
e Palmer continuaram até Gould conseguir negociar o que foi 
chamado “Tratado de Boston”, o que terminou o litígio e de-
volveu a Denver & Rio Grande a Palmer. Ainda assim, Palmer 
conseguiu sobrepor-se a Evans ao avançar de Leadville passan-
do por Gunnison e para oeste ligando à Union Pacific em Og-
den, Utah. Eventualmente, enfrentando mais críticas, a Denver, 
South Park e Pacific foram vendidas em encerramento.81

O encerramento foi pouco mais do que uma transacção 
em papel, e Evans saiu do mesmo sem perdas. Seguidamente, 
iniciou planos para construir um caminho-de-ferro entre Den-
ver e o Golfo do México. Tinha alimentado a ideia durante 
muito tempo, mas em 1881, um grupo de investidores de Den-
ver organizou a Denver and New Orleans Railroad Company. 
Evans ultrapassou uma série de desafios para formalizar um 
contrato entre a sua linha e a Fort Worth and Denver Rail-
way Company, que teria também ligações com os camin-
hos-de-ferro Texas and Pacific, a Missouri Pacific e a Mis-
souri, Kansas and Texas. O maior obstáculo do plano veio 
da Rio Grande, a qual detinha acções de controlo no Denver 
Tribune e o Denver Republican e usou os jornais como plata-
forma para atacar Evans e o seu caminho-de-ferro. No Outo-
no de 1881, Evans apresentou um processo por difamação. De 
forma mais agressiva, ele e outros Republicanos uniram-se a 
proeminentes Democratas para apoiar um plano comum para 
a cidade e gabinetes do condado numa nota do “Partido do 
Povo”. Evans ganhou essa ronda, mas o seu grupo não foi 
bem-sucedido na corrida para Senador em 1882.82

As competências comerciais de Evans mostraram-se de 
outra forma. Evans comprou substanciais blocos de proprie-
dade na baixa de Denver, alguns dos quais concebidos para 
limitar os planos de caminhos-de-ferro concorrentes e mais 
de quatrocentos e quarenta e cinco hectares a este de Colora-
do Springs no depósito de carvão em Franceville. Apesar de 
algumas manipulações, os bens de construção foram trans-
feridos pela fiduciária, a Mercantile Trust Company de Nova 
Iorque, para a Denver and New Orleans. Eventualmente, a 
Denver and New Orleans e a Fort Worth and Denver foram 
consolidadas num negócio realizado com Grenville M. 
Dodge. A manipulação continuou, envolvendo virtualmente 
todos os caminhos-de-ferro com interesses no Sudoeste, in-
cluindo a Central Pacific. Evans tornar-se-ia eventualmente 
presidente de uma linha sucessora a Denver and New Orleans, 
a Denver, Texas and Gulf Railroad. A longo prazo, para lá das 
esperanças de Evans, o sistema foi sobreposto pela Union Pa-
cific e criada como a Union Pacific, Denver and Gulf Railway 
Company mas, não obstante, era financeiramente bem-suce-
dido.83

Evans nunca abrandou os seus projectos de camin-
hos-de-ferro, incluindo planos para criar linhas entre Denver 
e El Paso, Denver e Duluth, Denver e as Black Hills e Denver 
e Galveston. Em 1887, a Câmara de Comércio de Denver e o 
Conselho de Comércio reconheceram o seu contributo, “a sua 
incansável energia e competência . . . que tornaram a cidade 
de sua escolha a metrópole comercial da Região de Rocky 
Mountain”.84
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Em 1888, Evans começou a retirar-se dos seus negócios 
nos caminhos-de-ferro. Para lá de qualquer dúvida, tinha 
contribuído significativamente para o sistema de camin-
hos-de-ferro Ocidentais. Neste campo mais familiar para os 
seus talentos, era capaz, criativo e impiedoso. Apesar de ter 
ido pelo caminho mais longo, conseguiu o seu objectivo com 
que tinha sonhado antes da Guerra Civil de fazer de Denver 
o centro do desenvolvimento do caminho-de-ferro do Oes-
te. Mereceu um lugar entre os magnatas do caminho-de-fer-
ro. Conhecia as suas tácticas, aceitou-as e lucrou com elas. 
Apesar de alguns tempos difíceis, tornou-se um homem rico.

Evans também continuou os seus investimentos no imo-
biliário e outras propriedades, associado a um grupo de inves-
tidores que conhecia desde a década de 1850. O Bispo Simp-
son, James Harlan, Samuel Elbert, Samuel Pomeroy e outros 
procuravam o seu conselho e esquemas. O Bispo Simpson 
tinha conseguido garantir a nomeação de Alexander Cum-
mings para suceder a Evans e Dennis Nelson Cooley para 
suceder a William P. Dole, que foi removido do gabinete no 
Verão de 1865, outra vítima de Sand Creek. Mas envolveu-se 
também em outros assuntos. 

Por outro lado, Simpson lucrou consideravelmente com a 
sua associação a John Evans. Tinha interesses de mineração 
no Colorado, poços de petróleo na Pennsylvania, uma quinta 
no Iowa e outros investimentos. Em 1880, Evans enviou-lhe 
uma contribuição monetária directa. Simpson também estava 
envolvido com James Harlan num plano para comprar terras 
de Nativos Americanos a um décimo do valor. Estava no cen-
tro de uma controvérsia em 1866, como resultado da sua asso-
ciação a Harlan e ao Senador Pomeroy do Kansas. O esquema 
era tão elaborado que o Leavenworth Daily Times escreveu, 
“Não posso observar este assunto com outra luz que não a 
violação mais flagrante e a sangue frio da intenção óbvia e 
espírito de confiança sagrada”.85   

Isto somou mais uma acusação de que o Gabinete Índio 
era corrupto e prejudicou a reivindicação de Harlan de que 
estava a limpar a “sujidade” de Usher. Harlan foi condenado 
como “um vigarista, e o gabinete Índio era descrito como o 
local de grande corrupção, a fonte de guerras Índias, o es-
cândalo do governo”. Mesmo após o negócio ter sido can-
celado pelo sucessor de Harlan, Simpson ficou com as suas 
acções até ao Verão de 1868 quando foi levado a permitir que 
o seu investimento fosse aplicado num esquema do camin-
ho-de-ferro ao esperar duplicar o seu investimento”.86

As suas ligações a Harlan e Evans permaneceram vitais. 
Simpson continuou a agir como uma referência para Evans 
e em Outubro de 1874, escreveu sobre o antigo governador, 

“Adquiriu boa propriedade, tem sido Presidente de uma Em-
presa de Caminhos-de-Ferro. Deste modo, uma reputação [de] 
mais do que competência ordinária. Coloco a mais implícita 
confiança em qualquer declaração que possa fazer, sendo a 
sua honesta compreensão e julgamento em tais casos”. Evans 
retribuiu o favor com generosos presentes ao Bispo e consel-
hos financeiros. Evans e Simpson permaneceram próximos 
até à morte de Simpson em Junho de 1884, após a reunião da 
Conferência Geral.87

A vida familiar de John Evans era importante, mas os seus 
movimentos limitaram a sua atenção à família. Também sofreu 
perdas pessoais. O seu neto, John Evans Elbert, morreu no seu 
primeiro ano, 1868 e, antes de o ano terminar, a mãe da criança, 
Josephine, morreu em Evanston. O Bispo Simpson pregou no 
seu funeral e escreveu um longo artigo acerca da mesma no 
Northwestern Christian Advocate.88 A esposa de Evans não 
parece ter sido feliz em Denver. No início de 1870, passava 
aí menos tempo. Partiu para Inglaterra com as crianças. Par-
tilhou muito do seu tempo em Londres com Mary Todd Lin-
coln. Quando John se juntou a eles mais tarde nesse ano, a Sra. 
Lincoln solicitou conselhos sobre a educação de Tad. Margaret 
tinha outra criança em Inglaterra em Janeiro de 1871, e passava 
aí o resto do ano. Visitou a Europa mais de uma vez nos anos 
seguintes. Era uma boa esposa, mas desgostava do tratamento 
que considerava ser injusto por parte do seu marido.89

John Evans também permaneceu leal à Igreja Episcopal 
Metodista. O Seminário do Colorado, criado em 1863, não teve 
sucesso e em 1867 fechou. A propriedade foi mantida por Ev-
ans, Samuel Elbert e outros, mas foi eventualmente consolida-
da na propriedade de Evans. Em 1874, foi criado um plano para 
transformá-la na Universidade Union Evangelical, mas nova-
mente o plano falhou. Em 1879, Evans devolveu a propriedade 
à Conferência do Colorado da Igreja Episcopal Metodista, e 
começaram os planos para desenvolver a Universidade de Den-
ver. Evans foi eleito Presidente do Conselho, e continuou a ser 
associado à Universidade durante os anos como Presidente e 
membro do Conselho de Administradores. A Universidade teve 
alguma dificuldade, mas a boa gestão e relações públicas efi-
cazes com a Igreja e a comunidade permitiram que se tornasse 
numa instituição bem-sucedida e academicamente sólida. Ev-
ans viu-se envolvido num combate de personalidade com o 
Reitor David Moore, o que levou à saída de Moore em 1889.90

Evans participou nas Conferências Gerais da Igreja 
Episcopal Metodista de forma regular e defendeu a presença 
de leigos na sua governança. Em 1872, quando foram adi-
cionado leigos, foi eleito e seria reeleito a cada quatro anos 
até 1892.91 Em 1880 apoiou esforços para ter quatro bispos 
eleitos para viverem no Oeste, com Denver como um dos 
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postos. No último minuto, Des Moines, Iowa, recebeu um 
dos novos bispos em vez de Denver, mas Evans continuou o 
trabalho de reconhecimento das conferências Ocidentais. Em 
1884, o Bispo Henry Wright Warren mudou-se para Denver. 
Evans ajudou várias igrejas pequenas de Metodistas e out-
ras denominações.92 Também manteve a sua ligação com a 
Northwestern University.93

Evans continuou a estar interessado na cidade de Denver. 
Em 1887, trabalhou para aumentar o Parque da Cidade. Em 
1894, envolveu-se numa controvérsia pública quando suge-
riu que a cidade adquirisse terras para parques em todas as 
secções de Denver com avenidas em direção aos parques. O 
Rocky Mountain News opôs-se ao seu plano e argumentou 
que o grande beneficiário do plano seria a Denver Tramway 
Company, na qual John Evans e o seu filho, Will, eram os 
principais accionistas. O plano falhou, mas não afectou a sua 
situação financeira.94

John Evans foi bastante afectado financeiramente pelo 
Pânico de 1893. Enfrentou a falência e aumentou o seu pas-
sivo. Em 1895, a sua família concluiu que já não conseguia 
gerir os seus assuntos familiares. Os seus filhos, Evan e Will, 
consideraram os seus registos quase incompreensíveis— 
incompletos, misturados e confusos. A suas participações val-
iam apenas uma fracção do que tinham valido. À medida que 
os seus filhos trabalharam para organizar as suas contas, John 
Evans lentamente saiu de cena. A demência gradualmente 
lhe retirou a presença até não ter praticamente consciência de 
nada à sua volta. A 18 de Novembro de 1896, Margaret Evans 
foi nomeada guardiã da sua herança.95 

A 3 de Julho de 1897, John Evans morreu. A 6 de Jul-
ho, o seu corpo esteve em câmara ardente no Capitólio até às 
13h30. Foi então transportado para a Union Lodge dos Maços 
para cerimónias. Após outro breve serviço fúnebre em sua 
casa, foi sepultado no Cemitério de Riverside. Evans morreu 
intestato, mas o “Inventory of the Real and Personal Estate 
of John Evans”, apresentado por Margaret Evans em 15 de 
Agosto de 1897, estimava uma herança de quase um milhão 
de dólares. Mas a herança estava bastante endividada e as 
suas participações “hipotecadas”. Passariam vários anos antes 
de o tribunal determinar o título de propriedade da herança.96

Avaliado por uma lista dos seus feitos, John Evans foi um 
sucesso, merecedor de reconhecimento por parte de univer-
sidades, cidades, partidos políticos e igrejas. Houve mesmo 
uma montanha baptizada com o seu nome. Mas essa não era 
a história completa da vida de John Evans. Além da sua falha 
enquanto governador, quando H. H. Bancroft visitou Denver, 
em 1884, para entrevistar os habitantes do Colorado para uma 

das suas ambiciosas histórias, escreveu a sua opinião sobre 
John Evans e Samuel Elbert, “Acerca do ex-Governador Ev-
ans e o seu genro, Juiz Elberts[sic] existe muita fraude. São 
mercenários de sangue frio prontos a louvar-se e a outros, mas 
que têm na realidade pouco patriotismo. Nunca conheci um 
homem dos caminhos-de-ferro que não fosse a quintessência 
da maldade nuns aspectos mais do que noutros”.97 

Evans fez a sua fortuna e reputação como homem de 
negócios como parte da nova ordem industrial que controlou 
a economia e da política no final do século XIX. Partilhou 
os valores desse tempo. Acreditou que as tácticas do negócio 
poderiam ser impiedosas e duras se acompanhadas por genero-
sas contribuições provenientes dos seus rendimentos. Os habi-
tantes do Colorado julgaram-no pelo seu serviço público, não 
pelas suas tácticas. Fez o epíteto da mentalidade de negócio do 
final do século XIX e acreditou que os seus meios eram justi-
ficados pelos resultados. Mesmo avaliando os seus papéis face 
aos feitos e sonhos, é difícil determinar a sua perspectiva moral 
ou ética para lá da subscrição rígida e com regras do Metodis-
mo. Ainda mais importante, apesar dos seus feitos, nunca es-
capou à sombra do Massacre de Sand Creek, ou o facto de que 
foi responsável pelas políticas que levaram ao mesmo.
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O Massacre de Sand Creek desafia a percepção dos 
próprios Americanos como um povo justo. Como resultado, 
foi caracterizado como uma grande aberração ou rejeitado 
como mito criado por românticos ou activistas sociais. Mas 
condenado ou negado, permanece um espinho persistente na 
consciência nacional. Tem de ser confrontado como mais do 
que uma aberração, e não pode ser varrido como criação de 
política ou inveja. A prova do seu horror não só é encontrada 
nas acusações dos seus críticos mas também nas declarações 
livres dos seus defensores. Não foi único na história das 
relações Índias-brancos, mas foi excepcional no seu impacto 
no discurso e desenvolvimento nacional. Por esse motivo, a 
sua história e os problemas que levanta ainda têm grandes 
implicações.

Sand Creek, como evento histórico, rapidamente volta 
todos os que o estudam para questões de significado e con-
sciência. Não pode ser negado, quer as pessoas encontrem 
nele uma causa ou uma lógica. Necessita de um cálculo moral 
tão poderoso que, ser imparcial desafia até os observadores 
mais objectivos. Ainda assim, mesmo o seu poder de criar 
paixões e promover a “parcialidade” destaca a necessidade de 
compreender em vez de julgar. O que está envolvido é mais 
do que quem estava certo e quem estava errado. O que está 
em causa é a natureza da humanidade, a realidade crua da 
existência humana e a capacidade de lidar com o mal que faz 
parte da condição humana.

A dita Guerra Índia de 1864 e o Massacre de Sand Creek 
não foram combatidos apenas pelos problemas particulares 
entre os colonos do Colorado e os Cheyennes e Arapahos, 
mas entre brancos e uma imagem desumanizada do “Índio”. 
A imagem foi incorporada na mente dos brancos durante mais 
de cem anos de conflito; os colonos que foram para o Colora-
do levaram com eles algo como um vírus adormecido que ob-
teve vida nova com o medo que nasceu com o primeiro con-
tacto entre os mineiros de ouro e comerciantes, por um lado, 
e os Cheyennes e Arapahos, por outro lado. A desumanização 
do inimigo através da imagem “é inimizade total pela imagem 
do mal que possui a nossa imaginação”.1 As consequências no 
Colorado foram expectativas auto-realizadas.

É por este motivo que é tão difícil aceitar traumas históri-
cos específicos, tal como Sand Creek. Humanos em ambos 
os lados de tais conflictos, agressores e vítimas, são deixados 
com dilemas, aparentemente irreconciliáveis. Os agressores 
devem justificar os seus excessos e mitigar a sua culpa. As 

vítimas devem encontrar explicações que providenciem com-
preensão e algum sentido de significado. Frequentemente, 
para ambos, isto significa idealizar o passado de formas 
que sustentam os ressentimentos. Desta forma, para todas 
as conversas e reflexões destinadas a fazer o bem, o “outro 
selvagem” é preservado. Ainda assim, estranhamente, como 
escreveu Antonio Machado, o poeta espanhol, “O outro não 
existe: isto é fé racional, a crença incurável da razão humana. 
Identidade = realidade, como se no fim tudo devesse ser nec-
essariamente e absolutamente o mesmo. Mas o outro recusa 
desaparecer; subsiste, persiste; é a base na qual a razão quebra 
os seus dentes”.2

O tema do “outro” tem sido um tema persistente neste 
relatório. É antigo em termos de origem e amplamente ex-
plorado em trabalhos de história, ciência política, psico-
logia, estudos de género e filosofia até ao presente, como 
um meio de enfatizar as fraquezas de grupos marginaliza-
dos por aqueles no poder.3 O seu uso mais óbvio na história 
americana tem sido a sua aplicação consistente para Nati-
vos Americanos como “selvagens”. Por sua vez, estimulou 
a ideologia de “vítimas” de reformadores e activistas Índi-
os-Americanos modernos como uma reacção compreensível 
para o conceito.4

Os Cheyennes e os Arapahos aprenderam com a ex-
periência de Sand Creek que as palavras dos brancos não 
faziam sentido e eram egoístas, mesmo se existisse alguém 
que tencionasse fazê-lo correctamente. Algumas das pessoas 
procuram acomodação porque não encontram outra forma de 
sobrevivência, mas a maior parte aceita a resistência como 
uma resposta justa para a perfídia dos brancos e lutaram ar-
duamente como puderam, durante o tempo que conseguiram, 
para sustentar quem eram como pessoas. Dificilmente eram 
ingénuos na sua compreensão de como poderia ser o resul-
tado, mas determinaram viver livremente mesmo se ameaça-
dos. Um historiador recente até argumentou que compraram 
tempo para si. “Uma conquista tardia e limitada significava 
uma sobrevivência mais cultural no século XX”, escreveu. 
Não eram “vítimas da história” mas “cavaleiros do furacão”.5 
A sua resistência permitiu-lhes preservar a sua dignidade ao 
mesmo tempo que lhes permite lidar melhor com a provação 
da reserva que seguiu. 

Por vezes esquecida, especialmente na história revi-
sionista, é a extensão na qual os primeiros colonos se viram 
como as vítimas—ou porquê. A dieta estável de rumores e 

Capítulo XII

O Balanço
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provocações em 1864, criou uma esgana crescente no Colo-
rado. Criou um sentido de comunidade entre brancos e uma 
convicção de que tinham de se manter juntos em defesa da 
comunidade. Esta é uma das causas principais de violên-
cia—a crença de que a comunidade está em perigo iminente 
de ataque. Não interessa se a ameaça é real ou imaginação. 
Só interessa que é compreendida. Revendo as fontes con-
temporâneas disponíveis, os pro-Evans e anti-Evans, parece 
simples que os habitantes do Colorado brancos, como gru-
po, desenvolveram uma mentalidade de cerco, mesmo que 
a maior parte deles, seguros nas suas cidades na montanha, 
nunca esteve em perigo devido a ataque de Índios. Bem ou 
mal, viam-se como as vítimas. Culpavam os índios pela sua 
angústia e equipavam-se com imagens antigas de guerras Ín-
dias que trouxeram consigo para o Colorado até que se tor-
naram repentinamente relevantes pelas mortes de Hungate.6 
A resposta era consistente com o papel histórico do “ouro 
selvagem” desde o tempo dos antigos Gregos. 

O medo é muitas vezes a mãe da violência em tempos difí-
ceis, mas neste caso, o medo e sentido de desastre iminente 
foram reforçados por expectativas impulsionadas durante mais 
de um século de expansão para oeste e a imagem profunda-
mente embutida do “Índio selvagem”. O que temiam era o que 
eles acreditavam que um Índio —era um Índio, não um Arapaho 
ou um Cheyenne, não um Kiowa ou um Ute, mas um Índio. Os 
eventos reais foram filtrados pela imagem. O próprio medo era 
real o suficiente, mas os colonos melhoraram a sua visão deles 
próprios como vítimas devido à sua crença de que o homem 
branco tinha o direito de tomar a terra do “Índio”.7

J. Glenn Gray, no seu trabalho clássico, The Warriors:  
Reflections of Men in Battle, argumentou que no “ambiente 
abrangente de ameaças e medo” que é criado pela guerra, os 
homens descobrem “prazer na destruição”.8 Escreveu que os 
homens podem matar e ser mortos em conflito mais facil-
mente “se possuírem uma imagem do inimigo suficiente-
mente maléfica para inspirar ódio e repugnância”. Disse:

Num sentido, o ódio é sempre abstracto em algum 
nível, uma vez que tal como uma paixão é incapaz de ver 
alguém, ou o que quer que seja, na sua totalidade. O ódio 
que surge pelo inimigo em tempos de guerra . . . é peculiar-
mente unilateral, porque é uma imagem imbuída de medo. 
O inimigo não é um homem ou mulher individual, mas um 
poder hostil que tenciona destruir o nosso povo e as nossas 
vidas. A nossa resposta irreflectida é normalmente uma total 
inimizade pela imagem do mal que possui a nossa reflexão.9

Gray também sugeriu que a guerra se torna mais pro-
fundamente nociva quando a imagem que têm do inimigo é 
“como uma criatura que não tem nada de humana”. Escreveu:

Esta imagem do inimigo instiga medo, uma vez que 
ninguém atribui formas calculáveis de comportamento 
ao inimigo, mas pelo contrário, espera qualquer forma 
de imoralidade do mesmo. Apesar de ser animalesco 
sem emoções humanas e razão, pensa-se que seja capaz 
de traição, imprudência e sede de sangue ao nível su-
per-humano. Com base na ignorância e pavor primitivo, 
esta imagem evita que aqueles que a detêm tenham um 
cálculo razoável sobre as forças e fraquezas reais do 
inimigo. . . .10 

Salientou que “A feiura da guerra contra um inimigo 
considerado sub-humano pode dificilmente ser exagerada. 
Existe uma qualidade não atendida da experiência em batal-
ha nestas condições que cega todos os sentidos e percepções. 
Os apelos tradicionais de guerra são corroídos pelos pedidos 
de uma guerra de extermínio, onde as regras convencionais 
já não se aplicam”.11 Gray escreveu sobre as experiências 
comuns de “homens em batalha” durante a história, mas a 
sua visão tem uma relevância peculiar no contacto violen-
to entre os brancos e Índios. Neste caso, a imagem a ser 
destruída não era algo único do conflito no Colorado em 
1864; era uma imagem fixa no passado pré-revolucionário e 
sustentado pela expansão para oeste. Na altura do acordo do 
Colorado, foi profundamente embutido na psique dos bran-
cos por gerações de conflito, e teve o efeito de determinar 
as expectativas e a resposta dos colonos para os Cheyennes 
e Arapahos.

Quanto tempo poderiam ter resistido os Cheyennes, 
Arapahos e Lakota, caso as circunstâncias permanecessem as 
mesmas que quando o Tratado de Little Arkansas foi assinado 
em 1865, apenas poderá ser imaginado. Já mostravam uma 
capacidade de adaptação às mudanças. Antes de Sand Creek, 
os Cheyennes e os Arapahos faziam parte de uma cultura das 
planícies que tinha coexistido com brancos durante um lon-
go período de tempo que começou ainda antes de realmente 
encontrarem os “homens de pelo na cara” que o Sweet Med-
icine os tinha avisado. Já estavam habituados aos Europeus 
e conseguiram manter as suas formas de vida à medida que 
adoptavam e rejeitavam potenciais mudanças provenientes da 
interacção.12 

Após a Corrida ao Ouro da Califórnia e as pressões 
no seu território, aguentaram, mas a Guerra Civil, mais 
do que a corrida ao ouro do Colorado, mudou isso. O De-
partamento de Guerra empenhou-se numa guerra para sal-
var a União e resolveu assuntos militares no Oeste sobre 
os soldados colonos que eram simpatizantes dos brancos. 
O Departamento do Interior estava mais interessado na 
política da terra do que na política dos Índios, organizan-
do os meios de uma rápida colonização—o Homestead 
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Act e o Pacific Railway Act. A Guerra também criou um 
novo tipo de consciência nacional que permitia ainda de-
nominações religiosas e validou a missão de difusão da 
Nação, de mar a mar.

Mesmo aqueles líderes tribais que compreendiam as van-
tagens que os brancos tinham sobre eles, dificilmente podiam 
imaginar o que estava quase a acontecer assim que terminasse 
a Guerra Civil. Numa década, uma teia de caminhos de ferro 
trazia colonos, negócios, cidades, quintas e ranchos por todas 
as terras dos Cheyennes e dos Arapahos. Os mineiros e empre-
sas mineiras extraíram ouro e prata e mais tesouros das mon-
tanhas. Os búfalo foram chacinados. A indústria foi introduzida 
no novo país. O exército regular era capaz de se movimentar 
mais rápido e mais longe do que nunca. O exército pós-guerra 
era diferente do exército pré-guerra. Antes, os militares tinham 
agido como uma barreira entre os colonos e os Índios como 
um meio de manter a paz; depois, o exército era o instrumento 
principal do governo para resolver a “questão Índia”.13  

Dado as suas desvantagens tecnológicas e a dimensão da 
sua população, as tribos das Planícies foram surpreendente-
mente eficazes como lutadoras e criadoras de tácticas e muitos 
oficiais subestimaram-nos, muitas vezes. Mas as tribos não po-
diam prevalecer. Sem dúvida que o exército profissional co-
mandado por Sherman e Sheridan tentou distanciar-se de Sand 
Creek enquanto, ao mesmo tempo, realizava uma política de 
conquista.14 Na década de 1880, após o conflito das planícies 
ter terminado, um repórter do Denver Times questionou o Gen-
eral Sherman sobre o futuro dos Índios. “Não vejo o que se 
possa fazer para prevenir que se tornem gradualmente uma raça 
em extinção”, respondeu, “mas em qualquer caso, penso que 
nunca mais se tornarão um factor na política geral neste país; 
os caminhos-de-ferro definiram isso mesmo”.15  

Num relatório de 1878 que compara a política Índia dos 
Estados Unidos com a do Canadá, o General Philip Sher-
idan acusou a grande violência nos EUA em invasões de 
brancos ilegais (um tema que chegou ao Presidente Wash-
ington). O General Nelson Miles sugeriu que os Canadianos 
tinham menos violência por não forçarem novos costumes 
nas tribos e por considerarem indivíduos responsáveis pelas 
suas acções em vez das tribos inteiras. O relatório também 
indicou que o número de brancos que se moviam para oeste 
no Canadá era significativamente mais pequeno.16 Este últi-
mo ponto parece fundamental. Não havia tempo nem espaço 
para o modelo canadiano. O que controlou as tribos no Oes-
te do pós-Guerra Civil era o absoluto volume de colonos, 
o crescimento industrial do país, os caminhos-de-ferro e 
a convicção dos americanos brancos de que a apropriação 
da terra era a coisa certa a fazer. Estes desenvolvimentos 

multiplicaram extravagantemente o poder dos Estados Uni-
dos. E quando estava feito, os brancos olhavam para o que 
construíram e, como Deus com a sua Criação, declaravam 
que estava bem.

 
É fácil condenar o racismo e a violência de tempos ante-

riores ao serviço de causas modernas. O racismo, a selvajaria 
e a retórica de exterminação são repreensíveis e ultrajantes 
em retrospectiva, mas são meros sintomas de condições que 
existem nas histórias de todos os povos. A compreensão deve 
ter em conta não apenas as forças que alimentam a possibi-
lidade de tal falta de humanidade, mas também o poder que 
o permite. Acusar de forma distanciada, quer espacialmente, 
quer ao longo do tempo, é dispensar a própria experiência 
humana, esperar que os humanos, em qualquer altura, lugar 
e circunstância, tenham antecipado as mesmas conclusões 
abstractas do presente juiz, que é removido das experiências 
viscerais julgadas e muitas vezes é motivado por sentimentos, 
atitudes e conhecimentos presentes que são tão emocionais e 
irracionais como os eventos julgados.

É por isso que a melhor forma de abordar tragédias 
históricas, como o Massacre de Sand Creek, é ensinar usan-
do o próprio passado. É crítico compreender o que motivou 
os contemporâneos a cometer tais crimes e considerar, contex-
tualmente, as racionalizações e condenações para aqueles que 
lá estavam. A tarefa mais quantificada de compreensão do que 
aconteceu—como oposto à criação de um caso a favor ou con-
tra o que aconteceu—é muito mais relevante, não apenas do 
que aconteceu mas também de grandes princípios para o bem 
e grandes causas do mal que explicam o que aconteceu. Esta 
abordagem não cria apenas uma compreensão mais equilibrada 
mas também uma acusação mais poderosa de erros passados. 

O objectivo deste estudo tem sido determinar a respons-
abilidade de John M. Chivington, John Evans, a Igreja Epis-
copal Metodista e outros líderes de uma tragédia particular 
no século XIX, o Massacre de Sand Creek. Na procura de 
respostas, o relatório tornou-se algo mais, uma análise do 
contexto de Sand Creek para poder ser capaz de compreender 
as acções e ideias que permitem uma explicação significativa. 
Os resultados sugerem as seguintes conclusões sobre os pa-
péis de John Evans, John M. Chivington e a Igreja Metodista 
no Massacre de Sand Creek, as causas e efeitos do massacre 
e as grandes forças que ajudaram a explicar como e o motivo 
pelo qual aconteceu.

Conclusão nº. 1:  John Evans, mais do que qualquer 
outra pessoa, foi responsável pelas condições que tor-
naram possível o Massacre de Sand Creek. Falhou nas suas 
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responsabilidades, entrou em pânico quando os seus planos 
falharam e faltou-lhe convicção moral para se responsabilizar 
pelas suas acções ou condenar Sand Creek após os factos se 
tornarem conhecidos.

John Evans, como Governador e Superintendente dos 
Assuntos dos Índios, administrou muito mal os Assuntos dos 
Índios no Território do Colorado. Chegou ao território com 
uma ordem de trabalhos bem clara para garantir uma rota para 
os caminhos-de-ferro transcontinentais através do Colorado, 
para tornar Denver uma grande metrópole do Oeste, para in-
centivar a colonização e desenvolvimento económico, para 
promover o Partido Republicano e para garantir o estatuto de 
estado para o Colorado. O seu plano não teve lugar nem foi 
motivo de preocupação para a população Índia do Colorado. 
Os Índios eram um obstáculo para tudo o que ele prometia. 
Justificou os seus interesses económicos e políticos com ape-
los retóricos ao patriotismo e civilização. Não havia lugar 
para os Cheyennes, Arapahos ou outras tribos que se atreviam 
a atravessar o caminho da sua ordem de trabalhos.

Evans opunha-se ao sistema do tratado e não encontrou 
nenhum problema com a mudança unilateral da interpretação 
do Tratado de Fort Wise, uma vez que se apercebeu que o 
tratado não cedia terras a norte de South Platte, onde estava 
localizada a maior parte das colónias. Achou os Cheyennes e 
os Arapahos persistentes, mas esforçou-se pouco para com-
preender o motivo. Os não-signatários disseram que o Trata-
do de Fort Wise não se aplicava a eles e mesmo aqueles que 
assinaram em objecção à sua interpretação, explicando que 
o tratado nunca se destinou a aplicar a todos os Cheyennes e 
Arapahos e queixando-se que tinham sido enganados quan-
to à sua intenção. A abordagem agressiva de Evans intensif-
icou-se durante 1863 e início de 1864, especialmente após os 
conflitos da Primavera com Downing, Dunn e Eayre. Durante 
a Primavera e Verão de 1864, Evans tornou-se cada vez mais 
frenético nas suas demandas por tropas e expressões de medo 
de uma crise iminente. Bombardeou ambos os comandantes 
e o Gabinete de Assuntos Índios com apelos de ajuda. Em 
Junho de 1864, após os assassinatos de Hungate, enquanto 
continuou a pressionar Curtis e Stanton para obter mais tro-
pas, introduziu outro elemento na sua política. 

A 27 de Junho, emitiu uma proclamação “para os índios 
amigáveis das planícies”. O seu objectivo, disse, era evitar 
que os Índios amigáveis fossem mortos enquanto continuava 
a guerra com hostis até os mesmos serem “controlados”. A 
proclamação vinha demasiado tarde. Em meados de Julho, 
ocorreu um incidente em Fort Larned que precipitou raides 
no oeste do Kansas. De seguida, a 7 de Agosto, ataques de 
pleno direito em Little Blue no Nebraska, desencadearam a 
guerra que todos tinham começado a falar desde Abril. A 9 
de Agosto, Evans renovou um pedido que tinha apresenta-
do ao Secretário de Guerra Stanton para autorização de um 

regimento cem voluntários com o objectivo de combater 
Índios. Dois dias depois, lançou uma segunda proclamação 
que autorizava os cidadãos a perseguir todos os Índios hos-
tis, “matem e destruam-nos” e confisquem a sua propriedade. 
Evans avisou os cidadãos para evitarem matar “amistosos”, 
apesar de nunca ter explicado como os cidadãos deveriam dif-
erenciar. Com efeito, declarou a caça aberta aos Cheyennes e 
Arapahos.

Evans agiu como agiu, quando agiu porque queria provar 
aos habitantes do Colorado que poderia agir de forma deci-
siva contra os Índios e para salvar o movimento do estatuto 
de estado no negócio. Infelizmente, a iniciativa de paz Chey-
enne-Arapaho que levou à Conferência de Camp Weld apan-
hou-o de surpresa. Respondeu ao passar a gestão dos assuntos 
Índios para os militares, colocando, de facto, os assuntos Ín-
dios nas mãos do Coronel Chivington. Fez isto “na cara” das 
instruções explícitas do Comissário Dole para estar preparado 
para receber todas as aberturas para a paz das suas acusações. 
Era uma séria revogação da sua autoridade como Superinten-
dente dos Assuntos Índios. Parece ter decidido simplesmente 
deixar alguém tomar as decisões difíceis.

Na Conferência de Camp Weld a 28 de Setembro, Evans 
passado o assunto para os militares. E ainda, quando Evans 
partiu para Washington em meados de Outubro, os oficiais 
responsáveis pelos assuntos civis e militares esclareceram o 
Comissário Dole e o General Curtis relativamente aos Arap-
ahos e Cheyennes que tinham vindo a Fort Lyon como pri-
sioneiros do exército. Até Evans o admitiu a Dole, Curtis e na 
sua entrevista com o Northwestern Christian Advocate. 

Quando as notícias chegaram sobre o Massacre Sand 
Creek, contudo, Evans não estava preparado. Inicialmente, 
recusou comentar sobre Sand Creek. Ele decidiu se defender 
em vez de Sand Creek. Esta seria a táctica que seguiu para o 
resto de sua vida. Essencialmente, não se considerou culpa-
do por qualquer parte do massacre, jurou defender a honra 
dos soldados do Colorado e afirmou a sua fé numa política 
índia agressiva. O mais perto que conseguiu de realmente de-
fender Sand Creek seria a sua declaração a Bancroft de que 
o benefício de Sand Creek era muito grande. Nunca ele teria 
defendido publicamente o Coronel Chivington. 

O que poderia ser mais revelador com respeito ao seu 
carácter e estilo eram as suas tácticas enquanto estava em 
Washington. Tinha ido, em primeiro lugar, para Washington 
para recuperar os danos da campanha falhada de estatuto de 
estado e para lidar com os seus inimigos políticos no Colorado, 
assim como para promover a campanha de Inverno que tinha 
inventado com o General Curtis. Mas ele logo se viu sob ataque 
por causa de suas políticas indianas, e ele foi afastado do cargo.

As provas eram sólidas de que Evans não sabia o que 
Chivington planeava fazer. Mesmo que soubesse que 
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Chivington planeava uma expedição, ele certamente não 
poderia ter antecipado a carnificina por atacado ou o mas-
sacre de mulheres e crianças. Mas soube que tipo de homem 
era John Chivington. Mais importante, ele próprio contribuiu, 
mais do que qualquer individuo, para o ambiente de medo e 
ódio que dominou o Colorado. Tinha entregue a Chivington o 
Terceiro Regimento do Colorado, sem o qual Chivington não 
teria tido força suficiente para fazer algo mais do que prote-
ger as linhas de viagem. Saiu do território numa conjuntura 
crítica, quando a sua presença poderia fazer uma diferença. 
Recentes comparações entre Evans e outros governos territo-
riais da Guerra Civil na gestão da política dos Índios tornou a 
sua culpabilidade ainda mais óbvia.17

As suas políticas e acções foram marcadas por um plano 
calculado para afastar os Cheyennes e os Arapahos do Colo-
rado. Para atingir isso, falhou na negociação em boa fé. Us-
ando o exemplo do Minnesota Uprising de 1862, reivindicou 
uma ameaça iminente antes de tal ameaça existir e ajudou a 
tornar real a ameaça através dos seus próprios actos. Deste 
modo, alimentou as lágrimas da população branca ao ponto 
de criar histeria pública e, de seguida, sucumbiu ele próprio 
à mesma. Revogou as suas responsabilidades como Superin-
tendente ex oficio dos Assuntos dos Índios e eventualmente 
perdeu a confiança do público na sua capacidade de liderar. A 
sua resposta ao Massacre de Sand Creek foi egoísta e fraca.

Apesar de ter sobrevivido ao escândalo ao virar a sua 
atenção em novas direcções, nunca confrontou a moral ou as 
questões políticas levantadas pelo massacre. Ligou-se ao Colo-
rado e compreendeu que denunciar o Massacre de Sand Creek 
iria paralisá-lo politicamente e dificultar a sua capacidade de at-
rair investidores para os seus esquemas dos caminhos-de-ferro. 
Mas apesar do seu silêncio sobre as questões difíceis (ou talvez, 
em parte, por causa do mesmo), Evans emergiu da história de 
desculpas como um capitalista frio e manipulador cuja inepti-
tude e atitudes gerais relativamente aos Índios, provocou uma 
guerra pelas suas políticas. De seguida, sentiu-se uma presa 
da sua própria história, entrou em pânico e passou as suas re-
sponsabilidades para o exército. De seguida, recusou enfrentar 
a realidade do que aconteceu. Encontrou consolo no sucesso 
comercial e a “fazer o bem”. No final de contas, o Massacre de 
Sand Creek foi esquecido graças aos caminhos-de-ferro, colo-
nos, desenvolvimento e crescimento da nova Nação. No entan-
to, era culpado pelo que aconteceu—bastante até.

É aí que reside uma ironia peculiar. Apesar de John Evans ter 
sido afastado como governador devido a Sand Creek e as suas am-
bições políticas terem sido esmagadas como resultado, uma parte 
do seu plano original na transferência para o Colorado foi conse-
guido. John Evans fez uma fortuna com os caminhos-de-ferro e 

negócios de terras envolvendo as terras dos Cheyennes, Arapahos 
e Ute. Conseguiu ter vantagem das últimas lutas das tribos das 
Planícies para acumular riqueza pessoal, tal como tinha planeado 
fazer em 1862. Talvez isto explique porque nunca condenou o 
massacre, mas de facto, viu-o como um benefício para o desen-
volvimento do Colorado e do Oeste. Deste modo, lucrou direct-
amente com o Massacre de Sand Creek. Foi capaz de ver no que 
aconteceu prova do Destino de Manifesto e a primazia da civili-
zação Anglo-Americana. Era um pecador irredutível porque não 
via nenhum pecado, apenas justificação.

Conclusão nº. 2:  John Milton Chivington planeou e 
executou o Massacre de Sand Creek em benefício das suas 
próprias ambições. Depois disso, incentivou e defendeu os 
excessos chocantes que ocorreram naquele dia sem qualquer 
arrependimento.

O Massacre de Sand Creek foi a loucura de Chivington. 
Em Setembro de 1864, Chivington era um homem desesper-
ado. As suas esperanças de se tornar um congressista foram 
varridas pela eleição do estatuto de estado. A sua comissão 
enquanto oficial no exército deveu-se ao facto de expirar a 24 
de Setembro, apesar de compreender que iria ter o comando 
indefinidamente dada a preocupação do General Curtis com a 
luta com os Confederados no Kansas. O seu distrito tinha sido 
despojado de soldados veteranos. A maior parte da Primeira 
Cavalaria do Colorado estava localizada no Distrito de Upper 
Arkansas, em Fort Lyon e Fort Larned, e estava programada 
a sua dispensa do serviço militar. O resto estava disperso des-
de Fort Lupton no Platte, no norte até Fort Garland, no sul. 
A única força substancial era a desorganizada Terceira Cav-
alaria do Colorado. Com apenas cem dias de serviço, tinha 
muito pouco tempo para montar uma campanha séria contra o 
centro da resistência Índia, até tinha a Terceira adequadamente 
treinada, armada e montada. Não tinha louros onde se apoiar 
desde a batalha de Glorieta. As suas tropas tinham lutado sem 
grandes envolvimentos desde o Novo México, nem contra os 
Cheyennes e Arapahos. O seu comando era um comando falha-
do, destruído por rivalidades entre os oficiais “muitos deles da 
sua própria autoria) e com um general agitado entre as tropas. 
Em Outubro, as circunstâncias pioraram com notícias de que 
o General Connor, um homem que tinha ganho uma reputação 
como um “lutador dos Índios” contra os Shoshonis, estava a 
chegar a Denver, com planos para lançar uma campanha de In-
verno contra os Índios das planícies. Qualquer campanha desse 
tipo iria ganhar glória para Connor, não para si.

Um problema era que Chivington não tinha registo contra 
os Índios. As poucas lutas, ou mais adequadamente, provo-
cações da Primavera de 1864, foi todo o trabalho dos oficiais 
mais belicosos e beligerantes Downing, Dunn e Eayre. Outras 
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acções foram dirigidas pelos postos de comando em Lupton, 
Lyon e Larned. Perdeu demasiado tempo a discursar para o 
Congresso. Depois do pânico e lei marcial em Agosto, um dos 
seus críticos escreveu, “Durante todo este tempo [,] apesar 
de Chivington ter as tropas dos Estados Unidos abaixo dele 
[,] ele não foi ou enviou um soldado para saber a verdade 
sobre os relatórios”.18 Outro escreveu a 4 de Outubro, “Deve 
já estar ciente do facto de que os nossos problemas recentes 
se devem principalmente à perfídia e ambição do Gov. Evans 
e Cor. Chivington [,] o nosso ditador militar pressionou as 
Autoridades de Washington. . . .”19

Chivington viu no General Connor uma ameaça para as 
suas próprias ambições e uma oportunidade para os salvar. O 
Terceiro Regimento do Colorado providenciou os meios. Anda 
antes de Connor chegar a Denver, Chivington moveu as suas 
tropas para sul. Descartou bruscamente os planos de Connor e 
escolheu uma alternativa perigosa para salvar a sua reputação e 
ambições. Estava por sua conta. Curtis estava preocupado com 
os Confederados de Price. Evans estava a caminho de Wash-
ington. Levaria semanas para Connor reunir uma expedição. 
Chivington teve tempo para uma jogada desesperada antes de 
terminar os cem dias da Terceira. Mas tinha de ser uma coisa 
certa. Não tinha tempo para caçar na sua pedreira em Smoky 
Hill ou Republican. O seu único alvo seguro eram os Arapahos 
e Cheyennes no Fort Lyon, mas teve de manter os seus movi-
mentos secretos para evitar que escapassem. Uma vez no Fort 
Lyon, ele deturpou a sua intenção ao Major Anthony ao reivin-
dicar que Sand Creek seria o primeiro encontro de uma extensa 
campanha contra o centro da resistência Nativa.

Em Sand Creek, atacou uma vila a quem tinha prometido 
protecção. Incitou as suas tropas a matarem homens, mulheres 
e crianças, indiscriminadamente. Perdeu o controlo de tudo 
mas poucos dos seus soldados. Deturpou as baixas. Depois dis-
so, não fez qualquer movimento contra os centros de resistên-
cia em Smoky Hill e Republican. Em vez disso, executou uma 
simulação irresoluta após os Arapahos de Little Raven descer-
em ao Arkansas, antes de terminar abruptamente e regressar 
à pressa para Denver, em carruagem, para supervisionar as 
novidades da sua vitória. Em Fort Lyon, apoiou outros ofici-
ais, comparando-se a Kit Carson, General Harney e General 
Connor. Estava disponível quando as suas tropas regressaram a 
Denver, as suas selas festejaram com escalpes, partes de corpos 
e outros troféus aterradores da “grande vitória”.

A curto prazo, este plano funcionou. Montou uma onda 
de popularidade renovada entre os habitantes do Colorado, 
ansiosos por acreditar que um golpe tinha sido aplicado. Eles 
queriam acreditar que o pastor combatente os tinha salvo 
dos Índios tal como ele os tinha salvado dos Confederados 

de Sibley. À medida que iam saindo as notícias, mesmo dos 
Thirdsters, que Sand Creek não era a grande batalha que 
relatórios iniciais reivindicavam, Chivington defendeu-se us-
ando cartas e discursos. Mas não demorou duas audiências 
congregacionais e uma comissão militar para provar que Sand 
Creek foi uma atrocidade. A prova estava mesmo ali nos jor-
nais e escritas da altura, confirmando que as investigações 
revelaram e dos lábios daqueles que apoiaram o ataque, assim 
como os seus críticos. Um dos defensores de Chivington, ao 
escrever para um jornal do Kansas, exultou que “. . . os es-
calpes estão em promoção; todos os Thirdster têm o seu bolso 
cheio”. Os jornais e correspondência privada estavam cheios 
com descrições de troféus, notando que “os escalpes eram es-
pessos que nem sapos no Egipto”, reportando as três crianças 
pequenas que desfilavam no palco de um teatro local, ou ref-
erenciando que o rapaz Arapaho que foi entregue aos Third-
sters e usado como uma atracção para um circo itinerante.

O Soldado Raso Jesse Haire, que admirava Chivington 
como ministro em 1860, mas que o detestou após Sand Creek, 
reflectiu sobre as mudanças que viu no homem. Até estava cho-
cado por encontrar Chivington num salão em Denver em 1865, 
bebendo e dizendo blasfémias “tão facilmente como qualquer 
capitão de um barco . . . mas vê-lo de copo em punho diante 
dos seus olhos, o seu cotovelo no balcão e aquela gargalhada 
imprudente e grandes juramentos e gargalhadas; meu Deus, 
pensei para mim mesmo que mudança”. Relembrou como os 
mineiros pararam tudo e ficaram a ouvi-lo durante horas em 
1860, mas notou “muitos deles, além de mim próprio, estavam 
surpreendidos com as suas acções desde então”. Lembrou, 
“Pensei para mim mesmo que era melhor ter Ficado Satisfeito 
como o [pregador] do Colorado”.20 O Reverendo Isaac Beards- 
ley, que criou laços de amizade com Chivington mais tarde, 
opinou que entrar no exército mudou toda a tendência da sua 
vida”. Lembrou que Chivington “muitas vezes se perguntou o 
que teria acontecido se não tivesse acontecido”.21

Chivington era um homem que se preocupava com a sua 
reputação. Ficava surpreendido quando o elogio mudava para 
o repúdio. Quando o Senador James Harlan, o amigo Meto-
dista e associado de Evans, o condenou no United Senate, 
Chivington queixou-se ao Bispo Simpson menos sobre a con-
denação de Harlan de Sand Creek do que sobre a sua caracter-
ização do “carácter moral e religioso” de Chivington.22 Lut-
ou durante toda a sua vida com contradições. O Reverendo 
Haynes, que o conheceu no Nebraska, providenciou a chave 
para a sua batalha: “A sua suavidade e ambição assegurou-lhe 
uma grande influência sobre os homens, estranhos e amigos 
e se a sua vida tivesse sido consistentemente a de um homem 
exemplar, a sua pertinência poderia ter sido ilimitada”.23 Da-
vid Marquette, outro Metodista do Nebraska, escreveu sobre 
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ele: “John Milton Chivington era uma dessas personagens 
fortes e vigorosas que acham difícil controlar-se ou sujeit-
ar-se aos requisitos de uma Igreja ou às regras de uma guerra, 
mas que são a lei para si. Mas para estes defeitos, teria sido 
um poder para o bom, uma vez que era um sólido pregador e 
possuía muitos dos elementos que constituem uma liderança 
bem-sucedida”.24  

David H. Nichols, um oficial na Terceira Cavalaria do Col-
orado e um defensor de Sand Creek, disse isto sobre o antigo 
comandante:  “Chivington não era popular entre os soldados.  
. . . O grande problema com Chivington era a ambição para ser 
promovido”.25 Thornton K. Tyson, outro Thirdster, disse dele, 
“O Cor. Chivington sempre me impressionou como homem 
que estava inclinado para viver além dos seus meios—que que-
ria manter o estilo de um General Major com salário de um 
Coronel”.26 Como C. S. S. Maberly, um homem de negócios do 
Colorado, observou depois, “A altura em que o 3º Regimento 
quase expirou, o Cor. Chivington, o comandante queria obter 
renome para objectivos políticos, antes de ser afastado”.27

Tragicamente, John Chivington perdeu o seu caminho 
na estrada da glória e desperdiçou as suas ofertas no altar da 
ambição, nunca compreendendo bem porquê. Era uma per-
sonalidade inflexível que nunca reconheceu os seus defeitos 
ou os traços de personalidade contraditória que eram as fa- 
ces dos seus demónios. É por esse motivo que o Massacre de 
Sand Creek foi a loucura de Chivington. Observou as suas 
esperanças desfazerem-se até assentarem num conjunto mal 
formado de habitantes do Colorado, já ridicularizados como 
“Bloodless Third”. Tinham-se alistado para matar Índios, mas 
até agora apenas alguns deles tinham visto alguma acção. O 
futuro de Chivington estava ligado ao seu. Se não os colo-
casse rapidamente em acção, ele assumiria a culpa no esque- 
cimento. Sem esse simples facto, o Massacre de Sand Creek 
poderia nem ter acontecido.

Conclusão nº. 3:  A Igreja Episcopal Metodista aceitou 
a mentalidade prevalecente da sua altura, evitou uma posição 
de firmeza contra Sand Creek, racionalizou ou evadiu os 
papéis desempenhados por Chivington e Evans, e teve um 
pequeno papel no diálogo sobre a política Índia nos anos que 
se seguiram.

A Igreja Episcopal Metodista nunca confrontou o pa-
pel de John M. Chivington no Massacre de Sand Creek em 
qualquer modo formal. Apesar da condenação assoberbada de 
Sand Creek em 1865 na imprensa pública e relatórios oficiais, 
a hierarquia da Igreja nunca tratou directamente as acções de 
Chivington ou o seu impacto na própria Igreja. Não só nunca 

foi “expulso”, como nunca lhe foi solicitado que defendesse 
o que tinha feito em qualquer fórum Metodista, um facto de 
que ele próprio apontou em 1866, quando perguntou ao editor 
do Atchison Daily Free Press, “Porque motivo as autoridades 
da Igreja E.M. não me afastam?”28 Os jornais metodistas 
evitaram essa questão. Até aqueles jornais que expressaram 
preocupação ou indignação encheram as suas colunas com 
equívocos e “ses”. 

De facto, depois, ele foi aceite na Conferência do Nebras-
ka. Foi posteriormente colocado na Conferência por motivos 
não explicados nos registos disponíveis. Até aí, quando haviam 
questões adicionais sobre o seu carácter moral, serviu breve-
mente como editor do Western Christian Advocate em Cin-
cinnati, escreveu artigos para o Rocky Mountain Christian Ad-
vocatee continuou a pregar “sem compromisso” até se tornar 
demasiado fraco. Manteve as suas credenciais ministeriais (or-
dens dos Anciãos) durante toda a sua vida apesar do Massacre 
de Sand Creek e as séries de escândalos que marcaram os seus 
últimos anos. O silêncio da Igreja era verdadeiramente notável 
face às acusações apresentadas contra Chivington.29

A resposta da Igreja a John Evans era mais com-
preensível. Ele não era um ministro. Ele não estava presente 
em Sand Creek. Apesar de ter sido afastado do gabinete de- 
vido ao seu papel, a defesa de Evans em 1865 providenciou 
uma lógica que a hierarquia da Igreja podia aceitar. E nun-
ca sofreu qualquer rejeição da Igreja que continuava a servir. 
Contudo, isto é notável porque a Disciplina da Igreja Episco-
pal Metodista providencia procedimentos explícitos para as 
transgressões e para o castigo. Os procedimentos eram difer-
entes para o clero e para os leigos, mas providenciavam meios 
para repreender ou excluir. James Finley, que trabalhou com 
os Wyandots, escreveu em Sketches of Western Methodism, 
publicado em 1854, que os Metodistas 

Com a caridade Cristã . . . apoiavam-se uns aos outros, 
e com o zelo e fidelidade Cristã, cuidavam uns dos outros 
para o bem. Cada um parecia ser o que garantia a reputa-
ção do outro, e sentia-se o responsável por este carácter 
íntegro uma vez que pensava que era o seu guardião es-
pecial; assim, tudo o que indicava um desvio da retitude 
santa, iria despertar ao mesmo tempo apreensão e interesse 
por parte dos outros.30

O facto de nunca ter existido qualquer tipo de conde-
nação franca do Massacre de Sand Creek ou dos seus organi-
zadores por parte da Igreja na década de 1860, nem um efeito 
aparente depois da resposta a problemas relacionados com 
assuntos dos Índios, mais amplamente falando no resto do 
século XIX, sublinha a indiferença da Igreja face aos assuntos 
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dos Índios. Existiram vozes individuais contra Sand Creek e o 
tratamento dos Índios Americanos, mas a própria Igreja nun-
ca tomou uma medida. Isto é a base para perguntar qual o pa-
pel da Igreja Episcopal Metodista desempenhado no caso do 
General Nelson A. Miles chamar “o crime mais injustificável 
na história Americana”.31 A Igreja não conseguiu condenar 
o próprio acto. Nunca exigiu uma responsabilidade de cada 
um dos dois personagens principais na tragédia—o Reveren-
do John M. Chivington e Dr. John Evans. E respondeu aos 
resultados de Sand Creek com racionalizações. A questão que 
permanece é o porquê? 

A Igreja Episcopal Metodista no século XIX não reflectia 
só as perspectivas teológicas de Wesley e Asbury. Também fa-
zia parte do mundo Anglo em expansão e herdou com outros 
Europeus e Americanos um conjunto de valores que definiam 
a “civilização Cristã”. Partilhava com outras denominações 
protestantes um compromisso para evangelização ou difusão 
do Evangelho para todos os que não tinham ouvido. Inerente 
àquele compromisso era uma suposição de que a forma Cristã 
era superior às outras formas. Criou-se a ideia do “Direito de 
Conquista” e crenças de que os Cristãos eram “os escolhidos” 
e, para os Anglo-Americanos, que o “Novo Mundo”, pelo 
menos na América do Norte, era a “terra prometida”. Num 
sentido mais moderado, aceitou um paternalismo benigno rel-
ativamente a todos os que não eram Cristãos. No seu extremo, 
promoveu um desrespeito militante e até uma violência con-
tra eles. A associação da mentalidade “deles” e nós” não foi 
inicialmente focada em “raça” mas sim em “selvajaria”. Ao 
lidar com os “outros selvagens”, a Igreja estava dividida entre 
aqueles que viam a conversão como necessária antes da civi-
lização e aqueles que viam a civilização como necessária para 
conversão. Talvez seja por isso que no século XIX, a Igreja 
Episcopal Metodista era principalmente uma igreja de bran-
cos, não só em termos de membros mas também em missão.

No início, o Metodismo Americano descobriu os seus 
maiores sucessos entre as classes de pequenos proprietários 
rurais nas colónias e estados ao longo do litoral oriental e 
entre os colonos que empurraram o oeste para o interior. O 
último, em particular, providenciou os pontos de contacto e 
conflito com os Nativos. Eles eram as mesmas pessoas que 
desenvolveram a mais forte antipatia pelos Índios America-
nos. No século XIX, existia uma longa e sangrenta história de 
“guerras Índias”, tal como eram invariavelmente chamadas, e 
uma mitologia enraizada sobre quem eram os indígenas, espe-
cialmente em relação aos seus modos de guerra. Isto significa 
que os itinerantes Metodistas pregavam os seus revivalismos 
e encontros de campo entre pessoas que viam os Índios como 
uma ameaça às suas vidas e às suas esperanças pela terra. 
Sem ser surpreendente, os ministros Metodistas partilhavam 
frequentemente os valores e atitudes dos seus constituintes.

O Metodismo partilhou uma base populista e uma lider-
ança de elite, uma divisão entre aqueles Cristãos coloniza-
dores, por um lado, dos quais John Chivington era um de-
les, e líderes, teólogos, educadores e leigos que procuravam 
criar um tipo diferente de igreja no despertar de um acordo, 
enquanto fornecedores da civilização, como fez John Evans. 
Ambos partilharam uma base teológica e uma perspectiva so-
cial com base no acordo geral relativamente aos princípios 
Anglófilos com que a Igreja Metodista havia começado. Mui-
to antes da Guerra Civil, aquelas crenças aceitaram o “sub-
lime anti-Índio” que colocou os Nativos numa posição inferi-
or. Apesar disto não ser único para os Metodistas, as missões 
Episcopais Metodistas para as tribos Nativas eram limitadas 
maioritariamente a conferências particulares e baseadas no 
pressuposto de que o progresso nas “artes civilizadas” era a 
medida do sucesso. 

O Oeste, então, era perigoso não devido aos colonos, mas 
devido ao “Índio”. Um tinha de ser ultrapassado pelo outro, 
ou assim acreditavam os brancos. Mas também existia uma 
preocupação evangélica de que o movimento para oeste levava 
a uma regressão de colonos para um estado de barbárie. Isto 
resultou num medo de que os colonos brancos não formados 
na fé se tornariam anarcas e selvagens. Era fundamental então 
que aquelas missões seguissem os padrões de colonização para 
pregar aos elementos marginais na fronteira para que a ordem 
social fosse preservada. Além disso, esta preocupação facilitou 
a associação do amor pelo país ao amor de Deus. 

O emblema da cruz com a bandeira por debaixo da mes-
ma tornou-se padrão durante a Guerra Civil. O Bispo Simp-
son pregou a ligação de uma com a outra com fervor até que a 
fé numa exigia a lealdade da outra. Nas duas décadas antes da 
Guerra Civil, o pietismo estava assoberbado pelo activismo 
político. No final da guerra, os Metodistas estavam também a 
medir a fé em termos de restrição, sobriedade e auto-controlo. 
Surgiu um novo Metodismo de classe média, que acabou por 
ser associado ao sucesso material. O metodismo colonizador 
de encontros de campo ao ar livre e evangelização foi tro-
cado por igrejas mais formais. Estas mudanças não podiam 
ser definidas com precisão após um calendário, mas reflectiu 
tendências ao longo do tempo.

O que podia ser seguido com certeza nas publicações Meto-
distas e as lembranças de ministros e assessores itinerantes é 
uma descrição de Índios Americanos consistente com aque-
la dos colonos que serviam. O clero via os Índios como uma 
ameaça selvagem, tal como os colonos. Isto permaneceu ver-
dade em relatos do Massacre de Sand Creek. “Vimos essas cois-
as em legítima defesa”, escreveu o Reverendo J. L. Dyer. “En-
quanto os nossos amigos Orientais diriam “Pobres Índios!” as 
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minhas observações têm sido que muitos brancos foram mortos, 
enquanto os homens de pele vermelha ficaram livres... É impos-
sível converter um pecador excepto se ele for, em primeiro lugar, 
[espiritualmente] condenado; e é tão impossível domesticar e 
educar um Índio até que seja controlado. A minha oração é que 
todas as guerras terminem e que os homens de pele vermelha da 
floresta possam ser civilizados e Cristianizados”.32

Mais especificamente, a liderança política no Colorado 
foi dominada pelos Metodistas. John Evans e John Chivington 
não eram os únicos Metodistas. Também o eram Samuel H. 
Elbert, Henry M. Teller, Jerome B. Chaffee, W. A. H. Love-
land,  David H. Moffat, Amos Steck, Major Jacob Downing, 
A. J. Gill, Hiram Burton, Richard Sopris e outros na liderança 
política e comercial do território. William N. Byers, o editor 
de Rocky Mountain News, que, apesar de não ser oficialmente 
um Metodista, era um membro do conselho do Seminário 
do Colorado. Em Novembro de 1864, escreveu um editori-
al que declarava que os relatos de um “Clique Metodista” 
eram rumores “sem fundamento, infundados, injustos, pou-
co generosos e desmerecidos” espalhados por “intrometidos”  
motivados por “fanatismo, inveja, preconceito ou maldade”. 
No mínimo, pode ser dito que os Metodistas desempenharam 
um papel significativo nas políticas do território devido ao 
apoio Metodista à União e o Partido republicano, assim como 
o simples facto de que era a maior denominação religiosa.

No seguimento dos primeiros relatos de Sand Creek, os 
jornais Metodistas estavam relutantes em acreditar que Chiv-
ington ou Evans podiam ser responsáveis por tais acções 
como aquelas relatadas. Ambos receberam o benefício da 
dúvida. Isto era talvez compreensível, mesmo louvável, es-
pecialmente quando os relatos eram sobre homens que se 
mantinham dentro da Igreja. O Bispo Simpson, o editor do 
Northwestern Christian Advocate, e outros vieram em apoio 
de Evans porque eram amigos e queriam acreditar no melhor. 
Simpson trabalhou para ajudá-lo a manter a sua posição, mas 
não existe carta ou outra prova em que ele defenda directa-
mente Evans das acusações. 

A declaração dos seis ministros do Colorado em Abril de 
1865 era uma forte aprovação por parte do Coronel Chiving-
ton e de Sand Creek, e as cartas do Bispo Kingsley ao Bispo 
Simpson e para o Advocates afirmaram o apoio dos habitantes 
do Colorado a Chivington e à sua acção em Sand Creek. Uma 
análise dos jornais Metodistas durante o remanescente da dé-
cada de 1860 revela uma mistura de posições relativamente 
a Sand Creek e diferenças de opinião que dizem respeito à 
política Índia. O que faltava era qualquer resolução da Igreja 
que apoiasse ou condenasse Sand Creek, Chivington ou Ev-
ans. O mais parecido a uma posição da Igreja era a resolução 

passada na Conferência Geral em 1868, apoiada por William 
H. Goode. 

Estes factos são reveladores. A Igreja Episcopal Metodista 
tornou-se um reflexo da sociedade em vez de um espelho para 
a sociedade. Nos anos após a Guerra Civil, a Igreja Episcopal 
Metodista não era só uma igreja dos brancos (com gestos lim-
itados para as missões, a maior parte das missões estrangeiras), 
mas também era uma igreja militante que reflectiu valores de 
classe média alta, incluindo o bem essencial de fazer dinheiro. 
O Metodismo tornou-se uma igreja estabelecida, que, como 
sugerido pelo estudo da Universidade Noroeste de Evans, real-
izou um trabalho árduo e fez o bem através da dádiva de cari-
dade, como sendo prova de desenvolvimento espiritual e graça 
de Deus. Isto explica bem as escolhas da Igreja do século XIX 
nos assuntos sociais que apoia e a sua substituição de morali-
dade Vitoriana pelos princípios Cristãos. Isto não implica que 
a maior parte dos Metodistas não fossem devotos, mas em vez 
disso sublinhar a influência do excepcionalismo Americano e 
destino como princípios da política e ministério da Igreja.

Durante a década de 1860, as posições principais da 
política Índia relacionaram-se com o controlo militar ou con-
trolo civil. Menos conhecidos são aqueles reformadores que 
defendiam um processo mais lento, no qual os grupos dos 
Nativos eram deixados a assimilar por si próprios. Procura-
vam reservas maiores e protegidas que podiam assegurar a 
propriedade tribal e soberania e mudar de acordo com as suas 
próprias linhas temporais. Os assimilacionistas convictos pre-
dominavam uma vez que foi determinado que a autoridade 
civil permaneceria em controlo. A participação Metodista na 
Política da paz do Presidente Grant foi considerada como a 
pior de qualquer denominação.

A assimilação, concebida para trazer o “progresso” e para 
avançar a rápida colonização das terras do Oeste, acredita-
va-se ser a abordagem mais humana a longo prazo. O objecto 
era salvar os Índios, não destruí-los. A sobrevivência depen-
dia, acreditavam os reformadores, da boa vontade dos Nati-
vos em mudar e alterar à velocidade e sob condições ditadas 
pelos brancos. Apenas alguns se perceberam que o programa 
Cristão para “salvar” os Índios Americanos tinha muito em 
comum com o programa para os eliminar. A sua violência 
não era o acto inicial do massacre, mas a destruição lenta do 
espírito através do enfraquecimento sistemático da natureza, 
cultura, religião e personalidade. As atitudes metodistas nest-
es assuntos seguiram padrões mais amplos da resposta dos 
brancos. O que mais sobressai de forma mais surpreendente 
na resposta Metodista a Sand Creek e aos eventos que se se-
guiram, contudo, era a diferença. Sand Creek não era impor-
tante o suficiente para a Igreja tomar uma posição. 
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Pensamentos Finais e Reflexões

Robert F. Berkhofer, Jr., que escreveu talvez a mais 
importante história das missões protestantes e respostas 
dos Nativos, avisou que “Apenas uma análise da situação 
de contacto [as circunstâncias de contacto entre diferentes 
grupos dentro do contexto dos tempos] em termos das cren-
ças dos participantes vai cumprir os cânones da precisão 
histórica”.33 Isso, já de si, é uma tarefa difícil. Isso signifi-
ca, praticamente, não impor padrões modernos em gerações 
passadas ou culpá-las por todas as alterações que ocorreram 
desde o seu altura e lugar. George E. Tinker indicou que não 
podemos solicitar “aos antepassados na fé para fazerem o 
impossível - nomeadamente, terem demonstrado uma con-
sciencialização para além do que foi culturalmente possível 
na altura”.34 Mas ele também avisou que não é suficiente ex-
plicar o que aconteceu devido às “boas intenções” dos seus 
indivíduos ou da Igreja. Erros passados têm consequências 
no presente. 

A questão permanece sobre como melhor os abordar, 
especialmente quando os termos do presente debate eram 
desconhecidos para aqueles que faziam parte dos eventos 
no momento. Conceitos como “multiculturalismo”, “cul-
turalismo transversal”, “pluralismo cultural”, mesmo a 
própria “cultura” no sentido que é usado hoje em dia, eram 
desconhecidos. O uso egoísta do presentismo por qualquer 
razão ou ponto de vista não é a resposta, mas compreender 
o que aconteceu e porquê, em termos do próprio, permite 
uma compreensão mais equilibrada de gerações passadas e 
como responderam a eventos como Sand Creek, e um meio 
de reconhecimento dos erros passados enquanto descobrin-
do provas persistentes dos mesmos tipos de atitudes e erros 
no presente.

Em 1850, E. G. Meek, escrevendo para o Methodist 
Quarterly Review, previu:

O destino dessas grandes tribos pode ser facilmente 
contado, o búfalo vai rapidamente diminuir em número, 
sendo arbitrariamente chacinado pelos Índios e emigrantes; 
colisões hostis das tribos vão tornar-se mais frequentes. 
. . . [A] convicção de que as incursões dos brancos estão a 
destruir rapidamente a caça da qual dependem, vai resultar 
em conflitos, os quais vão induzi-los a assumir uma atitude 
permanentemente hostil e torná-la incumbente no governo 
para estabelecer, entre eles, posições militares, para pro-
teger os emigrantes. Após isto, o seu progresso para a ex-
tinção vai ser temerosamente rápido; porque, apesar de a 
conclusão a que chegámos não ser evitável, tem a seu favor 
um grande grau de probabilidade.35

O Reverendo Meek não era um profeta ou um vidente. 
Disse que o resultado que previra não era evitável, mas havia 
algo zangado e confuso no que ele e outros ministros refor-
madores e mesmo soldados escreveram sobre o futuro dos 
Índios, algo que acumulava um tipo de frustração à qual não 
encontravam alternativa para a máxima da Guerra Revolu-
cionária do General Sullivan, “Civilização ou morte a todos 
os selvagens Americanos!”. Para aqueles que se preocupa-
vam, para aqueles que estavam envergonhados, para aqueles 
que pretendiam ajuda, as alternativas escapavam porque es-
tavam presos na mesma forma de visão que tornava o resul-
tado de Meek inevitável. Mesmo agora, quando os assuntos 
parecem mais claros, as soluções que poderiam ser possíveis 
escondem-se e deixam em aberto se algo foi verdadeiramente 
mudado além dos arrependimentos sobre os erros passados.

O solo sangrento em Sand Creek é um símbolo de uma 
cegueira terrível na experiência Americana que “reparou uma 
mancha” na honra nacional, como Secretário de Guerra, Hen-
ry Knox previu, iria antes da Constituição dos Estados Unidos 
tornar-se a regra de governação da lei. É uma lembrança de 
que o fanatismo não é só uma doença dos fracos e excêntricos 
mas uma doença que pode tornar-se uma epidemia mesmo 
entre aqueles que pensam em si como sendo bons e decentes 
e temerosos a Deus. Pode esconder-se dentro de moitas de 
racionalizações e campos de boas intenções. Sand Creek é 
também uma lembrança de que os humanos não devem julgar 
tão rápido as gerações passadas enquanto iludem na crença 
de que são inoculados contra os efeitos de arrogância e pre-
conceito.

Para aqueles que podem ter questões persistentes sobre 
os severos julgamentos por vezes aqui apresentados—e talvez 
para aqueles que pensam que os julgamentos não são severos 
o suficiente—é importante relembrar que Sand Creek foi con-
denado em primeiro lugar, não pelos últimos historiadores 
ou activistas modernos. Foi denominado uma atrocidade por 
contemporâneos. Isto é provado pela reacção indignada dos 
soldados e colonos e titulares de cargos que exigiam respons-
abilidade por isso, pela insistência de oficiais públicos que 
seriam investigados, por debates vigorosos no Congresso rel-
ativos à carnificina das mulheres e crianças e violações de 
fé, pelos relatórios da Comissão da Junta sobre a Conduta 
da Guerra, o Comité Especial da Junta sobre a Condição das 
Tribos Índias e o Juiz Advogado-Geral que o denominou uma 
“chacina cobarde e a sangue frio”. 

Foi esse ultraje contemporâneo que levou ao afastamento 
de John Evans e William Palmer Dole do gabinete. Foi a cul-
pa contemporânea que levou o governo a ter conhecimento 
publicamente do crime de Sand Creek no Tratado de Little 
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Arkansas. Sand Creek foi citado pelos oficiais civis e militares 
como a causa dos problemas dos Índios e em apoio da refor-
ma Índia. Ulysses S. Grant, William T. Sherman, Kit Carson, 
William S. Harney, Nelson A. Miles, William Bent, Lydia 
Maria Childs, Bispo Henry B. Whipple, Wendell Phillips e 
Helen Hunt Jackson eram apenas alguns que consideraram 
Sand Creek um crime. Aqueles que tentaram defender Sand 
Creek apenas podiam negar o que aconteceu lá e racional-
izá-lo, e mesmo nas defesas existia uma consciencialização 
de que algo de errado tinha sido feito.

A condenação de Sand Creek era então um julgamen-
to contemporâneo que foi confirmado pela história. Mesmo 
Frank Hall, um editor do Colorado, que tentou compreender 
Sand Creek e ainda defendê-lo, foi forçado a concluir que 

Se a batalha de Sand Creek era certa ou errada, estes 
actos diabólicos nunca podem ser mascarados, nem nunca 
pode neste mundo ou no próximo existir perdão para os 
homens que foram responsáveis pelos mesmos. Era isto 
mais do que qualquer outra mancha nesta tragédia históri-
ca que trouxe a condenação da humanidade até aos líderes 
daquele dia terrível, e a qual, permanece como o julgamen-
to deliberado da história.36

O maior problema era que o horror do crime ocultou 
as suas causas subjacentes. Sand Creek foi tratado como 
uma aberração em vez de como prova das falhas sistémi-
cas, não apenas na política Índia federal que, no mínimo, 
estava ciente dos problemas, mas também na mentalidade 
fundamental dos tempos. Foi este último que tornou a res-
olução dos problemas de política quase impossível. Os 
Americanos brancos podiam estar indignados pela vio-
lação da fé, a chacina de mulheres e crianças e a mutilação 
dos mortos, sem ver que as suas alternativas “humanas” 
eram também destruidoras com os seus efeitos. O Pater-
nalismo sobrevive à culpa e à reforma.

O Massacre de Sand Creek foi excepcional no seu im-
pacto. As guerras dos Índios das Planícies, política militar, o 
movimento da reforma Índia, e as mudanças na política que 
ocorreram nos meses e anos que se seguiram, todas ocorreram 
na sombra de Sand Creek. Nenhuma discussão do destino dos 
Nativos ou política Índia estava livre da influência de Sand 
Creek. O que Sand Creek não fez—não podia fazer—era per-
furar a mentalidade dos Americanos brancos, mesmo entre 
aqueles que se aperceberam que era necessária uma nova per-
spectiva radical. Em vez disso, a nação avançou para o século 
XX e a preeminência como um poder mundial com surpreen-
dentemente pouco controlo ou mesmo consciencialização da 
sua falha crucial. 

A 21 de Dezembro de 1898, o Presidente William McKin-
ley emitiu uma proclamação relativamente às políticas a serem 
cumpridas nas Ilhas Filipinas. As suas observações são instru-
tivas no que toca a revelarem sobre o que foi aprendido após 
mais de um século de debate sobre a política Índia federal: 

Por fim, deve ser o objectivo sério e primordial da 
administração militar para ganhar a confiança, respeito 
e simpatia dos habitantes das Filipinas ao assegura-lhes 
sempre que a total medição dos direitos e liberdades indi-
viduais que é a herança de um povo livre, e ao provar-lhes 
que a missão dos Estados Unidos é uma de assimilação 
benevolente, substituindo um equilíbrio suave de justiça e 
direito por domínio arbitrário.37

“Benevolent assimilation”. Apesar de talvez bem-inten-
cionado, o uso ingénuo deste termo por parte de McKinley rev-
elou quão pouco a mentalidade tinha mudado. Boas intenções 
nunca garantem justiça e direito em qualquer ponto da história. 
Os humanos são vencidos não pelos princípios comuns que 
partilham mas pelos valores culturais das suas sociedades e 
o seu interesse próprio. Os princípios fundamentais são sur-
preendentemente universais; os valores, por contraste são fre-
quentemente díspares e em contradição a princípios expres-
sos. Os reformadores foram algemados pelas suas tradições 
e percepções e políticas e interesses económicos, tal como os 
colonos e criadores de política, e quando foram persuasivos o 
suficiente para realizarem a sua vontade, descobriram frequen-
temente que as suas soluções foram também opressivas. 

Roger L. Nichols, no seu Lincoln and the Indians, obser-
vou que os reformadores nunca foram capazes de quebrar “a 
corrente de ideias que ligavam os Índios e quem os condena-
va”. Escreveu:

O que poderia ter quebrado a corrente?  Isto é onde o 
historiador deve ver a situação como uma tragédia históri-
ca em vez das circunstâncias na qual pode ser transferida 
a culpa pessoal. A única solução teria sido a aceitação de 
ideais de igualdade racial e cultural para a qual os America-
nos brancos do século XIX não estavam preparados. Nem 
os reformadores nem os não reformadores respeitavam a 
cultura Índia. De facto, nem se apercebiam da existência 
de uma cultura Nativa. Os seus recitais de características 
Índias (imaginadas ou reais) aproximavam ocasional-
mente as descrições de padrões culturais, mas não eram 
conceptualizados como tal. Para eles, aqueles traços e pa-
drões comportamentais eram, se algo, uma anti-cultura. 
Civilização não cultura, era o seu conceito palavra-chave. 
As características “selvagens” eram anti-civilização, algo 
pagão e maléfico a ser removido em vez de louvado. Ape-
nas existia uma civilização no mundo e era a sua—branca, 
Cristã, materialista, agrária e em marcha.38
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Charles Alexander Eastman (Ohiyesa), o médico San-
tee Sioux, que foi durante um tempo a “Prova A” do valor 
da assimilação forçada, escreveu em 1911 sobre a fantásti-
ca inconsistência da mensagem do Cristianismo para os 
Índios:

Havia sem dúvida muito no Cristianismo primitivo 
para atrair este homem, e as palavras de Jesus aos ricos 
e sobre os ricos ser-lhe-iam totalmente compreensíveis. 
Ainda assim, a religião que é pregada na nossas igre-
jas e praticada pelas nossas congregações, com os seus 
elementos de glorificação, o seu proselitismo activo 
e o desrespeito aberto por todas as religiões, menos 
a sua própria, era durante muito tempo extremamente 
repelente. Para a sua mente, o profissionalismo do púl-
pito, o exortador pago, a igreja monetizada, era uma 
coisa não espiritual e não edificante, e só quando o seu 
espírito foi quebrado e a sua constituição moral e físi-
ca foi minada pelo comércio, conquista e bebida, que 
os missionários Cristãos conseguiram realmente chegar 
até si. Por mais estranho que possa parecer, é verdade 
que o orgulhoso pagão na sua alma secreta desdenhava 
os homens bons que vieram converte-lo e iluminá-lo!

Eastman assinalou as inconsistências no que era pregado, 
a irreverência e sacrilégio dos brancos que não praticavam a 
fé que estava a ser imposta aos Índios, e a inconsistência da 
conduta mesmo entre aqueles que professavam ser Cristãos. 
Os Nativos podiam compreender a prodigalidade dos bran-
cos, disse, mas quando os líderes da igreja chegaram como 
negociadores de tratado e juraram a honra nacional com 
oração e mencionaram Deus para obter apoio para os tratados 
que foram depois quebrados, o resultado não era apenas raiva, 
mas também desdém. “É a minha crença pessoal, após trinta e 
cinco anos” de experiência, que não existe “civilização Cris-
tã”, escreveu. “Acredito que o Cristianismo e a civilização 
moderna são opostos e irreconciliáveis, e que o espírito do 
Cristianismo e na nossa religião antiga é essencialmente o 
mesmo”.39

Wooden Leg, um Cheyenne do Norte que lutou com 
Custer em Little Big Horn, tinha um ponto de vista similar, 
talvez com menos raiva, mas não obstante, indicando o mes-
mo problema:  

Penso que os brancos rezam ao mesmo Great Med-
icine que nós como Cheyennes. Por norma não vou à 
igreja, mas vou algumas vezes. Penso que os brancos 
da igreja são bons, mas não acredito em todas as suas 
histórias sobre o que aconteceu há muito tempo. Como 
nos é contado, todas as pessoas boas do antigamente 
eram brancas. Estou satisfeito por ter igrejas dos bran-
cos entre nós, mas sinto-me mais satisfeito quando faço 

as minhas preces da forma que me foi ensinado. O meu 
coração fica mais contente quando me sento com o meu 
cachimbo e falo com o Great Medicine sobre o que me 
está a preocupar.40  

Temas similares de inconsistência essencial entre o 
que era pregado e vivido pelos missionários da Igreja en-
tre os Nativos e a essência do evangelho apareciam várias 
vezes nos registos históricos e nas escrituras de críticos, 
historiadores e defensores de Índios Americanos, incluin-
do Cristãos Nativos. John Beeson estava entre aqueles que 
reconheciam esta falha. Escreveu ao Presidente Lincoln 
a 18 de Novembro de 1862, “A verdade é que os Índios 
enquanto Raça têm as características comuns de humani-
dade apenas variadas pelas circunstâncias e locais. Têm 
tão poucos vícios e tantas virtudes, e tanta capacidade e 
tanto desejo para melhorar como é possuído pela média da 
humanidade”.41  

Ainda assim, mesmo com este conhecimento “radical”, 
não podia escapar totalmente da forma de ver que limitou a 
sua visão. As suas soluções foram determinadas pela mesma 
visão do mundo que criou John Evans e John Chivington. 
Esse era o problema. A falha foi, como escreveu Nichols, que 
o mais bem intencionado não “pode partir a corrente de ideias 
dos Nativos Americanos”. O motivo não era tanto a conse-
quência de concepção consciente mas uma forma de ver que 
limitava a visão. Tornou o conflito “irreprimível” e criou ger-
ações de vítimas Índias. 

Sand Creek teve o impacto que teve porque confron-
tou os Americanos brancos com o “selvagem no interior” 
e relembrou-os que o que limita o pior nos seres humanos 
é frágil. Em Sand Creek, os brancos libertaram “as piores 
paixões que alguma vez passaram pelo coração do homem”, 
como diz o Comité Conjunto sobre a Condição das Tribos 
Índias. Colocou em questão a “civilização” que os America-
nos brancos no século XIX reivindicavam para si. Nos anos 
seguintes, aqueles que racionalizavam Sand Creek e aque-
les que permaneciam assombrados pela acusação dos seus 
valores não conseguiam afastar-se, mas os seus esforços 
intelectuais e emocionais para compreender não alteraram 
o resultado para os Cheyennes e Arapahos ou outras tribos 
Nativas.42

Octavio Paz, o famoso escritor Mexicano, escreveu:

O que move o mundo são as diferenças, as suas at-
racções e repulsas. A vida é pluralidade, a morte é uni-
formidade. Ao suprimir as diferenças e peculiaridades, 
ao eliminar diferentes civilizações e culturas, o progresso 
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enfraquece a vida e favorece a morte. O ideal de uma única 
civilização para todos, implícito no culto do progresso e 
técnica, empobrece e mutila-nos. Todos os pontos de vista 
do mundo tornam-se extintos, toda a cultura que desapa-
rece, diminui a possibilidade de vida.43

Esta é, obviamente, uma conclusão com base no ol-
har do passado e os seus efeitos. O passado não pode ser 
alterado, mas Paz destaca os custos, esperando que novas 
gerações lucrem com a sua compreensão. A necessidade 
ainda está presente. Apesar de instituições, grupos e in-
divíduos poderem reconhecer os pecados do passado, a 
forma de ver linear continua a dominar as respostas. A 
vontade de ajuda existe, sem realizar o paternalismo im-
plícito que “ajudar”contém. O “ajudar” implica que quem 
ajuda está numa posição superior. Também permite que 
aqueles que ajudam se orgulhem da sua boa acção como 
principal recompensa. Os grupos Nativos nunca procur-
aram ajuda nesta forma “missionária” tradicional; procur-
am envolvimento no processo de mudança, reconhecimen-
to do seu estilo de vida e espiritualidade como vital. 

Talvez a grande barreira à capacidade dos Americanos 
brancos conseguirem isto fosse a indiferença. Especialmente 
para aqueles que eram distantes do contacto com as tribos, a in-
diferença era uma resposta mais insidiosa do que o ódio. O ódio 
é visível e identificável. Por vezes o ódio acaba, transforma-se 
num preconceito inexplicável, mas os seus efeitos permanecem 
plenos. Indiferença—a ausência de cuidar, a ausência de sen-
tir—permite e incentiva o mau tratamento, não por defeito, mas 
por falta de preocupação. A indiferença perdura. Sobrevive a 
guerras. Sobrevive à negligência. Faz esquecer. Permite mes-
mo que os erros do passado saiam da memória. Substitui seres 
humanos com caricaturas que são, por vezes, não intencional-
mente pejorativas, mas meramente sem pensamento. Num sen-
tido, os Índios Americanos como pessoas “desapareceram”, se 
não de facto, então certamente em consciência.

Jacob Needleman escreveu que “a consciência é o 
único guia para a acção moral” mas avisa que “é habit-
ualmente apenas ouvida em sussurro e apenas por um 
momento”.44 O momento repentino de sentimento moral 
pode desviar “em qualidade e forma, e mesmo em objec-
tivo, do impulso original e fá-lo sem a consciência do ac-
tor”. Como resultado, afirma, “Apesar de tentar erradicar 
a injustiça, é imperativo que a humanidade tente sentir a 
mágoa da sua própria capacidade para o mal”. A maior 
ironia é que um país fundado sob princípios de liberdade, 
igualdade e justiça pode também ter uma história de bru-
talidade e opressão. Os desvios dos princípios Americanos 
sempre proclamados, sugere Needleman, habitualmente 

não têm sido conscientes ou calculados. Argumenta que 
para compreender este processo:

temos de tentar estar na pele não só da vítima mas do 
opressor. Não é difícil imaginar, até certo ponto, claro, o 
sofrimento do escravo ou do Índio brutalizado. O que é 
muito mais difícil, mas absolutamente essencial, é permitir 
sentir o que é assassinar e brutalizar envolto num senti-
do de auto-justificação. E se tivéssemos trabalhado para 
compreender a grandeza da humanidade que destruímos 
e a grandeza da cultura que aniquilámos, e se pudermos 
imaginar-nos como agentes destas acções, podemos con-
seguir ver este fenómeno enraizado de auto-hipnose moral, 
a dormência da consciência, a capacidade do homem caí-
do esconder-se da nossa traição do bem nas nossas acções 
reais e potenciais.

 É imperativo que quem procura confronte este as-
pecto de si durante a vida do dia-a-dia, bem como o seu 
lugar nas acções da humanidade durante a história. Ne-
cessitamos de mitos, símbolos e histórias que nos fazem 
elevar a cabeça na visão de autêntica dignidade humana 
e baixar as nossas cabeças na visão de remorso autêntico 
- e que nos prepara para viver as nossas vidas com olhos 
e cabeça levantados, entrando no futuro da nova Améri-
ca que pudemos descobrir em nós próprios e a da antiga 
Terra, a qual espera que todos nós nos tornemos homens e 
mulheres da alma.45

O problema pode ser explorado por referência a uma 
história que se tornou vitalmente ligada à controvérsia de 
Sand Creek em anos recentes. Em 1893, o Reverendo R. 
M. Barns apresentou um livro na Escola de Teologia Iliff 
em Denver, no Colorado. O livro, Institutionum Historiae 
Christianae Compendium (The History of Christianity) de 
Johann Lorenz von Mosheim, publicado em 1752, foi cri-
ado usando a pele de um Índio Americano supostamente 
morto na Virginia pelo General David Morgan. Um artigo 
de 1934 do Rocky Mountain News descreveu o livro como 
“uma das relíquias mais bem guardadas na biblioteca da 
Escola de Teologia Iliff da Universidade de Denver”. O 
News, acrescentou, “Apesar da idade e percurso deste liv-
ro, está espantosamente bem preservado. A pele não está 
quebrada; a sua suavidade e textura iguala os melhores 
papiros; a sua cor transformou-se num marfim profundo 
e açafrão, e por uma ironia do destino, perdura como um 
tesouro inigualável dos ensinamentos do amor fraterno 
[adicionado itálico]”.46 

De acordo com a história que acompanhou o livro, o 
homem cuja pele cobre o livro foi morto em 1779 por Mor-
gan em retaliação pelo assassinato de familiares. Após ter 
sido dado a Iliff, o livro foi colocado num armário de vidro 
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na entrada da Biblioteca onde permaneceu até 1974. Foi visto 
literalmente por centenas de estudantes e visitantes durante 
quase oito anos em que esteve em exibição pública.

In 1974, um licenciado de nome Mike Hickcox, que era 
também Presidente da Liga Iliff, chamou a atenção do livro 
ao corpo estudantil. Como resultado dos esforços dos estu-
dantes, Vincent Harvier, um membro do grupo de Denver do 
Movimento Índio Americano, encontrou-se com representes 
dos estudantes para debater a forma adequada de retirar a 
capa do livro. O bibliotecário e bibliotecário assistente ad-
mitiram que o livro era um embaraço, mas, como Hickcox 
mais tarde escreve, “sentia-se limitado pela conexão do livro 
a uma família influente”, para trazer o presidente da escola 
para a conversa. Eventualmente, a capa foi removida do livro 
e entregue ao grupo de Harvier para um enterro adequado.47

A história é relevante para este relato por vários motivos. 
Por ter sido aceite por um seminário Metodista, mostra a in-
sensibilidade da Igreja face às questões morais levantadas pelo 
livro. Ter permanecido em exibição de 1893 até 1974 como 
“relíquia” sem ser questionado é ainda mais espantoso face 
aos valores sociais em mudança. Terem sido os estudantes 
em vez dos professores, administração ou fiduciários a iniciar 
o esforço para remover o item também é revelador. Talvez 
mais interessante, contudo, é a carta de Jameson Jones, então 
Presidente de Iliff, a Vincent Harvier. Jones reconheceu que 
Harvier iria “aceitar responsabilidade para que a pele fosse 
tratada com dignidade e sepultada de acordo com as cren-
ças religiosas dos Índios Americanos”. Acrescentou também, 
“Compreendemos que não publicitará o assunto mas agirá 
com reverência de acordo com as suas crenças”.48  

O assunto tinha sido apresentado perante o conselho fi-
duciário, e “o Conselho agiu em respeito pelo irmão Índio 
cujo corpo foi tragicamente mutilado há muitas décadas, e 
com genuíno respeito pelas crenças religiosas dos Nativos 
Americanos”. Ainda assim, a insistência do conselho de di-
recção contra a publicitação do assunto é revelador. Em vez 
de reconhecer o erro, Iliff escolheu evitar as suas implicações 
morais. Esta história reflecte a contínua insensibilidade da Ig-
reja Metodista face aos Índios Americanos. É um exemplo 
clássico do fenómeno do desvio que Needleman escreveu e 
o dilema explorado por Nichols. A Igreja Metodista Unida 
pode não ter sido culpada pelos pecados dos seus pais na Ig-
reja Episcopal Metodista há um século e meio, mas foi re-
sponsável pela forma com que lidou com o passado e pelas 
formas com se relacionou com um objecto claramente incon-
sistente com os ensinamentos da Igreja.  

Apesar de não ser sua intenção referir-se à fé ou mesmo 
problemas das relações Índios-brancos, D. H. Lawrence, escritor 
e crítico Inglês, afirmou comentários provocantes e desafiantes 
sobre o assunto. “Duvido que seja possível qualquer reconcil-
iação real, entre os homens brancos e de pele vermelha”, escre-
veu. “Não existe união mística entre o espírito das duas raças”. 
Concluiu, “Isto deixa-nos apenas a expiação, e depois recon-
ciliação na alma. Uma estranha expiação”. Lawrence explicou, 
“O espírito do homem branco nunca se pode tornar o espírito 
do homem de pele vermelha. Não quer. Mas pode deixar de ser 
o oposto e o negativo do espírito do homem de pele vermelha. 
Pode abrir uma nova grande área de consciência, na qual existe 
espaço também para o espírito do homem de pele vermelha”.49

A expiação envolve um ritual de expiação com significado, 
e a mesma é essencial para qualquer cura verdadeira que aprox-
imará as pessoas. É isto que o Conselho dos Bispos se compro-
meteu a fazer em 2012, não meramente dentro do quadro da Ig-
reja Metodista Unida em si, mas como um acto de compromisso 
para com os indígenas no geral. O grande dilema histórico da 
Igreja tem sido os seus esforços em ditar os termos de união ao 
insistir que os Índios têm de ser “elevados através de uma civ-
ilização Cristã”. John Pitezel, escrevendo em 1883, apresentou 
uma acusação das formas que os Índios Americanos tinha sido 
maltratados, mas acrescentou, “a única recompensa que lhes 
podemos dar é dar-lhes a alegria, a esperança do Evangelho”.50

Isto seria uma coisa boa no ponto de vista de muitos Meto-
distas, agora e no passado, mas há o risco de realizar os mesmos 
erros que gerações passadas. Nichols sugeriu que para os Amer-
icanos brancos, os Nativos foram o “lado negro da sua própria 
natureza”, que os brancos projectaram neles. Needleman acres-
centou que este “lado negro” é “escondido da nossa consciência, 
e sob o estandarte dos ideais morais dos quais se desvia. A nossa 
capacidade de afastar a nossa consciência das contradições mo-
rais e metafisicas da nossa própria natureza é um facto que não 
pode ser visto e estudado sem um compromisso sério para com 
a verdade e sem a ajuda dos companheiros e ensinamentos da 
sabedoria que nos influencia ao longo dos anos”.51 

Pouco se ganha em acusar acções passadas ou declarar 
que grandes visões são fraudulentas se tais respostas não ob-
terem uma compreensão mais clara e um melhor sentido da 
superior moral da geração actual, incluindo os seus próprios 
desvios da visão moral. O julgamento hipócrita do passado 
não serve de muito se não elevar o actual compromisso face 
aos princípios de liberdade, justiça e igualdade. O passado 
não pode ser mudado, mas pode ser confrontado e melhor 
compreendido sem tentar racionalizar as suas injustiças ou 
culpar gerações passadas por não antecipar tudo o que a ger-
ação presente agora acredita e conhece. O “fenómeno de  
desvio” é uma grande ameaça ao presente, bem como o foi 
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no passado. Quando é determinada “culpa” no estudo do pas-
sado, a questão permanece porque motivos os indivíduos ou 
uma sociedade agiram da forma que agiram. A capacidade de 
distorcer permanece surpreendentemente vital, não só porque 
os indivíduos e grupos desejam distorcer mas porque têm 
agendas - habitualmente egoístas e sinistras, mas por vezes 
inconscientes e mesmo com boas intenções - que superam os 
imperativos morais.

A falha em reconhecer a contradição entre os princípios 
em que se acredita e as acções tomadas serve o propósi-
to psicológico de distinguir entre civilização e selvajaria 
e justifica a exploração de Índios para um “bem maior”. 
Para esta racionalização da experiência passada ampla-
mente concebida, e o trauma histórico de Sand Creek em 
particular, a escolha de envolver, como sugeriu o histori-
ador Metodista, Frederick A. Norwood, não só a aceitação 
ou rejeição dos Índios face ao Cristianismo, mas também 
o seu direito “a reter o lhe é significativo na sua própria 
herança espiritual. . . .”52 Reconhecer erros passados é só 
o primeiro passo. A parte mais difícil é demonstrar que 
o reconhecimento significa algo ao usá-lo para fazer a 
diferença no futuro.53 A consciência deve prevalecer. As 
formas de ver ou mentalidades nunca devem ser usadas 
como desculpas para a crueldade ou maldade. Existem ex-
plicações, não justificações. 

Quando Black Kettle falou aos comissários do trat-
ado em Little Arkansas, em Outubro de 1865, trouxe a 
sua mulher, Medicine Woman Later, ao conselho e mos-
trou-lhes as nove cicatrizes no seu corpo das balas que a 
atingiram em Sand Creek, as primeiras que a atiraram ao 
chão e as que foram disparadas por soldados após estar no 
chão. Deixou que tocassem nas cicatrizes, para que pudes-
sem compreender o que tinha acontecido ao seu povo.54 “A 
minha vergonha (mortificação) é tão grande como a ter-
ra”, confessou. “Pensei que era o único homem que ainda 
era amigo do homem branco, mas como chegaram e rou-
baram as nossas habitações, cavalos e tudo o resto, é difí-
cil acreditar nos homens brancos”. Disse ao comissário, 
“Todos os meu amigos—os Índios que estão atrás—têm 
medo de entrar; têm medo de ser traídos como eu fui”.55

Os comissários compreenderam. Um dos secretári-
os na negociação afirmou, “O seu destino . . . será terem 
morrido devido que morreram de expectativas desmesura-
das”.56 Ele tinha razão. Apesar do tratado indicar explici-
tamente que 

Os Estados Unidos, desejando expressar a sua con-
denação de, e, tão quanto possível, repudiar os ultrajes 
perpetrados contra certos grupos de Índios Cheyenne e 
Arrapahoe, no dia vinte e nove de Novembro, A.D: 1864, 
em Sand Creek no Território do Colorado, apesar dos ditos 
Índios estarem em paz com os Estados Unidos, e sob a sua 
bandeira, cuja protecção tinha sido prometida e induzida 
por autoridade legítima, e o Governo querendo efectuar 
compensações adequadas pelas injustiças feitas . . . 

ofereceu “compensações adequadas” pela sua acção, 
o tratado falharia e as suas promessas de compensações 
não seriam cumpridas.57 Black Kettle e Medicine Woman 
Later seriam ambos mortos a 28 de Novembro de 1868, 
no Washita River, um dia antes do quarto aniversário de 
Sand Creek.58 As tribos seriam divididas por tempos de 
guerra e esquecidas quando foram finalmente confinadas 
a três reservas separadas no Território Índio, Montana e 
Wyoming.

Após a conclusão do Tratado de Little Arkansas, Wil-
liam Bent e Kit Carson, dois comissários do tratado e ambos 
homens de longa experiência com os Cheyennes e Arapahos, 
escreveram ao General John Pope, “ao retirar o seu território 
assumimos a sua guarda, e a forma na qual este dever é real-
izado irá adicionar um registo glorioso à história Americana, 
ou uma mancha de condenação e censura para todo o sem-
pre”.59 Tocaram nas feridas da Medicine Woman Later e tin-
ham visto o coração de Black Kettle, e sabiam o que tinha de 
ser feito. Nunca o foi.
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Uma perspectiva romantizada de John Wesley pregando aos 
Índios de Georgia durante a sua breve missão na colónia. 
Tenha em atenção que, quando esta imagem romantizada foi 
preparada, a sua suposta congregação havia-se tornado “Índia” 
universal nos moldes das tribos de Plains. (Comissão Geral de 
Arquivos e História da Igreja Metodista Unida, Universidade 
de Drew, Madison, Nova Jérsia)

O Reverendo John Milton Chivington. John Chivington já era 
uma figura imponente nesta imagem de 1850. (Colecção Maz-
zulla, Amon G. Carter Museum of Western Art, Fort Worth, 
Texas)

John Evans. Médico, filantropista, proeminente leigo Metodista 
que ajudou a Universidade Northwestern e a Universidade de Den-
ver, empresário nos caminhos-de-ferro, Republicano e Governador 
do Colorado, Evans foi isentado de partipação no Massacre de 
Sand Creek. (History Colorado, Denver, Colorado)

Bispo Matthew Simpson. Proeminente Bispo da Igreja Episco-
pal Metodista, versado lobista Metodista e amigo de Abraham 
Lincoln, Simpson ajudou a reformular a Igreja com papel mais 
proeminente na política. Embora tenha sido amigo próximo do 
Governador John Evans e ter trabalhado para impedir a destitu-
ição de Evans como Governador do Colorado em 1865, Simpson 
nunca se expressou publicamente sobre o Massacre de Sand Creek. 
(Comissão Geral de Arquivos e História da Igreja Metodista 
Unida, Universidade de Drew, Madison, Nova Jérsia)

Fotografias
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Coronel John M. Chivington. Esta fotografia, tirada em 1862 
ou 1863, apresenta o “pastor combatente” em trajes totalmente 
militares. (History Colorado, Denver, Colorado)

Delegação Cheyenne para Washington, 1863. Esta fotografia foi tirada em Leavenworth, Kansas, a caminho de Washington. Da 
esquerda para a direita: Samuel G. Colley, Agente da Agência Indígena de Arkansas do Norte; Lean Bear (o mais proeminente e 
fotografado chefe dos Cheyennes na visita); War Bonnet (Conselheiro Chefe); e Standing-in-the-Water (Chefe dos Soldados). Os 
conselheiros chefe são identificados por uma pena de água única no cabelo, a apontar para a direita, e pelos cachimbos e saco de ca-
chimbo que transportam. Lean Bear foi morto na Primavera de 1864 quando abordou as tropas do Colorado para conversações. Tanto 
War Bonnet como Standing-in-the Water foram mortos no Massacre de Sand Creek. (Colecção William Blackmore, Pl XXXVIII, 
Departamento de Etnografia do Museu Britânico, Londres, Inglaterra)
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Mensagem de Black Kettle e de outros chefes. Esta é uma das 
duas cópias do apelo escrito à paz dos Cheyennes em agosto de 
1864. Foi entregue no Fort Lyon por One Eye e Minimic a 4 de 
setembro de 1864, e enviada diretamente para a Conferência de 
Camp Weld. (The Colorado College Library Colorado Room, 
Colorado Springs, Colorado)

Conferência Camp Weld, 1864.  Esta fotografi a foi tirada na 
Conferência de Camp Weld. Os dois homens ajoelhados na frente 
são o Major Edward W. Wynkoop e o Capitão Silas S. Soule. As 
personalidades sentadas, da esquerda para a direita são White 
Antelope, Bull Bear e Black Kettle (Cheyennes), Neva e Notanee 
(Arapahos). Em pé, da esquerda para a direita, não identifi cado, 
não identifi cado, John Simpson Smith, Heaps of Buffalo e Bosse 
(Arapahos), Dexter Colley, não identifi cado. (History Colorado, 
Denver, Colorado)

Conferência do Colorado, 1865. Esta fotografi a, incorrectamente 
datada de 1866, foi tirada no fi nal da conferência anual em Denver 
em 1865 por sugestão do Reverendo John L. Dyer. Sentados, da 
esquerda para a direita, estão Oliver A. Willard, John L. Dyer, 
Bispo Calvin Kingsley (que presidiu a Conferência de 1865), e 
Charles King.  Em pé, da esquerda para a direita, C. H. Kirkbride, 
George Richardson, William Ames, W. W. Baldwin, B. T. Vincent, 
John Gilliland, e O. P. McMains. (Arquivos da Conferência de 
Rocky Mountain, Igreja Metodista Unida, Iliff School of The-
ology, Denver, Colorado)
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“Minnie Tappan.” Uma das três crianças levadas para Denver 
após Sand Creek e apresentadas como troféus do combate. Duas 
das crianças eram Cheyenne e irmãs, uma das quais, aparen-
temente, faleceu. A terceira criança era um rapaz Arapaho.  A 
rapariga mais velha, aqui retratada, foi baptizada como “Minnie 
Haha” na Igreja Episcopal St. Paul em Central City, Colorado, a 
24 de dezembro de 1866. Foi mais tarde levada para o este, para 
Boston, por Samuel F. Tappan, que presidiu a comissão militar 
que investigou o Massacre de Sand Creek. Tappan foi membro 
da Comissão para a Paz de 1867-68 e mais tarde um proeminente 
reformador Indígena e espiritualista. Minnie faleceu aos dezasseis 
anos vítima de tuberculose quando estudava na Universidade de 
Howard em Washington, D. C. (Colecção Tom Meier)

Bispo Calvin Kingsley. Kingsley era insensível aos Indígenas. 
Escreveu sobre o Ocidente, mas focou no seu futuro económico e 
sobre a importância dos caminhos-de-ferro. (Comissão Geral de 
Arquivos e História da Igreja Metodista Unida, Universidade 
de Drew, Madison, Nova Jérsia)
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Local Histórico Nacional do Massacre de Sand Creek. (Serviço do Parque Nacional)
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Comité Permanente sobre Assuntos das Conferências Centrais
Versão Preliminar de um Livro de Disciplina Geral, Parte VI, capítulos 1-4 e 6

Vivendo na natureza universal da Igreja Metodista 
Unida

Como Metodistas Unidos, unimo-nos para viver o nosso 
chamamento como igreja de Deus em 2016 e no futuro. O nos-
so enfoque no compromisso missionário da Igreja para fazer 
discípulos de Jesus Cristo para a transformação do mundo não 
é simplesmente uma aspiração. É uma visão na qual estamos 
já a viver. Hoje em dia, encontramo-nos como uma igreja que 
serve em muitos continentes, em muitos países, falando várias 
línguas e moldada a diferentes culturas. Recebemos esta diver-
sidade como um dom precioso de Deus que está comprometido 
connosco em aliança. Como metodistas respondemos a essa 
aliança dedicando-nos a Cristo e a cada um de nós. Queremos 
ser uma igreja e considerar que é desejo Daquele que nos jun-
tou. No entanto, a nossa actual estrutura não suporta aonde nos 
encontramos e onde a visão de Deus ainda nos há-de guiar. 
Movemo-nos pela missão de Deus para conexões em muitos lu-
gares do mundo em quatro continentes, com milhões de novos 
membros profundamente envolvidos na tradição wesleyana. 
Este crescimento não é apenas obra nossa, mas sim uma oferta 
de Deus, conduzindo-nos à comunhão e à fraternidade como 
em Pentecostes. Lá a diferença entre judeu e gentio, escravo 
ou homem livre, homem ou mulher, provou não ser importante 
no seguir Jesus, aos olhos de Deus, tal como hoje não o é a dif-
erença entre congolês e americano, alemão e filipino, coreano 
e russo. Nenhuma das nossas categorias feitas por humanos, 
fronteiras ou rótulos nacionais devem separar-nos da unidade 
que partilhamos como metodistas unidos. Viver nas promessas 
de Deus exige que todos nós sejamos francos e transparentes 
ao recebermos este dom, com vontade e abertura, confiantes do 
que Deus está a fazer com o corpo em volta do mundo chamada 
a Igreja Metodista Unida.

Como Metodistas Unidos devemos considerar este dom de 
Deus e responder de uma forma que não extinga o espírito, mas 
que seja de utilidade e ajuda para a igreja no seu todo. Muitas 
partes do actual Livro de Disciplina (LdD) não se aplica a ig-
rejas que servem de muitas maneiras e por caminhos diversos 
em nações diferentes, utilizando idiomas diferentes, sob consti-
tuições de governos diferentes e sistemas jurídicos igualmente 
diferentes. Em muitos casos, as conferências centrais devem 
adaptar o LdD ou tomar medidas além das fronteiras do LdD, 
a fim de corresponderem e exercerem o chamamento de Deus. 
Esta necessidade de adaptação originou, assim, diferentes práti-
cas locais na organização das tarefas e no ministério da igreja. 

O processo de recepção em diferentes grupos linguísticos 
é com frequência muito mais lento do que o ritmo da mu-

dança na Conferência Geral. A realidade é que muitas par-
tes do LdD se aplicam estritamente aos Estados Unidos e são 
desnecessárias ao trabalho de Deus noutras partes do mundo. 
A fim de suportar a resposta ao chamamento de Deus, é es-
sencial que continuemos cientes do enfoque missionário de 
fazer discípulos onde quer que se encontrem os nossos irmãos 
e irmãs a trabalhar na construção do Reino.

Como igreja, devemos responder a esta realidade e dar 
vida à nossa tradição, concentrando-nos na essência da nossa 
Aliança [LdD ¶ 125]. Por essa razão, sentimos que nos deve-
mos dedicar ao que é crucial para a nossa Aliança e unidade 
estrutural. Isso será apresentado à igreja como o âmago da 
nossa tradição e igreja, porque juntos seguimos e percorre-
mos o chamamento de Jesus Cristo.

Além deste facto, existem regras, artigos e legislação que 
podem diferir ao nível central, jurisdicional e das conferên-
cias anuais. Apelamos à Conferência Geral e a toda a Igreja 
que escute essas necessidades e tome as medidas necessárias 
que permitam à Igreja em diferentes lugares realizar um 
ministério efectivo e de auxílio em todo o mundo, de difer-
entes formas, conforme os requisitos locais. 

Rascunho Proposto

O Comité Permanente sobre Assuntos das Conferências 
Centrais (“Comité Permanente”) concentrou o seu trabalho 
na Parte VI do Livro de Disciplina, capítulos 1 (A Igreja Lo-
cal), 2 (O Ministério dos Ordenados), 3 (A Superintendência),  
4 (As Conferências) e 6 (Propriedade da Igreja). Estes capítu-
los estão mais directamente relacionados com a organização 
do ministério permanente nas conferências centrais. O resul-
tado deste trabalho o proposto Rascunho de um Livro de 
Disciplina Geral, Parte VI, capítulos 1-4 e 6. Será, a partir 
de agora, chamado um Livro de Disciplina Geral.

Explicações ao versão proposto

O presente versão propõe uma Parte VI muito mais con-
cisa acerca da Organização e Administração, limitada aos 
factos essenciais aplicáveis em todo o mundo. O objectivo 
foi estabelecer um Livro de Disciplina Geral muito mais cur-
to, de compreensão e tradução mas fácil. Por conseguinte, os 
contextos podem ter sido reformulados, reordenados e revis-
tos. Olhando para o que é essencial numa igreja universal, al-
gumas secções continuam ainda demasiado pormenorizadas 
(por exemplo, no capítulo do Ministério dos Ordenados), ao 
passo que outras estão mais concentradas no que é essencial 
e necessário.
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Caso a minuta contenha o que é essencial e aplicável uni-
versalmente, não implicará muitas revisões a cada quatro anos 
(incluindo a tradução das revisões em centenas de línguas 
utilizadas nas conferências anuais em todo o mundo), nem 
necessitará de ter os detalhes organizacionais acrescentados 
à minuta a cada quatro anos para solucionar problemas locais 
ou regionais. Esta minuta é, pois, apresentada na esperança de 
que melhore a missão da Igreja a longo prazo, de modo sus-
tentável e que capacite as diferentes regiões do mundo a estar-
em melhor equipadas para fazerem discípulos de Jesus Cristo 
para a transformação do mundo, tudo na glória de Deus.

Elementos importantes na apresentação deste 
rascunho na Parte VI, capítulos 1-4 e 6

• O presente rascunho tem por base a Parte I. A Consti-
tuiçãoe não propõe alterações estruturais para a IMU 
nos EUA nem é acompanhado por quaisquer emendas 
constitucionais.

• O presente rascunho tem por base a Parte V. Princípios 
Sociais, e em disposições do LdD de 2012, Parte VI, ref-
erente às normas para membros do clero relacionadas 
com sexualidade e condutas não autorizadas, deixando 
quaisquer decisões sobre estas matérias à autoridade da 
Conferência Geral.

• O presente rascunho tem por base o mandato atribuído 
ao Comité Permanente no LdD de 2012, ¶ 101, e apre-
senta o que é ‘distintamente conexional’ e não adaptável 
às conferências centrais da Parte VI, capítulos 1-4 e 6 do 
LdD de 2012.

• Referências de rodapé às decisões do Conselho Judicial 
não foram ainda actualizadas e terão de ser acrescenta-
das posteriormente.

• No final de cada parágrafo, a nova numeração é seguida 
de “=” e de uma referência à fonte no LdD de 2012 para 
esse mesmo parágrafo e respectivos sub-parágrafos. O 
sinal “=” não significa uma citação exacta e pode incluir 
revisões, supressões ou aditamentos à referência indica-
da no LdD de 2012, a fim de reflectir a sua aplicação, 
consistência e um melhor fluxo de texto em qualquer 
parte do mundo.

• O presente rascunho é apresentado como texto limpo e 
não como edição a rever. Tal como apresentado, facili-
ta muito mais uma leitura fluida do texto, uma melhor 
compreensão do seu conteúdo e do que é considerado 
distintamente conexional e uma avaliação mais coer-
ente da sua utilidade para os mais diversos contextos de 
ministério espalhados pelo mundo.

• Além deste rascunho, existem elementos no actual Liv-
ro de Disciplina que são necessários ao trabalho da 

Conferência Geral, não são adaptáveis pelas conferên-
cias centrais, mas são disposições muito detalhadas e 
facilmente poderão precisar de alterações a cada quatro 
anos. Neste momento, esses elementos são compilados 
num anexo designado Regulamentos da Conferência 
Geral (“R-CG”. O versão de um Livro de Disciplina 
Geral faz referência explícita ao anexo como “R-CG”, 
com numeração dos parágrafos idêntica e antecedida 
pelo prefixo “R-CG”. Dado que o trabalho prosseguirá 
no LdD de 2012, Parte VI, capítulos 5 e 7, mais material 
será recolhido num documento intitulado Regulamentos 
da Conferência Geral.

O Livro de Disciplina Geral—petição não 
disciplinar à Conferência Geral de 2016

Uma petição não disciplinar à Conferência Geral de 
2016 solicitará a afirmação da direcção tomada até então pelo 
Comité Permanente e para uma consulta nas conferências an-
uais de todo o mundo, com feedback das conferências anuais 
até ao final de 2017 [petição n.º 60277, ADCA p. 465].  

As perguntas para o feedback serão:

1. O que é essencial para a conexão universal da IMU e que 
ainda falta neste rascunho?

2. Em que parte ou partes do rascunho continua a haver 
demasiado detalhe, implicando a necessidade de maior 
priorização do que é, de facto, essencial?

3. Que inconsistências ou imprecisões existem no rascun-
ho necessitando, por isso, de correcção?

Aquando da apresentação deste rascunho à Conferência 
Geral de 2016, não queremos deixar de agradecer à Comité 
de Fé e Ordem, ao Gabinete de Unidade Cristã e Relações 
Inter-Religiosas, ao Conselho Geral de Finanças e Adminis-
tração (CGFA) e a muitos outros que prestaram a melhor co-
laboração ao Grupo de Trabalho do Comité Permanente sobre 
Assuntos das Conferências Centrais, sem cuja ajuda e apoio 
não nos teria sido possível chegar até aqui numa conexão uni-
versal.

Que o Espírito Santo de Deus nos guie a todos na nossa 
jornada como pessoas conexionais.

30 de Julho de 2015

O Bispo Patrick Streiff, presidente do Comité Permanente 
sobre Assuntos das Conferências Centrais
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Secção I. A Igreja e o Cargo Pastoral
¶ 201. Definição de uma Igreja Local—A igreja local é 

uma comunidade de verdadeiros crentes sob o Senhorio de 
Cristo. É a comunhão redentora na qual a Palavra de Deus é 
pregada por pessoas divinamente chamadas e os sacramentos 
são devidamente administrados segundo a própria nomeação 
de Cristo. Sob a disciplina do Espírito Santo, a igreja existe 
para a manutenção do culto, pra a edificação dos crentes e 
para a redenção do mundo.

¶ 201 = 201

¶ 202. A função da igreja local—A igreja de Jesus Cris-
to existe no mundo e para o mundo. É principalmente a nível 
do cargo, consistindo em uma ou mais igrejas locais que a 
igreja encontra o mundo. A igreja local é uma base estratégi-
ca da qual cristãos saem para as estruturas da sociedade. A 
função da igreja local, sob a orientação do Espírito Santo, 
é ajudar as pessoas a aceitarem e confessarem Jesus Cristo 
como Senhor e Salvador e viverem as suas vidas à luz da sua 
relação com Deus. Por conseguinte, a igreja local serve para 
ensinar as pessoas na comunidade onde a igreja está local-
izada, dar a formação necessária a todos para cooperarem no 
ministério com outras igrejas locais, defender a criação de 
Deus e viver numa comunidade de forma ecológica, partici-
pando na missão universal da igreja.

¶ 202 = 202

¶ 203. Relação com uma igreja mais ampla—A igreja 
local é uma sociedade conexional de pessoas que professam 
a sua fé em Cristo, foram baptizadas, assumiram os votos de 
membros da igreja Metodista Unida. Estão associadas em 
comunhão a fim de ouvirem a Palavra de Deus, receberem 
os Sacramentos, louvarem e adorarem o Deus Triuno, leva-
rem avante o trabalho que Cristo comissionou à Sua Igreja. 
Tal sociedade de crentes, estando dentro da Igreja Metodista 
Unida e sendo subordinada à sua Disciplina, é também parte 
inerente da Igreja Universal, a qual é composta de todos que 
aceitam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e que no 
Credo Apostólico, declaramos ser a Santa Igreja Católica.

¶ 203=203

¶ 204. Responsabilidade dos Membros—Cada igreja lo-
cal tem responsabilidades definidas sobre a educação, a evan-
gelização e o testemunho dos seus membros e das pessoas cir-
cunvizinhas e uma responsabilidade de alcance missionário 
na comunidade local e globall. Será responsável por ministrar 
a todos os seus membros, onde quer que vivam, e às pessoas 
que a escolham como sua igreja.

¶ 204=204

¶ 205. Definição de um Cargo Pastoral—1. Um Car-
go Pastoral consiste em uma ou mais igrejas organizadas de 
acordo com, e sujeitas à Disciplina da Igreja Metodista Uni-
da, com uma Conferência do Cargo, para a qual um ministro 
ordenado ou licenciado, ou um Pastor local é ou pode ser dev-
idamente nomeado como Pastor do Cargo ou co-pastor. Onde 
são nomeados co-pastores, o Bispo poderá designar, para fins 
administrativos, um como Pastor titular do cargo.

2.  Um membro leigo nomeado pelo bispo tem os mes-
mos deveres e responsabilidades que um membro clérigo 
exceptuando o ministério sacramental. O membro leigo no-
meado é igualmente responsável perante um superintendente 
distrital e no respeitante a políticas e procedimentos da con-
ferência anual, na qual foi nomeado.

¶ 205.1=205.1; 205.2=205.4

Secção II. Membros da Igreja 
Secção II = Secção V
¶ 206. Elegibilidade—A Igreja Metodista Unida faz par-

te da Santa Igreja Católica (universal), como confessamos no 
Credo Apostólico. Todas as pessoas podem participar nos cul-
tos, tomar parte nos seus programas, receber os sacramentos e 
tornarem-se membros em qualquer igreja local na conexão (¶ 4).

¶ 206=214

¶ 207. Definição de membro—Os membros de uma igre-
ja local Metodista Unida local englobarão todos aqueles que 
foram baptizados e todos aqueles que tenham professado a 
sua fé.

1. Os membros baptizados de uma igreja Metodista Uni-
da local incluirão todas as pessoas baptizadas que receberam 
o baptismo cristão na congregação local ou noutro local, ou 

Versão Preliminar de um 
Livro Geral de Disciplina, 

baseado no Livro de Disciplina de 2012
Parte VI

Organização e Administração
Capítulo Um

A Igreja Local
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cujo estado de membro tenha sido transferido para a igreja 
Metodista Unida local após o baptismo em qualquer outra 
congregação.

2. Os membros professos de uma igreja local Metodista 
Unida incluirão todas as pessoas baptizadas que encetaram o 
seu estado de membro por profissão de fé através de serviços 
adequados do convénio baptismal no ritual ou por transferên-
cia de outras igrejas.

3. Para efeitos estatísticos, a qualidade de membro da 
igreja é equiparada ao número de pessoas inscritas no rol de 
membros professos.

4. Todos os membros baptizados ou professos de 
qualquer igreja local Metodista Unida são membros da con-
exão universal Metodista Unida e membros da igreja univer-
sal.

¶ 207.1-4=215.1-4

¶ 208. Convénio baptismal—1. Cristo constitui a igre-
ja como seu corpo pelo poder do Espírito Santo (1 Coríntios 
12:13, 27) A igreja chama a si novos membros procurando 
permanecer fiel ao seu comissionamento de proclamar e 
exemplificar o evangelho. O baptismo é o sacramento de 
iniciação e incorporação no corpo de Cristo. Após o bap-
tismo, a igreja dá os ensinamentos que possibilitam um 
processo abrangente e para toda a vida de crescimento em 
graça.

Tornar-se um membro professo requer a resposta de fé 
da pessoa baptizada visível num serviço de profissão de fé 
Cristã e confirmação usando os votos do convénio baptis-
mal. No caso de pessoas cujas incapacidades os impedem 
de recitar os votos, os seus tutores legais, eles próprios 
membros em total relação de convénio com Deus e com 
a Igreja, a comunidade de fé, podem recitar os respectivos 
votos em seu nome.

a) As crianças baptizadas devem ser instruídas e ensina-
das no significado da fé, dos direitos e das responsabilidades 
do seu baptismo, bem como na formação espiritual e moral. 
Usando os serviços do convénio baptismal, os jovens profes-
sarão a sua fé, assumirão o compromisso  de uma vida de 
discipulado e serão confirmados. A confirmação é não só um 
acto humano de compromisso, como também uma acção gra-
ciosa do Espírito Santo de fortalecimento e capacitação do 
discipulado.

b) Jovens e adultos que não foram baptizados e que 
estão em busca de ser salvos dos seus pecados e professar 
Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador são os candida-
tos próprios para o baptismo na Igreja Metodista Unida. É 
dever da congregação, conduzida pelo pastor, instruí-los 
no significado do baptismo, no significado da fé Cristã e 
na história, organização e ensinamentos da Igreja Metodis-
ta Unida. Após conclusão do período de ensinamento e in-
strução, o promotor e o pastor levarão os candidatos diante 

da congregação e administrarão os serviços do convénio 
baptismal, no qual as pessoas são baptizadas, confirmadas 
e recebidas na Igreja.

2.  a) A formação no convénio baptismal e no chama-
mento para o ministério na vida diária é um processo para 
toda a vida e é realizado através de todas as actividades com 
valor educacional. O pastor dá liderança específica que prepa-
ra os jovens para a sua profissão de fé e para o seu compro-
misso para o discipulado e para a acção do Espírito Santo, 
confirmando-os na sua fé e na sua capacitação do discipulado. 
Esta preparação foca a atenção no significado do discipulado 
e na necessidade de os membros estarem em missão em todas 
as relações da vida.

b) Há muitas ocasiões, à medida que as pessoas amadu-
recem na sua fé, em que a acção de confirmadora do Espírito 
Santo pode ser celebrada, como a reafirmação do convénio 
baptismal ou outros cultos relacionados com passagens da 
vida. Ao contrário do baptismo, que é um convénio único e 
só pode ser reafirmado e não repetido, a confirmação é uma 
acção dinâmica do Espírito Santo que pode ser repetida.

3.  Preparação para a experiência da profissão de fé e 
da confirmação será concedida a todas as pessoas, incluindo 
adultos. 

¶ 208.1=216.1+214; 208.2-3=216.2-3

¶ 209. Votos de membros professos—Quando as pessoas 
se reúnem como membros professos a uma igreja local Meto-
dista Unida local, professam a sua fé em Deus, no Pai To-
do-Poderoso, Criador do céu e da terra; em Jesus Cristo seu 
único Filho, e no Espírito Santo. Dão assim a conhecer o seu 
desejo de viver as suas vidas diariamente como discípulos de 
Jesus Cristo. Fazem um pacto com Deus e com os membros 
da igreja local para manter os votos que são parte da ordem de 
confirmação e recepção na Igreja:

1. Renunciar às forças espirituais da maldade, rejeitar os 
poderes do mal do mundo e arrepender-se dos seus pecados;

2. Aceitar a liberdade e o poder que Deus lhes dá para 
resistirem ao mal, à injustiça e à opressão;

3. Confessar Jesus Cristo como Salvador, porem toda 
a sua confiança na Sua graça e prometer servi-Lo como seu 
Senhor;

4. Permanecer como membros fiéis da santa igreja de 
Cristo e servir como representantes de Cristo no mundo;

5. Serem leais a Cristo através da Igreja Metodista Unida 
e fazer tudo o que estiver ao seu alcance para fortalecer os 
seus ministérios;

6. Participar fielmente nos seus ministérios com as suas 
orações, a sua presença, as suas ofertas, o seu serviço e o seu 
testemunho;

7. Receber e professar a fé Cristã com contida nas Escrit-
uras do Antigo e do Novo Testamentos.

¶ 209.1-7=217.1-7
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¶ 210. Crescimento no discipulado fiel—A afiliação 
fiel na igreja local é essencial para o crescimento pessoal 
e para desenvolver um compromisso mais profundo com a 
vontade e a graça de Deus. À medida que os membros evol-
uem nos encontros de oração privados e públicos, no culto 
de adoração, nos sacramentos, no estudo, na acção cristã, na 
dádiva sistemática e na sagrada disciplina, crescem no seu 
apreço por Cristo, na compreensão de Deus no trabalho ao 
longo da história e na ordem natural, e ainda no entendimento 
de si mesmos.

¶ 210=218

¶ 211. Responsabilidade mútua—O discipulado fiel in-
clui a obrigação de participar na vida corporativa da congre-
gação com os restantes membros do corpo de Cristo.  Um 
membro está obrigado em pacto sagrado a partilhar os far-
dos, compartilhar os riscos e celebrar as alegrias dos outros 
membros. Um Cristão é chamado a falar a verdade no amor, 
sempre pronto a enfrentar o conflito no espírito do perdão e 
da reconciliação.

¶ 211=219

¶ 212. O chamamento para ministério de todos os bap-
tizados—Todos os membros da igreja universal de Cristo são 
chamados a tomar parte no ministério a que está comissionada 
toda a igreja de Jesus Cristo. Por isso, cada membro da Igreja 
Metodista Unida deve ser um servo de Cristo em missão na 
comunidade locais assim como nas espalhadas pelo mundo. 
Este serviço é desempenhado na vida em família, no trabalho 
diário, nas actividades de lazer e sociais, como cidadão re-
sponsável, na mordomia de propriedades e recursos acumu-
lados, nos assuntos da vida corporativa e em todas as atitudes 
para com os outros.  Os membros devem empenhar-se em 
convénio disciplinado, ou reuniões de classe para implemen-
tar o seu envolvimento missionário e testemunhar para Cristo, 
servir como um exemplo vivo na sociedade combatendo as 
injustiças e o sofrimento no mundo e tomando medidas que 
ajudem a exemplificar a esperança e promessa de Cristo.

¶ 212=220

¶ 213. Responsabilização—1. Todos os membros de-
verão assumir a responsabilidade da lealdade para com o seu 
compromisso do baptismo. 

2. Se um membro baptizado negligenciar a lealdade e 
a disciplina em termos do pacto baptismal, devem ser feitos 
todos os esforços no sentido de incentivar esse membro a re-
gressar e de conduzi-lo a assumir os votos de membro pro-
fesso.

3. Se um membro professo for acusado de violar o 
pacto e não cumprir os votos de confirmação, é então da 
responsabilidade da igreja local trabalhar com a ajuda do 
seu pastor e das suas unidades, ministrar a esse membro em 
conformidade com as disposições do ¶ 220 num esforço de 

permitir a esse membro que cumpra fielmente os votos e o 
pacto de membro.

¶ 213.1-3=221.1-3

¶ 214. Transferência para outras denominações—
Um membro com boa reputação em qualquer denominação 
Cristã, que tenha sido baptizado e que deseje unir-se à Igre-
ja Metodista Unida, será recebido como membro baptizado 
ou como membro professo. Esse pessoa deve ser recebida 
como membro baptizado com um certificado de transferên-
cia do seu respectivo formador ou uma certificação do bap-
tismo cristão, e como membro professo após tomar os votos 
declarando a fé cristã através dos cultos apropriados do pacto 
baptismal no nosso ritual. No baptismo a água é vertida em 
nome do Deus Triuno por uma pessoa autorizada. O pastor 
relatará à igreja emissora da data da recepção desse membro. 
Recomenda-se que todas essas pessoas recebam instrução na 
fé, no ministério e na política da Igreja. As pessoas recebidas 
das igrejas que não emitem certificados de transferência nem 
cartas de recomendação serão indicadas como “Recebidas de 
outras denominações”.

¶ 214=225

¶ 215. Membro afiliado e membro associado—1. Um 
membro professo da Igreja Metodista Unida, de uma igreja 
Metodista ou unida de afiliação autónoma, ou de uma igreja 
metodista que tenha um acordo de concordata com a Igre-
ja Metodista Unida, que residir durante um período extenso 
numa cidade ou numa comunidade mais afastada da igreja de 
origem do membro, poderá, a pedido, ser inscrito como mem-
bro membro afiliado de uma Igreja Metodista Unida situada 
nas proximidades da residência temporária. O pastor da sua 
igreja de origem será notificado sobre a situação de membro 
afiliado. Essa afiliação dá à pessoa o direito comunhão nessa 
igreja, direito aos seus cuidados pastorais e à participação nas 
suas actividades, incluindo o desempenho de cargos; excepto 
no que respeita a votar numa entidade Metodista Unida que 
não seja a sua igreja local. No entanto, essa pessoa é contada 
e reportada como um membro professo apenas da igreja de 
origem. 

2. Um membro de outra denominação pode tornar-se um 
membro associado nas mesmas condições, mas não se pode 
tornar membro votante do conselho da igreja. 

3. A relação de afiliado ou de associado pode ser termina-
da a critério da Igreja Metodista Unida na qual a qualidade de 
membro afiliado ou associado é mantida sempre que o mem-
bro afiliado ou membro associado se mudar da proximidade 
da Igreja Metodista Unida onde qualidade de membro afilia-
do ou associado é mantida.

¶ 215.1-3=227
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¶ 216. Registos de membros—cada igreja local deve 
manter escrupulosos registos de: 

1. Registos de membros de todos os membros baptizados 
e membros professos, incluindo:

a) o nome da pessoa, data de nascimento, endereço, nat-
uralidade, data de baptismo, pastor oficiante e testemunhas 
(padrinhos);

b) data de confirmação/profissão de fé, pastor oficiante e 
testemunhas (padrinhos);

c) se transferido de outra igreja, data da recepção, igreja 
que envia e pastor que recebe;

d) se transferido para outra igreja, data da transferência, 
igreja que recebe e endereço da igreja que recebe;

e) data da retirada ou desistência e motivo;
f) data da recuperação do estado de membro professo e 

pastor oficiante;
g) data de falecimento, data e local do funeral/ofício 

fúnebre, local de enterro e pastor oficiante.  
2. Rol dos membros contendo todos os nomes e en-

dereços das pessoas que não são membros da igreja em 
questão, incluindo crianças, jovens e adultos não baptizados, 
cujos nomes não constam do registo de membros, e outros 
não membros sobre quem a igreja local tem responsabilidade 
pastoral.

3. Rol de membros afiliados.
4. Rol de membros associados:
5. No caso de uma igreja de união ou federada com out-

ra denominação, a entidade governante dessa igreja pode re-
portar uma quota igual do total de membros a cada tribunal 
eclesiástico, e esse número de membros será publicado nas 
actas de cada igreja, com uma nota indicando que o relatório 
é de uma igreja de união ou federada, e com uma indicação do 
número total de membros.

¶ 216.1=230.1; 216.2-5=230.3-6

¶ 217. Relatório Estatístico Anual e Auditoria—O pas-
tor comunicará anualmente à Conferência do Cargo os nomes 
das pessoas recebidas como membros da igreja ou igrejas do 
cargo pastoral e os nomes das pessoas retiradas desde a última 
Conferência do Cargo, indicando como cada uma foi recebi-
da ou retirada.  O conselho da igreja nomeará uma comissão 
para auditar os registos de membros, enviando anualmente o 
relatório à Conferência do Cargo. Nas conferências centrais, 
os registos de membros em cada igreja local estarão con-
forme um formato comum elaborado pelo Conselho Geral de 
Finanças e Administração (CGFA), em cooperação com as 
conferências centrais.

¶ 217=231+233

Secção III. O cuidado dos Membros 
Secção III= nova Secção
¶ 218. O cuidado das crianças e dos jovens—1. Porque 

o amor redentor de Deus revelado em Jesus Cristo se estende 
a todas as pessoas e porque Jesus explicitamente incluiu as 
crianças no seu reino, é da responsabilidade do pastor de cada 
cargo aconselhar os pais ou tutores cristãos no significado do 
baptismo para crianças e jovens de todas as idades e o signifi-
cado dos votos para si e para a congregação. Isso inclui uma 
participação activa na vida de fé na congregação para prepa-
rar todos para serem membros durante toda a vida na Igreja 
de Cristo. Pelo menos um progenitor ou um tutor deverá ser 
membro de uma igreja Cristã; ou promotor(es) ou padrinho(s) 
que sejam membros a renovar os seus votos baptismais. To-
dos os membros da congregação apoiarão, do mesmo modo, e 
incentivarão o ensino de todas as crianças e jovens.

2. O pastor da igreja, na altura de administrar o sacra-
mento do baptismo, fornecerá aos progenitores, tutores, pro-
motores ou padrinhos da criança que é baptizada o certificado 
de baptismo, o qual indicará claramente que a criança é agora 
um membro baptizado na Igreja Metodista Unida. Deverão 
ser efectuados os registos apropriados do sacramento do bap-
tismo e arquivados na igreja local ou outro local adequado.

3. O registo de membro deve ser revisto regularmente, a 
fim de identificar aqueles que não se tornaram membros pro-
fessos, de modo a ensiná-los para uma profissão de fé. 

¶ 218.1=226.1; 218.2=226.2a+b; 218.3=226.3

¶ 219.  O cuidado dos membros—1. A igreja local procu-
rará inscrever cada membro em actividades para o crescimen-
to espiritual e na participação nos cultos e ministérios da Ig-
reja e suas organizações. É dever do pastor e dos membros 
do conselho da igreja mediante visitas regulares, a prestação 
de cuidados e orientação espiritual para providenciar as ac-
tividades e as oportunidades necessárias para o crescimento 
espiritual através da adoração individual e em família e do 
estudo individual e em família para ligar a fé e a vida diária, e 
continuamente ajudar os membros a guardarem os seus votos 
a fim de apoiar a Igreja através da sua presença, orações, dádi-
vas, serviço e testemunho. A Igreja tem uma obrigação moral 
e espiritual de ensinar os seus membros que habitualmente 
não participam e se mostram indiferentes e conduzi-los a uma 
relação mais activa com a igreja.

2. O pastor, em cooperação com o conselho da igreja 
pode dispor os membros em grupos—com um líder para cada 
grupo—criado para envolver os membros da Igreja no seu 
ministério para a comunidade. Esses grupos podem ser es-
pecialmente úteis no alcance evangélico, ao contactar novos 
membros e pessoas ainda não alcançadas, visitando, mobili-
zando novos vizinhos para reuniões sociais na comunidade, 
respondendo a crises pessoais e familiares, realizando sessões 
de oração em casa, distribuindo literatura Cristã, e usando 
outros meios. 
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¶ 219.1=228.1; 219.2=228.2a

¶ 220.  Análise em caso de negligência—Apesar de a 
responsabilidade e a iniciativa iniciais de cumprir de forma 
fiel os votos do pacto baptismal que solenemente assumiram 
assentarem em cada membro professo, se o membro porven-
tura negligenciar tal responsabilidade, deverão ser seguidos 
os seguintes procedimentos: 

1. Os registos de membros são analisados quanto à par-
ticipação activa de todos os membros professos residindo na 
comunidade. Os membros inactivos serão solicitados a fazer 
uma de quatro coisas:

a) reafirmar os votos baptismais e voltar a viver na co-
munidade do pacto baptismal na igreja onde o nome do mem-
bro estiver registado, 

b) solicitar a transferência para outra Igreja Metodista 
Unida onde o membro voltará a viver na comunidade do pac-
to baptismal, 

c) tratar da transferência para uma determinada igreja de 
outra denominação, ou

d) solicitar remoção do seu nome.
2. Se um membro professo, cujo endereço é desconhe-

cido, residir fora da comunidade e não participar na oração 
ou nas actividades da igreja, as instruções para encorajar uma 
transferência do membro serão seguidas ou esse membro 
poderá solicitar, por escrito, que o seu nome seja retirado da 
lista de membros professos.

3. Se o endereço de um membro professo já não for do 
conhecimento do pastor, serão envidados todos os esforços 
possíveis a fim de o localizar. Se o membro puder ser local-
izado, seguir-se-ão as instruções do §1 ou §2.

4. Se as instruções dos §1, §2 ou §3 acima referidas ti-
verem sido seguidas durante um período de dois anos sem 
sucesso, o nome do membro pode ser retirado como mem-
bro professo por meio de voto da Conferência do Cargo sob 
recomendação do pastor. No registo de membros depois do 
nome será introduzido o seguinte: “Retirado por acção da 
Conferência do Cargo”; e se a acção tiver por base o §3 aci-
ma referido, acrescentar-se-á: “Motivo: Endereço desconhe-
cido.” O registo será retido a fim de que, após reafirmação 
do convénio baptismal, a pessoa possa voltar a ser membro. 
Em caso de ser solicitada uma transferência de membro, o 
pastor pode, após consulta com a pessoa, emitir o certificado 
de transferência. 

¶ 220.1-4=228.2b(1)-(4)

¶ 221. Transferência para outras Igrejas Metodistas 
Unidas—Quando um pastor receber um pedido de transferên-
cia de membro de um membro ou do pastor de outra Igreja 
Metodista Unida ou de um superintendente distrital, esse pas-
tor enviará o certificado correcto directamente ao pastor para 
o qual o membro se está a transferir, ou, se não houver pastor, 

para o superintendente distrital. Quando receber esse certifi-
cado de transferência, o pastor ou o superintendente distrital 
incluirá na lista o nome da pessoa assim sendo transferida de-
pois da recepção pública num culto regular de adoração, ou se 
as condições o exigirem, comunicação pública em tal culto. O 
pastor da igreja que emite o certificado será então notificado, 
após o que esse pastor retirará o membro da lista.

¶ 221=239

¶ 222. Transferência para outras denominações—Um 
pastor, ao receber o pedido de um membro para ser trans-
ferido para uma igreja de outra denominação, ou ao receber 
esse pedido de um pastor ou funcionário devidamente autor-
izado de outra denominação, emitirá (com a autorização do 
membro) um certificado de transferência e, depois de receber 
a confirmação da recepção do membro numa outra congre-
gação, registará devidamente a transferência dessa pessoa no 
registo de membros da igreja local.  

¶ 222=240

 ¶ 223. Desistência sem aviso prévio—Se um pastor for 
informado de que um membro, sem aviso prévio, se uniu a 
uma igreja de outra denominação, o pastor investigará com 
diligência e, se o relatório for confirmado, introduzirá “Reti-
rado” junto do nome da pessoa na lista de membros e relatará 
isso na próxima Conferência do Cargo.

¶ 223=241

¶ 224. Restauração da qualidade de membro profes-
so—1. Uma pessoa a quem tenha sido retirado a qualidade 
de membro professo devido a desistência, ou por acção da 
Conferência do Cargo, ou decisão judicial, pode solicitar 
a sua restauração à qualidade de membro na igreja local.

2. Uma pessoa cujo estado de membro tenha sido reg-
istado como tendo desistido, por qualquer razão voluntária, 
poderá ter a sua qualidade de membro professo restaurada por 
reafirmação dos votos baptismais e tornar-se membro profes-
so.

3.  Uma pessoa que tenha desistido sob alegadas 
acusações ou tenha sido retirada por decisão judicial pode 
solicitar o regresso à igreja. Após provas de uma nova vida, 
aprovação da Conferência do Cargo e reafirmação dos votos 
baptismais, a qualidade de membro professo da pessoa pode 
ser restaurada.

¶ 224.1+2=242.1+2; 224.3=242.5

Secção IV. Organização da igreja local 
Secção IV = Secção VI (em parte) 
¶ 225. Tarefas principais—A igreja local é organi-

zada de modo a poder exercer a sua tarefa principal e a 
missão no contexto da sua própria comunidade—alca-
nçando e recebendo com alegria todos os que responder-
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em; incentivando as pessoas na sua relação com Deus e 
convidando-as ao compromisso com o amor de Deus em 
Jesus Cristo; dando-lhes oportunidades de se tentarem 
fortalecer e crescer na formação espiritual; e apoiá-las 
a viver com afectuosa e justamente no poder do Espírito 
Santo como discípulos fiéis.  

Ao executar esta tarefa principal, a igreja local estará 
organizada de forma a assumir estas responsabilidades bási-
cas: 

a) planear e implementar um programa de ensino, al- 
cance e testemunho para pessoas e famílias dentro e fora da 
congregação; 

b) oferecer verdadeira liderança pastoral e leiga; 
c) prover para o sustento financeiro, instalações físicas e 

obrigações jurídicas da igreja; 
d) utilizar as relações e os recursos adequados da con-

ferência distrital e anual; 
e) proporcionar a criação, manutenção e disposição cer-

tas de material de registo documental da igreja local; e 
f) procurar a inclusão em todos os aspectos da sua 

vida.
¶ 225=243

¶ 226. Organização—O plano organizacional de base 
para a igreja local incluirá a disposição das seguintes uni-
dades: uma Conferência do Cargo, um conselho de igreja, 
uma comissão de nomeações e desenvolvimento de lider-
anças, uma comissão de relações pastor-paróquia, uma 
comissão de análise financeira, uma junta de curadores e 
outros líderes eleitos, comissões, conselhos, comissões e 
grupos de trabalho conforme a Conferência do Cargo pos-
sa decidir. Cada igreja local desenvolverá um plano para 
organizar as suas responsabilidades administrativas e pro-
gramáticas. 

1.  O conselho de igreja e todas as restantes estruturas 
administrativas e programáticas da igreja local reportarão à 
Conferência do Cargo. O conselho da igreja funcionará como 
entidade executiva da Conferência do Cargo.

2.  Sempre que as circunstâncias o exijam, a Conferência 
do Cargo pode, consultando e obtendo a aprovação do super-
intendente distrital, modificar os planos organizacionais adi-
ante estipulados, desde que sejam observadas as disposições 
do ¶ 225.

3.  Os membros do conselho de igreja ou estrutura alter-
nativa serão pessoas de genuíno carácter Cristão que amem 
a igreja, sejam moralmente disciplinados, estejam empen-
hados no mandato de inclusão na vida da igreja, sejam leais 
às normas éticas da Igreja Metodista Unida impostas pelos 
Princípios Sociais, e sejam competentes para administrar 
os seus assuntos. Incluirá membros jovens e adultos jo- 
vens escolhidos de acordo com as mesmas normas que para 
adultos. Todas as pessoas com direito a voto serão membros 

da igreja local, excepto quando a legislação da conferência 
central dispuser de outro modo. O pastor será o funcionário 
administrativo e, como tal, será um membro ‘ex officio’ de 
todas as conferências, juntas, conselhos, comissões, comi-
tés, e grupos de trabalho, a menos que a Disciplina o preveja 
de outro modo.

4. As conferências centrais podem estabelecer dis-
posições para grupos de ministério, unidades ou trabalho in-
stitucional ao nível da igreja local, conforme melhor sirva a 
missão da igreja ou delegar essa autoridade às suas respectiv-
as conferências anuais. 

Tais disposições podem incluir o processo de organi-
zação de uma nova igreja ou um novo cargo, desde que a 
organização de uma nova igreja local dentro do cargo fique 
sujeita, pelo menos, ao acordo do superintendente e dessa 
conferência de cargo, e que essa organização de um novo 
cargo fique sujeita pelo menos ao acordo do gabinete da 
conferência anual.

¶ 226.Intro+1=244Intro+1; 226.2=247.2; 226.3=244.3; 
226.4=255+259

Secção V. A Conferência do Cargo 
Secção V = Secção VI (em parte)
¶ 227.  Disposições gerais—1. No âmbito do cargo pas-

toral a unidade de base no sistema conexial da Igreja Meto-
dista Unida é a Conferência do Cargo. A Conferência do Car-
go será, pois, organizada pela igreja ou igrejas em todos os 
cargos pastorais conforme estipulado na constituição (¶ 43). 
Reunirá pelo menos anualmente.

2. A afiliação da Conferência de Cargo será composta por 
todos os membros do conselho de igreja ou outra entidade, 
juntamente com membros do clero ordenados e reformados 
que elegem ter a sua afiliação nessa Conferência de Cargo e 
quaisquer outras a serem criadas na Disciplina, e outras pes-
soas conforme sejam eleitas pela Conferência de Cargo. Se 
no cargo pastoral estiver mais do que uma igreja, todos os 
membros de cada conselho de igreja serão membros da Con-
ferência do Cargo.

3. O superintendente distrital marcará a hora das reuniões 
da Conferência do Cargo. A Conferência do Cargo decidirá o 
local da reunião.

4. O superintendente distrital presidirá às reuniões da 
Conferência do Cargo ou poderá nomear um presbítero para 
a função.

5. os membros presentes e com direito a voto numa  
assembleia devidamente comunicada constituirão  
quórum.

6. As sessões especiais poderão ser convocadas pelo su-
perintendente distrital após consulta com o pastor do cargo. 
O objectivo dessa sessão especial estará indicada na con-
vocatória e apenas será transacionado esse negócio desde 
que esteja em harmonia com os objectivos da convocatória. 
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Qualquer sessão especial da Conferência do Cargo pode ser 
convocada como conferência de igreja (¶ 229).

7. A comunicação da hora e do local de uma sessão reg-
ular ou especial da Conferência do Cargo deve ser feita com, 
pelo menos, dez dias de antecedência.

8. Uma Conferência do Cargo conjunta para dois ou mais 
cargos pastorais pode realizar-se à mesma hora e local, se o 
superintendente distrital assim o determinar.

¶ 227.1+2=246.1+2; 227.3-7=246.4-8; 227.8=246.10

¶ 228.  Poderes e deveres—1. A Conferência do Cargo 
será o elo de ligação entre a igreja local e a Igreja geral e será 
supervisionada pelo conselho de igreja.

2. As principais responsabilidades da Conferência do 
Cargo na assembleia anual serão de analisar e avaliar a missão 
total e o ministério da igreja (¶¶ 120-124), receber relatórios 
e adoptar objectivos e metas recomendadas pelo conselho de 
igreja que estejam a par dos objectivos da Igreja Metodista 
Unida. A Conferência do Cargo recebe o relatório do pastor 
responsável.

3. O secretariado da Conferência do Cargo fará o regis-
to exacto de criterioso das actas e, juntamente com o oficial 
presidente, assinarão as actas. Uma cópia das actas será en- 
tregue ao superintendente distrital e uma cópia definitiva será 
arquivada nos arquivos da igreja.

4. A Conferência do Cargo analisará e recomendará à 
Junta do Ministério Ordenado, em fiel cumprimento das dis-
posições do ¶ 308.1, candidatos para o ministério licenciado 
ou ordenado.

5. A Conferência do Cargo analisará e recomendará, em 
fiel cumprimento das disposições do ¶ 310, a renovação dos 
candidatos para o ministério ordenado.

6. A Conferência do Cargo investigará anualmente as 
dons, trabalhos e utilidade das pessoas em Ministérios es-
pecíficos de Servidores Leigos (¶  236) e recomendará pes-
soas que tenham cumprido as normas estipuladas para tais 
ministérios.

7. A Conferência do Cargo é responsável pelo cumpri-
mento da contribuição segundo as regras definidas pela con-
ferência conferência anual e pela igreja geral. O pagamento 
dessas contribuições pelas igrejas locais é a primeira respon- 
sabilidade benevolente da igreja.

8. A Conferência do Cargo receberá e tomará acção sobre 
o relatório anual do pastor referente aos membros.

9. Nessas circunstâncias, quando há duas ou mais igre-
jas locais num cargo pastoral, a Conferência do Cargo pode 
providenciar um conselho de igreja local ou de cargo, um 
tesoureiro para o cargo ou igreja local e outros obreiros, 
comissões, comités e grupos de trabalho conforme se achar 
necessário para executar o trabalho do cargo.

10. A Conferência do Cargo promoverá a divulgação e 
o cumprimento das políticas referentes aos Investimentos 

Socialmente Responsáveis (¶  717), os Princípios Sociais 
(¶¶ 160-166) e O Livro de Resoluções da  Igreja Metodista 
Unida.

11. Se qualquer uma das conferências do cargo iniciar, 
se unir, controlar ou terminar um boicote, devem seguir-se as 
orientações de O Livro de Resoluções. A Conferência Geral 
é a única entidade que pode iniciar, capacitar ou unir-se a um 
boicote em nome da Igreja Metodista Unida.

12. A Conferência do Cargo terá outros deveres e re-
sponsabilidades conforme a Conferência Geral, a conferên-
cia central ou a conferência anual possam deliberar atribu- 
ir-lhe.

¶ 228.1=247.1; 228.2-3=247.3-4; 228.4-5=247.8-9; 
228.6=247.11; 228.7-8=247.14-15; 228.9=247.17; 228.10-
11=247.20-21; 228.12=247.23

¶ 229. A Conferência de Igreja—A fim de obter uma 
maior participação dos membros da igreja, a Conferência do 
Cargo pode ser convocada como uma conferência de igreja, 
estendendo o direito de voto a todos os membros professos 
da igreja local presentes nessas assembleias, sujeito à autor-
ização do superintendente distrital.

¶ 229=248

¶ 230. Eleições—A Conferência do Cargo ou a con-
ferência de igreja autorizada pelo superintendente distrital 
elegerá, após recomendação da comissão de nomeações e 
desenvolvimento de lideranças, ou por nomeação em plenária, 
pelo menos os seguintes:

1. O conselho da igreja e respectivo presidente (ver 
¶ 233).

O presidente do conselho da igreja terá o direito a par-
ticipar nas assembleias de todas as juntas e comités da igreja 
a menos que especificamente limitado pelo Livro de Disci-
plina. 

2. A comissão de nomeações e do desenvolvimento da 
liderança, presidido pelo pastor titular. Entre os seus mem-
bros estará o pastor, o guia leigo e um membro leigo da con-
ferência anual e representação de cada igreja local. 

Ao longo do ano o comité identificará, desenvolverá, dis-
tribuirá, avaliará e controlará a liderança Cristã para a congre-
gação local. Recomendará à Conferência de Cargo os nomes 
dos oficiais e líderes a serem eleitos.

3. A comissão de relações pastor-igreja e respectivo pres-
idente. O comité deve ser composto, no mínimo, por cinco e 
nunca mais de nove membros professos da igreja local, inclu-
indo o guia leigo, um membro leigo da conferência anual e 
representação de cada igreja local. 

Apoiará o pastor e o pessoal da igreja local na avaliação 
dos seus dons, mantendo a saúde holisticamente, definindo 
prioridades de liderança e serviço e fazendo avaliação, pelo 
menos, anualmente, além de elaborar descrições das tarefas 
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onde necessário. Decidirá acerca de pessoas para o ministério 
ordenado e fará recomendações à Conferência de Cargo para 
candidaturas. 

O pastor estará presente em todas as reuniões da 
comissão, excepto quando ele ou ela pedir voluntaria-
mente dispensa. A comissão será convocada a reunir sem o 
pastor e/ou o pessoal em consideração, apenas na presença 
do superintendente distrital, o qual notificará o pastor e/
ou opessoal em questão antes da reunião e consultará com 
eles imediatamente a após a mesma. A comissão reunirá 
em sessão à porta fechada e a informação aí trocada será 
confidencial. A sua relação com o superintendente distri-
tal e o bispo será meramente consultiva.

4. A comissão de finanças e respectivo presidente. Entre 
os seus membros estará o pastor, o guia leigo e um membro 
leigo da conferência anual.

Administrará os recursos financeiros, apresentará um 
orçamento ao conselho da igreja e tomará disposições para a 
realização de uma auditoria anual.

5. A Junta de Curadores, conforme referido no capítulo 
seis em Propriedade da Igreja, excepto se de outro modo for 
exigido pela lei estatal.

6. O guia leigo do cargo, que será membro professo da 
igreja local. O guia leigo funcionará como representante lei-
go principal do laicado nessa igreja local e terá as seguintes 
responsabilidades:

a) consciencializar o papel do laicado tanto dentro da 
congregação como nos seus ministérios em casa, no local 
de trabalho, na comunidade e no mundo, encontrando for-
mas dentro da comunidade de fé que reconheçam todos estes 
ministérios;

b) reunir-se regularmente com o pastor para discutir o 
estado da igreja e as necessidades do ministério;

c) o guia leigo também pode ser eleito como membro lei-
go da conferência anual.

7. O ou os membros leigos da conferência anual e os 
suplentes que deverão ser membros professos da igreja local. 
Os membros leigos da conferência anual e os suplentes ser-
virão, juntamente com o pastor, como intérpretes das acções e 
dos programas da conferência anual e da igreja geral. 

Se o membro leigo do cargo da conferência anual deix-
ar de ser membro do cargo ou se, por qualquer razão, não 
executar devidamente as suas tarefas, será nomeado em sua 
substituição um outro membro na ordem da eleição.

8. Para garantir a prestação de contas das ofertas e 
outras receitas de fundos, serão eleitos um secretário fi-
nanceiro e um tesoureiro, ou então funcionários pagos da 
igreja local. O secretário financeiro registará e depositará 
os fundos doados, assim como outros activos financeiros 
da congregação segundo instruções do conselho de igreja. 
O tesoureiro distribui os fundos por despesas autorizadas, 
segundo instruções do conselho de igreja. Por conseguinte, 
não haverá uma pessoa que seja a única responsável pela 

supervisão nem das receitas nem das despesas das contas da 
igreja local. 

9. O secretário de actas.
10. Outros membros da Conferência de Cargo (ver 

¶ 227.2).
11. Recomenda-se que a Conferência de Cargo eleja um 

historiador da igreja a fim de preservar a história de cada ig-
reja local. 

12. Todos os escritórios da igreja local e todos os líde-
res das organizações dentro da igreja local podem ser par-
tilhados entre duas pessoas, com as seguintes excepções: 
curadores, membros da Junta de Curadores, tesoureiro, 
membro leigo da conferência anual, membro e presidente 
da comissão de relações pastor-igreja. Sempre que duas 
pessoas exerçam funções conjuntas que impliquem ser 
membros do conselho de igreja, ambos podem ser mem-
bros desse conselho.

13. O termo dos mandatos será conforme disposto na 
conferência anual. Recomenda-se que ninguém sirva mais de 
três mandatos consecutivos no mesmo cargo.

¶ 230Intro+1=249Intro+1+251.3; 230.2=249.2+258.1; 
230.3= 249.3+258.2; 230.4=249.4+258.4; 
230.5=249.4+258.3; 230.6=251.1; 230.7=249.5+251.2; 
230.8=249.4+258.4 ; 230.9=249.6; 230.10 (novo); 
230.11=247.5; 230.12=249.8; 230.13=247.7

¶ 231. Retirada de obreiros e preenchimento de vagas—
Se um líder ou obreiro que tenha sido eleito pela Conferência 
de Cargo não puder ou desejar executar as funções razoavel-
mente esperadas desse cargo, o superintendente distrital pode 
convocar uma sessão especial da Conferência de Cargo. O 
propósito de tal sessão especial será: “Considerações para 
a retirada de pessoa(s) do cargo e eleição de pessoa(s) para 
preencher a(s) vaga(s).”

¶ 231=250

¶ 232. A Conferência de Cargo pode organizar 
ministérios de acordo com as necessidades missionárias e 
potenciais. Pode eleger um coordenador ou presidente do 
grupo de ministérios para uma ou todas as suas áreas de 
ministério.

¶ 232=253+254

Secção VI. O conselho da igreja 
Secção VI = Secção VI (em parte)
¶ 233. 1. Objectivo—O conselho da igreja fornecerá o 

planeamento e implementará um programa de ensino, divul-
gação, testemunho e recursos na igreja local. Providenciará 
também a administração da sua organização e vida temporal. 
Conceberá, planeará, implementará e avaliará anualmente a 
missão e o ministério da igreja. 
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2. Missão e ministério—Ensinar, divulgar e testemunhar 
ministérios e respectivas responsabilidades incluem:

a) O ensino dos ministérios inclui: educação, adoração, 
formação Cristã, cuidado dos membros, pequenos grupos e 
mordomia. 

b) A divulgação dos ministérios inclui: ministérios da 
comunidade locais e mais abrangentes de compaixão, justiça 
e consultoria.

c) O testemunho dos ministérios inclui: desenvolvimen-
to e reforço dos esforços evangélicos de partilha de histórias 
pessoais e congregacionais de experiência Cristã, fé e culto; 
e comunicações.

3. Assembleias—O conselho reunirá em assembleia pelo 
menos trimestralmente. O presidente ou o pastor pode convo-
car reuniões especiais.

4. Responsabilidades—Será responsabilidade do con-
selho de igreja:

a) considerar o propósito missionário da igreja; incen-
tivar, planear e definir as metas da igreja local; determinar 
as actividades e as tarefas; receber relatórios e avaliar o 
ministério;

b) analisar os membros da igreja local;
c) preencher as vagas temporárias que ocorram entre 

membros leigos da igreja entre sessões da Conferência do 
Cargo anual;

d) definir o orçamento com a recomendação do comissão 
de finanças e assegurar a provisão conveniente das necessi-
dades financeiras da igreja;

e) se o salário e outras remunerações do(s) pastor(es) e 
membros do pessoal não forem definidos pela conferência 
anual, o conselho de igreja recomendá-lo-á à Conferência do 
Cargo depois de ter recebido recomendações da comissão de 
relações pastor-igreja (relações pessoal-igreja);

5. Membros—A Conferência do Cargo determinará a di-
mensão do conselho de igreja. Os membros incluirão, mas 
não se limitarão, aos seguintes:

a) o presidente do conselho de igreja;
b) o guia leigo;
c) um membro leigo da conferência anual; 
d) o(s) pastor(es).
e) o secretário da Conferência do Cargo;
f) outros membros que sejam nomeados pela Conferência 

do Cargo.

6. Quórum—os membros presentes e com direito a 
voto numa reunião devidamente comunicada constituirão o 
quórum.

7. O conselho de igreja pode nomear outros comités con-
forme ache necessário.

¶ 233.1+2a-c=252.1+2a-c; 233.3=252.3a; 
233.4a=247.3+251.3; 233.4b-e=252.4a-d; 
233.5a-d=252.5a+b+g+l; 233.5e-f=247.4+novo; 
233.6=252.6; 233.7=258.5

Secção VII. Organização de uma nova igreja local e 
transferência de uma igreja local 

Secção VII = Secções VII e VIII
¶ 234. Organização de uma nova igreja local—Cada 

conferência anual especificará os critérios, normas e métodos 
pelos quais uma nova igreja local ou congregação missionária 
pode ser organizada, tendo em consideração a situação con-
textual dessa congregação e o histórico, assim como as fu-
turas necessidades projectadas desse contexto. Todas essas 
igrejas novas organizadas estarão de acordo com as leis locais 
e outras disposições da Disciplina.

¶ 234=259

¶ 235. Transferência de uma igreja local—Uma igreja 
local pode ser transferida de uma conferência anual para outra 
na qual esteja geograficamente localizada por dois terços dos 
votos dos membros professos que estejam presentes e com di-
reito a votar em cada uma das seguintes: (1) a Conferência do 
Cargo, (2) uma reunião congregacional da igreja local afec- 
tada e (3) cada uma das duas conferências anuais envolvidas. 
Após comunicação das maiorias necessária pelo bispo ou bis-
pos em questão, a transferência passará a ser imediatamente 
efectiva. Os votos podem ter origem na igreja local ou numa 
das conferências anuais envolvidas e terão efeito independen-
temente da ordem.

¶ 235=260

Secção VIII. Ministérios dos Servidores Laicos 
Secção VIII = Secção XI
¶ 236. Cada conferência central pode criar categorias 

de ministérios de servidores para leigos que sejam adequa-
das e necessárias para a expansão e actividade da missão e 
ministério dessa conferência. Qualificações educativas, espir-
ituais e psicológicas além de disposições para a certificação 
adequada podem ser definidas pela conferência central.

¶ 236=266
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Secção I. O significado da ordenação e de ser Membro 
da Conferência

¶ 301. 1. O Ministério na Igreja Cristã deriva do 
ministério de Cristo, que convida todas as pessoas a receber 
o dom da salvação de Deus e segui-Lo no amor e no serviço. 
Toda a igreja recebe e aceita este chamamento e todos os 
Cristãos participam neste ministério contínuo (ver parágrafos 
¶¶ 120-140).

2. Dentro da comunidade da igreja, existem pessoas cu-
jos dons, prova da graça de Deus, e promessa de utilidade 
futura, são aprovadas pela comunidade, e para responder à 
chamada de Deus ao oferecerem-se a elas próprias para a lid-
erança como ministros ordenados como ministros apartados, 
ordenados e licenciados.

¶ 301.1+2=301.1+2

¶ 302. Ordenação e ministério apostólico—O padrão 
desta resposta ao chamado é nos fornecido no desenvolvi-
mento da igreja antiga. Os apóstolos lideraram na oração, 
no ensino e na pregação, ordenaram a vida espiritual e 
temporal da comunidade, estabeleceram a liderança para 
o ministério de serviço e disponibilizaram a proclamação 
do evangelho a novas pessoas e em novos lugares. A ig-
reja primitiva, através da imposição das mãos, separou 
pessoas com responsabilidade de pregar, ensinar, admin-
istrar os sacramentos, nutrir, curar, reunir a comunidade 
em adoração, e para enviá-las em testemunho. A igreja 
também separou outras pessoas para cuidarem das neces-
sidades físicas de outras, reflectindo as preocupações das 
pessoas do mundo. No Novo Testamento (Actos 6) assisti-
mos aos apóstolos a identificar e a autorizar pessoas para 
um ministério de serviço. Estas funções, apesar de apar-
tadas, nunca estiveram separadas do ministério de todo o 
povo de Deus. Diz Paulo (Efésios 4:1-12) que diferentes 
dons e ministérios são dados a todas as pessoas.

¶ 302=302

¶ 303. Objectivo da ordenação—1. A ordenação para o 
ministério é um dom de Deus para a igreja. Na ordenação, 
a igreja afirma e continua o ministério apostólico através de 
pessoas empoderadas pelo Espírito Santo. Como tal, aqueles 
que são ordenados assumem o compromisso de viverem con-
scientemente de todo o evangelho e para a proclamação desse 
evangelho para que o fim do mundo possa ser salvo.

2. A ordenação é concretizada na liderança de pessoas de 
Deus através dos ministérios de Serviço, Palavra, Sacramen-
to, Ordem, Compaixão e Justiça. O ministério de serviço da 
Igreja é a representação primária do amor de Deus. Aqueles 
que respondem à chamada de Deus para liderar no serviço, 

palavra, compaixão e justiça, e equipar os outros para este 
ministério através do ensino, proclamação e adoração e que 
auxiliam os presbíteros na administração de sacramentos são 
ordenados diáconos. Aqueles cuja liderança no serviço inclui 
a pregação e o ensino da palavra de Deus, administração dos 
sacramentos, ordenar a Igreja para a sua missão e serviço, 
e administração da disciplina da Igreja são ordenados como 
presbíteros.

3. As pessoas ordenadas exercem o seu ministério em 
aliança com todos os Cristãos, em especial com aqueles a 
quem lideram e servem em ministério. Vivem, por outro 
lado, em convénio de cuidado e responsabilização mútuos 
com todos os que partilham a sua ordenação, em espe-
cial na Igreja Metodista Unida, com os ordenados que são 
membros da mesma conferência anual e parte da mesma 
Ordem. O convénio do ministério ordenado é um com-
promisso para a vida e aqueles que nele entram dedicam 
todas as suas vidas à disciplina pessoal e espiritual que a 
missão exige.

4. A eficácia da Igreja em missão depende destes 
compromissos de aliança para com o ministério de todos 
os Cristãos e o ministério ordenado da Igreja. Através da 
ordenação e através de outros ofícios de liderança pasto-
ral, a Igreja garante a continuação do ministério de Cris-
to, que foi comissionado à igreja como um todo. Sem a 
utilização criativa dos diversos dons do corpo inteiro de 
Cristo, o ministério da igreja é menos eficaz. Sem uma 
liderança responsável, o enfoque, a direcção e a continui-
dade desse ministério ficarão diminuídos.

5. Conservando e respeitando os ensinamentos Cristãos 
antigos e a nossa tradição wesleyana, afirmamos que a orde-
nação para o ministério, ou ordem equivalente, não é repetível.

¶ 303.1-5=303.1-5

¶ 304. Qualificações para ordenação—1. Aqueles a 
quem a Igreja ordena devem estar conscientes do chamamento 
de Deus para o ministério ordenado, e o seu chamamento será 
reconhecido e autenticado pela Igreja. O chamamento de Deus 
manifesta-se de muitas maneiras e a Igreja não pode estrutu-
rar um teste único de autenticidade. Contudo, a experiência 
da Igreja e as necessidades do seu ministério exigem determi-
nadas qualidades de fé, de vida e de prática de todos quantos 
buscam a ordenação como diáconos e presbíteros. De modo 
a que a Igreja Metodista Unida possa assegurar que aquelas 
pessoas que se apresentam como candidatos para o ministério 
ordenado são verdadeiramente chamados por Deus, a Igreja 
espera que as pessoas que procurem a ordenação:

a) Possuam uma fé pessoal em Cristo e assumam o com-
promisso com Cristo como seu Salvador e Senhor.

Capítulo Dois

O Ministério dos Ordenados
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b) Aprendam e cultivem as disciplinas espirituais e os 
padrões de santidade.

c) Ensinem e adaptem a generosidade Cristã com ênfase 
no dízimo como padrão de oferta a Deus.

d) Confirmem um chamamento de Deus para se darem 
totalmente ao ministério ordenado seguindo o exemplo de Je-
sus de amor e serviço.

e) Comuniquem persuasivamente a fé Cristã, tanto na 
forma oral como escrita.

f) Assumam o compromisso de guiar toda a igreja em 
serviço de amor para a humanidade.

g) Mostrem evidência dos dons de Deus para o ministério 
ordenado, provas da graça de Deus nas suas vidas e a promes-
sa de uma utilidade no futuro na missão da Igreja.

h) Sejam pessoas em quem a comunidade possa genu-
inamente confiar.

i) Aceitem que as Escrituras contêm todas as coisas 
necessárias para a salvação através da fé em Deus e através de 
Jesus Cristo; sejam competentes nas disciplinas das Escritu-
ras, teologia, história da igreja e política da Igreja; possuam 
as competências essenciais à prática do ministério ordenado; 
e atraiam novos discípulos para Jesus Cristo.

j) Assumam a responsabilidade perante a Igreja Meto-
dista Unida, de aceitar as Normas Doutrinárias e aDisciplina 
e a autoridade, aceitem a supervisão dos nomeados para este 
ministério e estejam preparados para viver no convénio de 
seus ministros ordenados. 

2. Para o bem da missão de Jesus Cristo no mundo e do 
melhor testemunho para o evangelho cristão, e tendo em con-
ta a influência de um membro clerical ordenado nas vidas de 
outras pessoas, dentro e fora da Igreja, a Igreja espera que 
aqueles que buscam a ordenação se dediquem inteira e com-
pletamente aos ideais mais altos da vida cristã. Para isso, acei-
tam desde já exercer um auto-controlo responsável através 
hábitos pessoais que conduzam a um corpo são, a uma ma-
turidade mental e emocional, à integridade em todas as suas 
relações pessoais, fidelidade no matrimónio e abstinência no 
celibato, responsabilidade social e crescimento em graça e no 
conhecimento e amor de Deus.

3. Apesar de as pessoas que a Igreja chama a si para 
o ministério ordenado estarem sujeitas a todas as fragi-
lidades e fraquezas da condição humana e às pressões 
da sociedade em geral, devem manter os mais elevados 
padrões de vida em santidade no mundo. A prática da 
homossexualidade é incompatível com o ensinamento 
Cristão. Por conseguinte, os homossexuais confessos não 
devem ser certificados como candidatos, nem ordenados 
como ministros nem nomeados para servir na Igreja Meto-
dista Unida.

4. A Igreja Metodista Unida confia às pessoas que estão 
no ministério ordenado com a responsabilidade principal de 
manter os padrões de ensino e preparação para a ordenação. 
Tendo sido originalmente recomendados por uma Conferên-

cia do Cargo e aprovados na sessão de clérigos da conferência 
anual, as pessoas são eleitas para membros na conferência 
anual e ordenadas pelo bispo.

5. Em todos os casos em que a Junta do Ministério 
Ordenado, ou os membros ordenados em plena conexão na 
sessão de clérigos votam para conceder um estado quan-
to à licença, ordenação ou qualidade de membro na con-
ferência, depreende-se que os requisitos aqui definidos 
são apenas e exclusivamente os requisitos mínimos. Cada 
pessoa que vota deve votar em espírito de oração baseada 
em julgamento pessoal dos dons do candidato, provas da 
graça de Deus e compromisso da futura utilidade para a 
missão da Igreja.

6. A conferência anual, após recomendação da sua Jun-
ta do Ministério Ordenado, pode criar um comité executivo 
da junta, comités distritais do ministério ordenado, ou outra 
estrutura apropriada, conforme sirva a necessidade de real-
ização do trabalho da Junta do Ministério Ordenado, e atribuir 
e delegar a essas estruturas as tarefas devidas e responsabili-
dades que deseje.

¶ 304.1-5=304.1-5; 304.6=novo

Secção II. Ordens clericias na Igreja Metodista Unida
¶ 305. Ordens em relação com o ministério de todos os 

cristãos—O baptismo é o dom de Deus de imerecida graça 
através do Espírito Santo. É uma incorporação em Cristo que 
marca a entrada de cada pessoa na igreja e no seu ministério 
(Romanos 6:3, 4, 18).

O testemunho do Novo Testamento para Jesus Cristo 
deixa claro que a principal forma do Seu ministério em 
nome de Deus é a do serviço, diakonia, no mundo. Desde 
muito cedo na sua história a igreja compreendeu que todos 
os seus membros eram comissionados no baptismo para 
ministérios de amor, justiça e serviço nas congregações 
locais e nas comunidades em geral nas quais viviam; todos 
os que seguem Jesus têm uma quota parte no ministério 
de Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir. 
Existe então um ministério geral de todos os Cristãos bap-
tizados (ver ¶¶ 126-137).

No povo de Deus, algumas pessoas são chamadas ao 
ministério de diácono. As palavras diácono, diaconisa e di-
aconato todas derivam da mesma raíz grega—diakonos, ou 
“servo” e diakonia, ou “serviço”. Desde os primórdios da ig-
reja, como um acto de adoração e louvor a Deus, que esta 
instituiu uma ordem de ministros ordenados que personificam 
o espírito de serviço para que todos os Cristão são chamados. 
Essas pessoas denominavam-se diáconos. Este ministério ex-
emplifica e lidera a igreja no serviço para o qual cada cristão 
é chamado a viver na igreja e no mundo. O diácono incorpora 
a inter-relação entre a adoração na comunidade reunida e o 
serviço a Deus no mundo.
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No povo de Deus, outras pessoas são chamadas ao 
ministério de presbítero. Os presbíteros continuam o trabalho 
histórico dos presbyteros na vida da Igreja. Iniciando-se em 
algumas das primeiríssimas comunidades Cristãs, os presby-
teros auxiliavam o bispo na liderança da comunidade reuni-
das na celebração dos sacramentos e na orientação e cuidado 
da sua vida comunal. O ministério do presbítero exemplifica e 
conduz a Igreja no serviço para Deus no mundo, recordando e 
celebrando os dons de Deus e vivendo fielmente em resposta 
à graça de Deus.

¶ 305=305

¶ 306. Ordem dos Diáconos e Ordem dos Presbíteros—
Todas as pessoas ordenadas como membros clericais após 
eleição para Membros em Plena Conexão na conferência an-
ual serão membros e participarão numa ordem de acordo com 
a sua eleição. Uma ordem é uma comunidade de aliança den-
tro da igreja para apoiar, cuidar e responsabilizar mutuamente 
os seus membros em prol da vida e missão da igreja.  Estas 
ordens, em separado ou em conjunto, procuram responder à 
fome espiritual entre os clérigos para um sentimento de preen-
chimento de vocação, para apoio mútuo e para uma relação 
mais profunda com Deus.

¶ 306=306

¶ 307. Mudar de ordens—1.  Após recomendação 
da Junta do Ministério Ordenado e voto dos membros 
clericais em plena conexão numa conferência anual, os 
presbíteros podem ser recebidos como diáconos em plena 
conexão, e os diáconos em plena conexão podem ser rece-
bidos como presbíteros, desde que tenham boa reputação 
e tenham:

a) informado o bispo e o superintendente distrital da sua 
intenção,

b) se candidatado por escrito à Junta do Ministério Or-
denado e

c) articulado para a Junta de Ministério Ordenado a sua 
chamada para o ministério de diácono ou de presbítero.

2. Essas pessoas conservarão as suas credenciais e con-
tinuarão membros em plena conexão na conferência anual 
no período de transição de uma ordem para outra. Quando 
ordenados para a ordem para a qual se estão a transferir, en-
tregarão ao secretário da conferência as credenciais da ordem 
que estão a deixar.

¶ 307.1+2=309.2+3

Secção III. Candidatura para o ministério licenciado 
e ordenado

¶ 308. Candidatura e certificação para o ministério 
licenciado e ordenado—O ministério licenciado ou orde-
nado é reconhecido pela Igreja Metodista Unida como um 
ministério de chamamento e separado. É, pois, adequado 
que as pessoas que se apresentam como candidatos para 

o ministério licenciado ou ordenado sejam examinadas 
quanto à autenticidade do seu chamamento por Deus para 
o ministério separado.

O chamamento de Deus para o ministério ordenado e a 
resposta de uma pessoa a esse chamamento é um elemento 
vital de uma vida partilhada de fé em comunidade. Todas 
as igrejas locais devem ter a intenção de ensinar e apoiar os 
candidatos para o ministério ordenado. As pessoas, depois de 
ouvirem e obedecerem ao chamamento para servos através do 
ministério licenciado ou ordenado, contactarão um membro 
clerical na sua igreja local, ou o superintendente distrital para 
inquirir acerca do processo de candidatura, conforme a con-
ferência anual possa orientar com as suas disposições. 

1. Os que iniciam a candidatura para o ministério licen-
ciado ou ordenado:

a) terão sido participantes baptizados num ministério 
Metodista Unido no mínimo durante um ano e devem ser um 
membro professo.

b) deverão escrever para o superintendente distrital so-
licitando a admissão ao processo de candidatura, incluindo 
uma declaração de chamamento. 

c) solicitarão uma que reunião da comissão de relações 
pastor-igreja pondere sobre essa declaração de chamamento e 
serão avaliados á luz das questões históricas de Wesley;

(1) Conhecem Deus como Deus que perdoa? Têm dentro 
de si o amor de Deus? Não desejam mais nada senão a Deus? 
São sagrados em toda a forma de conversa?

(2) Possuem dons, assim com provas da graça de 
Deus, para o trabalho? Têm uma noção clara e sólida; um 
julgamento correcto nas coisas de Deus; uma concepção 
justa da salvação pela fé? Falam de forma justa, pronta e 
clara?

(3) Produziram frutos? Foram verdadeiramente conven-
cidos do pecado e convertidos para Deus e são crentes edifi-
cados pelo seu serviço?

Desde que estas marcas ocorram neles, cremos que são 
chamados por Deus para servir. Estas recebemos como provas 
suficientes de que são movidos pelo Espírito Santo.

d) Após recomendação do candidato pela comissão de 
relações pastor-igeja a Conferência do Cargo reunirá para 
recomendá-lo mediante voto escrito por maioria de dois 
terços à Junta do Ministério Ordenado. 

2. Os candidatos recomendados pela Conferência do Car-
go e que tencionam vir a ser certificados para o ministério 
licenciado ou ordenado reunião com a Junta do Ministério 
Ordenado. A Junta do Ministério Ordenado pode solicitar ao 
candidato que forneça material e relatórios escritos de acordo 
com as instruções da junta. Esses materiais incluirão, mas não 
se limitarão a, respostas escritas a questões sobre o chama-
mento, a experiência de fé e do ministério, e o entendimento 
da fé cristã; os relatórios psicológicos, o certificado de registo 
criminal, uma declaração reconhecida pelo notário detalhan-
do eventuais condenações por delitos ou contravenções ou 
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acusações escritas devidas a má conduta sexual ou abuso de 
menores. 

¶ 308.1=310.1; 308.2=310.2a+b

¶ 309. Continuação dos candidatos certificados—O 
progresso dos candidatos certificados será revisto anualmente 
pela Junta do Ministério Ordenado , a qual poderá dar segui-
mento à candidatura quando tiverem sido cumpridas satisfa-
toriamente as seguintes condições, mas nunca por um período 
superior a doze anos após a certificação: 

1. O candidato certificado recebeu a recomendação anu-
al da sua Conferência do Cargo.

2. O candidato certificado está a ter um progresso satis-
fatório nos seus estudos.

3. O candidato certificado continua a evidenciar dons, 
maturidade e a graça de Deus para o trabalho do ministério. 

¶ 309.1-3=313.1-3

¶ 310. Cessação e reintegração de candidatos certifi-
cados—Os candidatos certificados podem, a seu próprio 
pedido, cessar funções, após romperem a sua relação com a 
Igreja Metodista Unida, ou após acção directa da Junta do 
Ministério Ordenado.  A Junta do Ministério Ordenado man-
terá um registo permanente das circunstâncias que implicar-
am essa cessação. 

Os candidatos certificados cujas funções tenham sido 
cessadas pela Junta do Ministério Ordenado só serão reinte-
grados pela mesma junta.

¶ 310=314.1-2

¶ 311. Nomeação de candidatos certificados—Um can-
didato certificado é elegível para nomeação como pastor lo-
cal depois de concluir a Licença para o ministério pastoral. 
Os nomeados como pastores locais são membros clericais da 
conferência anual e já não constam das listas como candida-
tos certificados. 

¶ 311=311

Secção IV. Licença para Ministério Pastoral
¶ 312. Licença para Ministério Pastoral—Todas as 

pessoas não ordenadas como presbíteros que sejam nomea-
dos para pregar e orientar o culto divino e executar os de-
veres de um pastor devem ter uma licença para ministério 
pastoral. 

A Junta do Ministério Ordenado pode recomendar à ses-
são de clérigos da conferência anual a licença àquelas pessoas 
que tenham submetido relatórios e declarações pedidas pela 
junta, e que se enquadrem numa das seguintes categorias:

1. Presbíteros à prova comissionados pela conferência 
anual, 

2. Pastores locais que tenham concluído as condições 

para a certificação de candidatura e os estudos para a licença 
como pastor local.

3. Membros Associados da Conferência Anual;
4. Diáconos em plena conexão com intenção de se qual-

ificarem para a ordenação como presbíteros;
5. Membros clericais licenciados ou ordenados de outras 

denominações que tenham recebido formação equivalente aos 
estudos para licença como pastor local; 

¶ 312.1-5=315.1-5

¶ 313. Responsabilidades e deveres dos licenciados para 
o ministério pastoral—1. Os Presbíteros à prova aprovados 
anualmente pela Junta do Ministério Ordenado e os pastores 
locais aprovados anualmente pela Junta do Ministério Orde-
nado podem ser licenciados pelo bispo para exercer todas as 
funções de um pastor (¶ 336), incluindo os sacramentos do 
baptismo e a Santa Ceia assim como a celebração do mat-
rimónio (sempre que as leis do estado o permitam), funerais, 
confirmações e recepção de membro, no âmbito e desde que 
nomeados para um cargo em particular ou ministério de ex-
tensão, servindo pessoas dentro ou relacionadas com a comu-
nidade ou o ministério a servir.

2. Entre sessões da conferência anual, as pessoas que 
completaram as condições para licenciamento podem rece-
ber uma licença provisória como pastor local pela Junta do 
Ministério Ordenado, após recomendação do gabinete.

3. A autorização concedida por licença pode ser renova-
da anualmente pela Junta do Ministério Ordenado.

4. A licença só será válida enquanto durar a nomeação 
e será recertificada pelo bispo quando mudarem nomeações 
entre sessões da conferência anual.

5. Os membros clericias licenciados ficarão sob a super-
visão de um superintendente distrital. 

6. Os membros clericais licenciados poderão participar 
na sessão de clérigos da conferência anual no desempenho 
das suas funções pastorais e participarão nas sessões da con-
ferência anual.

7. O estado de membro dos membros clericais licen-
ciados em nomeações a tempo inteiro e a tempo parcial está 
na conferência conferência anual onde terão o direito a voto 
em todos os assuntos, excepto nas emendas constitucionais, 
eleição de delegados para a Conferência geral, central ou 
conferência jurisdicional, e assuntos de ordenação, carácter e 
relações conferenciais dos clérigos. 

Os membros clericais que preencham os requisitos do 
¶ 35 podem votar para eleger delegados clericais às conferên-
cias Geral e jurisdicionais ou centrais.

8. Todos os membros clericais licenciados receberão 
uma comunicação escrita acerca das decisões tomadas quanto 
à sua relação com a conferência anual. 

¶ 313.1=316.1; 313.2=317; 313.3-8=316.2-7

9781501810589_INT_PortugueseVol2Sect4.indd   1428 1/19/16   1:44 PM



Versão Preliminar de um Livro de Disciplina Geral 1429

¶ 314. Categorias de pastor local— Cada conferência 
central estabelecerá as categorias com que o pastor local será 
reconhecido, bem como os requisitos educacionais ou outros 
necessários a cada categoria.

¶ 314=318Intro

¶ 315. Continuidade como pastor local—1. Após 
continuidade bem sucedida ou conclusão dos estu-
dos necessários, e outras qualificações, um pastor local 
pode ser recomendado para continuidade pela Junta do 
Ministério Ordenado à sessão de clérigos da conferência 
anual para aprovação anual.

2. Nenhuma das disposições nesta legislação será inter-
pretada para mudar ou limitar autorizações aos pastores locais 
ordenados como diáconos antes de 1996.

¶ 315.1-2=319.2+5

¶ 316. Saída, readmissão e aposentação de pastores lo-
cais—1. Cessação das funções de pastor local—Sempre que 
um pastor local se aposentar ou já não estiver aprovado para 
nomeação pela conferência anual, sempre que qualquer pas-
tor local corte relações com a Igreja Metodista Unida, sempre 
que a nomeação de um pastor local seja interrompida pelo 
bispo, ou sempre que a Junta do Ministério Ordenado não 
recomende a continuidade da licença, a licença será entre- 
gue ao superintendente distrital para depósito na pessoa do 
secretário da conferência. 

Após consulta com o superintendente distrital e com 
o pastor, o ex-pastor local designará a igreja local da qual 
será membro. A Junta de Ministério Ordenado deve entre-
gar, ao bispo residente, um registo permanente acerca das 
circunstâncias relacionadas com a cessação do estado de 
pastor local.

2. Retirada sob Queixa ou Acusações—Quando um pas-
tor local for acusado de uma alegada ofensa segundo o ¶ 2702 
e desejar retirar-se da Igreja, aplicar-se-ão os procedimentos 
descritos na Administração Judicial.

3. Julgamento de um pastor local—Quando um pastor 
local for acusado de uma alegada ofensa punível segundo o 
¶ 2702, aplicar-se-ão os procedimentos da Administração Ju-
dicial. 

4. Readimssão ao estado de pastor local—Pastores 
locais que tenham sido descontinuados das suas funções 
por uma conferência anual da Igreja Metodista Unida po-
dem ser readmitidos apenas pela conferência anual que 
anteriormente os aprovou, ou seu sucessor legal, somente 
após recomendação pela respectiva Junta do Ministério 
Ordenado e do gabinete. As pessoas que pretendam a re-
admissão apresentarão provas de que foram membros de 
uma Igreja Metodista Unida local durante pelo menos um 
ano antes do seu pedido de readmissão e de que foram 
recomendados pela sua Conferência do Cargo. Quando 

aprovados na sessão de clérigos da conferência anual, as 
suas licenças e credenciais serão restauradas e essas pes-
soas poderão ser elegíveis para nomeação. 

5. Aposentação de um pastor local—Quando atingida a 
aposentação, um pastor local que tenha feito progressos satis-
fatórios no Curso de Estudos pode ser reconhecido como pas-
tor local aposentado. Os pastores locais aposentados podem 
participar na conferência anual com direito a voz mas não 
de voto. Um pastor local aposentado pode ser nomeado pelo 
bispo para um cargo.

¶ 316.1-5=320.1-5

Secção V. Membros associados
¶ 317.  Elegibilidade e Direitos dos Membros Associa-

dos—Os membros associados de uma conferência anual estão 
no ministério itinerante da Igreja (ver ¶ 334) e são disponibi-
lizados numa base contínua por nomeação pelo bispo. Serão 
responsáveis perante a conferência anual no desempenho dos 
seus ministérios. 

1. Os membros associados terão direito a voto na con-
ferência anual em todos os assuntos excepto nos seguintes: 
(a) emendas constitucionais; (b) todos os assuntos de orde-
nação, carácter e relações conferenciais de ministros.

2. Os membros associados podem servir em qualquer 
junta, comissão ou comité de uma conferência anual. Não 
serão elegíveis para eleição como delegados para as conferên-
cias Geral ou jurisdicionais ou centrais.

3. Os membros associados ficarão sujeitos às disposições 
para presbíteros ordenados que regulem licença sabática, li-
cença de ausência, localização, aposentação, salário mínimo 
e pensão. 

¶ 317.1-3=321.1-3

¶ 318. Requisitos para eleição como membros asso-
ciados—Os pastores locais podem ser eleitos como membros 
associados por uma maioria de três quartos de votos da sessão 
de clérigos da conferência anual, após recomendação da Junta 
do Ministério Ordenado, sempre que cumpram as seguintes 
condições: 

Deverão: (1) ter servido quatro anos completos a tempo 
inteiro como pastores locais; (2) ter completado os requisitos 
de ensino segundo o Curso de Estudos e do Curso de Estudos 
Avançado; (3) ter atingido a idade necessária; e (4) preenchi-
do os requisitos indicados no ¶ 320.4-7, aplicáveis aos mem-
bros associados. Cada conferência central estabelecerá as 
disposições para esses requisitos ou delegará às suas con-
ferências anuais.

¶ 318=322.1

¶ 319. Fraternal de pastores locais e membros associa-
dos—Cada conferência anual pode organizar uma fraternal 
para Pastores Locais e Membros Associados. 

¶ 319=323Intro
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Secção VI. Membros à prova
¶ 320. Qualificações para eleição de membros à pro-

va—Um candidato certificado será elegível para eleição como 
membro à prova na conferência anual e comissionamento por 
voto da sessão de clérigos após recomendação de uma maio-
ria de dois terços da sua Junta do Ministério Ordenado após 
cumprimento das seguintes qualificações.

1. Requisitos do serviço: Os candidatos deverão ter 
demonstrado os seus dons para os ministérios de serviço e 
liderança nos padrões de satisfação da Junta do Ministério 
Ordenado.

2. Requisitos de formação académica: Os candidatos de-
verão ter completado estudos teológicos na fé cristã. Estes 
estudos deverão incluir a doutrina metodista unida, política e 
história da Igreja Metodista Unida. Cada conferência central 
estabelecerá as disposições para os seus requisitos.

3. Os pastores locais podem preencher os requisitos para 
membros à prova quando tiverem atingido a idade necessária 
e depois de terem completado o Curso de Estudos e o Curso 
de Estudos Avançado. Cada conferência central estabelecerá 
as disposições para os seus requisitos.

4. Cada candidato responderá num exame doutrinal re-
alizado pela Junta do Ministério Ordenado. O exame cobrirá 
o seguinte:

a) Descreva a sua experiência pessoal de Deus e o en-
tendimento de Deus que retira das fontes bíblicas, teológicas 
e históricas.

b) O que entende por mal conforme existe no mundo?
c) O que entende por humanidade e a necessidade que o 

Homem tem da graça divina?
d) Como interpreta a afirmação de que Jesus Cristo é 

Senhor?
e) Qual é a sua concepção da actividade do Espírito 

Santo na fé pessoal, na comunidade dos crentes e na vida re-
sponsável no mundo?

f) O que entende por reino de Deus, Ressurreição e vida 
eterna? 

g) Como tenciona afirmar, ensinar e aplicar a Parte III da 
Disciplina (Normas Doutrinais e a Nossa tarefa Teológica) no 
seu trabalho no ministério para que foi chamado?

h) A Igreja Metodista Unida defende que a essência da 
vida da fé Cristã foi revelada nas Escrituras, iluminada pela 
tradição, vivenciada na experiência pessoal e confirmação 
pela razão. O que entende desta posição teológica da Igreja?

i) Descreva a natureza e a missão da Igreja. Quais são 
hoje as suas principais tarefas?

j) Fale do seu entendimento das principais característi-
cas da política Metodista Unida.

k) Como se entende a si mesmo, aos seus dons, aos seus 
motivos, ao seu papel e ao seu compromisso como membro 
à prova e membro clerical comissionado na Igreja Metodista 
Unida?

l) Descreva o que entende por diakonia, o ministério  
de serviço da igreja e o ministério de serviço do membro à 
prova.

m) Qual o significado de ordenação no contexto do 
ministério geral da Igreja?

n) Descreva o que entende por uma igreja e um ministério 
inclusivos.

o) Você concordou como candidato pelo amor à missão 
de Jesus Cristo no mundo e do melhor testemunho eficaz do 
evangelho, e tendo em conta a influência como clérigo, em 
dedicar-se total e completamente aos mais elevados ideais da 
vida cristã, e para esse fim aceita exercer o auto-controlo re-
sponsável por meios de hábitos pessoais que conduzam a um 
corpo são, mente sã e maturidade emocional, integridade em 
todos os relacionamentos pessoais, fidelidade no matrimónio 
e abstinência no celibato, responsabilidade social e cresci-
mento na graça e no conhecimento e amor a Deus. O que 
entende deste acordo?

p) Explique o papel e o significado dos sacramentos no 
ministério para que foi chamado.

5. Cada candidato terá uma entrevista personalizada com 
a Junta do Ministério Ordenado, a fim de completar a sua can-
didatura.

6.  Cada candidato submeterá documentação que in-
cluirá, mas não se limitará a, relatórios psicológicos, regis-
to criminal confirmado, uma declaração reconhecida pelo 
notário detalhando eventuais condenações por delitos ou con-
travenções ou acusações escritas devidas a má conduta sexual 
ou abuso de menores.

7. Cada candidato enviará à junta uma declaração au-
tobiográfica escrita, concisa, mencionando a idade, estado 
de saúde, situação familiar, experiência Cristã, chamamento 
para o ministério, registo académico, experiências de for-
mação Cristã e planos para o serviço na Igreja.

¶ 320Intro=324Intro+14; 320.1=324.2; 320.2=324.3+4; 
320.3=324.6; 320.4=324.9; 320.5-7=324.11-13

¶ 321. Comissionamento—O Comissionamento é o acto 
da igreja que reconhece publicamente a chamada de Deus e 
a resposta, talentos, dons e formação do candidato. A igreja 
invoca o Espírito Santo quando o candidato é comissionado 
para ser um líder de serviço fiel entre as pessoas, para conduz-
ir a igreja no serviço, para proclamar a Palavra de Deus e para 
equipar os outros para o ministério. Comissionamento dos 
membros à prova para ministério como presbíteros por um 
bispo implica a autoridade de uma licença para o ministério 
pastoral para o período como membro à prova.

Através do comissionamento, a igreja envia pessoas 
em liderança e serviço no nome de Jesus Cristo e marca a 
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sua entrada para um período de estado de membro à prova 
à medida que se preparam para a ordenação. O bispo e o 
secretário da conferência devem providenciar credenciais 
como membro à prova e membro clerical comissionado na 
conferência anual. 

O período de ministério comissionado está concluído 
quando os membros à prova são recebidos como mem-
bros totais da conferência anual e ordenados tanto como 
diácono ou presbítero, ou é tomada a decisão para não 
proceder à ordenação ou o estado de membro à prova ter-
minou.

¶ 321=325

¶ 322. Serviço dos membros à prova—1. Todas as pes-
soas que sejam membros à prova serão nomeadas por um bis-
po e servirão como membro à prova da conferência anual por 
um período mínimo de dois anos após conclusão dos requisit-
os académicos para a plena conexão. 

2. A supervisão dos membros à prova deve ser indi-
vidualmente assumida ou delegada pelo superintendente 
distrital e assumida por um mentor nomeado pela Junta do 
Ministério Ordenado. O seu serviço será avaliado pela Junta 
do Ministério Ordenado como efectivo de acordo com as ori-
entações escritas criadas pela Junta e adoptadas pelos mem-
bros clericais em plena conexão. 

3. Membros à prova que procuram mudar o seu caminho 
de ordenação devem:

a) Escrever à Junta do Ministério Ordenado e informar o 
superintendente distrital e o bispo da sua intenção.

b) Ter uma entrevista com a Junta do Ministério Orde-
nado a fim de articularem e clarificarem o seu chamamento.

c) Preencher os requisitos académicos e de serviço.
¶ 322.1-3=326.1+2+4

¶ 323. Elegibilidade e Direitos dos Membros à Prova—
Os membros à prova estão em período probatório quanto ao 
seu carácter, liderança de serviço e eficácia no ministério em 
preparação para o estado de membros em plena conexão na 
conferência anual como diáconos e presbíteros. Eles são re-
sponsáveis perante a conferência anual através da sessão de 
clérigos. Anualmente, a Junta de Ministério Ordenado deve 
analisar e avaliar a sua relação e fazer recomendações aos 
membros clericais em plena conexão relativamente à sua con-
tinuidade. Nenhum membro deve continuar à prova além da 
oitava sessão regular seguinte à sua admissão para o estado de 
membro à prova.

1. Os membros à prova terão direito a voto na conferên-
cia anual em todos os assuntos excepto nos seguintes:

a) emendas constitucionais;
b) eleição de delegados para as conferências Geral e ju-

risdicionais ou centrais; membros à prova que tenham com-
pletado todos os seus requisitos académicos podem votar para 

eleger delegados do clero para as conferências Geral e juris-
dicional ou centrais.

c) todos os assuntos de ordenação, carácter e relações 
clericais com a conferência.

2. Os membros à prova podem servir em qualquer junta, 
comissão ou comité da conferência anual, excepto na Junta do 
Ministério Ordenado.

3. Os membros à prova serão supervisionados pelo 
superintendente distrital, por quem são nomeados ou se 
forem nomeados para além da igreja local serão supervi-
sionados pelo superintendente na área onde se realiza o 
seu trabalho. 

4. Descontinuação de membros à prova—Os membros à 
prova podem requerer a sua descontinuação desta relação ou 
podem ser descontinuados pela conferência anual sessão de 
clérigos sob recomendação da Junta de Ministério Ordenado. 
Após consulta com o superintendente distrital e com o pastor, 
o ex-membro à prova designará a igreja local da qual será 
membro.

Quando os membros à prova em boa situação se reti-
ram para se unirem a outra denominação ou para cessar o 
seu estado de membro na Igreja Metodista Unida, as suas 
acções devem ser considerados como um pedido de des-
continuação e as suas relações e credenciais devem ser en-
tregues a um superintendente distrital. Cada conferência 
central aprovará um processo a seguir no caso de cessação 
sem consentimento. 

A Junta de Ministério Ordenado deve arquivar, junto do 
bispo residente e secretário da conferência, um registo perma-
nente acerca das circunstâncias relacionadas com a descon-
tinuação como membro à prova. Após a descontinuação, os 
membros à prova podem ser classificados e aprovados como 
pastores locais.

5. Os membros à prova não podem ser aposentados ao 
abrigo das provisões do ¶ 353. Os membros à prova que ten-
ham atingido a idade de reforma obrigatória devem ser auto-
maticamente descontinuados. Os presbíteros à prova podem 
ser classificados como pastores locais reformados ao abrigo 
do ¶ 316.5.

¶ 323Intro=327Intro; 323.1-3=327.2-4; 323.4-5=327.6-7

Secção VII. O Diácono Ordenado em plena conexão
¶ 324. O ministério de um diácono—De entre os bap-

tizados, os diáconos são chamados por Deus para uma 
vida de liderança de serviço, autorizada pela Igreja, e or-
denados por um bispo. Os diáconos dão liderança na vida 
da Igreja: ensinando e proclamando a Palavra; contribu-
indo na adoração e apoiando os presbíteros na adminis-
tração dos sacramentos do baptismo e na Ceia do Senhor; 
formando e ensinando discípulos; realizando matrimónios 
e enterrando os mortos; encarnando a missão da igreja no 
mundo; e liderando congregações na interpretação das 
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necessidades, preocupações e esperanças do mundo. Este 
ministério advém da paixão Wesleyana pela santidade so-
cial e ministério entre os pobres.

Os diáconos respondem perante a conferência anual e o 
bispo para o preenchimento do seu chamamento à liderança 
de serviço.

¶ 324=328

¶ 325. Autoridade e Responsabilidade dos Diáconos em 
Plena Conexão—1. O diácono em conexão devem ter dire-
itos de voz e de voto na conferência anual onde o estado de 
membro é detido; devem ser elegíveis a servir como clérigos 
nas juntas, comissões ou comités da conferência anual e ter 
assento nos mesmos; e devem ser elegíveis para eleição como 
delegados do clérigo para a conferência geral, central ou juris-
dicional. O diácono em plena conexão deve frequentar todas 
as sessões da conferência anual e partilhar com os presbíteros 
em responsabilidade de plena conexão para todos os assun-
tos sobre a ordenação, carácter e relações de conferência do 
clérigo (¶ 330.1). 

2. Como membros da Ordem de Diáconos, todos os 
diáconos em plena conexão estão em pacto com todos os out-
ros diáconos na conferência anual e devem participar na vida 
da sua Ordem.

¶ 325.1+2=329.2+3

¶ 326. Requisitos para Ordenação como Diácono e Ad-
missão à Plena Conexão—Membros à prova que se candida-
tam a admissão à plena conexão e que tenham sido membros 
à prova por, pelo menos, dois anos seguintes à conclusão dos 
requisitos de educação para ordenação como diácono, po-
dem ser admitidos para o estado de membro em plena con-
exão numa conferência anual por votação de dois terços dos 
membros clericais em plena conexão da conferência anual, 
após recomendação por votação de dois terços da Junta de 
Ministério Ordenado, depois de se terem qualificado con-
forme a seguir se descreve:

1. Deverão ter concluído os requisitos de educação 
necessários. Cada conferência central criará as suas próprias 
disposições. 

2. Deverão ter passado por um exame doutrinal admin-
istrado pela Junta do Ministério Ordenado. Cada conferência 
central criará os seus próprios requisitos para conclusão do 
exame doutrinal de Membro de Pleno Direito e ordenação. 

3. As questões seguintes servem de orientação para a 
elaboração do referido exame:

a) Teologia
(1) Dê exemplos de como a prática do ministério afectou 

a sua experiência e a sua compreensão de:
(a) Deus
(b) Humanidade

(c) A necessidade da graça divina
(d) O Senhorio de Jesus Cristo
(e) O trabalho do Espírito Santo
(f) O sentido e o significado dos Sacramentos
(g) O reino de Deus
(h) Ressurreição e vida eterna
(2) Como entende as seguintes doutrinas evangélicas 

tradicionais: (a) arrependimento; (b) justificação; (c) re-
generação; (d) santificação? Quais são as marcas da vida 
Cristã?

(3) Como é que a prática do ministério contribuiu para o 
seu entendimento quanto à natureza e missão da Igreja? Quais 
são hoje em dia os seus principais desafios?

(4) A Igreja Metodista Unida defende que as Escrituras, 
a tradição, a experiência e a razão são fontes e normas para a 
crença e a prática, mas que a Bíblia está antes deles. Qual a 
sua interpretação desta posição teológica da Igreja e como é 
que isso afectou a sua prática do ministério?

(5) Como é que a prática do ministério enriqueceu a sua 
interpretação do sentido e do significado dos sacramentos?

b) Vocação
(1) Como é que a experiência do ministério moldou a 

sua interpretação da sua vocação como diácono ordenado? 
c) A prática do ministério
(1) Oferece-se para ser nomeado pelo bispo para um 

ministério de serviço?
(2) Descreva e avalie os seus dons pessoais para o 

ministério e como eles resultaram num ministério bem suce-
dido. Quais seriam os seus pontos fortes e aqueles que precis-
ariam de ser fortalecidos, a fim de o seu ministério ter mais 
êxito?

(3) Por amor à missão de Jesus Cristo no mundo e ao 
testemunho mais eficaz para o evangelho Cristão, e tendo 
em conta a sua influência como membro clerical ordena-
do, está disposto a dedicar-se completamente aos mais el-
evados ideais da vida Cristã; e para isso, concorda exercer 
um auto controlo responsável mediante hábitos pessoais 
conducentes à saúde física, desenvolvimento intelectual 
intencional, fidelidade no matrimónio e abstinência no 
celibato, integridade em todas as relações pessoais, re-
sponsabilidade social e crescimento em graça e no conhe-
cimento do amor de Deus.

(4) Dê provas da sua vontade de se relacionar em 
ministério com todas as pessoas, independentemente da raça, 
cor, etnia, origem nacional, estatuto social, sexo, orientação 
sexual, idade, condição económica ou deficiência.

(5) Encarará todas as conversas pastorais de natureza 
confessional como um acto de confiança entre essa pessoa e 
Deus?
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(6) Preste provas de experiência em ministérios de paz 
e justiça.

d) Exame de História para Admissão à Plena Conexão 
e Ordenação como Diácono—O bispo, como pastor princi-
pal, deve envolver aqueles que procuram ser admitidos num 
auto-exame e oração para os preparar para o seu exame per-
ante a conferência. Aquando do exame o bispo deve também 
explicar à conferência a natureza histórica das seguintes 
questões e procurar interpretar o seu espírito e intenção. As 
questões são estas e quaisquer outras que possam ser consid-
eradas necessárias:

(1) Tem fé em Cristo?
(2) Está a caminho da perfeição?
(3) Espera ser tornado perfeito no amor nesta vida?
(4) Está sinceramente a procurar a perfeição no  

amor?
(5) Está decidido a dedicar-se totalmente a Deus e ao tra-

balho de Deus?
(6) Conhece as Regras Gerais da nossa Igreja?
(7) Irá manter as Regras Gerais da nossa Igreja?
(8) Estudou as doutrinas da Igreja Metodista Unida?
(9) Após exame completo, acredita que as nossas doutri-

nas estão em harmonia as Escrituras Sagradas?
(10) Estudou a nossa forma de disciplina e política da 

Igreja? 
(11) Aprova as regras e políticas da nossa Igreja?
(12) Irá apoiá-las e mantê-las?
(13) Irá exercer o ministério de compaixão?
(14) Irá instruir diligentemente as crianças em todos os 

locais?
(15) Irá fazer visitas de casa a casa?
(16) Irá recomendar o jejum e abstinência, tanto por 

princípio como por exemplo?
(17) Está determinado a utilizar todo o seu tempo no tra-

balho de Deus?
(18) Tem dívidas que possam embaraçar o seu  

trabalho?
(19) Irá observar as seguintes orientações?
(a) Ser diligente. Nunca ficar ocioso. Nunca ficar 

trivialmente ocupado. Nunca desperdiçar tempo; nunca 
passar mais tempo num local do que o que fôr estritamente 
necessário.

(b) Ser pontual. Fazer tudo pontualmente. E não tentar 
alterar as nossas regras, mas cumpri-las; não somente pelo 
castigo, mas também pela consciência.

4. Um membro à prova da conferência anual que 
tenha concluído os requisitos para as ordens de diácono 
e para admissão ao estado de membro em plena conex-
ão deve ser elegível para eleição como membro em plena 
conexão e para ordenação como diácono por um bispo. A 
seguir à eleição, o bispo e secretário da conferência devem 

providenciar um certificado de estado de membro total na 
conferência anual e a seguir à ordenação, um certificado 
de ordenação.

5. Um diácono pode ser ordenado por um bispo por im-
posição das mãos, usando a Ordem de Serviço para a Orde-
nação de Diáconos. Os bispos devem ser auxiliados por out-
ros diáconos e podem incluir leigos designados pelo bispo 
que representa a comunidade da Igreja. Líderes regionais de 
parceiros em plena comunhão podem juntar-se ao bispo que 
procede à ordenação na imposição das mãos na cabeça do 
candidato, enquanto os diáconos e membros leigos partici-
pantes podem pôr as mãos nas costas ou nos ombros do can-
didato.

6. A conferência central pode estabelecer outros requis-
itos mais detalhados para admissão à plena conexão e orde-
nação.

¶ 326Intro=330Intro; 326.1-5=330.3-7; 326.6 (novo)

Secção VIII. Nomeação de diáconos e diáconos à pro-
va para vários ministérios 

¶ 327. Nomeação de diáconos e diáconos à prova para 
vários ministérios—1. Diáconos e diáconos à prova podem 
ser nomeados para servir nos seguintes cenários:

a) Agências e contextos além da igreja local, incluindo 
agências ecuménicas que estendam o testemunho e o a serviço 
do amor de Cristo e justiça no mundo e liguem a igreja aos 
mais necessitados, negligenciados e marginalizados;  

b) Agências relacionadas com a Igreja Metodista Unida, 
escolas, colégios, escolas teológicas e dentro das estruturas 
conexionais da Igreja Metodista Unida;

c) Uma congregação local, cargo, ou paróquia coopera-
tiva, liderando na missão mundial da congregação e equipan-
do todos os Cristãos a cumprir as suas próprias chamadas ao 
serviço Cristão. 

2. Diáconos e diáconos à prova podem ser nomeados 
para frequentarem a escola.

3. Os Diáconos e Diáconos à prova devem ser nomeados 
para contextos que permitam o cumprimento da sua chamada 
e onde supervisão seja providenciada com objectivos, aval-
iação e responsabilização aceitáveis para o Bispo, o Gabinete 
e Junta do Ministério Ordenado.

4. Diáconos e Diáconos à prova nomeados fora da Ig-
reja Local.

a) Os Diáconos e Diáconos à prova podem ser nomeados 
para funções não relacionadas com a Igreja Metodista Uni-
da ou agências ecuménicas, quando a nomeação é aprovada 
pelo Bispo e pela Junta do Ministério Ordenado como um 
ministério além da igreja local que é um testemunho e serviço 
ao amor de Cristo e à justiça no mundo. 

b) Os Diáconos e Diáconos à prova reportam à con-
ferência anual da qual são membros e na medida do possível 
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devem manter uma relação de trabalho estreita, participando 
efectivamente no trabalho da sua conferência anual. Quando 
os Diáconos e Diáconos à prova são nomeados a um contexto 
fora da igreja local fora da conferência de onde são membros, 
a nomeação deve ser feita pelo bispo da conferência onde da 
qual o diácono é membro em consulta com o bispo da área 
para a qual a nomeação é feita.

c) Os Diáconos e Diáconos à prova nomeados para out-
ros contextos fora da igreja local apresentarão anualmente ao 
bispo, ao superintendente distrital e à Junta do Ministério Or-
denado um relatório escrito. 

5. Quando os diáconos e diáconos à prova servem 
numa agência ou contexto fora da igreja local, o bispo, 
após consulta com o diácono, diácono à prova e com o 
pastor responsável, nomeará o diácono ou diácono à pro-
va para uma congregação local onde este irá ter respons-
abilidade missionária para conduzir outros Cristãos aos 
ministérios de serviço. Neste ministério, os diáconos e 
diáconos à prova devem ser responsabilizados perante o 
pastor responsável, a conferência de tarefas e outros or-
ganismos que coordenam o ministério da igreja local. Nas 
instâncias onde a atribuição é noutra área episcopal, a 
atribuição para uma igreja local devem ser feita em con-
sulta com o bispo dessa área.

6. A nomeação de diáconos e diáconos à prova será feita 
pelo bispo.

a) Pode ser iniciada pelo bispo ou pelo superintendente 
distrital, pelo próprio diácono ou diácono à prova, ou agência 
solicitando o serviço do diácono ou diácono à prova.

b) Será esclarecida por meio de declaração escrita de 
intencionalidade de liderança de serviço, a fim de esta-
belecer uma clara distinção entre o trabalho para o qual 
todos os Cristãos são chamados e o trabalho para o qual os 
diáconos e diáconos à prova são devidamente preparados 
e autorizados.

c) Se o bispo e o gabinete considerarem que uma no-
meação não é do melhor interesse para a Igreja, o bispo pode 
optar por não fazer a nomeação. Nesse caso, o bispo consul-
tará o diácono ou diácono à prova e a Junta de Ministério 
Ordenado.

d) Os diáconos e diáconos à prova, a seu pedido ou com 
o seu consentimento, podem ser nomeados para uma posição 
não-renumerada. Essas nomeações missionárias irão servir 
para expressar a preocupação da Igreja pela santidade social, 
pelo ministério entre os pobres e para antecipar futuras neces-
sidades emergentes.

7. A pedido do diácono ou diácono à prova e com o con-
sentimento do bispo e do gabinete da conferência do qual este 
é membro, o diácono ou diácono à prova pode receber uma 
nomeação de menos de tempo inteiro.

8. Os diáconos e diáconos à prova, com a aprovação do 

seu bispo e autoridades regionais de outra denominação, po-
dem receber uma nomeação para outra denominação manten-
do embora o seu estado de membro na sua conferência de 
origem.

9. Diáconos e diáconos à prova como membros da Con-
ferência do Cargo.

a) Os diáconos e diáconos à prova que são nomeados 
para uma congregação local, cargo ou paróquia cooperativa, 
devem ser membros dessa Conferência do Cargo.

b) Os diáconos e diáconos à prova nomeados para con-
textos fora da igreja local deverão, após consulta com o pas-
tor do cargo e com o superintendente distrital, designar uma 
Conferência de Cargo à qual pertençam e à qual apresentarão 
um relatório anual.

10. Cada conferência central determinará o processo 
de nomeação de diáconos, compensação equitativa, pensão 
e benefícios de saúde, assim como os procedimentos para a 
quando um diácono não é nomeado. 

¶ 327.1-9=331.1-9; 327.10 (novo)

Secção IX. O Presbítero Ordenado em  
Plena conexão

¶ 328. O Ministério de um presbítero—Presbíteros são 
ministros ordenados que, pela graça de Deus, a Igreja consid-
era como sendo de sólida aprendizagem, com carácter Cristão, 
possuindo os dons necessários e a prova da graça de Deus, e cujo 
chamamento por Deus à ordenação foi confirmado pela Igreja.  
Os presbíteros são ordenados para um ministério vitalício da 
Palavra, Sacramento, Ordem e Serviço. Pela autoridade que 
lhes é concedida na sua ordenação, estão autorizados a pregar e  
a ensinar a Palavra de Deus, prestar cuidados pastorais 
e aconselhamento, ministrar os sacramentos do baptismo e 
da Sagrada Comunhão e ordenar a vida da Igreja para o 
serviço em missão e ministério. A liderança de serviço do 
presbítero, tanto na igreja local como nos ministérios de ex-
tensão, é expressa por conduzir o povo de Deus em adoração 
e oração, conduzir pessoas para a fé em Jesus Cristo, exercer 
a supervisão pastoral e ordenar a Igreja em missão no mundo.

¶ 328=332

¶ 329. Presbíteros em Plena Conexão—1. Os pres-
bíteros em plena conexão com uma conferência anual, 
por virtude da sua eleição e ordenação, são ligados no 
pacto especial com todos os presbíteros ordenados da 
conferência anual. Na manutenção deste convénio, ex-
ecutam os deveres ministeriais e mantêm os parâmet-
ros ministeriais estabelecidos por aqueles no convénio. 
Oferecem-se a si próprios sem reservas para que sejam 
nomeados e para servir, após consulta, conforme a au-
toridade que nomeia possa determinar. Vivem com to-
dos os outros ministros ordenados em confiança mútua 
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e procuram com eles a santificação da irmandade. Ao en-
trar para o convénio, aceitam e sujeitam-se ao processo da 
disciplina de clérigo, incluindo o serviço de comités de 
investigação, judiciais ou comités apelativos. Apenas os 
que apresentam carácter moral inquestionável e piedade 
genuína, fluentes nas doutrinas fundamentais do Cristian-
ismo e fiéis à execução dos seus deveres devem ser eleitos 
para o estado de membro em plena conexão.

2. Um membro à prova da conferência anual que tenha 
concluído os requisitos para as ordens de presbítero e ad-
missão para o estado de membro total deve ser elegível para 
eleição para estado de membro total e ordenação como pres-
bítero por um bispo. A seguir à eleição, o bispo e secretário 
da conferência devem providenciar um certificado de estado 
de membro total na conferência anual e a seguir à ordenação, 
um certificado de ordenação.

3. Um presbítero será ordenado por um bispo através da 
imposição das mãos, usando à Ordem de Serviço para a Orde-
nação de Presbíteros. Os bispos devem ser assistidos por out-
ros presbíteros e podem incluir leigos designados pelo bispo 
que representem a comunidade da Igreja. Líderes regionais 
de parceiros em plena comunhão podem juntar-se ao bispo 
que procede à ordenação na imposição das mãos na cabeça 
do candidato, enquanto os presbíteros e membros leigos par-
ticipantes podem pôr as mãos nas costas ou nos ombros do 
candidato.

¶ 329.1-3=333.1-3

¶ 330. Ministério, Autoridade e Responsabilidades de 
um Presbítero em Plena Conexão—Um presbítero em plena 
conexão está autorizado a prestar liderança de serviço espiri-
tual e temporal na Igreja da seguinte forma:

1. Os presbíteros em plena conexão terão direito de votar 
em todos os assuntos da conferência anual excepto na eleição 
de delegados leigos às conferências Geral, jurisdicionais ou 
centrais e devem partilhar com os diáconos em plena con-
exão a responsabilidade sobre todos os assuntos de orde-
nação, carácter e relações conferenciais dos clérigos. Esta 
responsabilidade não se limitará à recomendação ou falta de 
recomendação pela Junta do Ministério Ordenado, sem pre-
juízo das disposições que concedem à Junta do Ministério 
Ordenado o direito de recomendação. Serão elegíveis para o 
cargos na conferência anual e para serem eleitos delegados às 
conferências Geral e jurisdicional ou central segundo as dis-
posições da Constituição (¶ 35). Cada presbítero efectivo em 
plena conexão em boa situação irá continuar a ser nomeado 
pelo bispo.

2. Existem responsabilidades profissionais (¶  336) que 
os presbíteros deverão cumprir e que representam uma parte 
essencial da sua responsabilização e uma base fundamental 
da sua elegibilidade permanente para nomeação anual. Cada 
conferência central estabelecerá o processo de avaliação para 

cumprir com estas responsabilidades profissionais. 
3. Quando a eficácia de um presbítero estiver em questão, 

o bispo deve completar o respectivo procedimento Cada con-
ferência central pode criar as suas próprias disposições.

4. Se um presbítero não demonstrar competência voca-
cional ou eficácia (¶ 336) conforme definido pela conferência 
anual através da Junta do Ministério Ordenado e do gabinete, 
então o bispo pode começar o processo de localização admin-
istrativa conforme o disposto no ¶ 355. 

5. Os membros clericais aposentados, em licença por 
razões de saúde ou em licença sabática podem, por iniciativa 
própria, solicitar à Junta do Ministério Ordenado ser mem-
bros afiliados da conferência anual onde residem. Por uma 
maioria de dois terços dos votos da assembleia da conferência 
anual, esse membro clerical pode ser recebido com direitos 
e privilégios, incluindo serviço nas juntas das conferências, 
agências, grupos de trabalho e comités, com direito a voz 
mas não de voto. O estado de  membro votante será retido 
na conferência anual de origem do membro clerical durante 
o período de relação como membro afiliado. Essas pessoas 
podem servir na junta, agência, grupo de trabalho ou comité 
em apenas uma conferência anual em qualquer altura.

¶ 330.1-5=334.1-5

¶ 331. Requisitos para Admissão para Plena Conexão 
e Ordenação como Presbítero—Membros à prova que sejam 
candidatos à plena conexão e ordenação como presbíteros 
e que tenham sido membros à prova por, pelo menos, dois 
anos podem ser admitidos para o estado de membro em ple-
na conexão numa conferência anual e aprovados para orde-
nação como presbíteros por votação de dois terços dos mem-
bros clericais em plena conexão da conferência anual, após 
recomendação por maioria de dois terços de votos da Junta do 
Ministério Ordenado, depois de terem cumprido os requisitos 
académicos. Por recomendação da Junta do Ministério Orde-
nado, uma conferência anual pode recomendar menos do que 
tempo inteiro ao requisito de serviço a tempo inteiro. 

Como parte dos requisitos, deverão ter passado por um 
exame doutrinal administrado pela Junta do Ministério Or-
denado. O candidato deverá demonstrar a capacidade de co-
municar de forma clara, tanto oralmente como por escrito. As 
reflexões do candidato devem corresponder às perspectivas e 
orientações da Parte III da Disciplina. As questões seguintes 
servem de orientação para a elaboração do referido exame:

a) Teologia.
(1) Dê exemplos de como a prática do ministério afectou 

a sua experiência e a sua compreensão de:
(a) Deus
(b) Humanidade
(c) A necessidade da graça divina
(d) O Senhorio de Jesus Cristo
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(e) O trabalho do Espírito Santo
(f) O sentido e o significado dos Sacramentos
(g) O reino de Deus
(h) Ressurreição e vida eterna
 (2) Como entende as seguintes doutrinas evangélicas 

tradicionais: (a) arrependimento;  (b) justificação; (c) re-
generação; (d) santificação? Quais são as marcas da vida 
Cristã?

(3) Como é que a prática do ministério contribuiu para o 
seu entendimento quanto à natureza e missão da Igreja? Quais 
são hoje em dia os seus principais desafios?

(4) A Igreja Metodista Unida defende que as Escritu-
ras, a tradição, a experiência e a razão são fontes e normas 
para a crença e a prática, mas que a Bíblia está antes deles. 
Qual a sua interpretação desta posição teológica da Igreja 
e como é que isso afectou a sua prática do ministério?

(5) Como é que a prática do ministério enriqueceu a sua 
interpretação do sentido e do significado dos sacramentos?

b) Vocação
(1) Como é que a experiência do ministério moldou a 

sua interpretação da sua vocação como presbítero ordenado?
c) A prática do ministério
(1) Como é que a prática de ministério afectou o seu en-

tendimento das expectativas e obrigações do sistema itineran-
te? Oferece-se a si próprio sem reservas para ser nomeado e 
para servir, após consulta, conforme a autoridade que nomeia 
possa determinar?

(2) Descreva e avalie os seus dons pessoais para o 
ministério e como eles resultaram num ministério bem suce-
dido Quais seriam os seus pontos fortes e aqueles que precis-
ariam de ser fortalecidos, a fim de o seu ministério ter mais 
êxito?

(3) Por amor à missão de Jesus Cristo no mundo e ao 
testemunho mais eficaz para o evangelho Cristão, e tendo 
em conta a sua influência como membro clerical ordena-
do, está disposto a dedicar-se completamente aos mais el-
evados ideais da vida Cristã; e para isso, concorda exercer 
um auto-controlo responsável mediante hábitos pessoais 
conducentes à saúde física, desenvolvimento intelectual 
intencional, fidelidade no matrimónio e abstinência no 
celibato, integridade em todas as relações pessoais, re-
sponsabilidade social e crescimento em graça e no conhe-
cimento e amor de Deus.

(4) Dê provas da sua vontade de se relacionar em 
ministério com todas as pessoas, independentemente da raça, 
cor, etnia, origem nacional, estatuto social, sexo, orientação 
sexual, idade, condição económica ou deficiência.

(5) Encarará todas as conversas pastorais de natureza 
confessional como um acto de confiança entre essa pessoa e 
Deus?

(6) Preste provas de experiência em ministérios de paz 
e justiça.

¶ 331=335

¶ 332. Exame Histórico para Admissão no Estado 
de Membro à Prova e Ordenação—O bispo, como pas-
tor principal, deve solicitar a participação daqueles que 
procuram ser admitidos num auto-exame e oração para os 
preparar para a sua análise perante a conferência. Aquan-
do da análise, o bispo deve também explicar à conferên-
cia a natureza histórica das seguintes questões e procu-
rar interpretar o seu espírito e intenção. As questões são 
estas e quaisquer outras que possam ser consideradas 
necessárias:

1. Tem fé em Cristo?
2. Está a caminho da perfeição?
3. Espera ser tornado perfeito no amor nesta vida?
4. Está sinceramente a buscar isso?
5. Está decidido a dedicar-se totalmente a Deus e ao tra-

balho de Deus?
6. Conhece as Regras Gerais da nossa Igreja?
7. Irá mantê-las?
8. Estudou as doutrinas da Igreja Metodista Unida?
9. Após análise total, acredita que as nossas doutrinas es-

tão em harmonia com as Escrituras Sagradas?
10. Irá pregá-las e mantê-las?
11. Estudou a nossa forma de disciplina e política da Ig-

reja?
12. Aprova as regras e políticas da nossa Igreja?
13. Irá apoiar e mantê-las?
14. Irá instruir diligentemente as crianças em todos os 

locais?
15. Irá fazer visitas de casa a casa?
16. Irá recomendar o jejum e abstinência, tanto por 

princípio como por exemplo?
17. Está determinado a utilizar todo o seu tempo no tra-

balho de Deus?
18. Tem dívidas que possam embaracçar o seu  

trabalho?
19. Irá observar as seguintes orientações?
(a) Ser diligente. Nunca ficar ocioso. Nunca ficar 

trivialmente ocupado. Nunca desperdiçar tempo; nunca 
passar mais tempo num local do que o que fôr estritamente 
necessário.

(b) Ser pontual. Fazer tudo pontualmente. E não tentar 
alterar as nossas regras, mas cumpri-las; não somente pelo 
castigo, mas também pela consciência.

¶ 332=336

Secção X. Nomeações para Diversos Ministérios
¶ 333. Disposições gerais—1. Todos os presbíteros em 

plena conexão que estejam em boa situação numa conferên-
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cia anual irão continuar sob nomeação pelo bispo, a menos 
que lhes seja concedida uma licença, aposentação ou se não 
tiverem cumprido os requisitos para elegibilidade contínua 
(¶ 330).

2. Além dos presbíteros ordenados, pessoas a quem 
tenha sido concedida uma licença para ministério pastoral po-
dem ser nomeadas para igrejas locais como pastores do cargo. 
Todos os membros clericais e pastores locais licenciados a 
serem nomeados devem assumir um estilo de vida consistente 
com o ensino cristão conforme definido nos Princípios Soci-
ais.

3. Presbíteros e diáconos, membros associados, mem-
bros à prova e pessoas licenciadas para o ministério pastoral 
podem ser nomeados para ministérios de extensão. 

¶ 333.1-3=337.1-3

¶ 334. Sistema Itinerante—O sistema itinerante é o mé- 
todo aceite da Igreja Metodista Unida atarvés do qual os pres-
bíteros ordenados são nomeados pelo bispo para os campos 
do trabalho.  Todos os presbíteros ordenados, presbíteros à 
prova e membros associados aceitarão e obedecerão a estas 
nomeações. Os bispos e os gabinetes devem comprometer-se 
com e apoiar a itinerância aberta e a protecção do púlpito 
profético e diversidade. A natureza do processo de nomeação 
está especificado no ¶ 406.

1. Quando um presbítero ordenado, presbítero à pro-
va ou membro associado for nomeado para serviço a tem-
po inteiro, todo o seu tempo vocacional, conforme definido 
pelo superintendente distrital em consulta com o pastor e a 
comissão de relações pastor-igreja, será devotado ao trabalho 
para o ministério no campo do trabalho para o qual o bispo o 
nomeie.

2. Por iniciativa do bispo e do gabinete, a seu pedido, 
ou quando tenha declarado por escrito que a itinerância está 
limitada, um presbítero, presbítero à prova ou membro asso-
ciado pode ser nomeado para uma nomeação que não seja a 
tempo inteiro.

3. Nomeações interinas podem ser feitas para cargos 
com necessidades especiais transitórias.

4. Membros associados, membros à prova ou mem-
bros em plena conexão podem ser nomeados para frequentar 
qualquer uma das escolas indicadas pelo Senado Universi-
tário ou aprovadas pela conferência central. 

5. Os presbíteros e membros associados em nomeações 
que estendam o ministério da Igreja Metodista Unida local 
são plenos participantes do sistema itinerante. Por conse-
guinte, um membro da conferência numa nomeação fora da 
Igreja Metodista Unida local deve estar disposto após consul-
ta a receber uma nomeação num Cargo Pastoral. 

¶ 334.1-4=338.1-4; 334.5=344Intro

¶ 335. Definição de um pastor—Um pastor é um pres-
bítero ordenado, diácono à prova (conforme o Livro de Dis-

ciplina [LdD] de 1992), ou pessoa licenciada e aprovada por 
voto dos membros clericais em plena conexão e pode ser no-
meado pelo bispo para estar a cargo de uma igreja local ou 
ministério de extensão.  

¶ 335=339

¶ 336. Responsabilidades e Deveres dos Presbíteros e 
dos Pastores Licenciados—1. As responsabilidades dos pres-
bíteros derivam da autoridade dada pela ordenação. Os pres-
bíteros têm um ministério de quatro vertentes, nomeadamente 
a Palavra, o Sacramento, a Ordem e o Serviço, servindo assim 
na igreja local e nos ministérios de extensão em testemunho 
e ao serviço do amor e da justiça de Cristo. Os presbíteros es-
tão autorizados a pregar e ensinar a Palavra, prestar cuidados 
pastorais e de aconselhamento, ministrar os sacramentos e or-
denar a vida da igreja para o serviço em missão e ministério 
como pastores, superintendentes e bispos. 

Os pastores licenciados partilham com os presbíteros 
as responsabilidades e os deveres de um pastor para este 
ministério de quatro vertentes, no contexto da sua nomeação.

2. As responsabilidades e deveres dos presbíteros e dos 
pastores licenciados são as seguintes:

a) A Palavra e actos eclesiásticos:
(1) Pregar a Palavra de Deus, conduzir em oração, ler e 

ensinar as Escrituras e apelar à participação das pessoas no 
estudo e no testemunho.

(a) Garantir a transmissão fiel da fé Cristã.
(b) Conduzir as pessoas no discipulado e na evangeli-

zação para que outros possam conhecer Cristo e segui-Lo.
(2) Aconselhar as pessoas que tenham problemas pes-

soais, éticos ou espirituais.
(3) Realizar os actos eclesiásticos do matrimónio e fu-

neral.
(a) Realizar a cerimónia do matrimónio depois de con-

sultadas as partes envolvidas e de acordo com as leis do es-
tado e as regras da Igreja Metodista Unida. A decisão de re-
alizar a cerimónia caberá exclusivamente ao pastor.

(b) Realizar o funeral e os serviços fúnebres, providen-
ciar cuidados e aconselhamento no luto.

(4) Visitar as casas na zona da igreja e na comunidade, 
em especial entre os doentes, os idosos, os presos e outros em 
necessidade.

(5) Manter todas as confidências invioláveis, incluindo 
as confessionais, excepto nos casos de suspeita de abuso ou 
negligência de menores ou em casos em que a lei civil exija 
que sejam reportados.

b) Sacramento:
(1) Ministrar os sacramentos do baptismo e a Ceia do 

Senhor segundo a ordenança de Cristo.
(a) Preparar os pais e os promotores antes do baptismo 

de bebés ou crianças, e instruí-los quanto ao significado do 
baptismo e às suas responsabilidades para a educação cristã 
da criança baptizada.
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(b) Incentivar a reafirmação do convénio baptismal e 
renovação dos votos do baptismo em diferentes fases da vida.

(c) Incentivar as pessoas baptizadas na infância ou pri-
meira infância a fazerem a sua profissão de fé, depois de 
instrução, para que se possam tornar membros professos da 
igreja.

(d) Explicar o significado da Ceia do Senhor e incentivar 
a participação regular como um meio de graça para crescer na 
fé e na santidade.

(e) Selecionar e formar diáconos e membros leigos para 
servir os elementos da sagrada comunhão.

(2) Incentivar o uso privado e congregacional dos outros 
meios de graça.

c) Ordem:
(1) Ser o funcionário administrativo da igreja local e ga-

rantir que as preocupações organizacionais da congregação 
são adequadamente providenciadas. 

(a) Dar apoio pastoral, orientação e formação aos guias 
leigos, equipando-os de maneira a cumprir o ministério para 
o qual foram chamados. 

(b) Supervisionar o programa educacional da igreja e 
incentivar a utilização da literatura e dos média Metodistas 
Unidos.

(c) Serem responsáveis pela fidelidade organizacional, 
definição de objectivos, planeamento e avaliação.

(d) Investigar e aconselhar homens e mulheres para o 
ministério de diáconos, presbíteros, pastores locais e outros 
ministérios da igreja.

(2) Administrar os assuntos temporais da igreja na sua 
nomeação, conferência anual e a igreja geral.

(a) Administrar as disposições da Disciplina.
(b) Dar conta dos seus ministérios pastorais à conferên-

cia do cargo e à conferência anual. As conferências centrais 
podem estabelecer disposições para isso.

(c) Providenciar liderança para o financiamento do 
ministério da congregação.

(d) Modelar e promover a mordomia financeira fiel e 
incentivar a oferta como disciplina espiritual, ensinando os 
princípios bíblicos da oferta.

(e) Guiar a congregação no cumprimento da sua missão 
mediante o pagamento integral e fiel de todo o apoio ministe-
rial das contribuições, e dos fundos administrativos e benev-
olentes.

(f) Cuidar de todos os registos da igreja e obrigações 
financeiras da igreja local, e certificar a exactidão de todos 
os balanços financeiros, relatórios estatísticos e quaisquer 
outros submetidos pela igreja local à conferência anual 
para utilização na atribuição dos custos a contribuir pela 
igreja.

(3) Participar nos programas denominacionais e confer-
enciais e nas oportunidades de formação.

(a) Procurar oportunidades para ministérios cooperati-
vos com outros pastores e igrejas metodistas unidos.

(b) Estar disposto a assumir responsabilidades de con-
trolo dentro da conexão.

(4) Guiar a congregação na inclusão racial e étnica.
d) Serviço:
(1) Encarnar os ensinamentos de Jesus nos ministérios e 

na liderança de serviço. 
(2) Dar liderança pastoral diligente na ordenação da vida 

da congregação para o discipulado no mundo.
(3) Construir o corpo de Cristo como uma comunidade 

dedicada e de dádiva, estendendo o ministério de Cristo ao 
mundo.

(4) Participar na comunidade, nas preocupações 
ecuménicas e interreligiosas e incentivar as pessoas a en-
volverem-se e a orar e a trabalhar para a unidade da comuni-
dade cristã.

¶ 336.1-2=340.1-2

¶ 337. Conduta não autorizada—1. Os pastores ob-
terão em primeiro lugar o consentimento escrito do super-
intendente distrital antes de nomearem como evangelista 
alguém que não seja um evangelista geral na conexão, um 
membro clerical de uma conferência anual, um pastor lo-
cal ou um servidor leigo certificado em boa posição na 
Igreja Metodista Unida.

2. Nenhum pastor descontinuará cultos numa igreja lo-
cal entre sessões da conferência anual sem o consentimento 
da Conferência do Cargo e do superintendente distrital.

3. Nenhum pastor organizará arbitrariamente um cargo 
pastoral. 

4. Nenhum pastor realizará um serviço religioso dentro 
dos limites de um cargo pastoral senão aquele para que foi 
nomeado sem o consentimento do pastor do cargo ou do su-
perintendente distrital.

5. Todos os clérigos da Igreja Metodista Unida são 
obrigados a manter todas as confidências invioláveis, inclu-
indo as confessionais, excepto nos casos de suspeita de abuso 
ou negligência de menores ou em casos em que a lei civil 
exija que sejam reportados.

6. Cerimónias que celebrem uniões homossexuais não 
serão realizadas pelos nossos ministros e não serão realizadas 
nas nossas igrejas.

7. Nenhum pastor voltará a baptizar alguém já baptiza-
do. A prática da renovação do baptismo não está em confor-
midade com a acção de Deus no baptismo e não é coerente 
com a tradição Wesleyana e os ensinamentos históricos da 
igreja. Por conseguinte, o pastor deve aconselhar todas as pes-
soas que procurem a renovação do baptismo a participar num 
ritual de reafirmação dos votos baptismais.

¶ 337.1-7=341.1-7
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¶ 338. Apoio aos Presbíteros em Plena Conexão No-
meados para Cargos Pastorais—Para reforçar a eficiência do 
sistema conexional, assumir as obrigações do ministério itin-
erante necessário após a admissão à conexão itnerante depois 
coloca sobre a Igreja uma conta obrigação de providenciar o 
apoio necessário para todo o ministério da Igreja.

Cada presbítero em plena conexão de uma conferên-
cia anual que esteja em boa posição e que seja nomeado 
para serviço a tempo inteiro terá o direito de receber como 
mínimo a remuneração base estabelecida pela conferência 
anual para pessoas em serviço a tempo inteiro, e se no-
meado para serviço que não seja a tempo inteiro receberá 
essa parte da remuneração base conforme regulado pela 
conferência anual.

Nenhum pastor terá direito a qualquer reclamação contra 
qualquer igreja ou cargo servido devido a remuneração base 
não paga, depois de ter cessado a conexão pastoral com essa 
igreja ou o cargo.

¶ 338=342.1-4

Secção XI. Nomeações para Ministérios de Extensão
¶ 339. Nomeações que alargam o ministério da Igreja 

Metodista Unida—1. Os presbíteros numa relação efectiva, 
diáconos, membros associados, membros à prova, e pessoas 
licenciadas para o ministério pastoral podem ser nomeados 
para servir em configurações do ministério para além da Igre-
ja Metodista Unida.

2. Os membros clericais que desejem essas nomeações 
devem consultar o seu bispo e/ou superintendente distrital an-
tes de quaisquer entrevistas a esse propósito.

¶ 339.1-2=343.1+3

¶ 340. Disposições para nomeação de ministérios de ex-
tensão—1. Categorias de nomeação:

a) Nomeações dentro das estruturas conexionais da Igre-
ja Metodista Unida, incluindo o serviço sob a Junta Geral dos 
Ministérios Globais.

b) além das estruturas conexionais da Igreja Metodis-
ta Unida quando consideradas pelo bispo e reconhecidas 
pela Junta do Ministério Ordenado, incluindo os ministérios 
ecuménicos e as nomeações para o ministério pastoral noutras 
denominações Cristãs a pedido das respectivas autoridades 
regionais eclesiásticas dessa denominação. 

2. A consulta entre a instituição, o presbítero e o bispo 
ocorrerá como parte do processo de nomeação.

3. Clérigos nomeados para os ministérios de extensão:
a) serão nomeados para um cenário que ofereça o devido 

suporte, avaliação e responsabilização;
b) continuarão a ser responsáveis perante com a con-

ferência anual pela a prática do seu ministério;
c) entregarão individualmente um relatório anual ao bis-

po, ao superintendente distrital e à Junta do Ministério Or-
denado e reunirão anualmente, individual ou colectivamente 

com os representantes do gabinete e da Junta do Ministério 
Ordenado; 

d) estabelecer-se-ão como membros de uma Con-
ferência do Cargo em consulta com o pastor do cargo e 
com a aprovação do superintendente distrital. Os super-
intendentes distritais, devido ao seu ministério de super-
intendência, não serão obrigados a ser membros de uma 
Conferência do Cargo.

4. Relação de afiliação com conferência anual—Os 
membros clericais ordenados e nomeados para ministérios de 
extensão ou nomeados além da igreja local fora dos limites da 
sua conferência anual podem, por iniciativa própria, solicitar à 
Junta do Ministério Ordenado filiação na conferência anual na 
qual a sua nomeação está localizada ou na qual residam. Por 
maioria de dois terços dos votos da sessão de clérigos, esses 
membros clericais podem ser recebidos com direitos e priv-
ilégios, incluindo serviço nas juntas da conferência, agências, 
grupos de trabalho e comités, com direito de voz e de voto mas 
com direito de voz e sem direito de voto na sessão da con-
ferência anual. O estado de membro de pleno direito será retido 
na conferência anual de origem do nomeado, incluindo par-
ticipação nas sessões da conferência anual de origem. Essas 
pessoas podem servir em juntas, agências, grupos de trabalho 
ou comités de apenas uma conferência anual numa dada altura.

¶ 340.1a+b=344.1a+b+345; 340.2=343.2; 340.3(1)= 
344.5a; 340.3(2)=344.2a; 340.3(3)=344.2ab+337.3c; 
340.3(4)=344.3; 340.4=344.4

Secção XII. Clérigos de Outras Conferências Anuais, 
Outras Denominações Metodistas e Cristãs

¶ 341. Disposições para os Clérigos de Fora da Con-
ferência Anual—Clérigos ordenados ou membros à prova de 
outras conferências anuais  e denominações cristãs podem 
receber uma nomeação na conferência anual da seguinte ma-
neira:

1. Membros Clericais Ordenados ou Membros à Prova 
de Outras Conferências Anuais e de Outras Denominações 
metodistas—Com a aprovação e o consentimento dos bispos 
ou de outras autoridades regionais envolvidas, os membros 
clericais ordenados ou membros à prova de outras conferên-
cias anuais ou outras igrejas metodistas podem receber no-
meações ao mesmo tempo que retêm o estado de membro na 
sua conferência ou a sua filiação denominacional. De acordo 
com os requisitos do ¶ 340.4 pode lhes ser concedido o estado 
de membro afiliado na conferência anual. 

2. Presbíteros ou Membros Clericais Ordenados de Out-
ras Denominações—Por recomendação da Junta do Ministério 
Ordenado, a sessão de clérigos da conferência anual pode apro-
var anualmente membros clericais em boa situação de outras 
denominações cristãs para receberem nomeações dentro dos 
limites da conferência anual ao mesmo tempo que se mantêm 
membros na sua denominação, desde que cumpram todos os 
requisitos para candidatos certificados, excepto o de membro 
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na igreja, apresentem credenciais adequadas, tenham dado pro-
vas do seu acordo e vontade de suportar e manter a doutrina, 
disciplina e política metodistas unidas, e tenham sido recomen-
dados pela Junta do Ministério Ordenado.

Quando a Junta do Ministério Ordenado certificar que 
as suas credenciais são pelo menos iguais às dos presbíteros 
Metodistas Unidos, a sessão de clérigos da conferência anual 
poder-lhes-á conceder os mesmos direitos na conferência an-
ual como membros à prova. Quando estiverem sob nomeação, 
ficam sujeitos às disposições da Disciplina, mas não farão 
parte do sistema itinerante. 

¶ 341.1-2=346.1-2

¶ 342. Transferências—1. De Outras Conferências Anu-
ais—Os membros clericais ordenados ou membros à prova de 
outras conferências anuais da Igreja Metodista Unida podem 
ser recebidos por transferência para à prova ou em plena con-
exão com o consentimento dos bispos envolvidos. Consulta 
com a Junta do Ministério Ordenado terá lugar com o bispo 
antes da transferência.

As transferências ficam condicionadas à aprovação do 
seu carácter pela conferência para a qual são elegíveis. Os 
membros em situação de transferência não votarão duas vezes 
na mesma emenda constitucional, nem serão contados duas 
vezes, nem votarão duas vezes para delegados às mesmas 
conferências Geral, jurisdicionais ou centrais. Sempre que os 
membros clericais forem transferidos para outra conferência 
anual, seja por conexão com uma transferência de cargo pas-
toral para que tenham sido nomeados ou devido à dissolução 
ou fusão da conferência anual, terão os mesmos direitos e 
obrigações que os outros membros da conferência para onde 
sejam transferidos.

2. De Outras Denominações Metodistas—Presbíteros 
ordenados ou membros clericais ordenados de outras igrejas 
metodistas podem ser recebidos por transferência para ser-
em membros à prova ou em plena conexão da conferência 
ou como pastores locais, com o consentimento dos bispos ou 
de outras autoridades envolvidas, sem terem de passar pelo 
processo habitual necessário para ministros de outras denom-
inações. Realizar-se-á uma consulta prévia com a Junta do 
Ministério Ordenado, a fim de determinar se os membros 
clericais cumprem os requisitos de formação académica e as 
normas para filiação na conferência estabelecidos pela Disci-
plina e pela conferência anual. 

3. De Outras Denominações—a) Por recomendação da 
Junta do Ministério Ordenado, os membros clericais em plena 
conexão podem reconhecer as ordens de membros clericais 
ordenados de outras denominações e receberem-nos como 
membros à prova ou pastores locais. Apresentarão as suas 
credenciais para análise pelo bispo e pela Junta do Ministério 
Ordenado. Prestarão garantia da sua fé e experiência cristãs, 
assim como a sua vontade de apoiar e manter a doutrina, a 
disciplina e a política metodistas unidas. Cumprirão os req-

uisitos de formação académica e as normas para serem mem-
bros na conferência. 

b) Os presbíteros ordenados ou os membros clericais or-
denados de outras denominações cristãs servirão como mem-
bros à prova durante pelo menos dois anos e concluirão todos 
os requisitos, incluindo cursos em história, doutrina e política 
metodistas unidas, antes de serem admitidos como membros 
da conferência em plena conexão. 

c) Depois da eleição do membro à membro à prova para 
membro da conferência em plena conexão, como diácono ou 
presbítero, o bispo e o secretário da conferência entregará um 
certificado de membro em plena conexão na conferência an-
ual.

4. A Junta do Ministério Ordenado de uma conferência 
anual deve averiguar de um membro clerical ordenado que 
busca admissão como membro, com credenciais de outra de-
nominação, se o seu estado de membro na relação efectiva es-
teve alguma vez numa conferência anual da Igreja Metodista 
Unida ou uma das suas predecessores legais e, se assim for, 
quando e em que circunstâncias a conexão do membro cleri-
cal ordenado com essa conferência anual foi cortada. 

5. O membro clerical ordenado buscando admissão numa 
conferência anual com credenciais de outra denominação que 
tenha já antes tenha antes desistido de uma relação efectiva 
numa conferência anual da Igreja Metodista Unida ou uma 
das suas predecessoras legais não será admitido nem readim-
itido sem o consentimento da conferência anual de onde saiu 
ou do seu legal sucessor, sendo esse consentimento concedido 
após recomendação da sua Junta do Ministério Ordenado.

¶ 342.1=347.1+604.7; 342.2=347.2a; 342.3-5=347.3-5

¶ 343. Reconhecimento das Ordens Eclesiásticas de 
Outras Denominações—1. Clérigos de outras denominações 
podem ter as suas ordens reconhecidas pelos membros cler-
icais em plena conexão da conferência anual depois de anal-
isadas as suas credenciais pelo bispo e Junta do Ministério 
Ordenado. Antes da admissão como membro na conferência 
anual, esse reconhecimento de ordens pode ser concedido 
após recomendação do bispo e da Junta do Ministério Orde-
nado.

2. Quando as ordens de um clérigo ordenado de outra 
igreja tiverem sido devidamente reconhecidas, os certificados 
de ordenação da igreja que o ordenou serão devolvidos ao 
clérigo com a seguinte inscrição escrita legivelmente na parte 
de trás:

Estas ordens são reconhecidas pela Conferência anual 
de_________ da Igreja Metodista Unida, neste dia _____ de 
__________ , _____ [ano].

O Presidente, __________________________
O Secretário,__________________________
¶ 343.1-2=348.1-2
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Secção XIII. Orientação e mentores
¶ 344. Mentores—1. A orientação acontece numa 

relação em que o mentor assume a responsabilidade pela 
criação de um local seguro para reflexão e crescimento. Um 
verdadeiro mentor tem uma fé madura, modela o verdadeiro 
ministério e possui as competências necessárias para ajudar 
os outros a discernir o seu chamamento para o ministério. A 
orientação faz parte da preparação e do crescimento para os 
requerentes e candidatos ao ministério ordenado, pastores lo-
cais e membros à prova de uma conferência anual. A orien-
tação é diferente do processo de avaliação e supervisão que é 
parte da preparação para o ministério.

2. Os mentores serão recomendados pelo gabinete, se-
leccionados e treinados e responsabilizados pela Junta do 
Ministério Ordenado. Cada conferência central estabelecerá 
um programa de orientação para os candidatos e membros à 
prova e pastores locais que não tenham completado os requi-
sitos de formação académica. 

¶ 344.1+2=349.2+1Intro

Secção XIV. Avaliação para continuação da formação 
para membros em plena conexão e pastores locais

¶ 345. Avaliação—Avaliação é um processo de formação 
contínua no ministério de serviço e liderança de serviço que 
deve realizar-se num espírito de compreensão e de aceitação. 
A avaliação serve como um processo para pastores, determin-
arem a sua eficácia no ministério e discernir o chamamento de 
Deus para continuar no ministério ordenado.

1. O superintendente distrital, em consulta com a 
comissão de relações pastor-igreja, avaliará a eficiência dos 
pastores para o ministério, usando os critérios, os processos 
e a formação desenvolvidos pelo gabinete e pela Junta do 
Ministério Ordenado. 

2. Os membros clericais que servem em nomeações para 
ministérios de extensão serão avaliados anualmente pelos 
seus supervisores imediatos.

¶ 345=350

¶ 346. Formação contínua e crescimento espiritu-
al—1. Ao longo das suas carreiras, os membros clericais 
procurarão frequentar educação contínua para o ministério, 
desenvolvimento profissional e formação espiritual e cresci-
mento, a fim de conduzir a igreja no cumprimento da missão 
de fazer discípulos para Jesus Cristo. 

2. A educação contínua e o crescimento espiritual dos 
membros clericais devem incluir pelo menos uma semana 
todos os anos e pelo menos um mês ao longo de um ano de 
cada quadriénio. Essa educação contínua não será consid-
erada como parte das férias dos ministros e será planeada em 
consulta com os seus cargos ou outras agências para as quais 
sejam nomeados, assim como com o bispo, com o superinten-
dente distrital e o comité de educação contínua da conferência 
anual.

3. Um membro clerical pode solicitar uma licença para 
educação ou para crescimento espiritual de até seis meses, 
continuando embora a manter a sua nomeação na igreja lo-
cal. Essas ausências estão disponíveis aos membros clericais 
que tenham exercido nomeações a tempo inteiro durante pelo 
menos seis anos. Essas ausências serão de acordo com as dis-
posições da conferência anual. 

4. Os clérigos reportarão à Conferência de Cargo os seus 
programas de educação contínua, formação e crescimento es-
piritual no ano transacto e planos para o ano seguinte.

5. Os clérigos em ministérios de extensão darão 
provas da sua formação contínua e crescimento espiritu-
al assim dos seus programas e planos futuros, nos seus 
relatórios anuais.

¶ 346.1-5=351.1-3+5-6

¶ 347. Licença sabática—Deve ser concedida uma 
licença sabática nos casos de um programa de estudo ou 
viagem aprovada pela Junta do Ministério Ordenado. Os 
membros clericais em plena conexão, ou em que são mem-
bros associados, que tenham servido numa nomeação a 
tempo inteiro durante seis anos consecutivos ou numa no-
meação menos do que a tempo inteiro mas equivalente a 
seis anos completos de tempo inteiro, a contar da data da 
sua recepção em membros em plena conexão ou associa-
dos, podem ser agraciados com uma licença sabática de 
até um ano. A nomeação para licença sabática deve ser 
feita pelo bispo que presida à conferência, após votação 
da conferência anual segundo recomendação da Junta do 
Ministério Ordenado. 

¶ 347=352

Secção XV. Mudança de Relações Conferenciais
¶ 348. Disposições para a Mudança de Relações 

Conferenciais—Sempre que uma alteração na relação 
conferencial for entendida como necessária ou desejável 
por um membro à prova, membro clerical em plena con-
exão ou membro associado, por um período curto ou lon-
go, o requerente submeterá um pedido por escrito à Junta 
do Ministério Ordenado declarando as razões para essa 
alteração na relação.  Além disso, a Junta do Ministério 
Ordenado pode solicitar uma entrevista com o clérigo que 
solicita a alteração. Os clérigos nomeados para uma agên-
cia geral da Igreja Metodista Unida estarão cobertos pe-
las políticas da agência em relação a licença familiar, de 
maternidade ou paternidade ou ainda licença por razões 
de saúde.

¶ 348=353

¶ 349. Licença de ausência voluntária—
1. Os membros à prova ou em plena conexão, ou ainda 

membros associados da conferência anual que, por suficientes 
razões optem por pedir uma licença temporária das suas no-
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meações ministeriais, podem solicitar por escrito, com cópia 
dirigida ao bispo e ao seu superintendente distrital, uma li-
cença voluntária à Junta do Ministério Ordenado. A licença 
é concedida ou renovada anualmente por meio de voto dos 
membros clericais em plena conexão após recomendação da 
Junta do Ministério Ordenado.

2. Uma licença de ausência voluntária pode ser pedida 
por razões pessoais ou familiares ou como licença de tran-
sição entre nomeações.

3. Um pedido escrito para uma licença de ausência 
voluntária, à excepção da licença de transição, deve ser 
feito com pelo menos noventa dias de antecedência à ses-
são da conferência anual, dando razões específicas para o 
pedido. A Junta do Ministério Ordenado pode entrevistar 
o membro clerical em questão para determinar causa sufi-
ciente. A licença pessoal ou de família não será concedida 
por mais de cinco anos sucessivos, excepto por dois terços 
de votos dos membros clericais em plena conexão. A li-
cença será contada como parte do limite de oito anos para 
os membros à prova.

4. Entre as sessões da conferência anual, a licença de aus-
ência voluntária pode ser concedida ou revogada pela Junta 
do Ministério Ordenado, com a aprovação do bispo e dos su-
perintendentes distritais. Esta acção interina deve ser sujeita a 
aprovação da sessão de clérigos da conferência anual na sua 
sessão seguinte.

5. Caso existam denúncias ou queixas activas, um pedido 
de licença de ausência voluntária não será permitido até que 
as denúncias ou queixas anteriores tenham sido resolvidas. 

6. Os membros clericais em licença de ausência vol-
untária não poderão reclamar fundos da conferência, a menos 
que tal esteja de outro modo regulado pela conferência anual. 

7. Os membros clericais em licença voluntária serão 
elegíveis para membros dos comités da conferência anu-
al, comissões ou juntas. Podem votar para outros delegados 
clérigos para as conferências Geral ou jurisdicionais e podem 
ser eleitos para servir como delegados.

8. Após consulta e com o consentimento escrito do pas-
tor do cargo, e com a aprovação do superintendente distrital 
e da Comissão de Relações Pastor-Igreja de uma igreja local, 
os membros clericais em licença voluntária devem designar 
uma conferência de cargo dentro dos limites da conferência 
anual com a qual se irão relacionar e onde irão apresentar um 
relatório anual. O exercício do seu ministério ficará limitado 
à Conferência do Cargo da qual é membro e com a autor-
ização escrita do pastor responsável, excepto se for concedi-
da autorização especial pelo bispo da conferência da qual é 
membro. Com a autorização do bispo da conferência que da 
qual é membro, sob a supervisão do superintendente distrital, 
o membro clerical pode pregar, ensinar, celebrar matrimónios 
e, se possuir os privilégios sacramentais, ministrar os sacra-
mentos fora do cargo de que é membro.

9. Aqueles que estiverem em licença de ausência vol-

untária responderão perante a conferência anual pela sua 
conduta e desempenho do seu ministério. Em caso de não 
apresentação de relatório à Junta do Ministério Ordenado, os 
procedimentos de queixa podem ser invocados (¶ 358).

10. Será solicitado uma cessação da licença de aus-
ência voluntária, excepto nas licenças de transição, por 
escrito, com uma antecedência mínima de seis meses an-
tes da sessão da conferência anual. A Junta do Ministério 
Ordenado analisará as circunstâncias que rodeiam a con-
cessão da licença, a fim de determinar se essas circunstân-
cias foram colmatadas ou resolvidas. Quando a junta tiver 
determinado que as circunstâncias da licença voluntária 
não foram colmatadas nem resolvidas e o pedido for re-
cusado, a junta informará o requerente das opções que lhe 
restam, as quais incluem: 

a) permanecer em licença de ausência voluntária; 
b) localização com honra; 
c) ser recomendado ao bispo e aos superintendentes dis-

tritais, a fim de ser colocado em licença involuntária, local-
ização administrativa ou aposentação involuntária, utilizando 
o processo justo do ¶ 357; ou 

d) qualquer outra medida entendida como adequada.
11. Quando os membros clericais estão em licença de 

ausência voluntária e não solicitam uma extensão anual 
da licença de ausência durante o período de cinco anos 
ou não indicam a vontade de receber uma nomeação no 
final desse período de cinco anos, a seguir a esforços de- 
vidamente documentados para contactar o clérigo, as dis-
posições de localização (¶ 354) ou dos procedimentos de 
denúncia do ¶ 358.

 ¶ 349.1-9=354.1-9; 349.10-11=354.11-12

¶ 350. Licença de Ausência Involuntária—1. O bispo e 
os superintendentes distritais podem solicitar uma licença de 
ausência involuntária sem o consentimento de um membro 
à prova, associado ou em plena conexão. O pedido deve ser 
submetido à Junta do Ministério Ordenado e dará ao mem-
bro clerical e à Junta do Ministério Ordenado, por escrito, 
as razões específicas para o pedido. O processo justo para 
audições administrativas conforme definido no ¶ 357.2 deve 
ser seguido em qualquer procedimento de licença de ausência 
involuntária. 

2. A licença de ausência involuntária será aprovada por 
meio de dois terços de votos em assembleia da conferência 
anual, anualmente renovável por um período máximo de três 
anos. 

3. Entre sessões da conferência anual, a licença de aus-
ência involuntária pode ser concedida ou revogada, com a 
aprovação do bispo e gabinete, e da Junta do Ministério Orde-
nado. Esta acção interina deve ser sujeita a aprovação da ses-
são de clérigos da conferência anual na sua sessão seguinte.

4. Os membros clericais em licença involuntária não 
poderão reclamar fundos na conferência anual. A conferên-
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cia anual não assume qualquer responsabilidade financeira 
quanto a salários, pensões ou outros benefícios para membros 
clericais em licença de ausência involuntária. 

5. Os membros clericais colocados em licença invol-
untária designarão uma Conferência de Cargo dentro dos 
limites da conferência anual. O serviço ministerial deve 
ser limitado a esse cargo e deve ser providenciado apenas 
com o consentimento escrito do pastor responsável e com a 
aprovação do superintendente distrital, do bispo e da comissão 
de relações pastor-igreja.

6. Os membros clericais em licença involuntária não 
participarão nas juntas e agências da conferência anual, nem 
serão delegados às conferências Geral e jurisdicionais, nem 
votarão noutros delegados clericais.

7. A solicitação de cessação de uma licença de ausên-
cia involuntária, pelo bispo e superintendentes distritais, será 
feita por escrito com uma antecedência mínima de seis meses 
antes da sessão da conferência anual. A Junta do Ministério 
Ordenado analisará as circunstâncias em torno da concessão 
da relação. Se a junta determinar que as condições de licença 
involuntária não foram resolvidas, pode continuar a licença 
de ausência involuntária por um período não superior a três 
anos ou deve prosseguir com a localização administrativa. 

8. Se os superintendentes distritais ou bispo não ten-
cionarem nomear a pessoa após três anos de licença invol-
untária, devem notificar tanto a Junta de Ministério Ordenado 
como o membro clerical pelo menos seis meses antes da ses-
são da conferência anual e prosseguir a localização adminis-
trativa ou iniciar um processo de denúncia que não tenha sido 
ainda iniciado.

¶ 350.1=355.1; 350.2-8=355.3-9

¶ 351. Licença de Maternidade ou Paternidade—Uma 
licença de maternidade ou paternidade, cumprindo as leis lo-
cais e nacionais, estará disponível e será concedida pelo bispo 
e pelo gabinete, e a Junta do Ministério Ordenado a qualquer 
pastor local, membro à prova, membro membro associado 
ou membro clerical em plena conexão que assim o solicite à 
data do nascimento ou chegada de uma criança ao seu lar para 
efeitos de adopção.

1. As pessoas que desejem uma licença de maternidade 
ou paternidade devem submeter o pedido à comissão de 
relações pastor-igreja depois de consultado o superintendente 
distrital, com uma antecedência mínima de noventa dias antes 
do seu início, de modo a permitir os cuidados pastorais ade-
quados para as igrejas envolvidas.

2. Durante a ausência, as relações da conferência anual 
do membro clerical permanecerão inalteradas, assim como se 
manterão válidos os benefícios de planos de saúde.

3. As compensações continuarão as mesmas num perío-
do nunca inferior às primeiras oito semanas de licença.

4. Durante o período de licença, a responsabilidade pas-
toral para a igreja ou igrejas envolvidas será tratada por meio 
de consulta com a comissão de relações pastor-igreja da igre-
ja local e do superintendente distrital.

¶ 351.1-2=356.1-2; 351.3-4=356.4-5

¶ 352. Licença por razões de saúde devido a condições 
médicas ou incapacitantes que impeçam o desempenho das 
funções ministeriais—1. Quando os membros clericais que 
são membros de uma conferência anual (¶  360) não estão 
em situação de exercer as suas funções ministeriais devido a 
condição médica e incapacitante, após recomendações da Junta 
do Ministério Ordenado e da respectiva junta de pensões, e por 
maioria de votos da sessão de clérigos da conferência anual 
que estejam presentes e votem, pode ser-lhes concedida uma 
licença por razões de saúde anual sem perderem a sua relação 
com a conferência anual; desde que, no entanto, essa licença 
possa ser concedida ou renovada depois de investigação ra-
zoável e adequada do caso pela Junta do Ministério Ordenado.

2. Quando clérigos que são membros da uma conferên-
cia anual não estão em situação de exercer os seus deveres 
ministeriais entre sessões da conferência anual devido a 
condições médicas, com a aprovação de uma maioria dos su-
perintendentes distritais, depois de consulta com a Junta do 
Ministério Ordenado, uma licença por razões de saúde pode 
ser concedida pelo bispo para o restante do ano da conferên-
cia; desde que, no entanto, essa baixa possa ser concedida ou 
renovada depois de investigação razoável e adequada do caso 
pela Junta do Ministério Ordenado.

3. As políticas de cessação da licença por razões de saúde 
cumprirão os requisitos das leis em vigor na região onde está 
situada a conferência.

4. Qualquer pessoa com possibilidade de receber uma 
nomeação de um bispo e capaz de exercer funções ministe-
riais não poderá ser colocada em licença por razões de saúde 
involuntária apenas devido a uma condição médica. Serão 
feitas todas as diligências possíveis para acomodar conveni-
ente e condignamente membros clericais com incapacidades, 
de forma a servirem em contextos de ministério compatíveis 
com os seus dons e graças. 

¶ 352.1-2=357.1-2; 352.3=357.3+novo; 352.4=357.5

¶ 353. Aposentação—membros clericais aposentados 
são aqueles que foram colocados em relação de aposentação 
quer a pedido pró+rio, quer pela acção da sessão de clérigos 
após recomendação da Junta do Ministério Ordenado. Pedi-
dos de aposentação serão postos por escrito ao bispo, gabi-
nete e Junta do Ministério Ordenado com pelo menos cento e 
vinte dias de antecedência antes da data em que a aposentação 
passará a efectiva, caso não seja recusada pelo bispo ou gabi-
nete. A Junta do Ministério Ordenado aconselhará e orientará 
o membro a aposentar-se e a família na sua nova relação com 
a igreja local.
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1. Aposentação Obrigatória—Todos os membros cleric-
ais de uma conferência anual que tenham atingido os setenta 
e dois anos de idade ou antes do final do mês no qual seja 
concluída a sessão da conferência serão imediatamente apo-
sentados.

2. Aposentação Voluntária—Com vinte anos de 
serviço—Todos os membros clericais da conferência anual 
que tenham completado vinte anos ou mais de serviço sob no-
meação como membros clericais ordenados ou como pastores 
locais, podem solicitar a sua aposentação à conferência anual. 
Cada conferência central pode estabelecer outras disposições 
para quando e como a aposentação voluntária poderá ter lu-
gar.

3. Aposentação Involuntária—Mediante uma maioria 
de dois terços de votos dos presentes e com direito a voto, 
os membros clericais em plena conexão podem colocar 
quaisquer membros clericais na relação de aposentado 
com ou sem o seu consentimento e seja qual for a sua 
idade, caso essa relação seja recomendada pela Junta do 
Ministério Ordenado e pelo gabinete. Serão cumpridos os 
processos de um processo justo em qualquer procedimen-
to de aposentação involuntária.  Deve ser dada uma notifi-
cação escrita da intenção de acção a tal membro da Junta 
de Ministério Ordenado com antecedência de pelo menos 
180 dias antes da conferência anual. 

4. Membros na Conferência do Cargo—Todos os mem-
bros clericais aposentados em plena conexão ou que sejam 
membros associados que não sejam nomeados como pastores 
de um cargo, após consulta com o pastor e com o superinten-
dente distrital, terão um assento na Conferência do Cargo e 
todos os privilégios de membros na igreja onde foram eleitos, 
excepto se de outro modo previsto na Disciplina. Reportarão 
à Conferência de Cargo e ao pastor todos os matrimónios cel-
ebrados, baptismos realizados e outras funções pastorais. Se 
residirem fora dos limites da conferência anual da qual são 
membros, submeterão à conferência de cargo onde são mem-
bros um relatório da sua conduta cristã e ministerial, assinado 
pelo superintendente distrital ou pelo pastor da Conferência 
de Cargo afiliada onde residam.

5. Nomeação de Ministros Ordenados Aposentados—
Todos os membros clericais aposentados em plena conex-
ão ou que sejam membros associados serão elegíveis para 
receber uma nomeação quando solicitados pelo bispo e 
gabinete.

6. Readmissão à relação efectiva—Um membro clerical 
em plena conexão ou que seja membro associado que se tenha 
aposentado segundo as disposições do § 2 pode, a seu pedido, 
ser tornado membro efectivo, após recomendação da Junta do 
Ministério Ordenado, do bispo e do gabinete, e por maioria de 
votos dos membros clericais em plena conexão da conferên-
cia anual e serem assim elegíveis para nomeação desde que 
permaneçam na relação efectiva ou até se aplicar o § 1. Cada 
membro clerical que solicite o readmissão à relação efectiva 

depois de aposentação voluntária deve cumprir os seguintes 
requisitos: (1) apresentar a sua certidão de aposentação; 
(2) um boletim e saúde satisfatório. 

¶ 353Intro+1=358Intro+1; 353.2=358.2a; 353.3=358.3; 
353.4-6=358.5-7 

¶ 354. Localização com Honra—1. Uma conferência 
anual pode conceder aos membros clericais em plena conex-
ão ou que são membros associados certidões de localização 
com honra, a seu pedido, desde que a Junta do Ministério 
Ordenado tenha analisado antes o seu carácter e concluído 
que estão em boa situação, e desde que a sessão de clérigos 
aprove também o seu carácter depois de o pedido feito, e des-
de que essa relação seja concedida apenas àquele que tenci-
one descontinuar o serviço no ministério itinerante. Mediante 
recomendação da Junta do Ministério Ordenado, uma con-
ferência anual pode oferecer apoio nesta transição.

2. Os membros associados ou membros clericais em 
plena conexão localizados de acordo com as disposições 
deste parágrafo não continuarão a ser membros da conferên-
cia anual, e submeterão a sua certificação de membros da 
conferência para depósito no secretariado da conferência. 
Após consulta e com consentimento escrito do pastor re-
sponsável, e com a autorização do superintendente distrital, 
os membros clericais localizados designarão a igreja local 
da qual serão membros.

Ser-lhes-á permitido que exerçam as funções ministeriais 
apenas com autorização escrita do pastor responsável. Terão 
todos os privilégios de membros na igreja em que escolheram 
ser membros da Conferência de Cargo, excepto conforme 
estipulado no Livro de  Disciplina (LdD). Quando aprovado 
pela Junta do Ministério Ordenado, uma pessoa em local-
ização com honra pode ser nomeada interinamente pelo bispo 
como pastor local. 

Reportará à Conferência de Cargo e ao pastor todos os 
matrimónios celebrados, baptismos ministrados e funerais 
realizados e responderá pela sua conduta e pela continu-
ação dos seus direitos de ordenação à conferência anual 
que lhes concedeu a localização com honra. Uma cópia do 
relatório anual presente à conferência do cargo deve ser 
reencaminhada à Junta do Ministério Ordenado de forma 
a que a localização seja continuada. A falha em entregar 
o relatório à Junta de Ministério Ordenado por dois anos 
consecutivos pode resultar na terminação das ordens após 
recomendação da Junta do Ministério Ordenado e votação 
pela sessão de clérigos. 

3. Os ministros ordenados em localização com honra po-
dem solicitar à conferência anual que lhes garanta o estatuto 
de aposentado em localização com honra.

¶ 354.1-3=359.1-3
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¶ 355. Localização Administrativa—1. Quando a eficá-
cia de um clérigo que seja membro associado ou membro em 
plena conexão está em questão, o bispo deve seguir o seguinte 
procedimento:

a) Identificar as preocupações sobre responsabilidades 
profissionais falhadas ou ineficácia vocacional.

b) Manter conversações de supervisão com o membro 
clerical que identifiquem as questões e para conceber, em co-
operação com o membro, um plano de acção correctiva.

c) Avaliar se o plano de acção produziu frutos que trans-
mitam uma expectativa real de eficácia futura.

2. Se o processo acima definido (§1) for concluído 
e falhar na produção de melhorias suficientes, o bispo e 
os superintendentes distritais podem solicitar que o mem-
bro associado ou membro efectivo clérigo seja colocado 
em localização administrativa sem o consentimento do 
membro do clérigo. Devem providenciar, ao clérigo e à 
Junta de Ministério Ordenado, os motivos específicos do 
pedido, por escrito. O Comité de Relações Conferenciais 
da Junta do Ministério Ordenado deve orientar uma au-
dição de processo justo conforme definido no ¶ 357.2 em 
qualquer procedimento de localização administrativa. A 
comissão deve reportar o resultado da audição a toda a 
Junta de Ministério Ordenado para sua acção. Qualquer 
recomendação para localização administrativa deve ser 
apresentada pela Junta do Ministério Ordenado no encon-
tro seguinte da sessão de clérigos para acção final. 

Entre as sessões da conferência anual, um membro 
associado ou membro em plena conexão pode ser coloca-
do em localização administrativa pela Junta do Ministério 
Ordenado. Esta acção interina deve ser sujeita a aprovação 
da sessão de clérigos da conferência anual na sua sessão 
seguinte.

3. Os clérigos localizados administrativamente não 
continuarão a manter o estado de membros na conferência 
anual, e devme entregar a sua certificação de membros 
da conferência para depósito junto ao secretário da con-
ferência.  Após consultoria e com o consentimento escrito 
do pastor responsável, e com a aprovação do superinten-
dente distrital e da Comissão de Relações Pastor-Igreja 
de uma igreja local, os membros clericais colocados em 
localização administrativa devem designar uma conferên-
cia de cargo dentro dos limites da conferência anual que 
os colocou em localização administrativa. O serviço min-
isterial deve ser limitado a esse cargo e deve ser provi-
denciado apenas com o consentimento escrito do pastor 
responsável e do superintendente distrital. Deve ser elab-
orado um relatório anual à conferência do cargo que in-
clua todos os casamentos celebrados, baptismos adminis-
trados e funerais realizados. Devem continuar a responder 
à conferência anual na qual são mantidos os membros da 
conferência de cargo, pela sua conduta e pela continu-
ação dos seus direitos de ordenação. A falha em entregar 

o relatório à Junta de Ministério Ordenado por dois anos 
consecutivos pode resultar na terminação das ordens após 
recomendação da Junta de Ministério Ordenado e votação 
pela sessão de clérigos.

4. Os ministros ordenados em localização administrativa 
podem solicitar à conferência anual que lhes garanta o estatu-
to de reformado em localização administrativa. 

¶ 355.1-4=360.1-4

¶ 356. Renúncia—1. Renúncia para se unir a outra 
denominação—Quando os membros ordenados com bom 
comportamento renunciam para se unir a outra denomi-
nação ou terminam o se estado de membro na denomi-
nação, a sua certificação de membro da conferência, e o 
seu pedido escrito de renúncia será depositado junto ao 
secretário da conferência. 

2. Renúncia do Ofício do Ministério Ordenado—Os 
membros ordenados de uma conferência anual com bom 
comportamento que desejem deixar o seu ofício ministerial 
e renunciar à conferência podem ser autorizados a fazê-lo 
pela conferência anual em sua sessão. As certificações de or-
denação e de membro na conferência dos membros clericais 
ordenados, bem como o seu pedido escrito de renúncia, serão 
entregues ao superintendente distrital para serem arquivadas 
pelo secretário da conferência, e o seu estado de membro 
pode ser transferido para uma igreja que a pessoa designe, 
após consulta com o pastor, dessa igreja local da qual a pessoa 
irá ser membro.

3. Renúncia Devido a Denúncias ou Queixas—Quando 
membros clericais são citados como inquiridos numa denún-
cia segundo o disposto no ¶ 358.1 e desejem renunciar ao 
estado de membros da conferência anual, podem renunciar 
segundo as disposições do ¶ 2719. As certificações de orde-
nação e de membro na conferência dos membros clericais 
ordenados devem ser entregues ao superintendente distrital 
para arquivo pelo secretário da conferência, e o seu estado 
de membro pode ser transferido para uma igreja que a pessoa 
designe, após consulta com o pastor.

O pedido de renúncia devido a denúncia ou renúncia de- 
vido a quixas deve ser feito por escrito no verso das creden-
ciais.

4. Renúncia entre conferências—No caso de renúncia do 
ofício ministerial, para se unir a outra denominação ou devido 
a denúncias ou queixas, ocorrer no intervalo entre sessões de 
uma conferência anual, as credenciais do membro clerical, se-
gundo as disposições dos ¶ 1 e ¶ 3, serão entregues ao bispo ou 
superintendente distrital juntamente com uma carta de renún-
cia do ministro ordenado, para arquivo pelo secretário da con-
ferência. Esta acção será reportada pela Junta do Ministério 
Ordenado à conferência anual na sua sessão seguinte. A data 
efectiva de renúncia será a data da carta de renúncia.

¶ 356.1-4=361.1-4
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Secção XVI. Processo Administrativo Justo
¶ 357. Alteração Involuntária de Estado—1. Quando 

houver um pedido de alteração involuntária de estado, o bispo 
e o gabinete e a Junta do Ministério Ordenado tomarão medi-
das atempadamente.

2. Processo justo—Como parte do sagrado convénio que 
existe entre os membros e a  organização da Igreja Metodis-
ta Unida, cada conferência central desenvolverá um método 
para a disposição de pedidos de alteração involuntária de es-
tado, excluindo denúncias, para a protecção dos direitos dos 
indivíduos e protecção da Igreja. Estes procedimentos serão 
escritos e aplicados consistentemente a todos os pedidos de 
alteração involuntária de estado e incluirão, embora não se 
limitem, o seguinte: 

a) Em qualquer procedimento administrativo o bispo ou 
a pessoa designada pelo bispo e a pessoa inquirida (a pessoa 
contra a qual é dirigida a acção involuntária) deve ter o direito 
de ser ouvida antes de ser tomada qualquer acção final.

b) A pessoa inquirida deve ter o direito de ser acompan-
hada para qualquer audição por um membro clerical que seja 
um membro em plena conexão da conferência anual da pes-
soa acusada, de acordo com as provisões disciplinares ade-
quadas. O membro clerical acompanhante terá o direito a voz.

c) Em qualquer audiência administrativa, em circun-
stância alguma uma das partes, na ausência da outra parte, 
discutirá temas substantivos com membros da entidade que 
dirige o interrogatório iminente. Questões sobre o procedi-
mento podem ser colocadas junto do oficial presidente da en-
tidade que dirige o interrogatório.

d) No caso de um membro clerical não comparecer às 
entrevistas de supervisão, recusar correio, recusar comu-
nicar-se pessoalmente com o bispo ou o superintendente 
distrital, ou de outro modo não responder aos pedidos de 
supervisão ou aos pedidos dos comités administrativos, 
tais acções ou inacções não serão usadas como desculpa 
para evitar ou atrasar quaisquer processos da Igreja, e es-
ses processos podem prosseguir sem a participação dessa 
pessoa.

3. Imunidade judicial—A fim de preservar a integridade 
do processo administrativo da Igreja e garantir a total partic-
ipação nele em todas as ocasiões, o bispo, o gabinete, a Jun-
ta do Ministério Ordenado, as testemunhas, os advogados, o 
comité de análise administrativa, membros clericais em plena 
conexão votando em sessão executiva, assim como todos os 
outros que participem no processo administrativo da Igreja 
terão imunidade  judicial contra denúncias feitas contra eles e 
relacionadas com as suas funções num determinado processo 
administrativo, excepto se tiverem cometido uma transgressão 
imputável em consciência e manifestamente de má fé. O autor 
da denúncia em qualquer processo contra qualquer pessoa, 
relacionada com o seu cargo num determinado processo ju-
dicial terá o ônus de provar, por provas claras e convincentes, 
de que as acções dessa pessoa constituíram uma transgressão 

cometida intencionalmente e de má-fé. A imunidade estabe-
lecida nesta disposição aplica-se a um processo judicial civil, 
em toda a extensão permitida pelas leis civis.

¶ 357.1=364; 357.2a-d=362.2Intro+a+c+d+f; 
357.3=362.3

¶ 358. Procedimentos de Denúncia—1. Revisão—A 
ordenação e qualidade de membro numa conferência an-
ual na Igreja Metodista Unida é uma confiança sagrada. 
As qualificações e os deveres dos pastores locais, mem-
bros associados, membros à prova e membros efectivos 
estão estabelecidas no Livro de Disciplina (LdD) da Igre-
ja Metodista Unida e é nossa convicção de que fluem do 
evangelho tal como ensinado por Jesus Cristo e proclama-
do pelos apóstolos. Sempre que uma pessoa em qualquer 
uma das categorias supramencionadas, incluindo as que 
estiverem de licença de qualquer tipo, em localização com 
honra ou administrativa, ou em aposentação, fôr acusada 
de violar essa confiança, a qualidade de membro do seu 
ofício ministerial ficará sujeita a revisão.

Esta revisão terá como objectivo primeiro a resolução 
justa de possíveis violações desta confiança sagrada, na espe-
rança de que a obra de justiça, reconciliação e cura de Deus 
possa ser realizada no corpo de Cristo.

Uma justa resolução nos processos judiciais é aquela que 
foca a reparação de qualquer dano às pessoas e comunidades, 
alcançando responsabilidade real ao fazer as coisas da forma 
correcta, na medida do possível e trazendo a cura para todas 
as partes. Em situações adequadas, processos que procurem 
uma resolução justa podem ser seguidos. Deve ser dada espe-
cial atenção para assegurar que os contextos culturais, raciais, 
étnicos e sexuais são valorizados ao longo do processo nos 
termos das suas compreensões de imparcialidade, justiça e 
restauração.

Uma denúncia é uma declaração escrita e assinada ale-
gando má-conduta conforme o prescrito no ¶ 2702. Quan-
do uma denúncia é recebida pelo bispo, tanto a pessoa que 
denuncia como a pessoa denunciada serão informadas por 
escrito acerca do processo a ser seguido nessa fase. Quan-
do e se a situação se alterar, essas pessoas continuarão 
a ser informadas por escrito e atempadamente acerca do 
novo processo.

2. Supervisão—No decurso do cumprimento normal de 
superintendência, o bispo ou o superintendente distrital po-
dem receber ou iniciar denúncias sobre o desempenho ou 
carácter de um membro clerical. A pessoa que denuncia e o 
membro clerical serão informados pelo superintendente dis-
trital ou bispo do processo de apresentação da denúncia e sua 
finalidade.

3. Resposta de supervisão—A resposta de supervisão do 
bispo deve ter início após a recepção de uma denúncia formal. 
A resposta é pastoral e administrativa e deve ser orientada 
com vista a uma resolução imparcial entre todas as partes. 

9781501810589_INT_PortugueseVol2Sect4.indd   1446 1/19/16   1:44 PM



Versão Preliminar de um Livro de Disciplina Geral 1447

Não faz parte de qualquer processo judicial. Cada conferên-
cia central criará o seu método de disposição das denúncias 
judiciais. Estes procedimentos serão elaborados por escrito e 
aplicados consistentemente em todas as denúncias judiciais. 
A pessoa denunciada pode escolher outra pessoa para acom-
panhá-la com direito de voz; a pessoa denunciante terá o di-
reito a escolher a pessoa que a acompanhará com direito de 
voz.

A resposta de supervisão será executada pelo bispo ou seu 
designado, de forma atempada, com atenção à comunicação 
a todas as partes no que respeita à denúncia e ao processo. 
Quando uma resposta de supervisão é iniciada, o bispo deve 
notificar o presidente da Junta de Ministério Ordenado que 
uma denúncia foi submetida, do clérigo citado, sobre a na-
tureza geral da denúncia; e, quando concluída, da disposição 
da denúncia.

4. Suspensão—Quando julgado adequado, o bispo, 
com a recomendação da Junta do Ministério Ordenado, pode 
suspender a pessoa inquirida de todas as responsabilidades 
eclesiásticas, mas não de uma nomeação, por um período 
que não exceda os noventa dias. Com o acordo da Junta do 
Ministério Ordenado, o bispo pode prolongar a suspensão 
para um período extra de trinta dias.

¶ 358.1=363.1Intro; 358.2=363.1a; 358.3=363.1b; 
358.4=363.1d

Secção XVII. Readmissão para a Relações Conferen-
ciais

¶ 359. Cada conferência central criará os seus proced-
imentos para readmissão à relação conferencial para cada 
uma das seguintes categorias: cessação qualidade de membro 
à prova, localização com honra ou administrativa, saída do 
ofício ministerial, cessação por acção da conferência anual e 
aposentação involuntária. Todos os procedimentos de read-
missão implicarão a readmissão na conferência na qual estava 
antes a qualidade de membro clerical da pessoa ou, no caso 
de readmissão para transferência para uma outra conferência, 
consulta com os bispos e Juntas do Ministério Ordenado para 
cada conferência envolvida no processo de readmissão.

¶ 359=365

Secção XVIII. Disposições gerais
¶ 360. 1. A conferência anual é a entidade basilar da 

Igreja Metodista Unida. A qualidade de membro clerical de 
uma conferência anual consistirá de diáconos e presbíteros 
em plena conexão (¶¶ 325, 329), membros à prova (¶ 323), 
membros associados (¶  317), membros afiliados (¶  340.4), 
e pastores locais em nomeação a tempo inteiro ou part-time 
num Cargo Pastoral (¶ 313). Todos os membros clericais são 
responsáveis perante a conferência anual pelo desempenho 
das suas funções nos cargos para que foram nomeados.

2. Tanto homens como mulheres estão incluídos em to-
das as disposições da Disciplina  referentes ao ministério or-
denado.

3. As pessoas nomeadas para ministérios com várias pes-
soas, ou numa única paróquia ou num núcleo de paróquias ou 
paróquias maiores, e sob qualquer estado clerical, terão aces-
so pessoal e profissional ao bispo e ao gabinete, à comissão de 
relações pastor-igreja e ainda ao pastor responsável.

4. Todos os membros clericais referidos em §1 receberão 
uma comunicação escrita acerca das decisões tomadas quanto 
à sua relação com a conferência anual.

5. Realizar-se-á uma reunião anual desta entidade de 
convénio, designada “sessão de clérigos” em sessão executi-
va com todos os membros da conferência anual, com direito 
a voto conforme previsto na Disciplina no local da sessão 
regular da conferência anual, ou numa hora e local alternati-
vos determinada pelo bispo depois de consultado o gabinete 
e a Junta do Ministério Ordenado, para pôr à consideração 
questões relacionadas com assuntos de ordenação, carácter e 
relações conferenciais.

6. Uma sessão especial da conferência anual poderá re-
alizar-se numa hora e local que o bispo determine, depois de 
consultado o gabinete e a Junta do Ministério Ordenado. Uma 
sessão especial de clérigos apenas terá os poderes conforme 
indicados na convocatória.

¶ 360.1-2, 4-6=370.1-2, 4-6; 360.3=novo
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Secção I. A natureza da superintendência
¶ 401. Natureza—Desde os tempos dos apósto-

los, foram confiadas tarefas específicas de supervisão a 
pessoas dentro do corpo de Cristo. Na Igreja Metodista 
Unida, esta supervisão, ou superintendência, reside no 
ofício do bispo com a finalidade de equipar a Igreja no 
seu ministério de fazer discípulos. Os bispos possuem re-
sponsabilidades distintas e colegiais, trabalhando em con-
junto para ordenar a vida da Igreja, reunir a Igreja para 
a adoração e a evangelização fiel, e facilitar a iniciação 
de estruturas e estratégias para equipar os Cristãos para o 
serviço na Igreja e no mundo em nome de Jesus Cristo e 
ajudar a estender o serviço em missão.

O ofício do bispo é um ministério particular e não uma 
ordem em separado. Os bispos são eleitos de entre um 
grupo de presbíteros em plena conexão, ordenados para 
o ministério do Serviço, Palavra, Sacramentos e Ordem. 
Participam no ministério da serviço de Cristo partilhado 
por todos os Seus seguidores e juntamente com os seus 
pares ordenados em continuação de um sacerdócio real 
com raízes apostólicas (1 Pedro 2:9; João 21:15-17; Actos 
20:28; 1 Pedro 5:2-3; 1 Timóteo 3:1-7).

¶ 401=401+402

Secção II. O Conselho dos Bispos e o Papel de um  
Bispo

¶ 402. O Conselho dos Bispos—1. Devido à sua 
eleição e consagração, os bispos são membros do Consel-
ho dos Bispos e vinculados a um convénio especial com 
todos os outros bispos. Ao respeitarem este convénio, os 
bispos cumprem a sua liderança de serviço e expressam 
a sua mútua responsabilidade. O Conselho dos Bispos é 
uma comunidade de fé de confiança mútua e preocupação 
responsável pelo desenvolvimento da fé e do bem-estar 
continuado dos seus membros.

2. O Conselho dos Bispos é, pois, a expressão colegial da 
liderança episcopal na Igreja e através da Igreja para o mun-
do. A Igreja espera que o Conselho dos Bispos fale com a 
Igreja e da Igreja para o mundo e dê a liderança na busca de 
unidade Cristã e relações interreligiosas.

3. De modo a exercer uma liderança de valor, o Conselho 
dos Bispos deve reunir a intervalos regulares. O Conselho dos 
Bispos está encarregado da supervisão dos assuntos espiritu-
ais e temporais de toda a Igreja, a ser executada em consulta 
regularizada e em cooperação com outros conselhos e agên-
cias de serviços da Igreja.

4. O Conselho dos Bispos pode designar um dos seus 
membros para visitar outra área episcopal ou igreja rel-
acionada com Metodismo. Quando isso sucede, o bispo 

será reconhecido como representante acreditado do Con-
selho dos Bispos e, quando requisitado pelo bispo resi-
dente ou presidente nessa área ou Igreja, pode exercer aí 
funções de episcopado.

¶ 402.1-4=422.1-4

¶ 403. Papel de um bispo—Os bispos assumem um 
ministério de liderança de serviço, fiscalização geral e super-
visão. Estão autorizados a guardar a fé, a ordem, a liturgia, as 
doutrinas e a disciplina da Igreja. Além disso, o papel de um 
bispo inclui o seguinte:

1. Praticar, servir de modelo e a liderar fielmente as dis-
ciplinas espirituais da nossa fé e do chamamento, e chamar e 
inspirar os membros clericais e leigos dentro da Igreja a prati-
carem as disciplinas cristãs nas suas vidas individuais através 
da tradição wesleyana de santidade pessoal. O bispo deve lid-
erar em adoração pública, na celebração dos sacramentos e na 
recomendação da nossa fé.

2. Para continuar a aprender e a ensinar como fazer 
discípulos e a conduzir as congregações fiéis que produ-
zam frutos usando as Escrituras, as disciplinas espirituais, 
a nossa herança Wesleyana e a história e as doutrinas da 
Igreja.

3. Trabalhar em cooperação com o Conselho dos Bispos, 
o gabinete e a liderança leiga e do clerical da conferência an-
ual, e os membros professos da igreja, para impelir toda a 
Igreja a mover-se à visão de partilhar Cristo com o mundo no 
cumprimento da nossa missão, para o discipulado fiel e para 
“um caminho ainda mais excelente” de ser povo de Cristo no 
mundo.

4. Ser uma voz profética para a justiça num mundo sofre-
dor e conflituoso, através da tradição Wesleyana de santidade 
social, encorajando e modelando a missão do testemunho e 
do serviço no mundo através da proclamação do evangelho e 
alívio do sofrimento humano.

5. Ter uma paixão pela unidade da igreja em ser o 
pastor de todo o rebanho e assim providenciar liderança 
para a meta da compreensão, reconciliação e unidade 
dentro da Igreja—A Igreja Metodista Unida e a igreja 
universal.

6. Fazer cumprir a disciplina e a ordem da Igreja con-
sagrando, ordenando, enviando, supervisionando e nome-
ando pessoas em ministério da Igreja e ao mundo. Como 
oficial que preside à conferência anual, o bispo residente 
providencia a ordem e lidera na busca de novas oportuni-
dades para ministério dentro da conferência anual. O bis-
po partilha com outros bispos a supervisão de toda a igreja 
através do Conselho dos Bispos e presta contas através do 

Capítulo Três

A Superintendência 
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Conselho dos Bispos em colaboração com as comissões 
do episcopado.

¶ 403Intro=403.1; 403.1-6=403.1a-1f

Secção III. As responsabilidades de um bispo
¶ 404. Responsabilidades de Liderança—1. Liderar e 

controlar os assuntos espirituais e temporais da Igreja Meto-
dista Unida de uma forma que reconheça as maneiras e as 
perspectivas do mundo de forma crítica e com entendimento, 
permanecendo contudo consciente e fiel ao mandato da Igre-
ja. 

2. Guardar, transmitir, ensinar e proclamar, corporativa 
e individualmente, a fé apostólica tal como é expressa nas 
Escrituras e na tradição, e, como são conduzidos e dotados 
pelo Espírito, interpretar essa fé evangélica e profeticamente.

3. Ensinar e preservar as tradições teológicas da Igreja 
Metodista Unida.

4. Viajar pela conexão em geral como o Conselho dos 
Bispos para implementar estratégias para as preocupações da 
Igreja.

5. Promover e apoiar o testemunho evangélico de toda a 
Igreja.

6. Criar a ligação e a liderança na busca de unidade Cristã 
no ministério, missão e estrutura e na busca de relações re-
forçadas com outras comunidades da fé vivas.

7. Reforçar a igreja local, dando liderança espiritual tanto 
a leigos como a membros clericais; e construir relações com 
pessoas das congregações locais da área.

8. Convocar a Ordem dos Diáconos e a Ordem dos Pres-
bíteros e trabalhar com o presidente eleito de cada ordem.

9. Promover, apoiar e adaptar a oferta cristã generosa, 
com especial atenção ao ensinamento dos princípios bíblicos 
da oferta.

10. Cumprir todos os outros deveres de acordo com o Liv-
ro de Disciplina.

¶ 404.1=414.1; 404.2=414.3; 404.3=414.5; 
404.4=414.4; 404.5=414.8; 404.6=414.6; 404.7=414.2; 
404.8=414.10; 404.9=414.11; 404.10=414.9

¶ 405. Responsabilidades Presidenciais—1. Presidir às 
conferências Geral, jurisdicionais, centrais e anuais.

2. Providenciar supervisão das operações fiscais e pro-
gramáticas da(s) conferência(s) anual(is). Isso pode incluir 
inquirir em particular o trabalho das agências, assegurando 
que as políticas e os procedimentos da conferência anual e da 
igreja geral são cumpridos.

3. Assegurar o processo justo para os membros clericais e 
leigos de acordo com o ¶ 2701 em todos os procedimentos ad-
ministrativos e judiciais involuntários através do controlo do 
desempenho dos oficiais da conferência anual, juntas e comi-
tés encarregados da implementação desses procedimentos.

4. Formar os distritos depois de consultados os super-
intendentes distritais e depois de ter sido determinado o seu 
número por votação da conferência anual.

5. Consagrar os bispos, ordenar os presbíteros e 
diáconos, consagrar os ministros diaconais, comissionar 
as diaconisas, os missionários nacionais e os missionári-
os, e ver se os nomes das pessoas comissionados e consa-
gradas foram inseridos nos relatórios da conferência e se 
as credenciais correctas foram fornecidas a essas pessoas. 
Como esses serviços são actos de toda a Igreja, o texto e 
as rubricas oficiais serão utilizados.

¶ 405.1-4=415.1-4; 405.5=415.6

¶ 406. Responsabilidades de Nomeação—1. Através da 
realização de nomeações, a natureza conexional do sistema 
da Igreja Metodista Unida torna-se visível. O bispo tem o 
poder de fazer e marcar todas as nomeações dos clérigos na 
área Episcopal.

A Igreja Metodista Unida promove e tem em grande es-
tima a oportunidade de uma igreja inclusiva (¶ 4) com a for-
mação de itinerância aberta. Uma itinerância aberta significa 
que as nomeações são realizadas sem ter em conta a raça, 
a origem étnica, o género, a cor, as incapacidades, o estado 
civil ou a idade, à excepção das disposições da aposentação 
obrigatória.

As nomeações devem ser feitas tendo em consideração 
os dons e evidências da graça de Deus nos nomeados, as ne-
cessidades, características e oportunidades de congregações 
e instituições e com lealdade para com o compromisso com 
uma itinerância aberta.

2. As nomeações inter-raciais e inter-culturais são no-
meações para uma congregação na qual a maioria dos seus 
constituintes é diferente da raça/etnia e cultura do próprio 
clérigo. São feitas como respostas criativas para aumentar a 
diversidade racial e étnica. Quando tais nomeações são feitas, 
os gabinetes e as Juntas do Ministério Ordenado darão a for-
mação necessária aos clérigos assim nomeados e respectivas 
congregações.

3. Como parte deste processo de fazer nomeações, o bis-
po é responsável por:

a) Dividir ou unir um circuito, uma estação ou missão, 
conforme se julgue necessário, para a estratégia missionária e 
depois fazer as nomeações necessárias.

b)Nomear anualmente os superintendentes distritais.
c) Fixar a a qualidade de membros de Conferência do 

Cargo de todos os ministros ordenados nomeados para 
ministérios que não sejam a igreja local, conforme o ¶ 340.

d) Marcar as nomeações das diaconisas, missionários na-
cionais e missionários.
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e) Transferir, após pedido do bispo receptor, membro 
ou membros clericais de uma conferência anual para out-
ra, desde que esses membros concordem com a referida 
transferência.

¶ 406.1=425.1+3; 406.2=425.4; 406.3a=416.2; 
406.3b=415.5; 406.3c=416.4; 406.3d=416.3; 406.3e=416.5

Secção IV. Eleição, Nomeação e Término do Mandato 
dos Bispos

¶ 407. Disposições para Áreas Episcopais—O núme-
ro de bispos será determinado pela conferência geral em 
recomendação dos comités adequados, do Comité Permanen-
te sobre os Assuntos das Conferências Centrais ou conferên-
cias jurisdicionais, de acordo com as disposições dos Regula-
mentos da Conferência Geral (ver GC-R 407).

¶ 407=404

¶ 408. Eleição e consagração de bispos— Cada conferên-
cia jurisdicional ou central em cooperação com o Comité do 
Episcopado pode marcar um procedimento para a eleição dos 
seus bispos de acordo com o seu próprio contexto. Conferên-
cias centrais podem fixar o mandato e o termo ofício.

¶ 408=405

¶ 409. Término do Mandato—Um presbítero que esteja 
a servir como bispo até ao momento da aposentação terá o 
estatuto de bispo aposentado.

1. Um bispo aposentado é um bispo da Igreja em toda a 
sua verdadeira acepção e continua com a função de membro 
do Conselho dos Bispos, de acordo com a Constituição e out-
ras disposições da Disciplina.

2. Um bispo aposentado pode ser considerado um mem-
bro de uma conferência anual, sem direito a voto, para fins de 
nomeação para um cargo local dentro dessa conferência.

¶ 409Intro=408Intro; 409.1=409Intro; 409.2=409.2

¶ 410. Cessação do Ofício nas Conferências Cen-
trais—Numa conferência central onde prevaleça o epis-
copado de termo, os bispos cujo mandato expire antes do 
tempo da sua aposentação e que não sejam reeleitos pela 
conferência central serão devolvidos à qualidade de pres-
bíteros itinerantes na conferência anual (ou seu sucessor) 
de onde deixaram de ser membros quando eleitos bispos. 
Os bispos cessantes têm direito a participar como bispos 
na consagração do seu sucessor.

As credenciais do mandato como bispo serão apresenta-
das ao secretário da conferência central, o qual anotará que 
o bispo concluiu com honra o mandato de serviço para que 
foi eleito e deixou de ser bispo da Igreja Metodista Unida.  
¶ 410=411

¶ 411. Denúncias contra bispos—1.  A liderança epis-
copal na Igreja Metodista Unida partilha com todas as out-

ras pessoas ordenadas a sagrada confiança da sua ordenação. 
Sempre que um bispo violar essa confiança ou for incapaz de 
cumprir as suas responsabilidades, a permanência no ofício 
episcopal ficará sujeita a revisão. Esta revisão terá como ob-
jectivo primeiro a resolução justa de possíveis violações desta 
confiança sagrada, na esperança de que a obra de justiça, rec-
onciliação e cura de Deus possa ser realizada. 

2. Qualquer denúncia relativa a eficácia, competência 
ou uma ou mais das transgressões indicadas em ¶ 2702 será 
apresentada numa declaração escrita ao presidente do Colé-
gio dos Bispos dessa conferência jurisdicional ou central. Se 
a denúncia disser respeito ao presidente, será apresentada ao 
secretário do Colégio dos Bispos ou, se este não existir, ao 
presidente do comité do episcopado da conferência central. 
O bispo a quem a denúncia foi apresentada informará o pres-
idente do comité do episcopado da conferência jurisdicional 
ou central no prazo de dez dias.

3. Cada conferência central criará as suas disposições 
para os procedimentos da denúncia, incluindo suspensão, su-
pervisão, resolução justa, denúncia administrativa e relatório, 
assim como um protocolo para o cuidado da área episcopal 
afectada. Essas disposições seguirão, conforme o caso, os 
procedimentos de denúncia para os membros clericais orde-
nados (¶ 358) e definirão o papel do comité do episcopado da 
conferência central em denúncias contra um bispo.

¶ 411.1-2=413.1-2; 411.3=413.3-5

Secção V. Gabinete e Superintendência Distrital
¶ 412. O Gabinete—Supervisão, ou superintendência, 

reside no ofício do bispo e estende-se ao superintendente dis-
trital com vista a equipar a Igreja no seu ministério de fazer 
discípulos.  Como os bispos, os superintendentes distritais 
possuem responsabilidades distintas e colegiais, trabalhando 
em conjunto para ordenar a vida da Igreja, reunir a Igreja para 
a adoração e a evangelização fiel, e facilitar a iniciação de 
estruturas e estratégias para equipar os Cristãos para o serviço 
na Igreja e no mundo em nome de Jesus Cristo e ajudar a es-
tender o serviço em missão.

Como o ofício do bispo, o superintendente distrital é um 
ministério particular e não uma ordem em separado. Os bis-
pos nomeiam superintendentes de entre um grupo de pres-
bíteros em plena conexão, ordenados para o ministério do 
Serviço, Palavra, Sacramentos e Ordem.

Sob a liderança do bispo, o gabinete é a expressão da 
liderança da superintendência dentro e na conferência anual. 
Espera-se que este fale para a conferência e pela conferência 
sobre os temas espirituais e temporais que existam na região 
abrangida pela conferência.
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Como todos os ministros ordenados são primeiro eleitos 
para membros de uma conferência anual e subsequentemente 
nomeados para cargos pastorais, os superintendentes distritais 
tornam-se através da sua selecção membros primeiro de um 
gabinete, sendo depois designados pelo bispo para serviço 
nos distritos. Aos superintendentes distritais nomeados e des-
ignados para os distritos são também atribuídas responsabili-
dades na conferência como membros do gabinete. O gabinete 
é, assim, a entidade na qual os superintendentes distritais são 
responsabilizados pelo seu trabalho, tanto nas responsabili-
dades conferênciais como nas distritais.

De modo a exercer uma liderança de valor, o gabinete 
deve reunir a intervalos regulares. O gabinete está encarrega-
do da supervisão dos assuntos espirituais e temporais de toda 
a Igreja, que deve ser executada em consulta regularizada e 
em cooperação com outros conselhos e agências de serviços 
da Igreja. As conferência jurisdicionais e centrais podem de-
terminar a melhor maneira de implementar o ministério do 
gabinete, de acordo com os seus contextos regionais.

¶ 412=401+402+424.2+424.1+3+424.4

¶ 413. Selecção e Nomeação—Os Superintendentes dis-
tritais são presbíteros em plena conexão nomeados pelo bispo 
para o gabinete como uma extensão da função de superin-
tendência do bispo no seio da conferência anual.  Os superin-
tendentes distritais servem sob a supervisão do bispo residen-
te e são nomeados após consulta ao gabinete.

¶ 413=417

¶ 414. Deveres—1. O superintendente distrital deve 
supervisionar todo o ministério dos clérigos (incluindo os 
clérigos no ministério de extensão e ministério além da igre-
ja local) e das igrejas nas comunidades do distritos nas suas 
missões de testemunho e serviço no mundo. Esta supervisão 
requer que o superintendente utilize os seus dons e capaci-
dades relacionados com a liderança espiritual e pastoral, lid-
erança pessoal, administração e programa. 

2. Os superintendentes são os principais estrategas mis-
sionários dos seus respectivos distritos. Assumirão o compro-
misso de viver segundo os valores da Igreja, incluindo um 
mandato de inclusão, modelação, ensino e promoção da oferta 
cristã generosa, cooperando no desenvolvimento da unidade 
cristã, e ecuménica, multicultural, multirracial e ministérios 
cooperativos. Os superintendentes trabalham com pessoas em 
toda a Igreja, incluindo membros clericais em configurações 
fora da igreja local, com o sentido de desenvolver programas 
de ministério e de missão que estendem o testemunho de 
Cristo para e em todo o mundo.

3. A tarefa do superintendente distrital será definida ainda 
de acordo com os seus contextos regionais.

¶ 414.1=419Intro; 414.2=419.1; 414.3=novo

¶ 415. Mandatos de Serviço—O termo para o para os 
superintendentes distritais deve ser um mandato determinado 
pela respectiva conferência central.

¶ 415=418+novo

Secção VI. Relações Ecuménicas
¶ 416. O Conselho dos Bispos, o Oficial Ecuménico 

e o Gabinete de Unidade Cristã e Relações Inter-Religio-
sas—1.  O Conselho dos Bispos será a principal ligação 
nas relações formais com as outras igrejas e/ou entidades 
eclesiásticas.

2. Em conformidade com as suas responsabilidades 
ecuménicas e interreligiosas, o Conselho dos Bispos elegerá 
um oficial ecuménico do Conselho dos Bispos, o qual será 
responsável por estas relações.

3. O Conselho dos Bispos manterá um Gabinete de 
Unidade Cristã e Relações Inter-Religiosas (GUCRIR), 
cujas responsabilidades e poderes serão atribuídas pelo 
Conselho. O objectivo do GUCRIR será apoiar o Con-
selho dos Bispos, aprofundar e expandir os ministérios 
ecuménicos e interreligiosos da Igreja Metodista Unida, 
e abordar o financiamento e necessidades financeiras das 
agências ecuménicas, e se é recomendável apoiar essas or-
ganizações. Os membros do GUCRIR serão eleitos pelo 
Conselho dos Bispos. 

O GUCRIR estará organizado de acordo com as dis-
posições das Regulamentações da Conferência Geral (ver 
GC-R 416).

¶416=437+438Intro

¶ 417. Acordos Ecuménicos e Plena Comunhão— 
1. O Conselho dos Bispos terá a autoridade de cele- 
brar acordos ecuménicos com outras entidades Cristãs. 
No entanto, todos os acordos de nível denominacional 
propostos de relações de “plena comunhão” devem ser 
aprovados e ratificados pela Conferência Geral antes de 
serem válidos. 

2. Uma relação de “plena comunhão” é aquela que existe 
entre duas ou mais igrejas Cristãs que: 

a) se reconhecem mutuamente como membros de uma 
igreja única, santa, católica e apostólica, o corpo de Cristo, 
como descrito nas Sagradas Escrituras e confessado nos cre-
dos históricos da igreja; 

b) reconhecem a autenticidade dos sacramentos de  
cada uma e saúdam-se mutuamente para partilharem a Euca-
ristia;

c) afirmam a autenticidade do ministério Cristão de cada 
uma das igrejas;  

d) reconhecem a validade dos gabinetes de ministério de 
cada uma das igrejas.

3. Uma relação de “plena comunhão” compromete 
as igrejas a trabalharem em conjunto como parceiras em 
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missão para uma unidade visível mais plena. O Conselho 
dos Bispos tem a seu cargo a implementação desta relação.

4. Uma relação de “plena comunhão” não significa que 
não existam diferenças ou distinções entre as igrejas; mas sig-
nifica, sim, que essas diferenças não as dividem.

¶ 417.1=431.1a; 417.2-4=431.1b

¶ 418. Unidade Metodista—1. Conselho Mundial 
Metodista—a) A Igreja Evangélica dos Irmãos Unidos é 
membro do Conselho Mundial Metodista, tendo as suas 
predecessoras Metodistas e as Igreja Evangélica dos 
Irmãos Unidos sido membros dessa entidade.  O consel-
ho é um canal significativo para as relações Metodistas 
Unidas com outras igrejas Metodistas e com igrejas Meto-
distas autónomas, igrejas Metodistas autónomas afilia-
das, igrejas unidas afiliadas anteriormente parte da Igreja 
Metodista Unida ou suas denominações predecessoras, e 
outras igrejas com a herança Wesleyana.

 b) Cada igreja Metodista autónoma afiliada e cada ig-
reja unida afiliada que seja membro do Conselho Mundial 
Metodista pode optar por enviar delegados à Conferência 
General ou ao Conselho Mundial Metodista (recebendo 
do Fundo Geral de Administração as despesas de viagem 
e despesas per diem para um ou dois eventos num quadrié-
nio).

2. Comissão Pan-Metodista—Dada a relação e história 
partilhada das denominações da tradição Wesleyana nos 
Estados Unidos, será criada uma Comissão Pan-Metodista 
conjunta entre a Igreja Metodista Episcopal Africana, Igreja 
Metodista Episcopal Africana Sião, Igreja Metodista Protes-
tante União Africana, Igreja Metodista Episcopal Cristã, Ig-
reja Metodista Episcopal da União Americana e Igreja Meto-
dista Unida.  

O objectivo da comissão será definir, determinar, planear 
e, em cooperação com as agências estabelecidas das diversas 
denominações, executar actividades para promover uma boa 
cooperação entre as seis denominações Metodistas e explorar 
uma possível união e assuntos afins. 

Pelo menos uma vez por quadriénio, a comissão planeará 
e convocará uma Consulta aos Bispos Metodistas, incluindo 
de territórios fora dos Estados Unidos onde mais de uma ig-
reja esteja presente. 

3. Esforço para a União—Como resultado da nossa 
herança como parte de um povo chamado Metodista, a Ig-
reja Metodista Unida compromete-se a esforçar-se para 
uma relação mais coesa com outras igrejas Metodistas ou 
igrejas Wesleyanas, qualquer que seja o local onde este-
jam (¶ 6).

¶ 418.1=433.1; 418.2=433.2Intro+2b; 418.3=433.3

¶ 419. Relações com igrejas da tradição Wesleyana e Ig-

rejas Unidas—A Igreja Metodista Unida criou relações das 
seguintes formas com as igrejas da tradição Wesleyana e com 
igrejas Unidas:  

1. Igreja Metodista Autónoma—Uma igreja auto-reg-
ulada da tradição Wesleyana que possa ter ou não ter as-
sinado o “Act of Covenanting with The United Methodist 
Church” (Acto de Convénio com a Igreja Metodista Uni-
da).

2. Igreja Metodista Autónoma Afiliada—Uma igreja 
Metodista auto-regulada da qual a Igreja Metodista Unida 
é ou uma das suas igrejas predecessoras apoiou no estabe-
lecimento e que assinou um Acto de Convénio com a Igreja 
Metodista Unida.  Cada igreja Metodista autónoma afiliada 
terá o direito de enviar dois delegados, um membro clerical 
e um membro leigo, à Conferência Geral da Igreja Metodista 
Unida. Terão direito a todos os direitos e privilégios de del-
egados, incluindo o de ser membros nos comités, excepto o 
direito a voto.

3. Igreja Unida Afiliada—Uma igreja auto-regulada 
que derivou da união de duas ou mais denominações, sen-
do que pelo menos uma delas era relacionada com a Igreja 
Metodista Unida ou uma das suas igrejas predecessoras. 
Cada igreja Metodista unida afiliada terá o direito de en-
viar dois delegados, um membro clerical e um membro 
leigo, à Conferência Geral da Igreja Metodista Unida. 
Terão direito a todos os direitos e privilégios de delega-
dos, incluindo o de ser membros nos comités, excepto o 
direito a voto.

4. Igreja da Aliança—Uma igreja Metodista autónoma, 
uma igreja Metodista autónoma afiliada, uma igreja unida 
afiliada ou outra igreja Cristã que tenha uma relação de con-
vénio ou aliança com a Igreja Metodista Unida através de um 
Acto de Convénio.

5. Igreja Metodista com Acordos de Concordata—
Uma igreja Metodista que tem uma herança Metodista 
em comum com a Igreja Metodista Unida ou uma das 
suas igrejas predecessoras e que celebrou acordos de 
concordata, tendo por objectivo manifestar a herança 
Metodista em comum, afirmando o estado igual de duas 
igrejas e expressando a aceitação e respeito mútuos, e 
criando oportunidades para uma parceria mais estreita 
entre as duas igrejas, em especial ao nível da liderança. 
Essas igrejas de concordata, à excepção da Igreja Meto-
dista da Grã Bretanha (ver ¶ 13.3), elegerá cada uma dois 
delegados, um membro clerical e outro membro leigo, 
para terem assento nas suas respectivas Conferências 
gerais ou entidades equivalentes, com todos os direitos 
e privilégios.

¶ 419Intro=570novo; 419.1-5=570.1-5

¶ 420. Relações Ecuménicas—A Igreja Metodista Uni-
da esforça-se por uma maior unidade Cristã mediante a sua 
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participação em conselhos de igrejas e/ou relações de con-

vénio.  A filiação permanente em organizações ecuménicas 

será aprovada e ratificada pela respectiva conferência, em 

todo o mundo, pela Conferência Geral, regionalmente pelas 

conferências centrais, e dentro dos limites de uma única con-

ferência anual pela respectiva conferência anual.

1. Conselho Mundial das Igrejas—A Igreja Metodis-

ta Unida é membro do Conselho Mundial Metodista, tendo 

as suas predecessoras Metodistas e a Igreja Evangélica dos 

Irmãos Unidos sido membros fundadores dessa entidade. 

2. Outras organizações ecuménicas mundiais—O Con-
selho dos Bispos conduzirá a igreja no sentido de envi-
ar observadores ou preparar filiação noutras organizações 
ecuménicas mundiais.

3. O Conselho dos Bispos estará em diálogo com os 
Metodistas Unidos em qualquer país onde residam, e coor-
denará, explorará e defenderá a participação Metodista Unida 
em organizações ecuménicas regionais e interreligiosas. 

¶ 420Intro=434Intro+434.2b; 420.1=434.3a; 
420.2=434.3b+c; 420.3=434.2b
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A Igreja Metodista Unida é uma estrutura conexional 
mantida através da sua corrente de conferências.

Secção I. A Conferência Geral 
¶ 501. Objectivo—A Conferência Geral serve a missão 

de Deus para a Igreja ao seu nível conexional e mundial. 
Reúne os delegados, como representantes da igreja, para 
adoração, oração, mordomia e acção legislativa num espírito 
de conferência Cristã. 

¶ 501=novo

¶ 502. Poderes—A Conferência Geral tem pleno poder 
legislativo sobre todos os assuntos manifestamente conexion-
ais (¶ 16). Não tem poder executivo nem administrativo.

1. Ninguém, nenhum documento, nenhuma organi-
zação tem autoridade de falar oficialmente em nome e 
representação da Igreja Metodista Unida, tendo sido este 
direito reservado exclusivamente à Conferência Geral 
segundo a Constituição. Qualquer declaração escrita de 
política pública emitida por uma agência da igreja geral 
deverá identificar inequivocamente, quer no início quer 
no final, que essa declaração representa a posição dessa 
agência geral e não necessariamente a posição da Igreja 
Metodista Unida.

2. Qualquer membro chamado a testemunhar diante de 
um órgão legislativo para representar a Igreja Metodista Uni-
da poderá fazê-lo apenas lendo, sem elaborar, as resoluções 
e posições adoptadas pela Conferência Geral da Igreja Meto-
dista Unida.

¶ 502Intro=501; 502.1+2=509.1+2

¶ 503. Membros—1. Os membros com direito a voto da 
Conferência Geral consistirão de:

a) Um número igual de membros clericais e membros 
leigos eleitos pelas conferências anuais, conforme esta-

belecido na Disciplina. As conferências missionárias e 
conferências anuais provisórias serão consideradas como 
conferências anuais para efeitos do presente parágrafo. 
As conferências anuais deverão procurar a inclusão na 
eleição dos delegados.

b) Os delegados da Igreja Metodista na Grã Bretanha e 
outras igrejas Metodistas autónomas com as quais foram cel-
ebrados acordos de concordata, com eleição mútua e assento 
de delegados nas conferências legislativas do mais alto nível 
uma das outras (¶ 419.5).

2. O número de delegados a que uma conferência an-
ual tem direito será calculado numa base de dois factores: 
o número dos membros clericais da conferência anual e 
o número de membros de igrejas locais nas conferência 
anual. 

3. Os delegados à Conferência Geral serão eleitos na ses-
são da conferência anual realizada não mais de duas sessões 
da conferência anual antes do ano de calendário anterior à 
assembleia da conferência Geral.

Os procedimentos estarão de acordo com as disposições 
das Regulamentações da Conferência Geral (ver GC-R 503).

¶ 503.1-3=502.1-3

¶ 504. Sessão da Conferência—O Plano de Organização 
e Regras da Ordem da Conferência Geral será o aprovado 
pela Conferência Geral predecessora até ter sido modificado 
pela acção da Conferência Geral.

1. Comissão da Conferência Geral—Existirá uma 
Comissão da Conferência Geral, doravante designada por 
Comissão.

a) selecionará o local e definirá as datas da Conferência 
Geral com, no mínimo, quatro quadriénios em avanço.

b) elaborará o programa da Conferência Geral, incluindo 
o dia de abertura, eventos especiais e ordens do dia. 

c) Em cooperação com a Casa Editora Metodista Unida, 

Comentário introdutório no capítulo quatro: Cada secção (excepto secção II)  
está estruturada e numerada como segue: 

5X1. Finalidade 
5X2.  Poderes e deveres  

(“Poderes” exclusivos da Conferência geral)
5X3. Membros
5X4. Sessão da conferência 
5X5. Registos e Arquivos 
5X6. Agências da Conferência  
5X7. Propriedades

Capítulo quatro 

As Conferências
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envidará esforços no sentido de publicar uma Edição Avança-
da do ‘Daily Christian Advocate’. 

d) Organizará um Comité sobre o Plano de Organização 
e Regras da Ordem entre os seus membros. O comité es-
tudará quaisquer emendas propostas ao Plano de Organização 
e Regras da Ordem a serem apresentadas à comissão para 
aprovação e submissão à Conferência Geral. 

e) Os membros com direito a voto serão eleitos pela Con-
ferência Geral entre os delegados eleitos para a Conferência 
Geral para um mandato de oito anos. Consistirão de vinte e 
cinco membros, a saber: uma pessoa de cada jurisdição dos 
EUA, uma pessoa de cada conferência central, um jovem 
adulto, um jovem, o presidente do comité anfitrião e dez out-
ros membros. Os outros membros serão chamados a reflectir 
proporcionalmente os membros baseada nos membros com-
binados clericais e leigos da Igreja.

2. Oficias Presidentes—Os bispos serão quem preside à 
Conferência Geral. 

3. Secretário-Designado—A Conferência Geral elege 
um secretário-designado.

4. Petições à Conferência Geral—Qualquer organização, 
membro clerical ou membro leigo da Igreja Metodista Unida 
pode peticionar a Conferência Geral de acordo com formato 
previsto.

5. A assembleia da Conferência Geral estará organizada 
de acordo com as disposições dos Regulamentos da Con-
ferência Geral (ver GC-R 504).

¶ 504Intro=505; 504.1Intro=511Intro; 504.1a=511.4a; 
504.1b=511.4b; 504.1c=511.4c; 504.1d=511.3b; 
504.1e=511.1a; 504.2=503; 504.3=504.1; 504.4=507Intro; 
504.5=new 

¶ 505. Registos e arquivos—1. O secretário da Conferên-
cia Geral será responsável por manter o registo permanente da 
Conferência Geral, de acordo com as disposições dos Regula-
mentos da Conferência Geral (ver GC-R 505).

2. Todos os documentos originais de uma Conferência 
Geral serão arquivados pela Comissão Geral de Arquivos e 
História.

¶ 505.1=510Intro; 505.2=510.4

¶ 506. Agências da Conferência—Capítulo 5Ordem Ad-
ministrativa cria as disposições das agências da Conferência 
Geral.

¶ 506=novo

¶ 507. Propriedade—Capítulo 6 Propriedade da Igre-
ja cria as disposições para a propriedade da Igreja na Igreja 
Metodista Unida.

¶ 507=novo

Secção II. Conferências Jurisdicionais
¶ 508. Dentro das fronteiras dos Estados Unidos, pode 

haver conferências jurisdicionais e comités interjurisdi-
cionais de acordo com a legislação emanada pela Con-
ferência Geral.

¶ 508=novo

¶ 509. Conferências Missionárias—Dentro das frontei-
ras dos Estados Unidos, pode haver conferências missionárias 
de acordo com a legislação emanada pela Conferência Geral.

¶ 509=novo

Secção III. Conferências Centrais 
¶ 511. Objectivo—1. O objectivo da conferência central 

é ligar as conferências anuais a nível regional, as conferências 
anuais provisórias, e as missões, para uma missão e ministério 
comuns, a fim de estabelecer supervisão episcopal como uma 
expressão da superintendência geral e facilitar as conexões a 
nível mundial.

2. A Conferência Geral, por maioria de dois terços de vo-
tos, pode organizar conferências anuais, conferências anuais 
à prova, e missões, em conferências centrais, de acordo com 
as disposições da Constituição.

Assim, a Igreja Metodista Unida terá conferências cen-
trais com limites territoriais conforme indicado nos Regula-
mentos da Conferência Geral (ver GC-R 511).

3. Uma conferência central provisória pode vir a transfor-
mar-se numa conferência central após cumprimento dos req-
uisitos necessários e após autorização da Conferência Geral 
para eleger bispos.

¶ 511.1=novo; 511.2=540.1; 511.3=540.4

¶ 512. Poderes e Deveres—As conferências centrais es-
tão organizadas com tais deveres, privilégios e poderes como 
adiante estipulados por maioria de dois terços de votos da 
Conferência Geral. 

1. Uma conferência central será comprometida para su-
pervisão e promoção dos interesses missionários, educacio-
nais, evangélicos, industriais, editoriais, médicos e outros 
interesses conexionais dentro dos seus limites. Criará as or-
ganizações adequadas para tal trabalho e elegerá o pessoal 
necessário.

2. Uma conferência central fixará os limites das con-
ferências anuais, conferências anuais provisórias, e missões 
dentro dos seus limites, propostas de mudança tendo sido an-
tes apresentadas às respectivas conferências anuais. 

Nenhuma conferência anual será organizada com 
menos de trinta e cinco membros clericais, excepto se 
previsto e emanada em lei para o quadriénio, o que não 
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reduzirá o número abaixo de vinte e cinco. Nenhuma con-
ferência anual será organizada com menos de vinte e cinco 
membros clericais, excepto se previsto e emanada em lei 
para o quadriénio.

3. Uma conferência central pode eleger bispos entre os 
presbíteros ordenados em plena conexão da Igreja Metodista 
Unida, de acordo com o número de bispos determinado pela 
conferência geral.  Terá o poder de fixar o mandato dos bispos 
eleitos pela referida conferência central. 

4. A conferência central terá autoridade para dialogar 
com outros órgãos cristãos dentro dos seus limites, cele-
brar acordos ecuménicos interinos com eles, e negociar 
uniões, desde que todos os acordos ecuménicos propostos 
sejam submetidos ao Conselho dos Bispos para aprovação 
e todas as propostas para a união da igreja sejam submeti-
das à Conferência Geral para aprovação antes da con-
sumação.

5. Sustentando o Livro de Disciplina, uma conferência 
central terá a autoridade de estabelecer e editar legislação e 
disposições referentes às conferências anuais, distritais e de 
cargo dentro dos seus limites, incluindo os requisitos de for-
mação académica de membros clericais e ministérios leigos 
especializados. Ao estabelecer essa legislação e disposições, 
está autorizada a fazer mudanças e adaptações ao Livro de 
Disciplina, conforme as condições especiais e a missão da 
igreja na área o exijam, desde que não seja tomada nenhuma 
acção contrária ao Livro Geral de Disciplina. Sujeita a esta 
restrição, uma conferência central pode delegar a uma con-
ferência anual dentro dos seus limites o poder de fazer uma ou 
mais mudanças e adaptações acima referidas, a pedido dessa 
conferência anual.

A conferência central está autorizada a interpretar o Ar-
tigo XXIII dos Artigos de Religião, de modo a reconhecer os 
governos do país ou países dentro dos seus limites.

Numa conferência central que utilize outra língua que 
não a língua inglesa, as alterações ao Livro geral de Disci-
plina aprovadas pela Conferência Geral não serão válidas 
até vinte e quatro meses depois do encerramento dessa 
Conferência Geral a fim de se dispor do tempo suficiente 
para tradução.

6. Uma conferência central está autorizada a editar 
um Ritual simplificado, revisto e traduzido, conforme 
necessário.

Está autorizada a estar em conformidade com as re-
gras, rituais e cerimónias para a solenização do matrimó-
nio segundo as leis estatais do país ou países dentro das 
suas fronteiras.

7. Uma conferência central terá autoridade para 
adoptar regras de procedimentos que regulem a investi-
gação e julgamento dos seus membros clericais, incluindo 
bispos e membros leigos da Igreja, e fornecer os meios 
e métodos necessários para a implementação dessas re-
gras; desde que, no entanto, os ministros ordenados não 

sejam desprovidos do direito a julgamento por um comité 
de clérigos, e os membros leigos da Igreja do direito de 
julgamento por um comité devidamente constituído por 
membros leigos; e desde que, ainda, os direitos de recurso 
estejam devidamente salvaguardados.

8. Uma conferência central está autorizada a estabelecer 
um tribunal judicial, o qual, além de outros deveres que a 
conferência central lhe possa conferir, ouvirá e decidirá a le-
galidade de qualquer acção, e de qualquer decisão legal pelo 
bispo presidente, de acordo com a legislação e disposições 
referidas em §5.

¶ 512Into=540.1; 512.1=543.1+6; 512.2=543.7; 512.3= 
543.2+3+5; 512.4=543.21; 512.5=543.16+10+15+18+17; 
512.6=543.13+14; 512.7=543.12; 512.8=547.3

¶ 513. Membros—1. Os membros com direito a voto 
de uma conferência central consistirão de um número ig-
ual de membros clericais e delegados leigos eleitos pelas 
conferências anuais e conferências anuais provisórias. Os 
membros clericais serão eleitos pelos membros clericais 
das conferências anuais e os membros leigos pelos mem-
bros leigos. As suas qualificações e o modo de eleição será 
decidido pela conferência central, sujeito apenas aos req-
uisitos constitucionais. 

Cada conferência anual e conferência anual provisória 
terá o direito a, pelo menos, dois delegados clericais e dois 
delegados leigos, e nenhuma outra selecção de delegados será 
autorizada que origine mais do que um delegado clérigo para 
cada seis membros clericais de uma conferência anual; excep-
to quando uma maioria do número fixado por uma conferên-
cia central como rácio de representação dê a uma conferência 
anual direito a um delegado clérigo suplementar e a um dele-
gado leigo suplementar.

2. Cada missão está autorizada a eleger e a enviar um 
membro clerical e um membro leigo à conferência central 
como seus representantes, com direito a voz mas sem direito 
a voto. 

3. Nenhuma conferência central será criada com 
menos do que trinta membros clericais e trinta delegados 
leigos na base de representação conforme indicado nesta 
secção, excepto se de outro modo regulado por lei para o 
quadriénio. 

4. Os delegados às Conferências centrais serão eleitos na 
sessão da conferência anual realizada não mais de duas ses-
sões da conferência anual antes do ano de calendário anterior 
à sessão da Conferência Geral. O secretário da conferência 
central notificará o bispo e o secretário de cada conferência 
anual do número de delegados a serem eleitos por essa con-
ferência anual.

¶ 513.1+2=541.1; 513.3=540.2; 513.4=new
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¶ 514. Sessão da Conferência—1. a) Cada conferência 
central reunirá no ano seguinte ao da sessão da Conferência 
General em data e local decididos pela própria conferência 
central ou pelo bispo, com o direito a adiar essa sessão con-
forme o determine. 

b) os bispos de uma conferência central com a anuência 
do comité executivo, terá a autoridade de convocar uma as-
sembleia extraordinária a ter lugar em hora e local designados 
por eles.

2. O Conselho dos Bispos poderá designar um ou mais 
dos seus membros para visitar a conferência central. Quan-
do isso suceder, o bispo será um representante acreditado da 
Igreja geral, e quando solicitado por uma maioria dos bispos 
residentes nessa conferência pode exercer as funções de epis-
copado.

3. O bispo que preside à conferência central decidirá as 
questões da ordem, sujeito a apelo à conferência central e de-
cidirá questões legais, sujeito a apelo ao Conselho Judicial, 
ou Tribunal Judicial da conferência central.

4. O Conselho Geral de Finanças e Administração de-
terminará os montantes de contribuição para as conferên-
cias anuais das conferências centrais para o quadriénio 
seguinte com base nos cálculos aprovados pela Conferên-
cia Geral após recomendação pelo Conselho. Esta deter-
minação será comunicada por consulta ao Conselho dos 
Bispos.

5. Cada conferência central dentro dos limites de ac-
tuação da Junta Geral dos Ministérios Globais manterá 
uma relação de cooperação e consultoria com essa junta; 
mas a distinção legal entre a Junta Geral dos Ministérios 
Globais e a igreja organizada no campo será sempre clara 
e inequívoca.

¶ 514.1-3=542.2-4; 514.4=543.4; 514.5=542.6

¶ 515. Registos e Arquivos—1.A conferência central 
manterá o registo exacto e rigoroso dos seus procedimentos.  
Se não existirem arquivos da conferência central, o secretário 
guardará uma cópia ou cópias para entregar posteriormente 
ao secretário que lhe suceda.

2. Cada conferência central enviará sem encargos à 
Comissão Geral de Arquivos e História uma cópia do seu 
relatório oficial, de cada tradução do Livro Geral de Dis-
ciplina, assim como da legislação e disposições em im-
plementação, em formato impresso ou electrónico. Outras 
agências gerais podem solicitar esse material, a suas ex-
pensas.

3. O secretário de uma conferência central que tenha um 
ou mais bispos eleitos, comunicará ao secretário da Con-
ferência Geral os nomes dos bispos e as residências para onde 
foram deslocados pela conferência central.

¶ 515.1-3=545.1-3

¶ 516. Agências da conferência—1. Cada conferência 
central pode criar agência, estruturas ou comités com os 
deveres e mandatos que determinar para realização da sua 
missão.

2. Cada conferência central estabelecerá uma Comissão 
de Episcopado. A comissão consistirá de pelo menos um del-
egado clerical e um delegado leigo à conferência central, de 
cada conferência anual. A comissão: 

a) reverá e avaliará anualmente o trabalho dos bispos, jul- 
gará sobre o seu carácter e ministério, e reportará essas con-
clusões e outras avaliações à conferência central para acção 
tal que a conferência possa julgar adequada dentro do seu gar-
ante de poder constitucional; essa análise e avaliação pode ser 
organizada pelas áreas episcopais, em cujo caso a conferência 
central decide sobre o aumento do número de membros dos 
sub-comités nas áreas episcopais; 

b) recomendará as fronteiras das áreas episcopais e as no-
meações dos bispos; 

c) receberá e actuará de acordo com os pedidos de pos-
sível aposentação voluntária ou involuntária de bispos.

3. Cada conferência central estabelecerá uma junta de 
pensões ou tomará disposições para a criação de juntas de 
pensões ao nível das conferências anuais, áreas episcopais ou 
países dentro dos seus limites. Estas juntas de pensões são 
responsáveis pela sustentabilidade dos seus planos a longo 
prazo.

¶ 516.1=547new ; 516.2+3=novo 

¶ 517. Propriedade—1. Uma conferência central, at-
ravés de um ou mais órgãos de propriedade devida e le-
galmente criados, terá autoridade para comprar, possuir, 
deter ou transferir propriedade para e em nome de todos 
as organizações não incorporadas da Igreja Metodista 
Unida dentro dos seus limites dessa conferência central 
ou em nome de outras organizações da Igreja Metodista 
Unida que tenham confiado as suas propriedades a essa 
conferência central.

2. Uma conferência central terá autoridade para efectuar 
as regras e disposições necessárias para a titularidade e gestão 
dessas propriedades; desde que, no entanto:

a) todo o procedimento seja sujeito às leis do país ou 
países respectivos; e

b) não sejam tomadas medidas de transferência ou 
alienação da propriedade sem a devida consideração da sua 
gestão fiduciária por igrejas locais, conferências anuais, Junta 
Geral dos Ministérios Globais e outras organizações, locais 
ou gerais, da Igreja.

3. Uma conferência central ou qualquer uma das suas 
organizações incorporadas não envolverá uma agência geral 
da Igreja em nenhuma obrigação financeira sem a autorização 
oficial dessa junta ou organização. Todos os fundos investi-
dos, fundos fiduciários ou propriedades pertencentes a uma 
conferência anual, a uma conferência anual provisória, ou a 

9781501810589_INT_PortugueseVol2Sect4.indd   1458 1/19/16   1:44 PM



Versão Preliminar de um Livro de Disciplina Geral 1459

uma missão, ou a qualquer das suas instituições, adquiridos 
por legado, doação ou outro e designados para um fim espe-
cífico, serão aplicados com o objectivo para que foram desig-
nados. Não serão desviados para qualquer outro fim, excepto 
por consentimento da conferência ou missão envolvida e com 
a aprovação da conferência central respectiva e acção jurídica 
cível se necessário. A mesma regra se aplica a fundos semel-
hantes ou a propriedades adquiridas por uma conferência cen-
tral para fins específicos. Em casos envolvendo o desvio de 
fundos fiduciários e propriedades dentro dos limites de uma 
conferência central, essa conferência central determinará a 
disposição dos interesses envolvidos, sujeito a apelo a tribu-
nal judicial da conferência central.

¶ 517.1=546.1; 517.2=546.2+3; 517.3=546.4

Secção IV. Conferências Centrais Provisórias 
¶ 521. Objectivo—As conferências anuais, as conferên-

cias anuais provisórias e as missões fora dos Estados Unidos 
que não estejam incluídas nas conferências centrais e que, 
devido à sua situação geográfica, linguística, política ou out-
ra, tenham interesses comuns que assim melhor possam ser 
servidos, podem ser organizadas em conferências centrais 
provisórias por maioria de dois terços de votos da Conferên-
cia Geral.  

Assim, a Igreja Metodista Unida terá conferências cen-
trais com limites territoriais conforme indicado nos Regula-
mentos da Conferência Geral (ver GC-R 521).

¶ 521=560

¶ 522. Poderes e Deveres—A Conferência Geral pode 
conceder a uma conferência central provisória qualquer um 
dos poderes de uma conferência central, excepto o de eleger 
bispos. 

¶ 522=562

¶ 523. Supervisão episcopal—A Conferência Geral 
tomará medidas para a supervisão episcopal do trabalho numa 
conferência central provisória.

¶ 523=566

¶ 524. Sessão e Agências da Conferência—1. A organi-
zação de uma conferência central provisória estará em con-
formidade com as disposições prescritas para as conferên-
cias centrais na medida em que se possam ser consideradas 
aplicáveis pelo bispo responsável.

2. A primeira reunião organizacional de uma nova con-
ferência central provisória terá lugar no quadriénio depois da 
acção da Conferência Geral.

¶ 524.1=561; 524.2=novo

Secção V. Conferências anuais 
Secção V = Secção IX
¶ 531. Objectivo—O objectivo da conferência anual 

é fazer discípulos de Jesus Cristo para a transformação do 
mundo, equipando as suas igrejas locais para o ministério e 
criando uma conexão para o ministério além da igreja local; 
tudo para a glória de Deus.

¶ 531=601

¶ 532. Poderes e Deveres—1. A conferência anual, para 
seu próprio governo, pode adoptar regras e regulamentos que 
não entrem em conflito com a Disciplina da Igreja Metodista 
Unida. 

2. Uma conferência anual não pode obrigar financeira-
mente nenhuma unidade organizacional da Igreja Metodista 
Unida excepto a própria conferência anual.

3. A sessão de clérigos da conferência anual terá o po- 
der de investigar a conduta moral e oficial dos seus mem-
bros clericais. Sujeito apenas às disposições sobre Adminis-
tração judicial, a sessão de clérigos da conferência anual terá 
o poder de ouvir denúncias contra os seus membros clericais 
e pode julgar, reprovar, suspender, privar do ofício clerical e 
retirar credenciais, expulsar ou absolver, alguém sobre quem 
recaiam acusações. A conferência anual terá poder para lo-
calizar um membro clerical por este não desempenhar com 
eficácia e competência os seus deveres de ministro itinerante. 
As acções da sessão de clérigos serão em nome e em repre-
sentação da conferência anual.

Todos os membros clericais da conferência anual e os 
membros leigos da Junta do Ministério Ordenado podem 
participar e terão direito a voz na sessão de clérigos. Ape-
nas os membros clericais ordenados em plena conexão 
e os membros da Junta do Ministério Ordenado podem 
votar. Outros podem ser admitidos por acção expressa da 
sessão de clérigos, mas não terão direito de voto nem, a 
menos que assim decidido pela sessão de clérigos, terão 
direito de voz.

4. A conferência anual terá poderes para investigar a situ-
ação financeira das igrejas locais e aconselhará a igreja local 
ajudando-a a ultrapassar uma situação deficitária.

5. A conferência anual terá o poder de investigar a situ-
ação dos membros das igrejas locais, particularmente se nen-
huns membros tiverem sido recebidos em confissão de fé du-
rante o ano.

6. A conferência anual reconhecerá outras igrejas novas 
que tenham sido organizadas durante o ano. 

7. Se qualquer uma das conferências anuais iniciar, se 
unir, controlar ou terminar um boicote, devem seguir-se as 
orientações do Livro de Resoluções. A Conferência Geral é 
a única entidade que pode iniciar, capacitar ou unir-se a um 
boicote em nome da Igreja Metodista Unida.

8. A conferência anual pode optar por um plano de con-
ferencial abrangente para a compensação de pastores. Esse 
plano proporcionará o método para configurar e financiar os 
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salários e/ou outros elementos de compensação dos pastores 
nomeados para os cargos da conferência anual, especificados 
no plano.

¶ 532.1-2=604.1-2; 532.3=604.4+605.7; 532.4-6=604.8-
10; 532.7-8=604.12-13

¶ 533. Membros (Ver ¶  32.)—1. Os membros clericais 
de uma conferência anual serão os diáconos e presbíteros em 
plena conexão, membros à prova, membros associados, mem-
bros afiliados, e pastores locais em nomeação a tempo inteiro 
ou parcial, cada um com direito a voto. O mandato dos mem-
bros clericais referir-se-á tanto aos membros no activo como 
aos aposentados da conferência anual.

2. Os membros leigos da conferência anual consistirão 
de um membro professo eleito por cada cargo, ministros 
diáconos, diaconisas, missionários nacionais, a presidente 
da conferência das Mulheres da Igreja Metodista Unida, o 
presidente dos Homens da Igreja Metodista Unida, o guia 
leigo da conferência, os guias leigos distritais, o presi-
dente ou equivalente da conferência dos jovens adultos, 
o presidente da organização conferencial dos jovens, um 
jovem e um jovem adulto de cada distrito a ser seleccio-
nado conforme decisão da conferência anual e de acordo 
com as idades previstas pela conferência central ou, fora 
dos limites da conferência central, por outra legislação 
emanada pela Conferência Geral. Se os membros leigos 
forem em menor número do que os membros clericais da 
conferência anual, a conferência anual providenciará, por 
sua própria fórmula, à eleição de outros membros leigos 
para igualar o número de membros leigos ao de clérigos 
da conferência anual.

Cada cargo servido por mais do que um membro cleri-
cal em nomeação (incluindo diáconos em plena conexão para 
quem esta é a primeira nomeação) terá o direito a tantos mem-
bros leigos quanto membros clericais em nomeação.

Os membros leigos deverão ter sido membros da Igre-
ja Metodista Unida nos dois anos anteriores à sua eleição 
e deverão ter sido membros activos na Igreja Metodis-
ta Unida durante pelo menos quatro anos antes da sua 
eleição. Os quatro anos de participação e os dois anos de 
membro podem ser renunciados por jovens com menos de 
trinta anos de idade. Essas pessoas devem ser membros da 
Igreja Metodista Unida e participantes activos aquando da 
eleição.

3. O membro leigo ou suplente, quem quer que por 
último tenha sido delegado à conferência anual, terá as-
sento numa sessão especial da conferência anual quando 
convocada, desde que nenhum cargo local seja privado do 
seu membro leigo.

4. Os membros leigos da conferência anual partici-
parão em todas as deliberações e votos sobre todas as 

medidas, excepto sobre a concessão ou validação da li-
cença, ordenação, recepção como membros efectivos de 
conferência, ou qualquer questão respeitante ao carácter 
e conduta oficial dos ministros ordenados, excepto aque-
les que sejam membros leigos da Junta do Ministério Or-
denado e do comité de investigação. Os membros leigos 
servirão em todos os comités excepto aqueles das relações 
ministeriais.

5. É o dever de cada membro participar nas sessões da 
conferência anual.

6. Os oficiais que não sejam membros da conferência an-
ual, e outras pessoas que a conferência anual possa decidir, 
terão direito a voz mas não de voto.

¶ 533.1=602.1+502.2; 533.2=602.4; 533.3-4=602.5-6; 
533.5=602.8; 533.6=602.9+10

¶ 534. Sessão da Conferência—1.  O bispo nomeará as 
alturas em que a conferência anual se deve reunir.

2. A conferência anual ou o comité elegerá o local onde 
se reunirá a sessão da conferência. Cada conferência central 
pode criar o mínimo de normas para locais e sítios onde re-
alizar as sessões da conferência anual.

3. O programa da sessão será preparado pelo bispo, os 
superintendentes distritais, o guia leigo da conferência e out-
ros que a conferência possa nomear e será submetidos à con-
ferência.

4. Uma sessão especial da conferência anual pode re-
alizar-se em lugar e hora determinada pela conferência anual 
após consulta ao bispo, ou pelo bispo com a ocorrência de 
três quartos dos superintendentes distritais. Uma sessão da 
conferência anual apenas terá os poderes conforme indicados 
na convocatória.

5. O bispo designado presidirá à conferência anual ou, 
em caso de incapacidade, nomeará outro bispo que o sub-
stitua. Na ausência de um bispo, a conferência por meio de 
votação, sem nomeação ou debate elegerá um presidente 
pro tempore entre os presbíteros ordenados. O presidente 
assim eleito executará todos os deveres de um bispo ex-
cepto a ordenação.

6. Na conclusão do exame da situação dos membros 
clericais ou em alturas posteriores, conforme o bispo o 
decida, o bispo presidente pode chamar à barra da con-
ferência a classe a admitir à plena conexão e receber os 
seus componentes como membros da conferência depois 
de lhes fazer as perguntas do exame histórico.

7. A conferência anual adoptará uma política abrangen-
te para tratar de assuntos que se prendam com assédio sex-
ual e assédio de género dos membros clericais quando os 
agressores forem membros leigos. Esta política guiará a 
igreja local no modo como tratar, comunicar, cuidar do 
acusador e do acusado, da vítima,a e do agressor, das con-
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clusões e da decisão final. Tomará as medidas que apoiem 
o pastor e o cuidado dos membros da igreja.

8. A conferência anual tomará as medidas para a no-
meação de um advogado aplicáveis ao seu contexto jurídico.

9. Os membros de comités, juntas e comissões da con-
ferência anual serão seleccionados de modo como O Livro 
Geral de Disciplina possa requerer especificamente ou como 
a conferência anual o determinar. A inclusão merecerá a de- 
vida atenção.

10. A conferência central na primeira sessão após a Con-
ferência Geral ou conferência central elegerá um secretário, 
um líder leigo da conferência, um estatístico e um tesoureiro/
director dos serviços administrativos para servir no quadrié-
nio seguinte. No caso de vaga em qualquer um das posições, 
o bispo, depois de consultar os superintendentes distritais, 
nomeará uma pessoa para actuar até à sessão seguinte da 
conferência anual. As eleições quadrienais para as agências 
da conferência terão lugar no mesmo ano que a eleição dos 
oficias.

a) O guia leigo da conferência será um membro professo 
de uma igreja local na conferência anual, será o presidente 
da Junta do Laicado da conferência ou a sua estrutura equiv-
alente, e participará nas sessões da conferência anual como 
parceiro em ministério com o bispo.

O guia leigo da conferência é o guia eleito do laicado 
da conferência e tem a responsabilidade de consciencializar 
acerca do papel do laicado dentro da congregação e através 
dos seus ministérios locais, local de trabalho, comunidade e 
mundo em alcançar a missão da Igreja, e permitir e apoiar a 
participação leiga no planeamento e tomada de decisões da 
conferência anual em cooperação com o bispo e os superin-
tendentes distritais.

b) O tesoureiro/director dos serviços administrativos 
é directamente responsável perante o conselho conferen-
cial de assuntos financeiros e administrativos, e pode ter 
assento com o conselho e os seus comités em todas as 
assembleias e ter o privilégio de direito de voz mas não 
de voto. O tesoureiro/director pode servir como tesoureiro 
para qualquer ou todas as agências servidas por uma te-
souraria central da conferência e reportar todos os rece-
bimentos, reembolsos e balanços de todos os fundos sob 
sua supervisão e controlo. O tesoureiro/director executará 
outros serviços que o conselho sobre assuntos financeiros 
e administrativos possa necessitar no cumprimento das 
suas funções e responsabilidades.

¶ 534.1=603.2; 534.2=603.3+4; 534.3=605.2; 534.4-
5=603.5-6; 534.6-7=605.8+9; 534.8=604.8; 534.9=605.3; 
534.10=603.7+619; 534.10a=607.1+603.9a; 534.10b=619In-
tro+1b+1c(2)+1f

¶ 535. Registos e Arquivos—1. A conferência central 
manterá registos exactos e rigorosos dos seus processos de 
acordo com as formas exigidas nas conferências Geral, juris-

dicional e central. Se não existirem arquivos da conferência 
anual, o secretário guardará uma cópia ou cópias para entre-
gar posteriormente ao secretário que lhe suceda.

2. Cada conferência anual enviará sem encargos à 
Comissão Geral de Arquivos e História uma cópia do seu 
relatório oficial anual, em formato impresso ou electrónico. 
Outras agências gerais podem solicitar esse material, a suas 
expensas.

3. A revista da conferência anual incluirá pelo menos as 
seguintes divisões:

a) Oficiais da conferência anual,
b) Juntas, comissões, comités; róis dos membros da con-

ferência,
c) Actas diárias,
d) Assuntos do relatório da conferência anual (anterior-

mente conhecido como questões disciplinares),
e) Nomeações,
f) Relatórios conforme ordenado pela conferência anual,
g) Registo dos clérigos,
h) Lista dos membros clericias falecidos,
i) Memórias,
j) Estatísticas,
k) Diversos,
l) Índice.
4. O secretário, ou outro funcionário administrativo no-

meado pela conferência anual, manterá um registo de serviço 
completo do pessoal do ministério ordenado e ministros di-
aconais na conferência anual. Os registos de serviço inclu-
irão, mas não se limitarão a, informação biográfica fornecida 
pelo próprio indivíduo, uma lista de nomeações, um registo 
das acções da relação conferencial quanto às relações confer-
enciais, e além disso descrição das circunstância relacionadas 
com alterações na relação conferencial, credenciais entregues 
ao bispo ou ao superintendente distrital e registos confidenci-
ais de casos judiciais.

5. O relatório da igreja local para a conferência anual será 
apresentado segundo os requisitos da conferência anual.

6. Nas conferências centrais, os registos oficiais dos 
secretários, estatísticos e tesoureiros serão mantidos de 
acordo com os formulários básicos elaborados pelo Consel-
ho Geral de Finanças e Administração em cooperação com 
as conferências centrais, para que os dados estatísticos ele-
mentares possam ser recolhidos de todas as conferências an-
uais. O Conselho Geral de Finanças e Administração pode 
recomendar o uso de outros formulários mais desenvolvidos, 
se necessário.

7. Todos os registos de candidatos e pessoal do 
ministério ordenado e diaconal elaborados pelo secretário 
da conferência ou outro pessoal administrativo nomeado 
pela conferência anual, Junta Geral de Educação Superior 
e Ministério, e junta de pensões, devem ser realizados em 
nome da conferência anual em conformidade com as ori-
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entações do Conselho Geral de Finanças e Administração, 
em consulta com a Junta Geral de Educação Superior e 
Ministério e a Junta Geral de Pensões e Benefícios de 
Saúde e os seguintes princípios:

a) A conferência anual é o dono dos registos do seu pes-
soal e dos seus ficheiros;

b) Indivíduos em cujo nome exista um registo terão aces-
so à informação aí contida ou em ficheiro, à excepção das 
credenciais entregues e à informação para a qual foi assinada 
uma renúncia ao direito de acesso;

c) Acesso a registos não publicados por pessoas que 
não sejam o bispo, o superintendente distrital, o secretário 
da conferência ou outro pessoal administrativo ou a Junta 
do Ministério Ordenado, através do seu presidente, junta 
de pensões, através do seu presidente, conselho para a Ig-
reja, e comité de investigação, através do seu presidente, 
requererão consentimento escrito da pessoa em cujo nome 
o registo está arquivado; o acesso a registos de julgamen-
tos serão regulados pelas disposições do capítulo sobre 
Administração judicial.

¶ 535.1-3=606.1-3; 535.4-7=606.6-9

¶ 536. Agências da conferência—A Conferência anual 
é responsável pela estruturação dos seus ministérios e pro-
cedimentos administrativos a fim de cumprir os seus objecti-
vos.  Ao fazê-lo, providenciará para a relação conexional da 
conferência anual para a igreja distrital e local, assim como 
para a conferências centrais, jurisdicional e Geral e respecti-
vas agências.

1. As conferências anuais terão flexibilidade para conce-
ber as estruturas conferenciais e distritais de modo a melhor 
apoiar a missão de fazer discípulos de Jesus Cristo numa co-
munidade ainda mais diversificada, excepto para as entidades 
obrigatórias. Ao fazê-lo, uma conferência anual providencia-
rá pelas funções e conexões com as agências da conferências 
centrais, jurisdicional ou Geral que ajudem no desenvolvi-
mento da sua missão.

As conferências podem criar estruturas contextual-
mente adequadas que incentivem a colaboração e as par-
cerias entre todas as entidades de programação, admin-
istrativas e financeiras. As conferências anuais podem 
financiar os seus ministérios de modo a reflectir as priori-
dades e estruturas, conforme aprovado pela conferência 
anual no processo orçamental.

Recomenda-se que cada conferência anual tenha um 
director dos ministérios conexionais ou pessoa designa-
da para focar e guiar a missão e o ministério da Igreja 
Metodista Unida dentro da conferência anual. O director 
pode ser leigo ou clérigo e servirá como oficial da con-
ferência anual e terá assento no gabinete quando este 
deliberar sobre assuntos relacionados com coordenação, 
implementação ou administração da visão e do programa 

da conferência anual. Quer nomeado quer eleito para esta 
função, o director reportará ao bispo, em consulta com a 
entidade de pessoal da conferência anual.

2. As entidades obrigatórias em cada conferência anual 
serão o Conselho sobre Finanças e Administração (¶ 538) e a 
Junta do Ministério Ordenado (¶ 539).

3. As disposições para os membros das entidades 
obrigatórias serão prescritas por cada conferência central, ou 
nos territórios fora dos limites da conferência central por out-
ra legislação emanada pela Conferência Geral desde que:

a) entre os membros de todas as entidades obrigatórias 
haja pelo menos um membro do gabinete como expressão do 
seu ministério da supervisão geral e de superintendência

b) os membros da Junta do Ministério Ordenado sejam 
nomeados pelo bispo presidente após consulta com o presi-
dente da junta, e entre os seus membros estarão os presidentes 
das Ordens e da Comunhão dos Pastores Locais e Membros 
Associados.

¶ 536Intro=610Intro; 536.1=610.1+608.after§6; 
536.2=new; 536.3=635.1a

¶ 537. Propriedade—1. As conferências anuais, ou 
sub-unidades autorizadas por elas, podem tornar-se corpora-
tivas segundo a lei dos países, estados e territórios dentro de 
cujas fronteiras estão situadas.

2. As conferências anuais, ou sub-unidades por esta au-
torizadas, podem criar juntas de curadores, e incorporar en-
tidades titulares de propriedades, segundo a lei dos países, 
estados e territórios dentro de cujos limites estão situadas, 
para deter e administrar propriedade real e pessoal, receber 
e administrar fundos de extensão ef missão da igreja, e ex-
ercer outros poderes e deveres necessários e previstos no seu 
alvará ou estatutos conforme autorizado pela conferência an-
ual, sujeito às disposições do capítulo 6 sobre Propriedade 
da Igreja.

¶ 537.1=603.1; 537.2=cf. 659.4

¶ 538. Conselho sobre Finanças e Administração—Em 
cada conferência anual existirá um conselho dconferencial 
sobre finanças e administração, adiante designado por consel-
ho, ou outra estrutura que indique as funções deste ministério 
e mantenha as relações conexionais. O conselho reportará di-
rectamente à conferência anual.

1. Objectivo—O objectivo do conselho será desenvolver, 
manter e administrar um plano abrangente e coordenado de 
políticas fiscais e administrativas, procedimentos e serviços 
de gestão para a conferência anual.

2. Responsabilidades—O conselho terá autoridade e 
responsabilidade de executar as seguintes funções, às quais 
outras podem ser adicionadas pela conferência anual:
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a) Recomendar à conferência anual para sua acção e 
determinação orçamentos de receitas antecipadas e despe-
sas propostas para todos os fundos fornecidos para apoio aos 
clérigos da conferência anual, despesas administrativas da 
conferência anual e causas de benevolência e programáticas 
da conferência anual.

b) Receber, considerar, reportar e recomendar à con-
ferência anual sobre o seguinte, antes da decisão final pela 
conferência anual: (1) quaisquer propostas para angariar cap-
ital para qualquer fim; (2) possíveis financiamentos relaciona-
dos com propostas que possam ser submetidas à conferência; 
(3) quaisquer pedidos para realizar um apelo financeiro espe-
cial alargado à conferência.

c) Recomendar à conferência anual para a sua acção e 
decisão os métodos ou fórmulas pelas quais as contribuições 
a igrejas, cargos ou distritos para fundos devidamente autor-
izados serão calculados.

d) Criar políticas e práticas no emprego e compensação 
do pessoal, segundo os princípios sociais.

e) Criar políticas reguladores para a construção, ren-
ovação e gestão das propriedades da igreja.

f) Criar políticas reguladoras dos fundos de investimento 
da conferência (excepto para fundos de pensões geridos pela 
junta de pensões), de modo consistente com a preservação 
do capital, Políticas referentes a Investimentos Socialmente 
Responsáveis e aos Princípios Sociais da Igreja.

g) Criar políticas reguladoras para auditoria dos registos 
financeiros da conferência, as suas agências e as entidades 
dentro dos seus limites.

¶ 538Intro=611+612.6; 538.1=612.1; 538.2=613.1-
3+13+7+5+617

¶ 539. Junta do Ministério Ordenado—Em cada con-
ferência anual existirá uma Junta do Ministério Ordenado. 
A conferência anual, após recomendação da sua Junta do 
Ministério Ordenado, pode criar um comité executivo da 
junta, comités distritais do ministério ordenado, ou out-
ra estrutura apropriada, conforme sirva a necessidade de 
realização do trabalho da Junta do Ministério Ordenado, 
e atribuir e delegar a essas estruturas as tarefas devidas e 
responsabilidades que deseje. A junta reportará directa-
mente à conferência anual.

1. Objectivo—O objectivo da Junta do Ministério Orde-
nado será desenvolver, supervisionar e administrar uma abor-
dagem abrangente e coordenada de todos os assuntos rela-
cionados com o ministério ordenado. Respeitante a todos os 
assuntos de ordenação, carácter e relações com a conferência 
faz recomendações directamente à sessão de clérigos da con-
ferência anual.

2. Responsabilidades—A Junta do Ministério Ordenado 
terá autoridade e responsabilidade para executar as seguintes 
funções, às quais outras podem ser adicionadas pela con-
ferência anual:

a) Assumir a responsabilidade principal para inscrição e 
recrutamento de membros clericais licenciados e ordenados. 
Com o apoio da comissão de relações pastor-igreja da igreja 
local e todos os ministros ordenados da conferência, mobi-
lizarão mulheres e homens de todas as raças e etnias para o 
ministério ordenado e guiarão aquelas pessoas no processo da 
educação, formação, licenciamento e ordenação;

b) Examinar e investigar a fundo a adequabilidade dos 
candidatos para: (1) eleição anual como pastor local; (2) 
eleição para membros associados; (3) eleição para mem-
bros à prova; e (4) eleição para membros efectivos da con-
ferência.

c) Relacionar e desenvolver cooperação com as institu-
ições teológicas e programas aprovados para a formação dos 
membros clericais da Igreja Metodista Unida;

d) Avaliar e recomendar quanto ao carácter e eficácia do 
membro clerical e equipar, formar e eleger mentores;

e) Avaliar e recomendar para todas as eleições, ren-
ovações e mudanças com relação a candidatos certificados e 
relações conferenciais dos clérigos;

f) Manter registos de todas as mudanças de relações 
conferenciais e arquivar uma cópia nos registos perma-
nentes da conferência conferência anual, assegurando a 
confidencialidade em relação ao processo de entrevista e 
comunicação. Há ocasiões em que a Junta do Ministério 
Ordenado não comunicaria informação confidencial, a 
qual segundo a opinião da junta, se revelada na sessão de 
clérigos da conferência anual, seria uma invasão indevida 
da privacidade sem acrescentar mais-valia à informação 
da conferência acerca das qualificações da pessoa para o 
ministério ordenado. No entanto, é o direito da sessão de 
clérigos da conferência anual receber toda a informação 
pertinente, confidencial ou outra, relacionada com as 
qualificações e/ou o carácter de qualquer candidato ou 
membro clerical da conferência.

g) Estar em consulta com o bispo através do presidente 
ou do comité executivo quanto a transferências. Esta consulta 
deve ser feita por iniciativa do bispo.

h) Dar serviços de apoio ao membro clerical ordenado, 
incluindo aconselhamento, educação contínua, crescimento 
espiritual contínuo em Cristo, avaliando a eficácia e ajudar na 
preparação para a aposentação.

i) Trabalhar e auxiliar a Ordem dos Diáconos e a Ordem 
dos Presbíteros e Comunhão dos Pastores Locais e Membros 
Associados.

9781501810589_INT_PortugueseVol2Sect4.indd   1463 1/19/16   1:44 PM



1464  DCA Edição Avançada

¶ 539Intro=635.1+635.1b+reference to draft304.6(new); 
539.1=new; 539.2a=635.2a; 539.2b=635.2h; 539.2c=new, 
539.2d=635.2s+f; 539.2e-i=635.2l-p

Secção VI. Conferências anuais provisórias 
¶ 541. Objectivo—Uma conferência anual provisória 

partilha o mesmo objectivo que uma conferência anual, mas 
por causa do seu número limitado de membros, não se qual-
ifica para o estado de conferência anual. A criação de uma 
conferência anual provisória faz parte do desenvolvimento 
missionário que deve conduzir a uma conferência conferência 
anual em doze anos.

¶ 541=580

¶ 542. Poderes e deveres—1. Qualquer missão criada 
sob as disposições da Disciplina e qualquer parte geográfi-
ca de uma conferência anual pode ser constituída como uma 
conferência anual provisória pela Conferência Geral, após 
recomendação pela conferência Central ou conferência cen-
tral provisória, na qual se situa, e em consulta com a Junta 
Geral dos Ministérios Globais e o Comité Permanente sobre 
Assuntos das Conferências Centrais, desde que:  

a) Nenhuma conferência anual provisória seja organiza-
da com menos do que dez presbíteros em conexão à prova 
ou plena, ou seja continuada, após conclusão do quadriénio 
inicial, com menos do que seis presbíteros em plena conexão.

b) O número de membros, participação nos cultos de 
adoração, desenvolvimento da liderança e contribuições fi-
nanceiras tenham mostrado progressos razoáveis durante o 
quadriénio anterior e mostrem um crescimento continuado 
para vir a ser uma conferência anual.

2. Uma conferência anual provisória será organizada do 
mesmo modo e terá os mesmos poderes e funções que uma 
conferência anual, sujeito à aprovação do bispo responsável.

3.  Se uma conferência anual provisória, depois de três 
quadriénios, não mostrar progressos para vir a ser uma con-
ferência anual, a sessão seguinte da conferência central anal-
isará essa conferência, consultará o Comité Permanente sobre 
Assuntos das Conferências Centrais e recomendará à seguinte 
Conferência Geral sobre a continuação ou descontinuação 
como conferência anual provisória. A conferência anual pro-
visória só será continuada com razões missionárias, geográfi-
cas e contextuais suficientes.

¶ 542.1+a+b=581Intro+1+3; 542.2=582Intro; 542.3=new

¶ 543. Membros—Uma conferência anual provisória será 
organizada com as mesmas disposições quanto aos membros 
que uma conferência anual.

¶ 543=novo

¶ 544. Sessão da Conferência—Uma conferência anual 
provisória será organizada com as mesmas disposições de uma 
sessão da conferência que uma conferência anual na medida 
em que sejam consideradas aplicáveis pelo bispo responsável.

1. O bispo responsável poderá nomear um superinten-
dente a quem pode ser atribuída uma responsabilidade especí-
fica como ponto de ligação com a Junta Geral dos Ministérios 
Globais.

2. Numa conferência anual provisória que recebe finan-
ciamento importante da Junta Geral dos Ministérios Globais, 
o pessoal designado da junta oferecerá consulta e orientação 
na definição do orçamento anual e projectos avançados na 
conferência, visando aumentar o autossustento.

3. Uma conferência anual provisória elegerá um mem-
bro clerical e um membro leigo como delegados à Conferên-
cia Geral. Os delegados às conferências centrais serão eleitos 
de acordo com o ¶ 513.1. 

¶ 544Intro=novo; 544.1=582.1; 544.2=582.3; 
544.3=582.4

Secção VII. Conferências Distritais 
Secção VII = Secção IX
¶ 551. Cada conferência central criará disposições para 

organizar as conferências anuais, conferências distritais, es-
truturas administrativas distritais, e agências distritais ou 
delegará esse poder às conferências anuais dentro dos seus 
limites.

¶ 551=658+659.1

Secção VIII. Missões
¶ 561. Objectivo—O objectivo de uma missão é fornecer 

e desenvolver o ministério com um grupo em particular ou 
região cujo potencial e necessidade não pode ser cumprida 
dentro das actuais estruturas e recursos das conferências an-
uais ou distritais. Uma missão também pode ser o patamar 
inicial em direcção à formação de uma conferência anual pro-
visória.

De acordo com o espírito ecuménico Wesleyano, em 
todas as fases do desenvolvimento de missão, as entidades 
Metodistas Unidas iniciadoras consultarão e, sempre que 
possível, criarão relações cooperativas com comunhões Wes-
leyanas e com outras denominações servindo na área, assim 
como com agências interdenominacionais, ecuménicas e in-
terconfessionais.

¶ 561=590+591.2

¶ 562. Poderes e Deveres—1. Uma missão é uma enti-
dade organizacional para um campo de trabalho dentro, fora 
ou transversal às estruturas das conferências anuais ou con-
ferências anuais provisórias.

2. Uma missão pode ser criada pela Junta Geral dos 
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Ministérios Globais ou por uma conferência central ou 
anual em cooperação com a Junta Geral dos Ministérios 
Globais.

3. As fronteiras de uma missão criada por uma conferên-
cia central ou anual em cooperação com a Junta Geral dos 
Ministérios Globais são determinadas pelas conferências cen-
trais ou anuais e pela Junta Geral dos Ministérios Globais. 
Se uma missão for criada pela Junta Geral dos Ministérios 
Globais fora dos territórios de uma conferência central ou 
provisória, a Junta Geral dos Ministérios Globais estabelecerá 
as fronteiras.

4. Se a missão atravessar fronteiras de áreas episcopais, 
o Colégio dos Bispos designará um bispo para presidir. Se 
a missão ficar completamente fora dos limites de uma área 
episcopal estabelecida, o Conselho dos Bispos designará um 
bispo para presidir.

5. A entidade ou entidades que estabelecem a missão, em 
colaboração com o bispo designado, procurarão um acordo 
de cooperação com uma conferência anual, a qual servirá 
como correspondente da conferência anual para a missão para 
efeitos de ordenação e filiação na conferência assim como li-
cenciamento do pastor local. 

6. A reunião anual da missão terá o poder de cer-
tificar candidatos para o ministério ordenado, receber e 
examinar os pastores para missão e os presbíteros locais 
em missão, e recomendar para uma conferência anual as 
pessoas certas para serem membros efectivos ou à prova e 
para ordenação.

7. A entidade ou entidades que estabelecem uma missão 
serão responsáveis por iniciar, administrar e desenvolver 
uma missão. Nem a missão nem os seus ofocias assumirão 
obrigações financeiras nem farão compromissos financeiros 
em nome da Junta Geral dos Ministérios Globais sem a autor-
ização escrita da junta.

8. Serão feitas recomendações para qualquer alteração 
de estado de uma missão pela entidade ou entidades que a 
estabeleceram.

¶ 562.1-2=590; 562.3=591.1+4; 562.4=591.4a-c; 
562.5=591.4c; 562.6=591.6; 562.7=591.8; 562.8=591.9

¶ 563. Membros—1. Uma missão será formada por todos 
os missionários regularmente nomeados, tanto leigos como 
clérigos, presbíteros locais em missão, pastores em missão e 
outros membros leigos. A missão decidirá o número de mem-
bros leigos e o método da sua selecção. Ao fazê-lo, assegurará 
que todos os aspectos do trabalho da missão estão represen-
tados.

2. Nos territórios fora dos limites das conferências cen-
trais e anuais, o bispo designado para a missão e a Junta Ger-
al dos Ministérios Globais deve recomendar os requisitos de 
formação académica para os presbíteros locais em missão e 
os pastores em missão. Tais recomendações e requisitos de-

vem ser aprovados pela Junta Geral de Educação Superior e 
Ministério.

a)  Os presbíteros locais são membros ordenados da 
missão sem serem membros de uma conferência anual. Os 
presbíteros locais estão limitados na sua itinerância e autori-
dade sacramental aos limites da missão e, como tal, não são 
elegíveis para transferirem as suas credenciais para uma con-
ferência anual.

b)  Os pastores da missão são membros da missão sem 
serem membros de uma conferência anual. A missão determi-
nará os requisitos para um pastor da missão a fim de utilizar 
melhor a liderança nativa. Os pastores da missão estão limit-
ados na sua itinerância aos limites da missão.

¶ 563.1=591.3; 563.2=591.6b+a

¶ 564. Reunião Anual—1. Uma missão reunir-se-á an-
ualmente em local e hora designada pelo bispo responsável, 
que presidirá. Na ausência do bispo, um superintendente da 
missão presidirá. Quem presidir conduzirá os assuntos na re-
união e disporá o trabalho.

2. O bispo designado, em consulta com a entidade ou 
entidades que criaram a missão, pode nomear um ou mais 
superintendentes da missão.

3. Na reunião anual, o bispo pode designar os mis-
sionários, presbíteros locais em missão, e pastores em missão 
para os diversos cargos para o ano subsequente; desde que a 
transferência de missionários relacionados com a Junta Ger-
al dos Ministérios Globais seja completada apenas depois de 
consulta à junta.

4. Uma missão relacionada com uma conferência central 
está autorizada a eleger e a enviar um membro clerical e um 
membro leigo à conferência central como seu representante, 
com direito a voz mas sem direito a voto.

¶ 564.1=591.5; 564.2=591.4d; 564.3=591.7; 
564.4=new(=draft 513.2)

Secção IX. Entrar na Igreja Metodista Unida 
Secção IX = nova
¶ 571. Entrar na Igreja Metodista Unida—Uma igre-

ja fora dos Estados Unidos pode entrar na Igreja Metodis-
ta Unida quando todos os requisitos seguintes estiverem 
cumpridos: 

1. A dita igreja aceitará e aprovará a Constituição, os 
Artigos de Fé, a Disciplina, e a política da Igreja Metodista 
Unida. 

2. A dita igreja, se estiver dentro dos limites de uma con-
ferência central ou conferência central à prova, solicitará ser 
membro nessa conferência. Essa solicitação será analisada e 
recomendada pela conferência central e conferência central 
provisória. Caso de essa igreja não esteja dentro dos limites 
de uma conferência central ou conferência central provisória, 
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então o seu pedido para ser membro será analisado e recomen-
dado pelo Conselho dos Bispos.

3. A dita igreja declarará que, após consumação de vir 
a ser parte integrante da Igreja Metodista Unida, a sua ante-
rior constituição e ordem eclesiástica se tornam nulas e sem 
qualquer valor.

4. O COmité Permanente sobre Assuntos das Conferên-
cias Centrais avisará e apoiará a dita igreja no processo de se 

juntar à Igreja Metodista Unida e preparará a emanação de 
lei necessária para aprovação pela Conferência Geral, inclu-
indo os necessários ajustes na organização das conferências 
centrais ou conferências centrais provisórias, determinando 
quando estão cumpridos os requisitos, comunicando-o à Con-
ferência Geral para aprovação. 

¶ 571.1-3=575.1-3; 571.4=575.4-6
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Secção I. Todos os títulos—Em fideicomisso 
¶ 2501. Requisito da Cláusula de Fideicomisso para to-

das as propriedades—1. Todas as propriedades das igrejas lo-
cais Metodistas Unidas e outras agências Metodistas Unidas 
e instituições são tituladas Em fideicomisso, para o benefício 
de toda a denominação, e a titularidade e utilização da pro-
priedade da igreja está sujeita à Disciplina, e está em cum-
primento com as leis locais vigentes. Este fideicomisso é um 
elemento essencial da política histórica da Igreja Metodista 
Unida ou das suas denominações predecessoras ou comun-
hões e tem feito parte da Disciplina desde 1797. Reflecte a 
estrutura conexional da Igreja assegurando que a propriedade 
será utilizada apenas para os fins consonantes com a missão 
de toda a denominação como previsto na Disciplina. O req-
uisito de fideicomisso é, pois, uma expressão fundamental do 
Metodismo Unido, em que as igrejas locais e outras agências 
e instituições dentro da denominação são responsáveis e ben-
eficiam da sua conexão com a Igreja de todo o mundo.

 Em consonância com a definição legal e o auto enten-
dimento da Igreja Metodista Unida (ver ¶ 141), e com par-
ticular referência à sua falta de capacidade de deter título de 
propriedade, a Igreja Metodista Unida está organizada como 
uma estrutura conexional, e títulos para todas as propriedades 
reais e pessoais, tangíveis e intangíveis detidas pela conferên-
cia central, jurisdicionais, anual ou distrital, ou por uma igreja 
local ou de cargo, ou por uma agência ou instituição da Igreja, 
serão detidos Em fideicomisso pela Igreja Metodista Unida e 
sujeitos às disposições da sua Disciplina. Os títulos não são 
detidos pela Igreja Metodista Unida (ver ¶ 807.1) nem pela 
Conferência Geral da Igreja Metodista Unida, mas sim pe-
las conferências incorporadas, agências ou organizações da 
denominação, ou no caso de entidades da denominação não 
incorporadas, pelas juntas de curadores criadas para o efeito 
de deter e administrar propriedade real e pessoal, tangível e 
intangível.

2. A confiança é e tem sido irrevogável, excepto conforme 
previsto na Disciplina. A propriedade pode ser libertada do fi-
deicomisso, transferida sem fideicomisso ou subordinada aos 
interesses dos credores e outros terceiros apenas na medida da 
autoridade dada pela Disciplina.

3. As igrejas locais e outras agências e institucionais 
metodistas unidas podem adquirir, deter, manter, melhorar e 
vender propriedade para efeitos coerentes com a missão da 
Igreja, a menos que restringidas ou proibidas pela Disciplina.

¶ 2501.1-3=2501.1-3

¶ 2502. Registo do nome Metodista Unida—As palavras 
Metodista Unida não devem ser usadas, nem fazerem par-
te, de qualquer designação comercial ou marca registada ou 
como parte do nome de uma firma comercial ou organização, 
excepto por empresas ou outras unidades comerciais criadas 
para a administração do trabalho ligado directamente à Igreja 
Metodista Unida. O Conselho Geral de Finanças e Adminis-
tração está encarregado de supervisionar e registar o nome 
“Metodista Unida” e a insígnia da denominação (¶ 807.10 e 
¶ 807.11).

¶ 2502=2502

¶ 2503. Cláusulas de fideicomisso em escrituras—1.  Ex-
cepto em casos que requeiram que a propriedade real assim 
transferida reverta para o cedente se e quando o seu uso como 
local divino de adoração tiver sido cessado, todos os instru-
mentos escritos de transferência pelos quais as instalações são 
detidas ou depois adquiridas para uso como local de adoração 
divina ou outras actividades para membros da Igreja Meto-
dista Unida assegurarão que essas instalações serão usadas, 
conservadas e mantidas como local de adoração divina do 
ministério Metodista Unido e dos membros da Igreja Meto-
dista Unida; sujeito à Disciplina, utilização e nomeações 
ministeriais dessa igreja conforme ocasionalmente autoriza-
do e declarado pela Conferência Geral e pela conferência 
conferência anual dentro dos limites dessas instalações. Esta 
disposição é apenas para benefício do cessionário, e o ce-
dente não reserva qualquer direito ou interesse nessas insta-
lações.

2. Todos os instrumentos escritos pelos quais as insta-
lações são detidas ou depois adquiridas como presbitério 
para o uso e ocupação de ministros licenciados e/ou or-
denados da Igreja Metodista Unida assegurarão que essas 
instalações serão detidas, conservadas e mantidas como 
um local de residência para o uso e ocupação dos min-
istros ordenados da Igreja Metodista Unida que podem 
ocasionalmente ter direito de ocupação por nomeação; 
sujeito à Disciplina e utilização dessa presbitério como 
ocasionalmente autorizado e declarado pela Conferência 
Geral e pela conferência anual  dentro dos limites dessas 
instalações. Esta disposição é apenas para benefício do 
cessionário, e o cedente não reserva qualquer direito ou 
interesse nessas instalações.

3. No caso de a propriedade assim adquirida ser usada 
tanto para casa de culto como para presbitério, as disposições 
de ambos os mandatos de fideicomisso especificados em §1 e 
§2 acima serão incluídas na transferência.

4. No caso de a propriedade assim adquirida não ser 

Capítulo Seis

Propriedade da Igreja
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usada exclusivamente para local de adoração ou pres-
bitério, ou ambos, todos os instrumentos escritos pelos 
quais as instalações são detidas ou depois adquiridas as-
segurarão que essas instalações serão conservadas, man-
tidas e disposicionadas para benefício da Igreja Metodis-
ta Unida e sujeito às utilizações e à Disciplina da Igreja 
Metodista Unida. Esta disposição é apenas para benefício 
do cessionário, e o cedente não reserva qualquer direito 
ou interesse nessas instalações.

5. No caso de a propriedade ser adquirida a outra enti-
dade ou organização Metodista Unida, para ser usada para 
local de adoração ou presbitério, ou ambos, todos os instru-
mentos escritos pelos quais as instalações são detidas ou 
depois adquiridas assegurarão que essas instalações serão 
conservadas, mantidas e disposicionadas para benefício da 
Igreja Metodista Unida e sujeito às utilizações e à Disciplina 
da Igreja Metodista Unida.

6. A ausência de uma cláusula de fideicomisso em con-
formidade com os §§ 1, 2, 3, 4, ou 5 acima em escrituras e 
transferências executadas antes ou no futuro não excluirão de 
modo algum uma igreja local ou agência ou o conselho de 
fiduciários de qualquer uma delas, nem a libertará das suas 
responsabilidades conexionais para com a Igreja Metodista 
Unida. Nem absolverá uma igreja local ou agência ou o con-
selho de fiduciários de qualquer uma delas, da sua responsab-
ilidade e responsabilização perante a Igreja Metodista Unida, 
incluindo a responsabilidade de deter todas as suas proprie-
dades em fideicomisso para a Igreja Metodista Unida; desde 
que o intuito dos fundadores e/ou de uma igreja local poste-
rior ou agência, ou conselho de fiduciários de qualquer uma 
delas, seja mostrado por qualquer ou todos dos seguintes:

a) a transferência da propriedade para uma igreja local 
ou agência (ou o junta de curadores de qualquer uma delas) 
da Igreja Metodista Unida ou qualquer predecessor da Igreja 
Metodista Unida;

b) o uso do nome, costumes e política da Igreja Metodis-
ta Unida ou qualquer predecessor à Igreja Metodista Unida 
de tal modo que seja conhecida na comunidade como parte 
dessa denominação; ou nomeada por um bispo ou empregado 
pelo superintendente distrital ou conferência anual da Igreja 
Metodista Unida ou qualquer predecessor à Igreja Metodista 
Unida.

7. Será da responsabilidade de cada conferência central 
aplicar as disposições deste parágrafo acima para cumprir os 
requisitos legais e necessidades de ministério das várias estru-
turas legais da conferência conferência central e conferências 
anuais dentro das suas fronteiras. Estas revisões e aplicações 
serão reportadas ao Conselho Geral de Finanças e Adminis-
tração pelo secretário da conferência central no prazo de 60 
dias após o encerramento da sua sessão quadrienal ordinária.

¶ 2503.1-6=2503.1-6; 2503.7=new

¶ 2504. Efeito de União—Nada no Plano de União em 
qualquer altura depois da união deve ser compreendido como 
requerendo que uma igreja local existente de qualquer denom-
inação predecessora à Igreja Metodista Unida possa alienar 
ou de qualquer forma alterar o título de propriedade contido 
na sua escritura ou escrituras aquando da união, e a passagem 
de tempo ou utilização não afectarão o referido título ou con-
trole. O título de todas as propriedades de uma igreja local, ou 
cargo, ou agência da Igreja será detido sujeito às disposições 
da Disciplina, quer o título esteja em nome dos fideicomissos 
da igreja local, ou fideicomissos do cargo, ou em nome de 
uma corporação organizada para o efeito, ou outro.

¶ 2504=2504

¶ 2505. Arrendamentos de Petróleo, Gás e Minérios—
Sujeito e de acordo com as leis do estado, província ou país, 
órgão regulador de qualquer unidade eclesiástica ou agência 
detentora de terrenos em fideicomisso para a Igreja Metodis-
ta Unida, como indicado nesta Disciplina pode alugar esse 
terreno para a produção de petróleo, gás, carvão e outros 
minérios, cujos termos sejam tidos como os mais convenien-
tes; desde que, no entanto, essa produção não interfira com 
o objectivo para o qual o referido terreno é detido. Os mon-
tantes recebidos desses alugueres como rendas, royalties ou 
outros serão usados, na medida do possível, para benefício 
da unidade eclesiástica e para a promoção dos interesses da 
Igreja Metodista Unida. O locatário não terá qualquer contro-
lo nem responsabilidade pelos pagamentos feitos ao abrigo 
dessa locação ou aluguer.

¶ 2505=2505

Secção II. Conformidade com a Lei
¶ 2506. Conformidade com a Lei Local—Empresas da 

Igreja—1. Todas as disposições da Disciplina relacionadas 
com propriedades, reais ou pessoais, e relacionadas com a 
formação e operação de uma empresa, e relacionadas com 
fusões, estão condicionadas a estarem em conformidade com 
as leis locais, e no evento de conflitos, prevalecerão as leis 
locais; desde que, no entanto, este requisitos não sejam inter-
pretado como dando consentimento à Igreja Metodista Uni-
da de delapidação da sua propriedade sem o processo devido 
da lei ou da regulação dos seus assuntos por estatuto estatal 
quando essa regulação viole a garantia constitucional de liber-
dade de religião e separação da igreja e do estado ou viole o 
direito da Igreja de manter a sua estrutura conexional. As leis 
locais serão interpretadas como sendo as leis do país, estado 
ou outra unidade política dentro dos limites geográficos onde 
a propriedade da igreja se situa.

2. Qualquer empresa que seja ou tenha sido formada ou 
seja controlada por uma agência da igreja (¶  701), actuan-
do isoladamente ou com outra agência da igreja, incluirá nos 
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seus Estatutos (ou Carta) e nos seus Regulamentos (“Docu-
mentos empresariais”) o seguinte:

a) identificação da agência ou agências da igreja promo-
toras (“promotores”) com que se relacione e a relação da em-
presa com os seus promotores,

b) reconhecimento de que os seus poderes corporativos 
estão sujeitos à Disciplina na mesma medida que aos promo-
tores, e

c) reconhecimento de que os poderes corporativos não 
podem exceder os poderes dados pela Disciplina aos seus 
promotores,

3. Os documentos corporativos conterão linguagem con-
sistente com a autoridade fiscal respectiva para proteger o seu 
estatuto de isenção fiscal, se aplicável. Também, os documen-
tos corporativos designarão os promotores da empresa como 
destinatários da propriedade corporativa no caso de a empresa 
ser abandonada, descontinuada ou deixar de existir como en-
tidade legal. Os documentos corporativos incluirão ainda uma 
referência às disposições do ¶ 2501.

4. Os documentos corporativos conterão disposições 
proibindo os curadores, administradores ou funcionários de 
alterar a relação conexional da empresa para os seus promo-
tores sem o consentimento destes ou de actuar de maneira 
contrária ao objecto dos seus promotores ou da Disciplina.

¶ 2506=2506

¶ 2507. Os Termos  Curador, Curadores, e Junta de Cura-
dores—Curador, curadores, e junta de curadores, conforme 
usado aqui ou em outro lado na Disciplina, podem ser inter-
pretados como sendo sinónimos de administrador, administra-
dores, e Conselho de Administração aplicados em empresas.

¶ 2507=2507

¶ 2508. Conformidade das escrituras e/ou outros docu-
mentos de titularidade, transferências com a lei local—A fim 
de assegurar o direito de propriedade, com os respectivos per-
tences, das igrejas e presbitérios da Igreja Metodista Unida, 
deve-se ter cuidado de que todas as transferências e escrituras 
sejam realizadas e executadas em devida conformidade com 
as leis dos respectivos estados, províncias e países onde se 
insere a propriedade e também em devida conformidade com 
as leis da Igreja Metodista Unida. As escrituras deverão ser 
registadas ou gravadas directamente após a sua execução.

¶ 2508=2508

¶ 2509. Instituir e Defender uma Acção Cível—Por cau-
sa da natureza da Igreja Metodista Unida (¶  141), nenhum 
órgão eclesiástico isolado ou afiliado, nem nenhum órgão ofi-
cial derivado, pode começar ou participar em qualquer acção 
judicial em nome ou em representação da Igreja Metodista 
Unida, excepto, contudo, no seguinte:

1. O Conselho Geral de Finanças e Administração ou 
qualquer pessoa ou unidade eclesiástica servida com processo 

legal em nome da Igreja Metodista Unida pode aparecer para 
efeitos de apresentação em tribunal a natureza não jurídica da 
Igreja Metodista Unida e levantar problemas de falta de ju-
risdição do tribunal, falta de capacidade dessa pessoa ou uni-
dade para ser servida com o processo e assuntos constitucio-
nais relacionados em defesa dos interesses denominacionais.

2. Qualquer unidade denominacional autorizada para 
deter título de propriedade e aplicar fideicomissos para o 
benefício da denominação pode apresentar acção em seu 
próprio nome para proteger os interesses denominacionais.

¶ 2509.1-2=2509.1-2

¶ 2510. Limitação das obrigações financeiras—Nenhu-
ma conferência, conselho, junta, agência, igreja local ou outra 
unidade pode obrigar financeiramente a denominação ou, sem 
o prévio consentimento específico, qualquer outra unidade or-
ganizacional.

¶ 2510=2510

Secção III. Auditorias e Seguro de Oficiais da Igreja
¶ 2511. Todas as pessoas com fundos fideicomisso, 

títulos ou montantes de qualquer espécie pertencentes 
às conferências Geral, centrais, jurisdicionais, anuais ou 
conferências anuais provisórias ou organizações sob con-
trolo de conferências Geral, centrais, jurisdicionais, an-
uais ou conferências anuais provisórias serão seguradas 
por uma empresa fiável num valor tão bom e suficiente 
como a conferência o decida. As contas dessas pessoas 
serão auditadas pelo menos uma vez por ano por um técni-
co de contas público ou público certificado. Um relatório 
para uma conferência anual contendo os balanços finan-
ceiros que a Disciplina exija que sejam auditados não será 
aprovado até que a auditoria tenha lugar e a declaração 
financeira seja provada como correcta. Outras partes do 
relatório podem ser aprovadas, dependento dessa audito-
ria.

¶ 2511=2511

Secção IV. Propriedades das Conferências Anuais, 
Distritais E Locais

¶ 2512. Conferências Anuais, Distritais e Locais Cada 
conferência central terá a autoridade para organizar as es-
truturas e tomar as medidas necessárias para as conferências 
anuais, distritais, locais, e outras entidades relacionadas com 
a Igreja Metodista Unida dentro dos seus limites receberem, 
colher e ter em fideicomisso para o benefício destas entidades 
todas e quaisquer doações, legados e dispositivos de qualquer 
espécie ou carácter, reais e pessoais, que possam ser dados, 
veiculados, herdados ou transferidos para qualquer fim de 
benevolência, caridade ou religioso, e administrem e os ren-
dimentos auferidos de acordo com as instruções do doador, 
fiduciante ou testador e no interesse da igreja, sociedade, in-
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stituição ou agência contemplada por esse doador, fiduciante 
ou testador, desde que quaisquer das disposições estabeleci-
das estejam conforme as disposições do ¶¶ 2501-2510 acima.

¶ 2512=novo

Secção V. Requisitos—Curadores das Instituições da 
Igreja 

Secção V = anterior secção VII 
¶ 2513. Normas e requisitos—Os curadores de escolas, 

colégios, universidades, hospitais, lares, orfanatos, institu-
tos e outras instituições de propriedade ou controladas por 
uma conferência anual, jurisdicional ou central ou por uma 
agência da Igreja Metodista Unida deverão ter, no mínimo, 
a maioridade legal nesse contexto nacional. Em quaisquer 
circunstâncias, não menos do que três quintos deles deverão 
ser membros de uma igreja local e/ou membros de uma con-
ferência anual ou do Conselho dos Bispos da Igreja Metodis-
ta Unida, e devem ser nomeados, confirmados ou eleitos por 
essa conferência ou agência da Igreja ou por uma entidade ou 
oficial da mesma a quem ou à qual esse poder tenha sido dele-
gado por essa conferência ou agência; desde que o número de 

curadores de uma dessas instituições  de propriedade ou con-
troladas por uma conferência anual ou conferências anuais 
que devam ser membros de uma igreja local e/ou conferência 
anual ou Conselho dos Bispos da Igreja Metodista Unida pos-
sa ser reduzido para não menos do que a maioria de três quar-
tos dos votos dessa conferência anual ou conferências anuais; 
e ainda desde que, quando uma instituição é propriedade ou é 
operada em conjunto com outras organizações religiosas, esse 
requisito de que três quintos dos curadores sejam membros 
de uma igreja local e/ou conferência anual ou do Conselho 
dos Bispos da Igreja Metodista Unida aplicará-se-á apenas 
à percentagem dos curadores seleccionados pela agência ou 
conferência anual, jurisdicional ou central Metodista Unida. 
Reconhece-se que existem inúmeras organizações de ensino, 
cuidados de saúde e de caridade que têm sido tradicional-
mente filiadas com a Igreja Metodista Unida e as suas de-
nominações predecessoras,  que não são de propriedade nem 
controladas por alguma unidade da denominação.

¶ 2513=2552
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Secção I. A Superintendência
GC-R  407. Disposições para as Áreas Episco-

pais—1. Nas conferências centrais—Nas conferências 
centrais, o número de bispos será determinado com base 
no potencial missionário, conforme aprovado pela Con-
ferência Geral com recomendação do Comité Perma-
nente sobre Assuntos das Conferências Centrais. Antes 
de recomendar eventuais alterações ao número de áreas 
episcopais, o Comité Permanente sobre Assuntos das 
Conferências Centrais:

a) considerará esses critérios pela seguinte ordem de pri-
oridades:

(1) o número de Conferências do Cargo e o número de 
membros clericais no activo em áreas episcopais

(2) a área geográfica das áreas episcopais, determinada 
pelas milhas quadradas/quilómetros quadrados e pelo número 
de fusos horários e de nações;

(3) a estrutura das áreas episcopais, determinada pelo 
número de conferências anuais e pela quantidade global 
de membros de igreja em todas as conferências anuais, 
anuais provisórias, missionárias e nas missões em áreas 
episcopais.

b) efectuar uma análise mais profunda do contexto e po-
tencial missionário das alterações nas áreas episcopais.

2. Em jurisdições—Nas jurisdições, o número de bispos 
será calculado da seguinte maneira:

a) Cada jurisdição com 300 000 membros da igreja ou 
menos terá direito a cinco bispos e cada jurisdição com mais 
de 300 000 membros da igreja terá mais um bispo por cada 
porção de 300 000 membros da igreja ou fracção maior a par-
tir daí.

b) Se o número de membros da igreja numa juris-
dição tiver diminuído em pelo menos 10 por cento abaixo 
do número de membros da igreja que tinha anteriormente 
conferido à jurisdição o seu número de bispos, então o 
número de bispos a que esta terá direito será calculado 
com base nas necessidades missionárias, conforme aprova-
do pela Conferência Geral por recomendação do Comité 
Interjurisdicional do Episcopado, contanto que essa juris-
dição tenha o direito a não menos do que o número de bis-
pos a que teria direito segundo o subparágrafo a) acima. 
A jurisdição afectada terá a responsabilidade, através da 
sua Comissão do Episcopado, de pedir que seja ponderada 
a sua necessidade missionária para uma excepção, e na 
ausência desse pedido, não haverá a obrigação por parte 
do Comité Interjurisdicional do Episcopado de consider-
ar essa excepção nem de fazer qualquer relatório sobre 
essa excepção à Conferência Geral. Em caso algum haverá 

qualquer tipo de impedimento ao poder da Conferência 
Geral de actuar na ausência de uma tal recomendação ou 
de rejeitar qualquer recomendação que possa ter sido re-
cebida.

c) Se uma jurisdição, como resultado das disposições 
deste parágrafo, tiver reduzido o número de bispos a que pre-
viamente tinha direito, então a redução no número de bispos 
a que tem direito será válida a partir de 1 de Setembro do 
ano de calendário no qual essa redução foi determinada pela 
Conferência Geral.

GC-R 407.1-2=404.1-2

GC-R 416. Gabinete de Unidade Cristã e Relações In-
ter-Religiosas (GUCRIR)—1. Membros—O GUCRIR será 
composto por um membro episcopal de uma conferência 
jurisdicional e um membro episcopal de uma conferência 
central, um dos quais será o oficial ecuménico do Conselho 
dos Bispos e uma pessoa de cada jurisdição e uma pessoa 
de cada uma das seguintes regiões: África, Europa e Filipi-
nas. O bispo que não seja o oficial ecuménico será contado 
como uma dessas oito pessoas. Buscando a inclusão, cada 
conferência jurisdicional ou central nomeará dois candidatos 
e o Conselho dos Bispos elegerá sete membros deste conjunto 
de nomeados. Dois outros membros com direito de voz e voto 
serão escolhidos das igrejas em plena comunhão, nomeados 
por elas.

2. Pessoal—a) Haverá um oficial ecuménico da Igre-
ja Metodista Unida a ser seleccionado pelo Conselho dos 
Bispos. O trabalho do GUCRIR será facilitado pelo oficial 
ecuménico, que terá a responsabilidade do trabalho diário 
do GUCRIR. O oficial ecuménico será o funcionário prin-
cipal administrativo e executivo do GUCRI e reportará ao 
oficial ecuménico do Conselho dos Bispos. b) Será selec-
cionado mais pessoal em número e com a responsabili-
dade que o Conselho dos Bispos decida e servirá sob as 
ordens do oficial ecuménico. c) O pessoal do GUCRIR 
estará colocado em localizações que o Conselho dos Bis-
pos determine.

3. Financiamento—O financiamento dos ministéri-
os ecuménicos e interreligiosos da Igreja será provido pelo 
Conselho dos Bispos em uma ou mais rubricas claramente 
identificadas no orçamento do Fundo Episcopal cujo pedido é 
apresentado à Conferência Geral.

4. Fundo de Cooperação interdenominacional—O GU-
CRIR consultará o Conselho dos Bispos para serem criadas 
as directrizes para a administração do Fundo de Cooperação 
Interdenominacional. O apoio financeiro a organizações 

APÊNDICE
Regulamentos da Conferência Geral
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ecuménicas, diálogos ecuménicos e conversações multilat-
erais, aprovados pelo Conselho dos Bispos, será remetido 
deste fundo de acordo com o ¶ 814.

GC-R 416.1=438; GC-R 416.2=439; GC-R 416.3=440; 
GC-R 416.4=431.3+432

GC-R  420. Relações ecuménicas—Os representantes 
Metodistas Unidos em organizações ecuménicas serão selec-
cionados pelo Conselho dos Bispos reflectindo os equilíbrios 
exigidos tanto pela Igreja Metodista Unida como pela respec-
tiva organização ecuménica.

Sempre que forem necessárias procuradores para sub-
stituir representantes Metodistas Unidos numa organização 
ecuménica específica, o oficial ecuménico do Conselho dos 
Bispos está autorizado a designar esses procuradores e indi-
cará os respectivos nomes na reunião seguinte do Conselho 
dos Bispos.

GC-R 420=431.4

Secção II. A Conferência Geral
GC-R  503. Filiação—  1. Com pelo menos trinta dias 

de antecedência relativamente ao início do ano de calendário 
mais próximo da eleição de delegados, o secretário da Con-
ferência Geral notificará o bispo e o secretário de cada con-
ferência anual do número de delegados a serem eleitos por 
essa conferência anual. 

2. O secretário de cada conferência anual, usando o for-
mulário do certificado de eleição fornecido, reportará ao sec-
retario da Conferência Geral os nomes, endereços e outras 
informações necessárias para os delegados e suplentes eleitos 
pela conferência anual.

3. O secretário da Conferência Geral preparará e enviará 
ao secretário de cada conferência anual as credenciais para 
assinar e distribuir aos delegados e aos suplentes eleitos pela 
conferência anual.

4. O secretário, em cooperação com a Comissão da Con-
ferência Geral, iniciará os procedimentos para preparar os 
delegados das conferências centrais para plena participação 
na Conferência Geral, informando não só sobre o funciona-
mento da Conferência Geral como dos materiais que a con-
ferência tratará. Na medida do possível, os materiais devem 
ser fornecidos nas línguas dos delegados. 

5. Após consulta do Conselho dos Bispos, o secretário da 
Conferência Geral emitirá os convites para os representantes 
ecuménicos.

GC-R 503.1-3=502.3-5; GC-R 503.4-5=504.3

GC-R  504. Sessão da conferência—1. Comissão 
da Conferência Geral—a) Membros—(1) Os membros 
serão nomeados de entre os delegados eleitos para a Con-

ferência Geral pelo Conselho dos Bispos antes da Con-
ferência Geral e eleitos pela Conferência Geral para um 
mandato de oito anos. Podem ser nomeadas outras pessoas 
com as qualificações adequadas do nível da Conferência 
Geral. A comissão reflectirá um equilíbrio de homens e 
mulheres clérigos, homens e mulheres leigos e o carácter 
diverso da Igreja Metodista Unida. Aproximadamente 
metade da comissão será eleita pela Conferência Geral a 
cada quadriénio.

(2) Na eventualidade de existirem vagas, o Conselho 
dos Bispos elegerá os sucessores geograficamente adequa-
dos para servir até à próxima sessão da Conferência Ger-
al e nomeará depois para eleição pela Conferência Geral 
pessoas que sirvam no tempo do mandato remanescente.

(3) O secretário da Conferência Geral, o tesoureiro 
do Conselho Geral de Finanças e Administração, o ad-
ministrador da Conferência geral e um bispo nomeado 
pelo Conselho dos Bispos terão o direito de intervir na 
plenária mas sem o privilégio do voto. O Administrador 
da Conferência Geral será o oficial responsável máximo 
da comissão.

b) Oficiais—Os oficiais da comissão serão um 
presidente, um vice-presidente e um secretário, todos 
eles eleitos pela comissão na reunião organizacion-
al quadrienal. Servirão até ao encerramento da sessão 
do quadriénio seguinte da Conferência Geral após a sua 
eleição e até que os seus sucessores tenham sido devida-
mente eleitos e qualificados.

c) Comités—(1) Comité Executivo—Haverá um 
comité executivo da comissão, consistindo dos oficiais da 
comissão, o presidente do comité anfitrião, o bispo que 
serve na comissão, o secretário da Conferência Geral, o 
administrador da Conferência Geral e o presidente e o 
secretário do Comité do Plano de Organização e Regras 
de Ordem.

(2) Comité sobre o Plano de Organização e Regras da 
Ordem—A comissão organizará um Comité sobre o Plano 
de Organização e Regras da Ordem entre os seus mem-
bros. A comissão determinará a composição do comité. 
O comité será organizado na reunião inicial da comissão 
após a Conferência Geral. Elegerá o seu próprio presi-
dente e secretário, os quais servirão no comité executivo 
da comissão. O comité estudará e considerará quaisquer 
emendas propostas ao Plano de Organização e Regras da 
Ordem e fará as necessárias alterações e adaptações a ser-
em apresentadas a toda a Comissão da Conferência Geral 
para aprovação e submissão à Conferência Geral. Quais-
quer outros assuntos relacionados com a ordem parlamen-
tar ou procedimento nos negócios da Conferência Geral 
pode ser abordado por este comité.
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d) Responsabilidades—(1) A comissão seleccionará o 

local e as datas da Conferência Geral até quatro quadriénios 

em avanço e enviará uma notificação oficial para todos os del-

egados eleitos anunciando especificamente o dia e hora de 

abertura da Conferência Geral e a hora antecipada de encer-

ramento.

(2) A comissão planeará o programa para o dia de ab-

ertura da conferência e notificará antecipadamente os dele-

gados de todos os eventos especiais e ordens do dia, as datas 

e horas que foram determinadas anteriormente à abertura da 

Conferência Geral, a fim de de os delegados poderem ter uma 

antevisão do respectivo programa. 

(3) A comissão, em cooperação com a Casa Editora 

Metodista Unida, efectuará todas as diligências para a pub-

licação da Edição Antecipada do Daily Christian Advocate e 

dos relatórios quadrienais da Mesa Conexional e das agência 

geais da igreja, em inglês, francês, português e kiswahili, e 

para todos os delegados terem acesso atempado e conveniente 

(com 90 dias de avanço) à tradução linguisticamente mais ad-

equada destes documentos. Este parágrafo não se aplicará à 

publicação diária do Daily Christian Advocate  na Conferên-

cia Geral.

(4) A comissão tomará as medidas necessárias para garan-

tir a plena participação de todos os delegados à Conferência 

Geral, incluindo, mas não se limitando, a providenciar aloja-

mento quanto a línguas e dificuldades físicas dos delegados, 

e acesso a cuidados materno-infantis devidamente aprovados 

durante a sessão no ou perto do local da Conferência Geral 

para filhos de delegados.

(5) A comissão recomendará à Conferência Geral as aju-

das de custo per diem a serem pagas aos delegados eleitos 

para alojamento e refeições.

(6) A comissão definirá o número de comités legislativos 

e a atribuição de materiais legislativos aos comités em consul-

ta com o secretário da Conferência Geral e com o administra-

dor da Conferência Geral.

e) O secretário da Conferência Geral calculará o número 

de delegados a serem eleitos por cada conferência anual, com 

base nos factores indicados no ¶ 503.2, como segue:

(1) Um delegado clerical para os primeiros 375 mem-

bros clericais da conferência anual e um delegado clerical 

para cada 375 membros clericais ou fracção maior da mesma, 

e 

(2) Um delegado clerical para os primeiros 26 000 mem-

bros das igrejas locais da conferência anual e um delegado 

clerical para cada 26 000 membros ou fracção maior a mais 

das mesmas, e 

(3) Um número de delegados leigos igual ao número to-
tal de delegados clericais autorizados conforme referido aci-
ma.

(4) Cada conferência anual terá o direito a pelo menos 
um membro clerical e a um membro leigo.

(5) Esta fórmula destina-se a cumprir com a Constitu-
ição, Divisão Dois, Secção II, Artigo I (¶ 13), que define o 
número mínimo e máximo de delegados a uma Conferên-
cia Geral. Se os cálculos indicados no parágrafo origin-
arem um número abaixo do mínimo previsto ou cima do 
máximo previsto para os delegados, a Comissão da Con-
ferência Geral será autorizada a solucionar a situação, aju-
stando para cima ou para baixo os números dos membros 
clericais e os membros das igrejas locais da conferência 
anual necessários para darem o direito a uma conferência 
anual eleger delegados, o qual será proporcionalmente o 
mesmo para os dois factores.

2. Quórum—Quando a Conferência Geral esti-
ver em sessão, requererá a presença de uma maioria de  
todo o número de delegados à Conferência Geral, de  
forma a constituir quórum para as deliberações; mas um 
número inferior pode implicar uma recessão ou adiamen-
to de dia para dia a fim de garantir quórum, e na sessão  
final pode aprovar o diário, ordenar o registo do rol e adiar 
sine die.

3.  Secretário-Designado—a)  O Conselho dos Bispos 
apresentará uma nomeação de alguém do ministério ordenado 
ou de entre os membros leigos da Igreja Metodista Unida para 
secretário-designado. Outras nomeações feitas pelos delega-
dos na sessão serão permitidas. A eleição, se houver dois ou 
mais nomeados, será por votação.

b)  Entrada em funções—O secretário-designado  
assumirá as responsabilidades do gabinete do secretário 
logo após o encerramento da Conferência Geral quando 
todo o trabalho respeitante à sessão estiver concluído, in-
cluindo as correcções ao Daily Christian Advocate, que 
serve como diário oficial da Conferência Geral. Depois da 
publicação, todas as traduções do Daily Christian Advo-
cate serão disponibilizadas como ficheiro descarregável 
diariamente, gratuito, no website denominacional. A 
data exacta da transferência da responsabilidade para o 
secretário-designado será decidida pela Comissão da Con-
ferência Geral, mas nunca será depois de 31 de Dezembro, 
a seguir ao encerramento da Conferência Geral.

4. Petições à Conferência Geral—Uma petição à Con-
ferência Geral será submetida do seguinte modo:

a) Deve ser enviada por escrito de acordo com o for-
mato oficialmente aprovado pelo secretário da Conferên-
cia Geral. 

b) Cada petição deve tratar apenas de um assunto se a 
Disciplina não for afectada; se a Disciplina for afectada, cada 
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petição deve tratar apenas de um parágrafo da Disciplina, ex-
cepto se, se dois ou mais parágrafos na Disciplina estiver-
em tão intrinsecamente relacionados que uma alteração que 
afecte um deles os afecte a todos, podendo a petição pedir a 
emenda daqueles parágrafos para os tornar consistentes entre 
si. As petições que tratem de mais do que um parágrafo na 
Disciplina que não cumpram estes critérios são inválidas. As 
petições que cumpram estes critérios (petições compostas) 
não serão divididas em pedaços.

c) Cada petição deve ser assinada pelo requerente, e ser 
acompanhada pelaa identificação e endereço de devolução, 
segundo o formato prescrito.

d) Todas as petições à Conferência Geral, excepto as sub-
metidas por membros individuais da Igreja Metodista Unida 
e grupos da igreja local, com a chamada à criação de novos 
programas ou expansão dos programas existentes serão in-
válidas, excepto quando acompanhadas por dados de suporte 
que tratam o assunto dos requisitos financeiros previstos do 
programa.

e) As petições devem ter o carimbo dos correios nacio-
nais com uma data nunca posterior a 210 dias antes da sessão 
de abertura da Conferência Geral. Se as petições forem trans-
mitidas por outros meios que não sejam os correios postais, 
devem chegar às mãos do secretário das petições nunca de-
pois de 210 dias antes da data da sessão de abertura da Con-
ferência Geral.

Serão concedidas excepções às datas limite para as pe-
tições originadas por uma sessão de uma conferência anu-
al realizada entre 210 e 45 dias antes da sessão de abertu-
ra da Conferência Geral, e para outras petições a critério da 
Comissão de referência.

f) As petições adoptadas e submetidas correctamente pe-
las conferências anuais, jurisdicionais e centrais, pela Divisão 
dos Ministérios com Jovens, ou agências geais ou conselhos 
da Igreja, e petições correctamente submetidas por membros 
individuais (clérigos ou leigos) da Igreja Metodista Unida e 
grupos eclesiásticos locais, desde que tenham sido recebidas 
pelo secretário de petições ou secretário da conferência geral 
nunca depois de 210 dias antes da abertura da Conferência 
Geral, serão impressas na edição antecipada do Daily Chris-
tian Advocate.

g) Petições e/ou resoluções não impressas na edição an-
tecipada do  Daily Christian Advocate serão impressas ou co-
piadas e entregues aos delegados. Se o conteúdo das petições 
for basicamente o mesmo, a petição será impressa uma vez, 
com o nome do primeiro autor e o número de cópias extra 
recebidas impressas. Após publicação, todas as traduções 
da edição antecipada do Daily Christian Advocate serão di-
sponibilizadas como ficheiro descarregável, gratuito, no web-
site denominacional

h) O secretário da Conferência Geral arranjará o 
acesso electrónico a todas as petições, incluindo a acção 
da Conferência Geral e o impacto resultante no Livro de 
Disciplina da Igreja Metodista Unida, ao longo da sessão 
da Conferência Geral.   Este acesso estará disponível até 
à publicação da nova edição de O Livro de Disciplina da 
Igreja Metodista Unida. Depois da Conferência Geral de 
2020, o novo Livro de Disciplina Geral será publicado em 
todos as línguas usadas na publicação da edição avançada 
do Daily Christian Advocate.

A implementação será de acordo com as orientações cri-
adas pelo Comité sobre o Plano de Organização e Regras da 
Ordem.

5. Data efectiva da legislação—Toda a legislação da 
Conferência Geral da Igreja Metodista Unida ficará válida a 
partir de 1 de Janeiro depois da sessão da Conferência Geral 
onde for emanada, excepto se de outro modo especificado pe-
las conferências centrais. 

GC-R 504.1=511; GC-R 504.2=506; GC-R 504.3=504.1-
2; GC-R 504.4=507; GC-R 504.5=508

GC-R 505. Registos e arquivos—O registo permanente 
da Conferência Geral incluirá:

1. Correcções ao Daily Christian Advocate. O editor 
apresentará à Comissão de Arquivos e História duas cópias 
encadernadas do Daily Christian Advocate e correcções 
como registo oficial da Conferência Geral. Cópias encader-
nadas serão também disponibilizadas para venda pela Casa 
Editora Metodista Unida.

2. Um Livro de Resoluções será editado pela Casa 
Editora Metodista Unida. O livro conterá todas as res-
oluções válidas da Conferência Geral. O prefácio do Livro 
de Resoluções incluirá as directrizes para a redacção de 
resoluções. 

a) Todas as resoluções válidas da Conferência Ger-
al da Igreja Metodista Unida serão publicadas em cada 
edição do Livro de Resoluções. Existirá um índice com-
pleto por assuntos e um índice de passagens das Escrituras 
para todas as resoluções válidas da Conferência Geral da 
Igreja Metodista Unida em cada edição do Livro de Res-
oluções. As resoluções são expressões oficiais da Igreja 
Metodista Unida durante oito anos depois da sua adopção, 
após o que serão consideradas expiradas a menos que se-
jam readoptadas. As que tiverem expirado não serão im-
pressas nas edições subsequentes do Livro de Resoluções. 
O Livro de Resoluções ficará disponível no website da Ig-
reja Metodista Unida.

b) As juntas do programa e agência farão a revisão de 
todas as resoluções válidas e recomendarão à Conferência 
Geral a retirada do material desactualizado. 

c) As resoluções que fizerem parte oficial do Livro de 
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Resoluções necessitarão de 60 por cento de votos afirmativos 
na Conferência Geral. 

3. A edição antecipada do Daily Christian Advocate e o 
Daily Christian Advocate.

GC-R 505.1-3=510.1-3

Secção III. Conferências Centrais
GC-R 511. Objectivo—A conferência Geral, por maio-

ria de dois terços dos votos, organizou as seguintes conferên-
cias centrais e autorizou, por maioria de votos, a eleição do 
seguinte número de bispos segundo as disposições do GC-R 
407.1:

1.  Conferência Central de África: Angola, Botsuana, 
Burundi, Etiópia, Quénia, Malawi, Moçambique, Namíbia, 
Ruanda, Suazilândia, África do Sul, Sudão do Sul, Uganda, 
Zâmbia, Zimbabué; com a autoridade de eleger cinco bispos.

2. Conferência Central da Europa Central e Setentri-
onal: Albânia, Argélia, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, 
República Checa, França, Hungria, República da Macedónia, 
Polónia, Roménia, Sérvia, República Eslovaca, Suíça, Tuní-
sia; com a autoridade de eleger um bispo.

3. Conferência Central do Congo: República Central 
Africana, República Democrática do Congo, República do 

Congo, Tanzânia, Zâmbia; com a autoridade de eleger quatro 
bispos.

4. Conferência Central da Alemanha: Alemanha; com 
autoridade para eleger um bispo.

5. Conferência Central da Europa do Norte e Eurásia: 
Bielorrússia,  Dinamarca, Estónia, Finlândia, Cazaquistão, 
Quirguistão, Letónia, Lituânia, Moldávia, Noruega, Rússia, 
Suécia, Tajiquistão, Ucrânia, Usbequistão; com autoridade 
para eleger dois bispos.

6. Conferência Central das Filipinas: Filipinas; com au-
toridade para eleger três bispos.

7.   Conferência Central da África Ocidental: Burqui-
na Faso, Camarões, Costa do Marfim, Guiné, Guiné-Bissau, 
Libéria, Mali, Nigéria, Nigéria, Senegal, Serra Leoa; com au-
toridade para eleger quatro bispos. 

GC-R 511.1-7=540.3

Secção IV. Conferências Centrais Provisórias 
GC-R 521. Objectivo—Conferência Geral, por maioria 

de dois terços de votos, organizou as seguintes Conferências 
Centrais provisórias:

Nenhuma. 
GC-R 521=new
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Caring for the whole church,
inside and out.

From steeples to stoles,

bulletins to Bibles,

candles to Communion,

Cokesbury’s got you covered. 

Contact us today!

Visit our 10,000 square-foot display at General Conference,  
find us online at Cokesbury.com, or call 800.672.1789.

•

9781501810589_INT_PortugueseVol2Sect4.indd   1476 1/19/16   1:44 PM



800-672-1789 | Cokesbury.com
Call your local Community Resource Consultant

A
D

C
A

7

Surf Shack VBS has everything you 
need to keep your Surfers in the 
pocket so they’ll hit the impact zone 
with a deeper understanding of 
God’s awesome power. 

Transform your church into an 
ocean of excitement as Surfers and 
Lifeguards glide through surfer–
themed music, cra� s, science 
projects, recreation, Bible stories, 
and more! Watch as they get stoked 
about God’s mission in their lives.

VBS 2016 will be here before you know it, but hang loose—
with Cokesbury, your VBS will pop up like a boss!

Visit CokesburyVBS.com for more details!

Order your 
Super Starter Kit 

today!

$15999
9781501804199

Prices subject to change.
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9781501813870. Hardcover Participant Book.  
$19.99; Cokesbury Price $13.39
9781501813894. Large Print Participant Book (Paper). 
$19.99; Cokesbury Price $13.39
9781501813900. Leader Guide.
$12.99; Cokesbury Price $8.70

9781501813924. DVD. [CC] 8–10 mins. each. 
$39.99; Cokesbury Price $31.99
9781501813986. Youth Study Book. 
$9.99; Cokesbury Price $6.69
9781501814006. Youth Leader Guide.  
$14.99; Cokesbury Price $10.04

Arrive at the WHOLE TRUTH

ADCA 21

True or false: 
1. Everything happens for a reason. 
2. God helps those who help themselves. 
3. God won’t give you more than you can handle. 
4. God said it, I believe it, that settles it. 
5. Love the sinner, hate the sin. 
All true? Not so fast.
We’ve heard these phrases all of our lives, but 
in Adam Hamilton’s new book and 5-week 
churchwide study, Half Truths, you’ll learn that 
although they capture some element of truth, 
when compared to the wisdom found in Scripture, 
they’re really just common Christian clichés. 

Half Truths
God Helps Those Who Help Themselves  
and Other Things  the Bible Doesn’t Say
Adam Hamilton

The newest study from

Adam Hamilton

…by side-stepping 
common Christian clichés

9781501817540. Leader Kit. Contains one each: Participant Book, LeaderGuide, DVD, Youth Study Book, and Youth Leader Guide.
$97.95; Cokesbury Price $67.99
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800-672-1789 | Cokesbury.com
Call your local Community Resource Consultant

In 2008, the United Methodist Church lifted up 
“Four Areas of Focus” for ministry. At 
Ginghamsburg Church, in the rust-belt of Ohio, 
they have been doing ministry in these four 
areas for 35 years:

• Engaging in Ministry with the Poor
• Improving Global Health
• Developing Principled Christian Leaders
• Creating New and Renewed Congregations 

The work has led to a host of creative ministries 
and organic growth…because they were 
meeting the needs of their community and their 
world as the hands and feet of Christ.

The Passionate Church: Ignite Your Church 
and Change the World tells stories of 
churches from around the globe who minister 
in the Four Areas of Focus every day.

This book comes with built-in facilitator guide 
to encourage pastor peer groups and other 
leadership groups interested in deepening the 
discussion.

NEW!
9781501815034. Paperback. $16.99

If every church  
did these locally,  
every church would 
connect globally.

Prices subject to change. Cokesbury prices 
reflect discount off regular prices. A

D
C

A
23
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Years Young!

Prices subject to change.
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Disciple
Becoming Disciples Through Bible Study
Second Edition

FOR THIRTY YEARS NOW, the aim of the 
Disciple program has been to develop strong 
Christian leaders. It’s been the number 
one choice for some of the most vibrant 
congregations in the world—transforming 
the lives of over 2 million participants with 
its personal daily reading and independent 
study activities, dynamic weekly small-group 
meetings, and video presentations.

The first study in the program is Disciple: 
Becoming Disciples through Bible Study. It 
serves as the basis for all other studies in 
the Disciple family that follow. For 34 weeks 
it covers the entire Bible (Old and New 
Testaments), following the biblical story from 
Creation to the New Jerusalem.

Coming June 2016—Disciple Fast Track!
Learn more and preorder at Cokesbury.com

9780687783496. Study Guide. $39.99 
9780687330829. Planning Kit. $299.99
Contains everything a leader needs.

• Study Manual
• Teacher Helps
• DVD (34 sessions, approx. 10 min. each)
•  Training DVD with online resources
• Black and white canvas logo carry bag

30

800-672-1789 | Cokesbury.com
Call your local Community Resource Consultant
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There’s a  
COMMON  ENGLISH  BIBLE  

for ANY AGE
Twenty-two faith traditions and 120 scholars came together to develop the  

Common English Bible—a solid, yet easy-to-read translation. 

But we didn’t stop there. We offer CEB Bibles for any age group and any usage,  
whether you’re looking for a study Bible, a kids’ Bible, a student Bible, large-print editions, 

gift/award Bibles...these great editions encourage all generations to read, study, and 
engage with the Scriptures, the Lord, and with each other.

So if you or someone you know owns a dusty Bible, it’s probably time to get  
a new one. And there is a CEB Bible that will fit your needs. Here are just a few...

CEB Deep Blue Kids School of 
Fish Bible. Kids dive deeper into 
God’s Word and grow stronger in 
faith with this unique Bible.  
9781609261917. Soft-Touch Hardcover. 
$36.99; Cokesbury Price $24.78

The CEB Study Bible with 
Apocrypha. Explore the Bible 
for more understanding with the 
Award-winning CEB Study Bible. 
9781609260293. Hardcover. 
$59.99; Cokesbury Price $40.19

The CEB Student Bible.  
Helps young people make 
connections between the world 
of the Bible and their own. 
9781609261795.  
$29.99; Cokesbury Price $20.09

FIND YOUR CEB MATCH AT COKESBURY.COM!
Prices subject to change. Cokesbury prices reflect discount off regular prices.

ADCA9
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Learn more at adultbiblestudies.com

Based on the Uniform Series, this quarterly study presents stimulating,  

Christ-focused lessons that explore the biblical message and how to  

apply it to daily life. It helps adults move from a focus on the Word to  

reflection on personal, family, church, and community concerns.  

…each week in Bible study
and have a transformative encounter with God!

Join hundreds of thousands
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Great selection, great price, great fit.

Did you know Cokesbury will have clergy apparel available  
on-site at General Conference, ready to purchase off-the-rack?  
Or, take advantage of our professional measurement 
services (free!) and customize your order!

Choose your own:
• style/pattern number
• fabric color
• panel fabric or style/pattern number
• panel color

Ask about our additional features, including:
• embroidery symbols to panels
• doctoral bars/sleeve cross
• piping/cording to outside edge of panels or pleats

So if you’ve been considering a new robe, collar, stole, or 
shirt, Cokesbury’s a great fit! Visit our 10,000 square-foot 
display at General Conference for more information.

•
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Lent & Easter Studies from Abingdon Press

Published byPublished by

ADCA6

NEW! Near the Cross: A Lenten 
Journey of Prayer,
by Kenneth H. Carter, Jr. 
9781501800917. Book. $9.99; 
Cokesbury Price $6.69
9781501804175. Large Print. 
$10.99; Cokesbury Price $7.36

NEW! The Gift of New Creation: 
A Lenten Study Based on the 
Revised Common Lectionary, 
by Thomas Ehrich
9781501801990. Book. $9.99; 
Cokesbury Price $6.69
9781501804168. Large Print. 
$10.99; Cokesbury Price $7.36

Prices subject to change. Cokesbury 
prices re� ect discount off regular prices.

Renegade Gospel: The Rebel 
Jesus, by Mike Slaughter
9781426792793. Book. $14.99; 
Cokesbury Price $10.04
9781501802799. Large Print. 
$15.99; Cokesbury Price $10.71
9781426792816. Leader Guide. 
$11.99; Cokesbury Price $8.03
9781426792823. DVD. 
$39.99; Cokesbury Price $31.99
Plus components for Youth & Children.

H E  WA S  T H E  D I S C I P L E 

“ w h o m  Je s u s  l o v e d ”
… A N D  S O  W I L L  Y O U .

NEW! John
The Gospel of Light and Life
Adam Hamilton
In this 6-week, churchwide, DVD-based study, adults, youth, and 
children alike can follow the life, ministry, death, and resurrection of 
Jesus through the Gospel of John and understand the context of 
some of the best-known verses in the New Testament. Includes:
9781501805332. Hardcover. $18.99; Cokesbury Price $12.72
9781501805363. Leader Guide. $12.99; Cokesbury Price $8.70
9781501805417. DVD. $39.99; Cokesbury Price $31.99
9781501805486. Youth Study Book. $9.99; Cokesbury Price $6.69
9781501805509. Children’s Ldr. Guide. $18.99; Cokesbury Price $12.72
9781501817519. Leader Kit. 1 each of above resources. 
$100.95; Cokesbury Price $69.99
9781501805356. Large Print, Paper. $19.99; Cokesbury Price $13.39

  Join Adam Hamilton in this churchwide exploration 
of the message of hope found in the Gospel of John 
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Visit
AbingdonPressVBS.com for 

more details!

Order your
Starter Kit today!

9781501812019

$7999

Once you’ve made room for Jesus, there’s no room that can contain 
or confi ne the joy—it can be found anywhere and everywhere, in all circumstances!

We live in a time when many in our community are experiencing societal anguish in 
response to events that de-value lives and lack compassion. As people of all ages 

bear witness to this, they wonder, What is there to be happy about? 

Each Joy in Jesus lesson speaks to the different “rooms in life” and
shows how to fi nd joy in all circumstances. 

Jesus’ joy is boundless and there is great healing and freedom in this truth!

Abingdon Press
2016 VBS

“The joy from the LORD is your strength!”
NEHEMIAH 8:10, CEB

Prices subject to change. 
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Ministry Matters™ offers practical and immediate inspiration for preachers, teachers, and worship leaders. 
 
Thorough resources like the academically rigorous and respected New Interpreter’s Bible and the Abingdon 

New and Old Testament Commentaries are excellent research and teaching tools. Tens of 
thousands of pages of full-text research and reference materials are available in our library, plus 
useful helps like devotions, prayers, and sermon starters.

Diverse offerings from theology to history to homiletics offer access to a wide range of resources.

A dedicated space to create and store personal and shared resource collections for streamlined research and 
preparation, and the ability to connect with other ministry leaders with whom you share common 
responsibilities, concerns, and vision.

 
Ministry Matters is a collaborative online community for church leaders.  
Subscribe today to gain access to a new world of resources.
 

For more information, visit MinistryMatters.com and click the SUBSCRIBE NOW button!

Helping you online so you can succeed offline.

800-672-1789 | Cokesbury.com
Call your local Community Resource Consultant
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Move beyond discord to a hope-filled future. When we come 
together around what matters most, the gospel of Jesus Christ 
becomes a vibrant part of our lives and witness. Fights, feuds, and 
uncertainties can distract us, leaving us ineffective and mired in 
mediocrity and decline, but focusing on what matters most causes 
our ministries to flourish and the church to become a relevant and 
vital presence in the community and world. A six-session study.

Coming in April.

A breath of FRESH AIR  
to REJUVENATE our churches 

9781501815058 Book $14.99; $10.04 
9781501815072 Leader Guide  $12.99; $8.70
9781501815119 DVD [CC] 10–15 mins. each  $39.99; $31.99
9781501815096  Coming Together Around What  

Matters Most, Devotional  $9.99; $6.69
9781501815133 Pastor Resources Download  $29.99;  $23.99
Leader Kit (Contains Book, Leader Guide, DVD, and Devotional) 
9781501817533   $77.96; $54.99

Prices subject to change. Cokesbury 
prices reflect discount off regular prices.

Published byPublished byPublished by
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Pause in self-reflection and emerge in faithful unity

The Causes, Evils, and Cures of Heart and Church Divisions  
compiled by Francis Asbury.

In 1792, Francis Asbury compiled a small book of short entries based 
on two earlier works: Richard Burroughs’s Heart Divisions, the Evil of 
Our Times and Richard Baxter’s The Cure of Church Divisions. The 
result was The Causes, Evils, and Cures of Heart and Church Divisions, 
addressing faithfulness in the midst of internal and external struggles. 
Asbury intended the book to be used by “all ministers of the gospel, and 
professing Christians of every denomination . . . that they may cultivate a 
spirit of unity and brotherly love.”

When a copy of its 1849 re-release was discovered recently, we knew it 
was time to re-introduce its wisdom. A Cokesbury Exclusive.

9781501820786. Hardcover. $12.99; $8.70

Published by
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